บทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-2502
ROLE OF THE ROYAL STATE RAILWAY ON TOURISM IN CHIANG MAI PROVINCE
FROM 1921-1959

สุทธิศกั ดิ์ แสวงศักดิ์

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2561

บทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-2502

สุทธิศกั ดิ์ แสวงศักดิ์

ปริญญานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ROLE OF THE ROYAL STATE RAILWAY ON TOURISM IN CHIANG MAI
PROVINCE FROM 1921-1959

SUTTISAK SAWANGSAK

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for MASTER OF ARTS (History)
Faculty of Social Sciences Srinakharinwirot University
2018
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่ อง
บทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-2502
ของ
สุทธิศกั ดิ์ แสวงศักดิ์
ได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ นบั เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปั ญญาสกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โดม ไกรปกรณ์)

.............................................. ประธาน
(ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์)
.............................................. กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริ ต ชุม่ วัฒนะ)

ง
บทคัดย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่ อง
ผู้วิจยั
ปริญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

บทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2464-2502
สุทธิศกั ดิ์ แสวงศักดิ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2561
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ์

ปริ ญญานิพนธ์ นี ้มุ่งศึกษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงในการดาเนินการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2464-2502 เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ
การเดินทางไปเชียงใหม่ จากการเดินทางไปเพื่อทาสงครามและติดต่องานราชการแผ่นดินเปลี่ยน
มาเป็ นการเดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ท่องเที่ยวและงานเทศกาล
ประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่โดยการเดินทางด้ วยรถไฟสายเหนือ จากการศึกษาพบว่าหลังจาก
รถไฟสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 กรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงเวลา
1. ระหว่าง พ.ศ. 2464-2474 กรมรถไฟหลวงได้ เริ่ มดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่โดยการผลิตหนังสือคู่มือท่องเที่ยวทางรถไฟ ผลิตสื่อโฆษณาการท่องเที่ยว ผลิต
ภาพยนตร์ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาการเดินรถไฟเส้ นทางสายเหนื อและสร้ าง
โรงแรมรถไฟเชียงใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้ วยรถไฟขึ ้นมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
2. ระหว่าง พ.ศ. 2475-2502 การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟ
หลวงมีบทบาทชัดเจนมากยิ่งขึ ้นโดยกรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการจัดรถไฟขบวนพิเศษเดินทางไป
เที่ ยวจัง หวัดเชี ย งใหม่ในช่วงเทศกาลประจ าปี ต่าง ๆ ของจังหวัด เชี ย งใหม่ อาทิ งานเทศกาล
สงกรานต์ งานฤดูลาไย งานเทศกาลลอยกระทง และงานฤดูหนาว

คาสาคัญ : ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว, กรมรถไฟหลวง, เส้ นทางรถไฟสายเหนือ, จังหวัด
เชียงใหม่

จ
บทคัดย่อภาษาอ ังกฤษ

Title
Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

ROLE OF THE ROYAL STATE RAILWAY ON TOURISM IN
CHIANG MAI PROVINCE FROM 1921-1959
SUTTISAK SAWANGSAK
MASTER OF ARTS
2018
Assistant Professor Dome Kraipakron , Ph.D.

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
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จจุบันจังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นเมื องศูนย์ กลางของภาคเหนื อทางด้ านต่าง ๆ อาทิ ด้ าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การคมนาคม และการศึกษา ทัง้ ยังเป็ นจังหวัดที่ มีความสาคัญ
ทางด้ านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมหลักที่สร้ างรายได้ อย่าง
มหาศาลและช่วยส่งเสริ มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้ กับประเทศ ในแต่ละปี จังหวัดเชียงใหม่มี
จ านวนนักท่องเที่ ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ ค วามสนใจเดิน ทางมาท่อ งเที่ ยวเป็ น
จานวนมาก1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือ2 อีกทังใน
้ พ.ศ. 2559 นิตยสารทราเวล
แอนด์ เลซเซอร์ (Travel and Leisure)3 ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ จดั อันดับให้ จงั หวัดเชียงใหม่
เป็ นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สดุ เป็ นอันดับ 2 ของโลกและยังเป็ นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1
ของเอเชีย4 ทาให้ จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นที่ร้ ูจกั ทัว่ โลกมากขึ ้น

1

สถิติจานวนนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 มีจานวน 7,425,772 คน จาแนกออกเป็ นชาวไทย

จานวน 4,841,681 คน ชาวต่างประเทศ จ านวน 2,584,091 คน ใน สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัด
เชียงใหม่. (2558). สถิ ตินกั ท่องเทีย่ วภาคเหนือ พ.ศ. 2558. (ออนไลน์).
2

สถิติจานวนนักท่องเที่ยวจังหวัดในภาคเหนือ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงราย มีจานวน 2,686,034 คน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจานวน 769,121 คน จังหวัดลาพูน มีจานวน 311,796 คน จังหวัดลาปาง มีจานวน 513,779
คน จังหวัดพะเยา มีจานวน 274,443 คน จังหวัดแพร่ มีจานวน 359,323 คน จังหวัดน่าน มีจานวน 585,082 คน
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจานวน 584,586 คน ใน สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดเชี ยงใหม่. (2558). สถิ ติ
นักท่องเทีย่ วภาคเหนือ พ.ศ. 2558. (ออนไลน์).
3

นิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (Travel and Leisure) เป็ นนิตยสารด้ านการท่องเที่ยว ที่ได้ รับความ
นิยมสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริ กามีสาขาอยู่ทุกภูมิภาค เช่น สหรัฐอเมริ กา สาธารณรัฐประชาชนจีน เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ
4
ผลการจัดอันดับได้ รับข้ อมูลจากการสอบถามกลุม่ ผู้อา่ นนิตยสารและนักท่องเที่ยวทัว่ โลก ใน เว็บไซต์
นิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (Travel and Leisure). (2559). ผลการจัดอันดับเมื องน่าท่องเที ่ยวมากที ่สดุ ใน
โลก. (ออนไลน์).

2
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทยและเป็ น
เมืองศูนย์กลางของภาคเหนือ เนื่องจากในอดีตเชียงใหม่เป็ นเมืองศูนย์กลางอานาจการปกครอง
ของอาณาจัก รล้ านนาที่ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมานานหลายร้ อยปี ท าให้ เชี ย งใหม่มี ท รัพ ยากร
ท่องเที่ยวที่ หลากหลายประกอบด้ วย ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
และศิลปกรรมล้ านนาที่มีความเก่าแก่งดงาม อีกทังในปั
้ จจุบนั จังหวัดเชียงใหม่ ได้ รับการบรรจุไว้ ใน
บัญชีรายชื่อขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการพิจารณาเพื่อประกาศขึ ้น
เป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม1
ความนิยมในการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั ได้ รับการส่งเสริ มจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)2 ซึง่ ทาหน้ าที่สง่ เสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ เป็ นประโยชน์
แก่เศรษฐกิจของชาติและเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อเป็ นการชักจูงความสนใจ
แก่นกั ท่องเที่ยว3 ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเกี่ ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ
ของประเทศไทย หนึ่งในนัน้ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นจังหวัดที่ได้ รับการส่งเสริ ม การท่องเที่ยวมา
ตังแต่
้ จัดตัง้ หน่วยงานใน พ.ศ. 2502 และเชี ยงใหม่ยังเป็ นจังหวัดแรกที่ หน่ วยงาน ททท. ได้ จัดตัง้
สานักงานในส่วนภูมิภาคขึ ้น ใน พ.ศ. 2511 เพื่อเป็ นศูนย์การท่องเที่ยวภาคเหนือ ส่งผลให้ เชียงใหม่
กลายเป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือในทุกวันนี ้
ทังนี
้ ้ ผู้คนส่วนใหญ่ มกั จะรับรู้ มาโดยตลอดว่าการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เกิ ด ขึ น้ จากหน่วยงาน ททท. แต่จ ะมี ค นจ านวนมากน้ อ ยเท่า ใดที่ จ ะทราบว่าการส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยนัน้ ได้ เริ่มเกิดขึ ้นมาก่อนการจัดตังหน่
้ วยงาน ททท. แล้ ว โดยหน่วยงานที่
ท าหน้ า ที่ ส่ง เสริ ม การท่อ งเที่ ย วของประเทศไทยในช่วงก่ อ นทศวรรษ 2500 เริ่ ม ต้ น จากแผนก

1

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2558). ยูเนสโกบรรจุเชี ยงใหม่ลงใน

รายชื ่อพิ จารณาเป็ นเมื องมรดกโลกทางวัฒนธรรม. (ออนไลน์).
2

แรกเริ่ มหน่วยงานชื่อว่า องค์การส่งเสริ มการท่องเทีย่ ว (อ.ส.ท.) จัดตังขึ
้ ้นใน พ.ศ. 2502 ต่อมาใน พ.ศ.

2522 ได้ เปลีย่ นชื่อหน่วยงานเป็ น การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยใช้ ชื่อนี ้มาจนถึงปั จจุบนั
3

พระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
้ การส่งเสริ มการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502. (2502, 28 กรกฏาคม). ราชกิ จจา

นุเบกษา. เล่ม 76. ตอนที่ 74. หน้ า 275.

3
โฆษณาการ สังกัดกรมรถไฟหลวง1 หน่วยงานนี ้ทาหน้ าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ เนื่องด้ วย
ในช่วงเวลานัน้ การเดินทางโดยรถไฟมีความสะดวกรวดเร็ วและมีความปลอดภัยมากที่สุด กรม
รถไฟหลวงจึงมีหน้ าที่รับผิดชอบอานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อ
เป็ นการสร้ างรายได้ ทางเศรษฐกิจให้ กับประเทศอีกทางหนึ่ง จึงสามารถกล่าวได้ ว่า กรมรถไฟหลวง
เป็ นหน่วยงานที่ มี บทบาทในการวางรากฐานการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาก่อนที่จะ
จัดตังหน่
้ วยงาน ททท. โดยหนึ่งในจังหวัดที่ได้ รับการส่งเสริ มการท่องเที่ยวทางรถไฟจากกรมรถไฟ
หลวงมาตังแต่
้ ครัง้ แรกเริ่ มดาเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ จังหวัดเชียงใหม่
แม้ จังหวัดเชียงใหม่จะได้ รับการส่งเสริ มให้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวมาตังแต่
้ ก่อนทศวรรษ
2500 แล้ ว แต่งานศึกษาส่วนใหญ่ ที่ผ่านมามักจะเน้ นศึกษานโยบายการส่งเสริ มการท่องเที่ ยว
จังหวัดเชียงใหม่จากหน่วยงาน ททท. เป็ นหลัก แต่ในงานศึกษาชิน้ นี จ้ ะเน้ นศึกษานโยบายการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ที่เริ่ มเกิดขึ ้นจากแผนกโฆษณาการ สังกัดกรมรถไฟหลวง
ก่อนที่รัฐบาลจะจัดตังหน่
้ วยงาน ททท. เพื่อที่จะชี ้ให้ เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็ นที่นิยมในการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวตังแต่
้ ก่อนทศวรรษ 2500 และส่งผลให้ เชียงใหม่ได้ รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ
ภายในเมืองมาโดยตลอดเพื่อใช้ ในการตอบสนองนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามการเดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไปเชี ยงใหม่ในอดีต ไม่ใช่ในลักษณะเป็ นการ
เดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอย่างในรูปแบบทุกวันนี ้ เนื่องด้ วยสภาพภูมิประเทศ
ของภาคเหนืออยู่บนพื ้นที่สงู ประกอบด้ วย ภูเขา ที่ราบระหว่างหุบเขา ป่ าไม้ รกทึบ และแม่น ้าหลายสาย
จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าว จึงทาให้ การเดินทางไปยังเชียงใหม่ในอดีตเมื่อร้ อยกว่าปี ก่อนเป็ น
เรื่ องที่ยากล าบากอย่างมาก เส้ นทางการเดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไปเชียงใหม่ในช่วงเวลานัน้
เส้ นทางการคมนาคมที่มีความสะดวกรวดเร็วมากที่สดุ คือ ทางเรื อ
การเดินทางโดยเรื อต้ องล่องเรื อขึ ้นไปตามแม่นา้ เจ้ าพระยาเพื่ อต่อไปยังแม่นา้ ปิ งตลอด
เส้ นทางของแม่น ้าปิ งต้ องผ่านแกะแก่งหินต่าง ๆ จานวน 322 ถึง 491 แก่ง ซึ่งในแต่ละฤดูกาลระดับน ้า
1

ใน พ.ศ. 2460 ได้ ดาเนินการรวมกรมรถไฟสายเหนือกับกรมรถไฟสายใต้ เข้ าเป็ นกรมเดียวกัน เรี ยกว่า

กรมรถไฟหลวง ต่อมาใน พ.ศ. 2467 ได้ ดาเนินการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็ น กรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และ
ใน พ.ศ. 2476 ได้ ดาเนินการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็ น กรมรถไฟ กระทัง่ ใน พ.ศ. 2494 ได้ ดาเนินการเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานเป็ น การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยใช้ ชื่อนี ้มาจนถึงปั จจุบนั
2

แดเนียล แมคกิลวารี . (2497). ภาคพายัพแสนไกล. หน้ า 8.

4
ในแม่น ้าปิ งมีระดับน ้ามากน้ อยไม่เท่ากัน กล่าวคือ ในฤดูน ้าหลากที่น ้ามีระดับสูง เรื อพายสามารถ
ขึ ้นไปได้ ถึงภาคเหนือ แต่ในฤดูน ้าแล้ งที่น ้ามีระดับต่า บางครัง้ ระยะทางถูกจากัดให้ ถึงได้ เพียงเมือง
ปากน ้าโพ (นครสวรรค์) แล้ วต้ องอาศัยเส้ นทางบกแทน2 จึงเป็ นอุปสรรคในการเดินทางขึ ้นไปเชียงใหม่
ในบันทึกของศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี มิชชันนารี ที่ได้ เดินทางจากกรุ งเทพฯ ไปเชียงใหม่
เพื่อจัดตังคริ
้ สตจักรเผยแพร่ ศ าสนา ได้ เปรี ยบเทียบการเดินทางไว้ ว่า “...การเดินทางจากกรุ งเทพฯ
ไปเชียงใหม่นนั ้ ดูเหมือนกับว่าเดินทางออกไปนอกโลก...”3 อีกทังต้
้ องใช้ ระยะเวลาเดินทางอย่างน้ อย
เกือบหนึ่งเดือนหรื อมากกว่านัน้ โดยไม่สามารถกาหนดระยะวันเวลาเดินทางอย่างแน่นอนได้ ซ ้าร้ าย
ตลอดเส้ นทางการเดินทางผ่านไปยังเชียงใหม่ต้องระวังไข้ ป่าโรคระบาดตามฤดูกาลและแมลงสัตว์
ร้ ายต่าง ๆ
ดังนันสาเหตุ
้
สาคัญของการเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่ ในอดีตส่วนใหญ่จะเป็ น
การเดินทางไปเพื่อทาสงครามและติดต่องานราชการแผ่นดิน ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นพบว่า
กลุ่มคนที่เดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่ คื อ พวกทหารที่เดินทางขึ ้นไปทาสงครามขับไล่
ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ และดินแดนอาณาจักรล้ านนา4 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2394) เริ่ ม มี กลุ่ม มิ ช ชัน นารี ที่ให้ ความสนใจในการ
เดินทางสารวจบ้ านเมืองไปยังพื ้นที่ห่างไกลต่า ง ๆ ได้ เดินทางขึ ้นไปที่เชียงใหม่ 5 เพื่อแสวงหาพื ้นที่
เผยแพร่ศาสนาคริ สต์ ทาให้ คนไทยเริ่ มได้ รับแนวคิดในการเดินทางสารวจบ้ านเมืองเพื่อทาความรู้
จักกับพระราชอาณาจักรและหาวิธีการรักษาบ้ านเมืองให้ รอดพ้ นจากภัยคุกคามของชาติตะวันตก
รวมทังการเดิ
้
นทางเพื่อแสวงหาความสุขสาราญ6 ตามสถานที่ตา่ ง ๆ ในที่หา่ งไกลจากเขตเมือง
1

สมเด็ จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2473). อธิ บายระยะทางล่ องลาน้ าพิ ง
ตัง้ แต่เมื องเชี ยงใหม่จนถึงปากน้าโพธิ์ . หน้ า 9.
2

อิจิ โร คากิ ซากิ . (2550). รถไฟกับการรวมตัวทางเศรษฐกิ จของไทยในสมัยก่ อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2.

วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ . 29: 5.

หน้ า 8.

3

แดเนียล แมคกิลวารี . (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 6.

4

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). ประวัติศาสตร์ ลา้ นนา. หน้ า 314.

5

กรมศิลปากร. (2542). สยามและคณะมิ สชันนารี ฝรัง่ เศส. หน้ า 148.

6

กัณฐิ กา ศรี อดุ ม. (2558). ความเป็ นมาเรื่ องการท่องเที่ยวในสังคมไทย. ใน สมุดภาพเที ่ยวที ่ต่าง ๆ.

5
หลัง จากไทยท าสนธิ สัญ ญาเบาว์ ริง (Bowring Treaty) กับ ประเทศอัง กฤษ เมื่ อ พ.ศ.
2398 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว 1 รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411) ยิ่งเป็ น
ปั จจัยส่งเสริมให้ ชาวต่างประเทศสามารถเดินทางเข้ ามาในไทยเพิ่มมากขึ ้นและยังสามารถเดินทาง
ไปยังเมืองต่าง ๆ ได้ ทวั่ พระราชอาณาจักรเพื่อเดินทางสารวจบ้ านเมือง เนื่องจากชาวตะวันตกมีความ
นิยมในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนอากาศรักษาสุขภาพ จึงทาให้ แนวคิดในการ
เดินทางสารวจบ้ านเมืองและการเดินทางเพื่อเปลี่ยนอากาศรักษาสุขภาพ เริ่ มได้ รับความนิยมและ
แพร่ ห ลายในหมู่ช นชัน้ น าสยาม ตัง้ แต่ในสมัย รั ช กาลที่ 4 เป็ นต้ น มา ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการที่
พระมหากษัตริ ย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เริ่ มให้ ความสนใจในการเดินทางไปเปลี่ยนอากาศยังหัว
เมืองชายทะเล2
ต่อ มาในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว 3 รัช กาลที่ 5 (พ.ศ. 24112453) การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนอากาศรักษาสุขภาพ เริ่ มได้ รับความนิยมมาก
ขึน้ ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการที่ รัช กาลที่ 5 ทรงเสด็ จ ประพาสเมื อ งต่า ง ๆ บ่อ ยครั ง้ 4 แต่ก ารเสด็ จ
ประพาสนัน้ ยังไม่ใช่เป็ นการเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวอย่างแท้ จริ ง เนื่ องจากการเสด็จประพาส
เมืองต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นการเสด็จประพาสเพื่อเดินทางสารวจภูมิประเทศของสยามและ
เป็ นการทาความรู้ จักบ้ านเมื อ งให้ มากยิ่งขึน้ อี กทัง้ ในช่วงเวลานัน้ เป็ นยุคล่าอาณานิคมของชาติ
ตะวันตก ทาให้ รัฐบาลส่วนกลางที่กรุงเทพฯ จาเป็ นต้ องดาเนินการปฏิรูปการปกครองเพื่อดึงอานาจ
การปกครองเข้ าสู่ส่วนกลางและด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงสิ่ง ต่าง ๆ ภายในประเทศให้ มี ค วาม
ทันสมัยและมีความศิวิไลซ์ทดั เที ยมกับชาติตะวันตกเพื่อธารงรักษาอานาจการปกครองบ้ านเมือง
เป็ นผลให้ เมืองเชียงใหม่และอาณาจักรล้ านนาถูกเปลี่ยนสถานะจากเมืองประเทศราชเข้ ามาเป็ น
ส่วนหนึ่งของไทย โดยการจัดส่ง ข้ าราชการระดับสูงจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่เพื่อดาเนินการ
วางรู ปแบบการบริ หารการปกครองภายในเมื องเชียงใหม่ให้ มี ระบบเดียวกับรัฐ บาลส่วนกลาง
กรุ งเทพฯ แต่เนื่ องด้ วยระยะทางที่ ห่างไกลและความยากล าบากในเดินทางจากกรุ งเทพฯ ไป
1

ในการกล่าวถึงครัง้ ต่อไปจะใช้ คาว่า รัชกาลที่ 4

2

วีรยุทธ ศรี สวุ รรณกิ จ. (2549). การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกของชนชัน้ นาสยาม พ.ศ. 2445-

2475. หน้ า 10.
3

ในการกล่าวถึงครัง้ ต่อไปจะใช้ คาว่า รัชกาลที่ 5

4

ในประเทศไทย 24 ครัง้ ต่างประเทศ 8 ครัง้ ใน พลาดิศยั สิทธิธญ
ั กิจ. (2537). บันทึกสยาม. หน้ า 209.

6
เชียงใหม่ จึงทาให้ อานาจการปกครองจากรัฐบาลส่วนกลางกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่อย่างเบาบาง
เป็ นสาเหตุสาคัญทาให้ การดาเนินการดึงอานาจการปกครองเข้ าสูส่ ว่ นกลางเป็ นไปได้ ยาก
ด้ วยสาเหตุดงั กล่าวทาให้ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้ าฯ ให้ ดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟสาย
กรุ ง เทพฯ ถึ ง นครราชสี ม าเป็ นเส้ น ทางสายแรกของกรมรถไฟ ในวัน ที่ 9 มี น าคม พ.ศ. 24341
เนื่องจากในช่วงเวลานันการติ
้
ดต่องานราชการระหว่างกรุงเทพฯ กับหัวเมืองต่าง ๆ ภายในประเทศ
มี ค วามล่ า ช้ า และไม่ มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ในการเดิ นทางไปยังหัวเมื องต่ าง ๆ ท าให้ รั ฐ บาล
จ าเป็ นต้ องรี บท านุบ ารุ งเส้ นทางคมนาคมภายในประเทศให้ มี ความสะดวกรวดเร็ วแทนเส้ นทาง
คมนาคมดังเดิ
้ มที่เคยใช้ กันมาตังแต่
้ สมัยโบราณ เพื่อประโยชน์ ทางยุทธศาสตร์ และการรักษาเอก
ราชของชาติเป็ นสาคัญอย่างเร่ งด่วนอันดับแรกและเพื่อประโยชน์ในการปกครองและเศรษฐกิจ 2
การสร้ างได้ ด าเนิ นการแล้ วเสร็ จ สามารถเปิ ดเดิ น รถจากกรุ งเทพฯ ถึ งนครราชสี ม า ในวันที่ 21
ธันวาคม พ.ศ. 2443 จากนันกรมรถไฟได้
้
ดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือ โดยแยกจากทาง
รถไฟสายกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา เริ่ มต้ นที่สถานีชมุ ทางบ้ านภาชี3 สร้ างต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทาง
ภาคเหนื อจนแล้ วเสร็ จสามารถเปิ ดเดินรถไฟจากกรุ งเทพฯ ถึงเชี ยงใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
24644
หลั งจากเส้ นทางรถไฟสายเหนื อสร้ างแล้ วเสร็ จ ถึ งจังหวัด เชี ย งใหม่ ส่ งผลให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมภายในเมืองเชียงใหม่ กล่าวคือ เกิดการค้ าขายแลกเปลี่ยน
สินค้ าระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ โดยสินค้ าออกจากเชี ยงใหม่ ได้ แก่ ข้ าวเปลือก ข้ าวสาร ไม้ ซุ ง
ผลไม้ สด ผักสด และสินแร่ตา่ ง ๆ5 ส่วนสินค้ าเข้ าจากกรุงเทพฯ ได้ แก่ กระเบื ้อง เครื่ องแก้ ว บุหรี่ น ้าหอม
ผ้ าขนสัตว์ รถจักรยาน รถยนต์ และสินค้ าอุปโภคบริ โภคต่าง ๆ6 ทาให้ สภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือ
และเมืองเชียงใหม่มีความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจกับกรุงเทพฯ มากขึ ้น อีกทังเกิ
้ ดการเปลี่ยนแปลงย่าน
1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). ที ่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนากิ จการรถไฟครบรอบ 72 ปี พ.ศ.

2439-2512. หน้ า 175.
2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 32.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 176.

4

กรมรถไฟ. (2479). เพือ่ ระฤกถึงพระคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิ น. หน้ า 15.

5

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). เล่มเดิ ม. หน้ า 236.

6

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 539-540.

7
เศรษฐกิจการค้ าจากเดิมย่านการค้ าอยู่ริมฝั่ งแม่น ้าปิ งบริ เวณวัดเกตมาเป็ นเวลานาน แต่เมื่อเส้ นทาง
รถไฟมาถึงเชียงใหม่ทาให้ ย่านการค้ าถูกย้ ายมาอยู่บริ เวณถนนเจริ ญเมืองยาวจรดถนนท่าแพ รวมถึง
วิ ถี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ของผู้ค นในเมื องเชี ยงใหม่ เปลี่ ยนแปลงไปด้ วยจากสังคมเมื องขนาดเล็ ก
กลายเป็ นสังคมเมืองขนาดใหญ่ มีกลุ่มคนหลายเชื ้อชาติดารงชีวิตอยู่ร่วมกันภายในเมืองเชียงใหม่
แต่ในช่วงเวลานันการเดิ
้
นทางไปเชียงใหม่เพื่อท่องเที่ยวยังไม่ได้ รับความนิยมเนื่องด้ วยผู้คนส่วนใหญ่
ยังมี ความเชื่ อที่ ว่าการเดิ นทางไกลจากถิ่ นที่ อยู่อาศัยมี แต่ความล าบากและอันตราย อี กทัง้ ใน
ระยะแรกเมื่อเปิ ดเดินรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ รถไฟสามารถเดินรถได้ เฉพาะช่วงเวลากลางวัน
เท่านัน้ 1 จึงทาให้ เชียงใหม่ยงั ไม่รับความนิยมในการเดินทางไปท่องเที่ยว
จุดเริ่ มต้ นของการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว2 รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ประเทศไทยประสบ
ปั ญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการใช้ จ่ายเงินในราชสานักและมีรายได้ ลดลงเนื่องจากเกิดภัย
ธรรมชาติท าให้ ข้าวซึ่งเป็ นสิ นค้ าออกส าคัญ มี ผ ลผลิตต่าลง ทัง้ ยัง ได้ รับผลกระทบเพิ่ ม ขึน้ จาก
สภาวะเศรษฐกิจตกต่าภายหลังเหตุการณ์ สงครามโลกครัง้ ที่ 1 สิน้ สุดลง 3 รัฐบาลต้ องพยายาม
แก้ ไขปั ญ หาเศรษฐกิ จ ด้ ว ยวิ ธี ต่า ง ๆ เพื่ อ ประหยัด รายจ่า ยและเพื่ อ หารายได้ เพิ่ ม ขึ น้ ชดเชย
ค่าใช้ จ่าย การหารายได้ จากการท่องเที่ยวเป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปั ญหาทางเศรษฐกิจได้ รัฐบาล
จึงเริ่ มหารายได้ ทางการท่องเที่ ยวผ่านการดาเนินงานของกรมรถไฟหลวง 4 อี กทัง้ ในขณะนัน้ การ
เดินทางท่องเที่ยว เริ่ มได้ รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มชนชันสู
้ ง ประกอบกับช่วงเวลานันเส้
้ นทาง
รถไฟสายเหนือสามารถเปิ ดเดินรถได้ ถึงเชียงใหม่แล้ ว ทาให้ การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่มี
ความสะดวกรวดเร็ วและมี ความปลอดภัย พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมขุนก าแพงเพ็ ชรอัครโยธิ น ซึ่ง
1

ใน พ.ศ. 2464 การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ใช้ เวลาเดินทาง 3 วัน ต่อมาในวันที่ 1

พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ได้ เริ่ มจัดขบวนรถด่วนบริ การสัปดาห์ละ 2 ขบวน ขบวนรถประกอบด้ วยรถโดยสารชัน้ 1
มีที่นงั่ ที่นอนสาหรับเดินทางได้ ทงั ้ เวลากลางวันและกลางคืน และมีโดยสารอย่างธรรมดาชัน้ ที่ 2 และชัน้ ที่ 3
บริ การด้ วย ทาให้ ยน่ ระยะเวลาเดินทางเหลือเพียง 25 ชัว่ โมงครึ่ง ใน กรมรถไฟ. (2479). เล่มเดิ ม. หน้ า 22.
2

ในการกล่าวถึงครัง้ ต่อไปจะใช้ คาว่า รัชกาลที่ 6

3

สงครามโลกครัง้ ที่ 1 เกิดขึ ้นใน พ.ศ. 2457 สิ ้นสุดลงใน พ.ศ. 2461

4

อรวรรณ ศรี อดุ ม. (2543). การศึ กษาเรื ่องการท่องเที ่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั

(พ.ศ. 2453-2468). บทนา หน้ า จ.

8
ขณะนันด
้ ารงตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการกรมรถไฟหลวง (พ.ศ. 2460-2469) ทรงเห็นหนทางในการที่จะสร้ าง
รายได้ ให้ กบั ประเทศโดยอาศัยกิจการรถไฟ จึงรับสัง่ ให้ กรมรถไฟหลวงดาเนินการจัดทาหนังสือคู่มือ
ท่องเที่ยวทางรถไฟของสยาม (Siamese State Railway A Guide Book) ขึ ้นใน พ.ศ. 24641 เพื่อ
เป็ นการโฆษณาการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเมืองสาคัญที่ได้ รับการโฆษณาการท่องเที่ยว คือ
กรุงเทพฯ หัวหิน และเชียงใหม่ นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทาให้ เชียงใหม่เป็ นที่รับรู้ ในฐานะเมืองท่องเที่ยว
ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา
ต่อมาใน พ.ศ. 2467 กรมรถไฟหลวงได้ ดาเนิ นการจัดตัง้ แผนกโฆษณาการ (Information
Burean)2 เพื่ อ ท าการโฆษณาเชิ ญ ชวนให้ ช าวต่างประเทศได้ เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
รวมทังโฆษณาเชิ
้
ญชวนให้ คนไทยหันมาสนใจเดินทางท่องเที่ยวตามทางรถไฟ โดยการจัดพิมพ์สื่อ
โฆษณา อาทิ สมุดคู่มื อ ภาพโฆษณา หนังสื อน าเที่ ยว หนังสื อพิ มพ์ รถไฟ ภาพยนตร์ และภาพ
โปสเตอร์ 3 เนื่ องจากกรมรถไฟหลวงมี หน้ าที่ ด าเนิ น การอ านวยความสะดวกในการเดิน ทางไป
ท่องเที่ยวยังเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในประเทศ อีก 2 ปี ต่อมาใน พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั 4 รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468-2477) ได้ เสด็จพระราชดาเนินเลียบมณฑลพายัพ
และได้ เสด็จเมืองเชียงใหม่ด้วย ในการเสด็จครัง้ นันภายในเมื
้
องเชียงใหม่ได้ จดั พิธีรับเสด็จอย่าง
ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าเมืองเชียงใหม่มี ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ เป็ นเอกลักษณ์ อี กทัง้ ภูมิ ประเทศงดงามเป็ นที่ เจริ ญตาเหมาะแก่ การมาเที่ ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ผลลัพธ์ที่ได้ จากการเสด็จเมืองเชียงใหม่ คือ การเปิ ดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในหัวเมืองที่มีรถไฟไปถึง
เชียงใหม่เป็ นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจทังทางวั
้
ฒนธรรมและทางธรรมชาติ5
ในการเสด็จพระราชดาเนินเลียบมณฑลพายัพของรัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จพระราชดาเนิน
โดยทางรถไฟตลอดการเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ในมณฑลพายัพ จึงเป็ นสิ่งแสดงให้ ประชาชน
ทั่วไปได้ เห็นและรับรู้ ว่าการเดินทางไปเมืองเชียงใหม่โดยทางรถไฟมีความสะดวกรวดเร็ วและมี
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/4. เรื่ อง

Siamese State Railway A Guide Book of General Information with Time Tables (พ.ศ. 2464).
2

ปั จจุบนั คือ กองโฆษณาและส่งเสริ มการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย

3

กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี . หน้ า 77-78.

4

ในการกล่าวถึงครัง้ ต่อไปจะใช้ คาว่า รัชกาลที่ 7

5

กัณฐิ กา ศรี อดุ ม. (2558). เล่มเดิ ม. หน้ า 7.
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ความปลอดภัยมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา หลังจากการเสด็จเมืองเชียงใหม่ของรัชกาลที่ 7 ราษฎร
ทัว่ ไปได้ รับรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใน
เมื องเชี ยงใหม่ม ากยิ่งขึน้ จึงเริ่ ม มี ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ ยวเชี ยงใหม่โดยใช้ บริ การรถไฟ
เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเดินทาง
ไปเชียงใหม่ยงั จากัดอยูแ่ ต่ในเฉพาะกลุม่ ชนชันสู
้ งและกลุม่ คหบดี แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 การเดินทางไปเชียงใหม่จงึ แพร่หลายมายังกลุม่ ราษฎรทัว่ ไป
กล่าวได้ ว่าจุดเริ่ มต้ นของการเกิดความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เริ่ มขึ ้น
ในช่วงทศวรรษ 2460 และได้ รับความนิยมเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตามงานศึกษาในเชิง
ประวัตศิ าสตร์ การท่องเที่ยวของไทยที่ผา่ นมา อาทิ งานศึกษาของอรวรรณ ศรี อดุ ม เรื่ อง การศึกษา
เรื ่องการท่องเที ย่ วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453-2468) และงาน
ศึกษาของปิ่ นเพชร จ าปา เรื่ อ ง วัฒ นธรรมการท่ องเที ่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544 จะเน้ น
ศึกษาไปที่วฒ
ั นธรรมการท่องเที่ยวของคนไทยเป็ นหลัก โดยจะเน้ นศึกษาการท่องเที่ยวตามเส้ นทาง
รถไฟสายใต้ ที่เป็ นที่ตงของหั
ั้
วหินสถานที่พกั ตากอากาศที่ได้ รับความนิยมจากเจ้ านายชันสู
้ งและ
ราษฎรส่วนใหญ่ในช่วงเวลานัน้ แต่การศึกษาเส้ นทางรถไฟสายเหนือกับการท่องเที่ยวในภาคเหนือ
เชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว ยังมีผ้ ทู าการศึกษาไว้ ไม่มากนัก มีเพียงงานศึกษาของดรุ ณี สมศรี
เรื่ อ ง การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข องเมื อ งเชี ย งใหม่ พ.ศ. 2464-2500 ที่ ได้ กล่าวถึ งการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แต่เป็ นเพียงการเปิ ดประเด็นให้ เห็นถึงบทบาทของกรมรถไฟหลวงใน
ด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่ได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของกรม
รถไฟหลวงในด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยละเอียดที่จะชี ้ให้ เห็นถึงบทบาท
หน้ าที่ในด้ านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวงอย่างชัดเจน
ดังนัน้ งานวิจัยเรื่ อง บทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเที ่ยวจังหวัดเชี ยงใหม่ พ.ศ.
2464-2502 ต้ องการศึกษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงในการดาเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ อแสดงให้ เห็นถึงความเปลี่ ยนแปลงของการเดินทางไปเชี ยงใหม่ จากการ
เดินทางไปเพื่อทาสงครามและติดต่องานราชการแผ่นดิน เปลี่ยนมาเป็ นการเดินทางไปเพื่อการ
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวภายในตัวเมืองเชียงใหม่และงานเทศกาลประจาปี
ของจังหวัดเชียงใหม่โดยการเดินทางด้ วยรถไฟสายเหนือจากกรุ งเทพฯ ถึงเชียงใหม่ โดยคาถาม
สาคัญที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการหาคาตอบ คือ กรมรถไฟหลวงมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
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เชี ย งใหม่ อ ย่ า งไร รวมทัง้ บริ บ ทปั จ จั ย อะไรที่ ท าให้ ก รมรถไฟหลวงต้ อ งท าหน้ า ที่ ส่ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และอะไรที่เป็ นปั จจัยส่งเสริ มสนับสนุนให้ จงั หวัดเชียงใหม่เกิดการรับรู้ใน
ฐานะเมืองท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานรัฐบาลในขณะนัน้ มีนโยบายการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีการอย่ างไรบ้ าง ซึ่งงานศึกษาชิ ้นนีจ้ ะทาให้ ทราบได้ ว่ากรมรถไฟหลวงมี
บทบาทในการดาเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อย่างไรและมีสาเหตุปัจจัยใดที่
ท าให้ เกิ ดการส่ งเสริ มสนับสนุ น การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด เชี ย งใหม่ อี ก ทัง้ จากขอบเขตช่ว งเวลาที่
ทาการศึกษายังสามารถแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
เชียงใหม่ที่เป็ นผลมาจากการดาเนินงานของกรมรถไฟหลวง

จุดประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-2502
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มาของการดาเนินงานของกรมรถไฟหลวงกับการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-2502
3. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ ้นในจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2464-2502 ที่เป็ นผลมาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมรถไฟหลวง

ขอบเขตการศึกษา
ผู้วิจยั กาหนดขอบเขตการศึกษาเริ่มที่ พ.ศ. 2464 เนื่องจากเป็ นปี ที่เส้ นทางรถไฟสายเหนือ
สร้ างเสร็ จ สามารถเดินรถไฟได้ ถึงสถานี เชี ยงใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464 ส่งผลให้ การ
เดินทางระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ มีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ ้นเกิดการค้ าขายแลกเปลี่ยน
สินค้ าระหว่างกัน ทาให้ สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เจริ ญเติบโตขึ ้น ผู้คนจากส่วนกลาง
กรุงเทพฯ และจากเชียงใหม่ย้ายถิ่นฐานกันไปมาเป็ นจานวนมาก อีกทังการติ
้
ดต่องานราชการของ
รัฐบาลส่วนกลางที่กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่สามารถกระทาได้ สะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น และยังเป็ นปี ที่
กรมรถไฟหลวง ได้ ดาเนินการจัดทาหนังสือคู่มือท่องเที่ยวทางรถไฟของสยาม (Siamese State
Railway A Guide Book) ซึ่งภายในมีรายละเอียดอธิบายเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อใช้ เป็ นคู่มือนาเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และสิน้ สุดที่ พ.ศ. 2502
เนื่องจากใน พ.ศ. 2502 มีการออกพระราชบัญญัติการจัดตัง้ องค์ การส่งเสริ มการท่องเที ่ยว (อ.ส.ท.)
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โดยหน่วยงานนีม้ ีหน้ าที่หลักในการบริ หารจัดการดาเนินงานด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ส่งผลให้ บทบาทของกรมรถไฟหลวงในด้ านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิ ้นสุดลง ดังนัน้
จากที่กล่าวมานีผ้ ้ ูวิจัย จึงเลือกจบการศึกษาที่ พ.ศ. 2502 จากกรอบช่วงเวลาที่ทาการศึกษาจะ
สามารถแสดงให้ เห็นถึงบทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการเดินทางจากกรุ งเทพฯ ไปเชียงใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้ รับการส่งเสริ มจากกรมรถไฟหลวงให้ เป็ น
เมืองท่องเที่ยว

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิ จัยเรื่ องนี ใ้ ช้ วิ ธี การทางประวัติ ศาสตร์ (Historical Approach) โดยเรี ยบเรี ยง
พร้ อมกับนาเสนอแบบพรรณาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยใช้ เอกสารหลักฐานข้ อมูลดังนี ้
1. ข้ อมูลเอกสารหลักฐานชันต้
้ น (Primary Sources) เช่น เอกสารสานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ สานักหอสมุดแห่งชาติ เอกสารร่วมสมัย เช่น เอกสารกรมรถไฟหลวง เอกสารการรถไฟ
แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ประชาชาติ หนังสือพิมพ์คนเมือง หนังสือข่าวภาพยนตร์
2. เอกสารทางราชการ เช่ น ราชกิ จ จานุ เบกษา และเอกสารเผยแพร่ ข องหน่ ว ยงาน
(Publication Sources) เช่น หนังสือพิมพ์รถไฟ แผ่นพับ และภาพโฆษณา
3. ข้ อมูลเอกสารหลักฐานชันรอง
้
(Secondary Sources) เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย
หนังสือนาเที่ยว หนังสือที่ระลึกงานศพ และบทความทางวิชาการ ที่มีรายละเอียดอยู่ในขอบข่าย
เกี่ยวข้ องกับประเด็นการศึกษา

ความสาคัญของการศึกษา
1. ได้ ทราบถึงบทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-2502
2. ได้ ทราบถึงการดาเนินงานของกรมรถไฟหลวงกับการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2464-2502
3. ได้ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ ้นในจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2464-2502 ที่เป็ นผลมาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมรถไฟหลวง
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การสารวจเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาเรื่ อง บทบาทของกรมรถไฟหลวง
กับการท่องเที ่ยวจังหวัดเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2464-2502 ผู้วิจยั ได้ ทาการสารวจจากงานศึกษาต่าง ๆ ที่มี
รายละเอียดข้ อมูล เกี่ ยวข้ อง โดยสามารถแบ่งกลุ่มงานออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ได้ แก่ 1) กลุ่มความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ 2) กลุ่มความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว 3) กลุ่มความรู้
เกี่ยวกับกรมรถไฟหลวง มีรายละเอียดดังนี ้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มความรู้ เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ เชียงใหม่
งานกลุ่มนี เ้ ป็ นงานศึกษาประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ หรื อประวัติศาสตร์ ล้านนา พบว่างาน
ศึก ษาเกี่ ยวกับประวัติ ศาสตร์ ล้ านนารุ่ นแรก ๆ เป็ นการศึกษาในประเด็ นความสัมพันธ์ ระหว่าง
ราชอาณาจัก รสยามกั บ อาณาจัก รล้ านนาเป็ นส่ ว นใหญ่ ต่ อ มาเริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาในประเด็ น
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้ และในช่วงระยะเวลา 10 ปี ผ่านมานี ้ การศึกษาประวัติศาสตร์
ล้ านนาเริ่ มมีการศึกษาในประเด็นที่แตกต่างไปจากงานรุ่นแรก ๆ โดยผู้เขียนแบ่งกลุ่มงานออกเป็ น 3
กลุ่มย่อย ได้ แก่ 1) กลุ่มงานความสัมพันธ์ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักรล้ านนา 2) กลุ่ม
งานด้ านเศรษฐกิจ และ 3) กลุม่ งานด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับประวัตศิ าสตร์ เชียงใหม่ ดังนี ้
1) กลุ่มงานความสัมพันธ์ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักรล้านนา เริ่ มเกิดขึน้
ครั ง้ แรกในปลายทศวรรษ 2510 เป็ นต้ นมา นับ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเปิ ดพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ ล้านนาในวงวิชาการ งานศึกษาที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ การปฏิ รูปการปกครองมณฑล
พายัพ พ.ศ. 2436-24761 และรัฐสยามกับล้านนา พ.ศ. 2417-24762
งานในกลุ่ม นี ศ้ ึกษาเกี่ ยวกับ ความสัม พัน ธ์ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกั บ อาณาจัก ร
ล้ านนาในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เป็ นความสัม พันธ์ ในฐานะล้ านนาเป็ นเมื องประเทศราชของสยาม
สื บเนื่ องมาจนถึ งสมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงยุคล่าอาณานิ คมของจักรวรรดินิ ยมยุโรป เริ่ ม เข้ า มามี
บทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ส่งผลให้ รัฐบาลสยามจาเป็ นต้ องเข้ ามามีบทบาทใน
การจัดระเบียบการปกครองภายในอาณาจักรล้ านนาโดยรัฐบาลสยามได้ ดาเนินการปฏิรูปในด้ าน
ต่าง ๆ อาทิ การปกครอง การศาลต่างประเทศ การศึกษา การจัดเก็บภาษี การเกณฑ์แรงงาน แต่จาก
การดาเนินการปฏิรูปในด้ านต่าง ๆ กับส่งผลกระทบต่ออานาจในการปกครองของเจ้ านครเมืองต่าง ๆ
1

สรัสวดี ประยูรเสถียร. (2523). การปฏิ รูปการปกครองมณฑลพายัพ พ.ศ. 2436-2476.

2

เนื ้ออ่อน ขรัวทองเขียว. (2553). รัฐสยามกับล้านนา พ.ศ. 2417-2476.
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ในล้ านนา รวมถึงกลุ่ม คนในภาคเหนือของไทย ก่อให้ เกิดเหตุการณ์ ต่อต้ านอานาจของรัฐบาล
สยาม คือ เหตุการณ์กบฏเงี ้ยวเมืองแพร่ พ.ศ. 2445 แต่หลังจากเหตุการณ์กบฏเงี ้ยวเมืองแพร่ ยิ่ง
ส่งผลให้ รัฐบาลสยามสามารถเข้ าควบคุมอานาจในภาคเหนือของไทยได้ มากขึ ้น และล่าสุดงานศึกษา
ของเนื ้ออ่อน ขรัวทองเขียว เรื่ อง รัฐสยามกับล้านนา พ.ศ. 2417-2476 เป็ นงานศึกษาตังแต่
้ สยามเริ่ ม
เข้ ามามีบทบาทภายในล้ านนาผ่านการจัดการปกครองในด้ านต่าง ๆ จนสุดท้ ายสยามสามารถผนวก
ล้ านนาเข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของสยามได้ ส าเร็ จ ซึ่ งงานศึ ก ษาในกลุ่ ม ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักรล้ านนาจะเน้ นศึกษาการปฏิรูปการปกครองของรัฐบาลสยาม
ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารี ตมาสู่ความเป็ นรัฐสมัยใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่าง ๆ
ภายในล้ านนาเกิดจากรัฐบาลสยามเป็ นผู้กาหนดและล้ านนาจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตาม
หนัง สื อ เรื่ อ ง ประวัติ ศ าสตร์ ล้ านนา 1 รายละเอี ย ดภายในหนัง สื อ ส่วนใหญ่ เน้ น ศึก ษา
อาณาจักรล้ านนา ตังแต่
้ สมัยฟื ้นฟูบ้านเมื องอาณาจักรล้ านนาของกลุ่มราชวงศ์เจ้ าเจ็ดตน (พ.ศ.
2317) จนกระทัง่ สิ ้นสุดระบบเทศาภิบาล (พ.ศ. 2476) ผู้เขียนเน้ นให้ ความสาคัญกับเมืองเชียงใหม่
เป็ นส่วนมาก ในฐานะเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนา โดยรายละเอียดภายในหนังสือกล่าวถึง
เมืองเชียงใหม่ เริ่มตังแต่
้ การสร้ างเมือง การตกเป็ นเมืองประเทศราชของพม่าและสยาม การเข้ ามา
จัด การปฏิรูปการปกครองของรัฐบาลสยาม โดยการยึดอานาจของเจ้ าผู้ปกครองเชียงใหม่ ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในเชียงใหม่ จนถึงการหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 เชียงใหม่ถูกลดฐานะเป็ นเพี ยงจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี ย้ ังอธิ บายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้ านนาและราชอาณาจักรสยาม ตังแต่
้ สมัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ ในแง่พฒ
ั นาการความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรตามลาดับแต่ละยุคสมัย
2) กลุ่ม งานด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ นกลุ่ม งานที่ เริ่ ม ได้ รั บ ความสนใจท าการศึก ษาในช่ว ง
ทศวรรษ 2520 เป็ นต้ นมา งานศึกษาที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ วิ วฒ
ั นาการเศรษฐกิ จหมู่บ้านในภาคเหนื อ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2394-24752 บทบาทนายทุนพ่อค้าที ่มีต่อการก่อและขยายตัวของทุนนิ ยม
ภาคเหนื อของประเทศไทย พ.ศ. 2464-25233 การค้ากับเครื อข่ายความสัมพันธ์ ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์
1

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). ประวัติศาสตร์ ลา้ นนา.
2
ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ. (2523). วิ วฒ
ั นาการเศรษฐกิ จหมู่บา้ นในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2394-2475.
3

ปลายอ้ อ ชนะนนท์. (2529). บทบาทนายทุนพ่อค้าที ่มีต่อการก่อและขยายตัวของทุนนิ ยมภาคเหนือของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2464-2523.
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ในล้านนาก่อนการสถาปนาระบอบเทศาภิ บาล1 และการค้าชายแดนและการปรับเปลี ่ยนรู ปแบบของ
รัฐ บริ เวณตอนในของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ภ าคพื ้ นทวี ป ระหว่ างคริ สต์ ศตวรรษที ่ 19 ถึ งต้ น
คริ สต์ศตวรรษที ่ 202
งานกลุ่มนี ้ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในอาณาจักรล้ านนาหรื อภาคเหนือของไทย โดย
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของล้ านนา เริ่ มต้ นในทศวรรษ 2410 หลังจากอังกฤษชนะสงคราม
กับ พม่าครัง้ ที่ 2 ใน พ.ศ. 2410 อังกฤษได้ ยึดครองพื น้ ที่ ตอนใต้ ของพม่าส่งผลให้ เขตแดนระหว่าง
อังกฤษกับล้ านนาติดต่อกัน อังกฤษจึงได้ ขยายพื ้นที่เข้ ามาลงทุนทากิจการป่ าไม้ ในเชียงใหม่ ทาให้
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเริ่มไหลเข้ าสูล่ ้ านนาวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้ านที่แต่เดิมเป็ นการ
ผลิ ต เพื่ อยังชี พ ต้ องเปลี่ ยนแปลงเป็ นการผลิ ตเพื่ อจ าหน่าย ต่อมาเมื่ อ เส้ น ทางรถไฟสายเหนื อ
สามารถเปิ ดเดินรถจากกรุงเทพฯ ได้ ถึงสถานีแพร่ ลาปาง ลาพูน และสร้ างเสร็ จถึงสถานีเชียงใหม่ ใน
พ.ศ. 2464 ทาให้ เกิดการขนถ่ายสินค้ าทางการเกษตรได้ เป็ นจานวนมากในเวลารวดเร็ วมากขึ ้น กลุ่ม
พ่อค้ าคนจี น จากภาคกลางได้ อพยพย้ ายถิ่ นฐานขึน้ มาอยู่ที่ เชี ยงใหม่เพื่ อทาการค้ าขายสะสม
เงินทุนเป็ นนายทุนออกเงินกู้ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของล้ านนา อีกทัง้
ระบบเศรษฐกิ จ ในล้ านนาเติ บ โตขึ น้ เป็ นอย่ า งมาก แต่ ง านศึ ก ษาของวราภรณ์ เรื อ งศรี ได้
ทาการศึกษาเครื อข่ายการค้ าของล้ านนาที่จากเดิมล้ านนามีเส้ นทางการค้ ากับอาณาจักรใกล้ เคียง
ทางภาคเหนื อ ได้ แก่ จี น พม่า และลาว แต่เมื่ อมี เส้ นทางรถไฟจากกรุ ง เทพฯ ถึง เชียงใหม่ ทาให้
เครื อข่ายการค้ าเปลี่ยนแปลงไปเป็ นระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ และเชียงใหม่กับกรุงเทพฯ การ
ขนส่งสินค้ าที่แต่เดิมนิยมขนส่งทางเรื อ และคาราวานวัวต่าง เริ่ มไม่ได้ รับความนิยมสุดท้ ายอาชีพ
เหล่านี ้จึงสูญหายไป
3) กลุ่มงานด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กี ่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ เชี ยงใหม่ ได้ แก่
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ความงามของเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2464-25003 มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเหตุปัจจัยและกระบวนการที่ก่อให้ เกิดการสร้ างภาพลักษณ์ ความงามของ
1

วราภรณ์ เรื องศรี . (2550). การค้ากับเครื อข่ ายความสัมพันธ์ ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในล้านนาก่ อนการ

สถาปนาระบอบเทศาภิ บาล.
2
วราภรณ์ เรื องศรี . (2556). การค้าชายแดนและการปรับเปลีย่ นรู ปแบบของรัฐบริ เวณตอนในของเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพืน้ ทวีป ระหว่างคริ สต์ศตวรรษที ่ 19 ถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที ่ 20.
3
ดารุณี สมศรี . (2549). การสร้างภาพลักษณ์ความงามของเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2464-2500.
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เชี ยงใหม่ใน 3 ประเด็น คือ ความงามทางธรรมชาติ ความงามทางวัฒนธรรม และความงามของ
ผู้หญิ ง จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ ค วามงามของเชี ย งใหม่เกิ ด ขึน้ จากการเปลี่ ยนแปลง
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับเชียงใหม่ตงแต่
ั ้ สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมา อันเป็ นผลมาจาก
นโยบายกรุ งเทพฯ ที่ต้องการสร้ างเอกภาพในประเทศ เมื่อเปิ ดเดินรถไฟกรุ งเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ใน
พ.ศ. 2464 เชียงใหม่ยิ่งใกล้ ชิดกันยิ่งขึ ้น สังคมเชียงใหม่ได้ รับอิทธิพลของกรุงเทพฯ อย่างสูงโดยเฉพาะ
ในหมู่ชนชัน้ สูงและชนชัน้ กลาง หลังการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐ บาลได้ ดาเนิน
นโยบายส่งเสริ มเอกภาพและความมัน่ คงของชาติอย่างจริ งจัง เชียงใหม่จงึ ได้ รับการส่งเสริ ม ให้ เป็ น
“ถิ่นไทยงาม” และเชียงใหม่ยงั ได้ รับการส่งเสริ มจากกรมรถไฟให้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ผลจากการ
ดาเนินการเช่นนี ท้ ัง้ จากส่วนกลางและท้ องถิ่น ภาพความงามของเชียงใหม่จึงถูกผลิตซ า้ อย่าง
สม่าเสมอ จนมีอิทธิพลให้ เชียงใหม่เกิดภาพลักษณ์ ความงามทัง้ 3 ประการ ได้ แก่ ความงามทาง
ธรรมชาติ ความงามทางวัฒนธรรม และความงามของผู้หญิงเชียงใหม่
การศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ “ผู้หญิ งเหนื อ” ตัง้ แต่ ปลายพุทธศตวรรษที ่ 25 ถึ งต้นพุทธ
ศตวรรษที ่ 261 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาที่มาของทัศนคติทางสังคมของกลุ่มคนต่าง ๆ ต่อผู้หญิ ง
เหนือ โดยคานึงถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงวิถีชีวิต และ
แนวคิดของคนแต่ละกลุ่ม จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ผ้ เู หนือเกิดจากทัศนคติทางสังคมของ
คนในสังคมล้ านนา และสังคมภายนอก โดยเฉพาะจากกรุ ง เทพฯ ที่ เข้ ามามี ความสัม พันธ์ กับ
ล้ านนาตังแต่
้ สมัยต้ นรัตนโกสินทร์ จากความแตกต่างของพื น้ ฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมวัฒ นธรรมของกรุ งเทพฯ และล้ านนาในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้ ชนชันสู
้ งกรุ งเทพฯ เกิด
ทัศนคติเชิ งดูแคลนผู้หญิ งล้ านนาในทุกชนชัน้ จนกระทั่งเข้ าสู่ยุคพัฒ นาในช่วงทศวรรษ 2500
ภาพลัก ษณ์ ข องผู้ห ญิ ง เหนื อ ถูก น าเสนอผ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เพื่ อ เผยแพร่ ในฐานะหญิ ง งาม เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายส่งเสริ มการท่องเที่ยวภาคเหนือของรัฐบาลกรุงเทพฯ ในด้ านผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจส่งผลให้ ภาพลักษณ์ ผ้ หู ญิ งเกิดการรับรู้ ออกเป็ น 3 ภาพ คือ ภาพผู้หญิ งขายบริ การทาง
เพศ ภาพผู้หญิงขายแรงงาน และภาพผู้หญิงแถวหน้ า

1

ภัก ดี กุ ล รั ต นา. (2543). ภาพลัก ษณ์ “ผู้ห ญิ งเหนื อ ” ตั้ง แต่ ป ลายพุท ธศตวรรษที ่ 25 ถึ ง ต้น พุท ธ

ศตวรรษที ่ 26.
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ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากกลุ่ ม ความรู้ เกี่ ยวกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ เ ชี ย งใหม่ เป็ นข้ อมู ล ทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ข องอาณาจัก รล้ า นนา รวมถึ ง สภาพบริ บ ททางสัง คม ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
อาณาจักร การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของอาณาจักรล้ านนาและเมืองเชียงใหม่ ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์มงั ราย ราชวงศ์เจ้ าเจ็ดตน จนถึงหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ของประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดข้ อมูลอาจจะไม่มีความ
เกี่ยวข้ องโดยตรงต่อผู้ศกึ ษาประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว แต่รายละเอียดข้ อมูลในงานศึกษาต่าง ๆ
สามารถช่วยให้ ผ้ ศู กึ ษาได้ กรอบแนวคิดและวิธีการนาเสนอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ที่จะนามาปรับใช้
ในการศึกษาเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ เมืองเชียงใหม่ตอ่ ไป
กลุ่มที่ 2 กลุ่มความรู้ เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ การท่ องเที่ยว
งานกลุ่มนี ้เป็ นงานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว พบว่างานศึกษาส่วนใหญ่
เริ่ ม เกิดขึน้ ครัง้ แรกในช่วงทศวรรษ 2540 ซึ่งเป็ นช่วงที่ การศึกษาเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวเริ่ มได้ รับ
ความนิยมทาการศึกษาในแง่มมุ ต่าง ๆ งานศึกษาที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การศึกษาเรื ่องการท่องเที ่ยวใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453-2468)1 วัฒนธรรมการท่องเที ่ยวของ
คนไทย พ.ศ. 2394-25442 พัฒ นาการของการท่ องเที ่ย วแห่ งประเทศไทย (ททท.) พ.ศ. 250225453 การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกของชนชัน้ นาสยาม พ.ศ. 2445-24754 และการส่งเสริ ม
การท่องเที ย่ วในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2502-25065
ข้ อมูลที่ได้ รับจากกลุ่มความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว เริ่ มจากชนชันสู
้ งของ
ไทยเริ่ มเปิ ดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ ามาในสังคมไทย แต่เดิมแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่มีใน

1

อรวรรณ ศรี อุดม. (2543). การศึ กษาเรื ่ องการท่ องเที ่ ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ า

เจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453-2468).
2
ปิ่ นเพชร จาปา. (2545). วัฒนธรรมการท่องเทีย่ วของคนไทย พ.ศ. 2394-2544.
3

ปนุฎชา อัญ ชลีนุกูล. (2548). พัฒ นาการของการท่ องเที ่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) พ.ศ. 2502-

4

วีรยุทธ ศรี สวุ รรณกิ จ. (2549). การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกของชนชัน้ นาสยาม พ.ศ. 2445-

5

ธัญ ญรัศม์ เอี่ยมผ่องใส. (2553). การส่งเสริ มการท่ องเที ่ยวในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

2545.
2475.
พ.ศ. 2502-2506.
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การรับรู้ของคนไทย แต่หลังจากอิทธิพลชาติตะวันตกแผ่ขยายเข้ ามาในไทยตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 4
ทาให้ กลุ่มชนชันสู
้ งเริ่ มมีแนวคิดเรื่ องการท่องเที่ยว แต่เป็ นการเดินทางท่องเที่ยวเพียงเพื่อไปรักษา
สุขภาพ และตากอากาศเพี ยงเท่านัน้ กระทั่งเข้ าสู่สมัยรัชกาลที่ 6 แนวคิดเรื่ องการท่องเที่ ยวใน
ลักษณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสร้ างความสาราญได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น และหลังจาก
เส้ นทางรถไฟทังสายเหนื
้
อและสายใต้ สร้ างเสร็จสมบูรณ์ยิ่งเป็ นปั จจัยส่งเสริมให้ เกิดความนิยมการ
ท่องเที่ยวในสังคมไทย เพราะการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในประเทศเกิดความสะดวก
รวดเร็ ว กว่า แต่ก่ อ นที่ ต้ อ งเดิ น ทางโดยทางเรื อ แต่ ในงานศึกษาส่ วนใหญ่ ที่ ผ่ านมาจะเน้ นให้
ความสาคัญต่อเส้ นทางรถไฟสายใต้ ในการเดินทางไปพักตากอากาศที่ หัวหิน เป็ นสถานที่ ที่ได้ รับ
ความนิยมจากพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และคหบดีจากกรุ งเทพฯ อีกทัง้ ยังมี กิจ กรรมพักผ่อน
หย่อนใจอย่างอื่น เช่น กีฬาตีกอล์ฟ การเล่นละครพูด เป็ นต้ น ต่อมาในทศวรรษ 2500 รัฐบาลไทย
ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ ทาการส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างเป็ นระบบ โดยจัดตัง้ องค์การ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว (อ.ส.ท.) ใน พ.ศ. 2502 ทาให้ ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยเป็ นรายได้ หลักทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จนกระทัง่ พัฒ นาเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปั จจุบนั ซึ่งงานศึกษา
ทังหมดนี
้
้มีประโยชน์ตอ่ งานของผู้ศกึ ษาเป็ นอย่างมาก ในอันที่จะสามารถใช้ งานในกลุ่มงานศึกษา
นี ้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานศึกษาประวัตศิ าสตร์ การท่องเที่ยวต่อไป
กลุ่มที่ 3 กลุ่มความรู้ เกี่ยวกับกรมรถไฟหลวง
งานกลุ่มนี ้เป็ นงานศึกษาเกี่ยวกับกรมรถไฟหลวงในบทบาทที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงทางการปกครองของประเทศ งานศึกษาที่ เกี่ ยวข้ อง
ได้ แก่ การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิ จในมณฑลพายัพหลังการตัดเส้นทางรถไฟสายเหนื อ พ.ศ. 246424841 บทบาทกรมรถไฟหลวงในด้านความมั่นคงของรัฐสยาม 2 และเศรษฐกิ จอี สานหลังมี ทาง
รถไฟ (พ.ศ. 2443-2488)3
ข้ อมูลที่ได้ รับจากกลุ่มความรู้เกี่ยวกับกรมรถไฟหลวง เริ่ มจากการเกิดแนวคิดในการสร้ าง
ทางรถไฟ การดาเนิ น การสร้ างทางรถไฟของไทย โดยมี จุด ประสงค์ห ลักเพื่ อ สร้ างความมั่ง คง
1

พูนพร พูลทาจักร. (2530). การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จในมณฑลพายัพหลังการตัดเส้นทางรถไฟ

สายเหนือ พ.ศ. 2464-2484.
2
จิรพร สาวะพันธ์. (2547). บทบาทกรมรถไฟหลวงในด้านความมัน่ คงของรัฐสยาม.
3

สุวิทย์ ธีรศาศวัต. (2551). เศรษฐกิ จอีสานหลังมี ทางรถไฟ (พ.ศ. 2443-2488).
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ทางการปกครองของประเทศ โดยในช่วงที่ประเทศไทยดาเนินการสร้ างทางรถไฟเป็ นช่วงยุคล่า
อาณานิ ค มของชาติต ะวัน ตก รั ฐ บาลส่ว นกลางจึง จ าเป็ นต้ อ งด าเนิ น การปฏิ รูป การปกครอง
ภายในประเทศ ซึง่ รถไฟเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินงานของรัฐบาลส่วนกลางให้ เป็ นไปได้ อย่าง
สะดวกรวดเร็ ว อีกทังทางรถไฟยั
้
งเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ
และสังคมในเมืองต่าง ๆ ที่เส้ นทางรถไฟตัดผ่าน กล่าวคือ เกิดการค้ าขายแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการ
เกษตรตามชนบทและสิ นค้ าอุปโภคบริ โภคต่าง ๆ สามารถขนส่งสิ นค้ าได้ สะดวกรวดเร็ วและเสี ย
ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งต่ากว่าการขนส่งทางเรื อที่ได้ รับความนิยมในอดีต จากข้ อมูลรายละเอียด
ทังหมดเป็
้
นประโยชน์กบั ผู้วิจยั อย่างมาก ในอันที่จะสามารถใช้ ศกึ ษาเรื่ องราวเกี่ยวกับบทบาทของ
กรมรถไฟหลวงในด้ านต่าง ๆ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานศึกษาต่อไป
จากการสารวจเอกสารและงานวิจยั ที่ได้ กล่าวมาทังหมด
้
โดยภาพรวมแล้ วพอจะสรุปได้ ว่า
การศึกษาที่ผ่านมาแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ได้ แก่ 1) กลุ่มความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เชียงใหม่
ซึ่ง เป็ นการศึก ษาประวัติ ศ าสตร์ ล้ า นนาในช่ว งที่ รัฐ บาลสยามด าเนิ น การปฏิ รูป การปกครอง
อาณาจักรล้ านนา ในสมัยรัชกาลที่ 5 และการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม ภายหลัง
จากการปฏิ รูป การปกครอง จนถึ งหลังการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 2) กลุ่มความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว พบว่างานศึกษาส่วนใหญ่ จะมุ่งศึกษาการเกิดความนิยมใน
การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 4 และได้ รับความนิยมมากขึ ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 6 เนื่องจากมี การคมนาคมทางรถไฟทาให้ การเดินทางสะดวกรวดเร็ วมากขึน้ จนกระทั่งจัดตัง้
องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยว (อ.ส.ท.) ใน พ.ศ. 2502 3) กลุ่มความรู้เกี่ยวกับกรมรถไฟหลวง พบว่า
งานศึกษาส่ วนใหญ่ จะมุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หลังจากมีทางรถไฟ จนถึงช่วง
เหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จากการศึกษางานทังหมดยั
้
งไม่พบงานศึกษาชิ ้นใดที่ทาการศึกษา
วิเคราะห์ถึงบทบาทของกรมรถไฟหลวงในด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง
อย่างละเอียด อย่างไรก็ดีงานศึกษาเหล่านี ้ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ในการทางานวิจยั
และเป็ นแนวทางในการดาเนินงานศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลใหม่ตามแหล่งเอกสารข้ อมูลต่าง ๆ ต่อไป

แหล่ งศึกษาค้ นคว้ า
1. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. ห้ องศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

19
3. หอสมุดมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
4. สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ห้ องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
8. สานักหอสมุดแห่งชาติ
9. ห้ องโสตทัศนวัสดุ สานักหอสมุดแห่งชาติ
10. ห้ องหนังสือหายาก สานักหอสมุดแห่งชาติ
11. หอสมุดดารงราชานุภาพ
12. ห้ องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13. ห้ องสมุดสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
14. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คาชีแ้ จง
ในเบื ้องต้ นผู้วิจยั ขออธิบายความหมายคาสาคัญภายในปริ ญญานิพนธ์ เล่มนี เ้ พื่อความ
เข้ าใจของผู้อ่าน งานศึก ษาเรื่ อ งนี ม้ ุ่งศึกษาการเดิน ทางของกลุ่ม คนต่าง ๆ ที่ เดินทางมาเที่ ย ว
จังหวัดเชียงใหม่โดยเป็ นการเดินทางมาเที่ยวที่ปราศจากการประกอบกิจธุระอื่น ๆ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึง
ขอแยกความหมายของคาว่า การเดิ นทาง (Travel) กับคาว่า การท่องเทีย่ ว (Tourism) ออกจากกัน
ความหมายของคาว่า การเดิ นทาง (Travel) คือ การเดินทางไปประกอบกิจธุระอื่น อาทิ
การไปปฏิบตั ิงานราชการ การไปติดต่อธุรกิจค้ าขาย การย้ ายถิ่นที่อยูอ่ าศัย หรื อการเดินทางไปด้ วย
กิจธุระอื่นใดที่ไม่ใช่เป็ นการเดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนความหมายของคาว่า การท่องเที ่ยว
(Tourism) นั น้ อ งค์ ก ารก ารท่ อ งเที่ ย วโล ก (World Tourism Organization - WTO) ได้ ให้
ความหมายของคาว่า การท่องเที ่ยว (Tourism) คือ การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่ นเริ งใจ เยี่ยม
ญาติ หรื อการไปร่วมประชุม แต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ เป็ นหลักเป็ นฐานหรื อไปพานักอยู่เป็ น
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การถาวร1 นอกจากนัน้ การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand) ได้ ให้
ความหมายของคาว่า การท่องเที ่ยว (Tourism) คือ การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความ
สนุกสนานบันเทิงเริ งรมย์ รวมถึงการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาความรู้ เพื่อการ
กีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องก็นบั ว่าเป็ นการท่องเที่ยวทังสิ
้ น้ 2
ดังนันค
้ าว่า การท่องเที ่ยว (Tourism) สาหรับปริญญานิพนธ์เล่มนี ้ผู้วิจยั ได้ ให้ ความหมาย
คือ การเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่
โดยเป็ นการเดินทางมาเที่ยวที่ปราศจากการประกอบกิจธุระอื่น ๆ อันมีความหมายสอดคล้ องกับ
การให้ ความหมายของหน่วยงาน องค์ การการท่องเที ่ยวโลก และ การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย
ดังได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น

1

นิศา ชัชกุล. (2550). อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว. หน้ า 3.
การท่อ งเที่ ย วแห่งประเทศไทย. (2533). ความหมายและความสาคัญ ของการท่องเที่ ย ว ใน การ
ท่องเทีย่ ว. หน้ า 19.
2

บทที่ 2
การเดินทางระหว่ างกรุ งเทพฯ – เชียงใหม่ ก่อน พ.ศ. 2464

(

ส
รั
ส

ในอดีตก่อนมีการสร้ างระบบการคมนาคมสมัยใหม่อย่างรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 เส้ นทาง

ว

การคมนาคมหลักเป็ นการเดินทางทางน ้าโดยมีเรื อเป็ นพาหนะทาให้ การเดินทางไปยังพื ้นที่หา่ งไกล

ดี
อ๋

ไม่ได้ มี ความสะดวกรวดเร็ วเหมื อนกับปั จจุบนั การเดินทางไกลในอดีตนัน้ ไม่ใช่เรื่ องรื่ นเริ งและ
ความสาราญก็ไม่ใช่เป้าหมายหลัก นอกจากการเดินทางจะเต็มไปด้ วยความลาบากยากเข็ญและมี

อ

อันตรายแล้ ว ยังมีข้อจากัดทางการเมื องและสังคมที่ทาให้ การเดินทางลดความน่ารื่ นรมย์ลงไป อีก

ง

ทังเจ้
้ านาย ไพร่ และทาสจาเป็ นต้ องขออนุญาตเจ้ าเหนือหัวก่อนเดินทางไม่ว่าจะด้ วยเหตุผลใดก็

ส

ตาม อันที่จริ งบรรดาเจ้ านายและราษฎรต่างต้ องเดินทางเพื่อไปทาศึกสงครามและกิจธุระ แต่ไม่ใช่

กุ

เพื่อความบันเทิงหรื อสาราญมีเพี ยงคนเดินทางค้ าขายเท่านัน้ ที่มีเสรี ภาพอยู่บ้างในการเดินทาง

ล

ท่องไปตามพื ้นที่ตา่ ง ๆ แต่ก็ทาเพื่อหาเลี ้ยงชีพ1

.
2
5
5
7
)

ดัง นั น้ การเดิ น ทางไกลในช่ ว งเวลาก่ อ นมี เส้ นทางรถไฟ จึ ง เป็ นการเดิ น ทางที่ แ สน
ยากลาบากกลุม่ บุคคลที่เดินทางต้ องมีกิจธุระจาเป็ นที่จะเดินทางจากที่พกั อาศัยไปยังพื น้ ที่ห่างไกล
ซึง่ ไม่มีที่พกั อาศัยค้ างคืนสะดวกสบายมีแต่เพียงต้ องอาศัยศาลาการเปรี ยญวัดหรื อขอพักอาศัยกับ
ชาวบ้ านตามท้ องถิ่นต่าง ๆ ในการพักค้ างคืนเท่านัน้ เฉกเช่นเดียวกับการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ
กับเชียงใหม่เมื่อร้ อยกว่าปี ก่อนกลุ่มบุคคลที่เดินทางไปมักมีวตั ถุประสงค์เพื่อเดินทางไปเพื่อทาศึก
สงครามหรื อติดต่องานราชการแผ่นดิน ไม่มีกลุ่มบุคคลใดที่เดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ เพราะการพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้ านในสมัยก่อนเป็ นแต่เพียงงานฉลอง เช่น งานโกน
ผมไฟ งานตัดจุก งานบวชนาค งานบ่าวสาว งานขึ ้นบ้ านใหม่ และงานศพ2 ประกอบกับกลุ่มบุคคล
ที่ เดิน ทางไปเพื่ อกิ จ ธุ ระก็ มัก จะตัง้ หน้ าแต่จ ะไปให้ ถึ งกิ จ ธุ ระนัน้ ๆ ในการที่ จ ะเอาใจสอดส่าย
พิจารณาดูภมู ิประเทศไปตามทางนันมี
้ น้อย3
1

ธงชัย วินิจจะกูล. (2560). คนไทย/คนอืน่ : ว่าด้วยคนอืน่ ของความเป็ นไทย. หน้ า 13.

2

พระยาอนุมานราชธน. (2510). ชี วิตชาวไทยสมัยก่อน. หน้ า 83.

3

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2545). อธิบายถึงเรื่ องเที่ยว. ใน เรื ่องเที ่ยวที ่

ต่าง ๆ ภาค 1-5. หน้ า 5.
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การศึกษาในบทนี ้ต้ องการแสดงให้ เห็นถึงประวัติศาสตร์ ของการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ
กับเชียงใหม่ ในช่วงก่อนหน้ าที่ เส้ นทางรถไฟสายเหนื อจะเปิ ดเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ.
2464 ในมิติทางประวัติศาสตร์ สงั คมที่ชี ้ให้ เห็นถึงกลุ่มคนที่เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่
รวมถึงศึกษาวิธีการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ช่วงก่อน พ.ศ. 2464 และเส้ นทางที่มี
อุปสรรคภัยอันตรายต่าง ๆ จนนามาสู่แนวคิดในการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ขึ ้น
ไปสู่เมื องเชี ยงใหม่ซึ่ง แล้ วเสร็ จ เมื่ อ พ.ศ. 2464 และปั จ จัย ที่ ท าให้ กลุ่ม คนต่าง ๆ เดิน ทางจาก
กรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่หรื อจากเชียงใหม่มายังกรุงเทพฯ
1. กลุ่มคนที่เดินทางระหว่ างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ก่อนเส้ นทางรถไฟสายเหนือสามารถเปิ ดเดินถึง
สถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 นันมี
้ กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่เ พื่อ
ทาภารกิ จหน้ าที่ หรื อกิจ ธุระจ าเป็ นโดยการเดินทางของกลุ่ม บุคคลเหล่านี ใ้ ช้ วิธีการเดินทางทัง้
เส้ น ทางบกและเส้ น ทางน า้ แต่ก ารเดินทางที่ ได้ รับ ความนิ ยมและได้ รับ สะดวกสบายเป็ นการ
เดินทางเส้ นทางน ้าโดยใช้ เรื อเป็ นพาหนะ ซึง่ วิธีการเดินทางผู้เขียนจะขอกล่าวถึงในหัวข้ อถัดไป
1.1 กลุ่มเจ้ านายฝ่ ายเหนือ
หลังจากกลุ่มเจ้ านายฝ่ ายเหนือร่ วมมือกับพระเจ้ าตากสินเพื่อต่อสู้ขับไล่พ ม่าให้ ออกไป
จากอาณาจักรล้ านนาใน พ.ศ. 2317 นับจากนันมาอาณาจั
้
กรล้ านนาได้ เป็ นเมืองประเทศราชของ
ไทย โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางอาณาจักรทาให้ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ จึงมี พนั ธะหน้ าที่
จะต้ องเดินทางขึ ้นล่องจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพฯ อยู่สม่าเสมอ เพื่อทาตามพันธะหน้ าที่สาคัญ
หลักคือ การถวายเครื่ องราชบรรณาการ รวมถึงสาเหตุอื่น ๆ ด้ วยอาทิ รายงานข่าวศึกสงคราม เข้ า
รับพระราชทานแต่งตังต
้ าแหน่งเจ้ าผู้ครองนคร เข้ าร่วมงานพระราชพิธี และเข้ าเฝ้าเมื่อมีหมายเรี ยก
ดังเช่นในสมัยพระเจ้ ากาวิละ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 1 (พ.ศ. 2325-2356) พ.ศ.
2353 พระองค์ติดศึกสงครามกับเชียงตุง จึงแต่งตังให้
้ เจ้ านายบุตรหลานคุมเครื่ องราชบรรณาการ
ลงมาทูลเกล้ าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352-2367) หลังจาก
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ที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกขึน้ ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 23521 ต่อมาหลังจากพระเจ้ ากาวิละถึงแก่
พิราลัย ใน พ.ศ. 2358 เจ้ าอุปราชธรรมลังกาได้ นาช้ างพลายเผือกลงมาถวายให้ กับรัชกาลที่ 2 ที่
กรุ งเทพฯ และเพื่ อเป็ นการตอบแทนความจงรักภักดีจึงโปรดเกล้ าฯ แต่งตังขึ
้ น้ เป็ นพระยาธรรม
ลังกา เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ 2 องค์ที่ 2 (พ.ศ. 2356-2365) หรื อในสมัยพระเจ้ ามโหตรประเทศ
เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 5 (พ.ศ. 2390-2397) ใน พ.ศ. 2395 ขณะที่พระองค์ป่วยไข้ อยู่ จึง
แต่งตังให้
้ เจ้ านายญาติพี่น้องลงมาเฝ้าทูลเกล้ าฯ ถวายเครื่ องราชบรรณาการให้ กบั พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411) หลังจากที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกขึน้
ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 23943 และในสมัยพระเจ้ าอินทวิชยานนท์ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7
(พ.ศ. 2416-2439) ใน พ.ศ. 2429 ได้ แต่งตังให้
้ เจ้ าแก้ วนวรัฐเป็ นผู้แทนพระองค์ควบคุมเครื่ องราช
บรรณาการลงมาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ที่กรุงเทพฯ4
นอกเหนื อ จากการเดิ น ทางลงมากรุ ง เทพฯ เพื่ อ ถวายเครื่ อ งราชบรรณาการแล้ วยัง มี
วัตถุประสงค์อื่นเช่น ในสมัยพระเจ้ ากาวิละหลังจากสร้ างเมืองเชียงใหม่เป็ นที่มนั่ คงแล้ วใน พ.ศ.
2345 ได้ เกิดกบฏราชาจอมหงส์ เจ้ าเมืองสาดคิดตังตนเป็
้
นใหญ่ในดินแดนอาณาจักรล้ านนา เมื่อ
พระเจ้ ากาวิละทราบข่าวจึงแต่งตังให้
้ เจ้ าอุปราชยกกองทัพทหารไปปราบและจับตัวลงมาถวายที่
กรุ ง เทพฯ และในคราวเดี ย วกั น พระเจ้ ากาวิ ล ะก็ ไ ด้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ ง ตัง้ จาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2353) สถาปนาเป็ น
พระเจ้ าประเทศราช 5 ในสมัยพระเจ้ ากาวิโลรสสุริยวงษ์ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6 (พ.ศ.
2399-2413) ใน พ.ศ. 2408 พระองค์ทรงได้ รับการกล่าวโทษจากญาติพี่น้องว่าเอาใจออกห่างนา
1

พระยามหาอามาตยาธิบดี (หรุ่ น). (2505). พงศาวดารเมื องนครเชี ยงใหม่ เมื องนครลาปาง เมื องลาพูน

ไชย. หน้ า 6.
2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 8.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 16.

4

ประวัติ นายพลตรี เจ้ าแก้ วนวรัฐฯ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ ที่ 9. (2516). ใน อนุสรณ์ งานพระราชทาน

เพลิ งศพ พลตรี เจ้าราชบุตร (วงษ์ ตวัน ณ เชี ยงใหม่ ) ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชี ยงใหม่ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม
2516. หน้ า 2.
5

พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). (2557). พงศาวดารโยนก. หน้ า 437-438.
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ช้ างไปถวายพระเจ้ าอังวะ ทาให้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า เจ้ าอยู่หวั ทรงมีหมายเรี ยกตัวให้ ลง
มากรุงเทพฯ เพื่อสอบสวนความจริ ง1 และในสมัยพระเจ้ าอินทวิชยานนท์ พ.ศ. 2429 พระองค์ทรงมา
กรุ งเทพฯ พร้ อมด้ วยเจ้ าดารารัศมี เพื่อร่ วมงานพระราชพิธีสถาปนาตาแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร
ของเจ้ าฟ้ามหาวชิรุณหิศ และในครัง้ นันพระองค์
้
ได้ ถวายเจ้ าดารารัศมีให้ เข้ ามารับราชการสนอง
พระเดชพระคุณในราชสานักของรัชกาลที่ 5 ด้ วย2
1.2 กลุ่มเจ้ านายและข้ าราชการกรุงเทพฯ
การเดินทางของกลุ่มเจ้ านายและข้ าราชการจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่มีวตั ถุประสงค์
หลักคือต้ องการป้องกันรักษาบ้ านเมืองในประเทศราชให้ อยู่ภายใต้ อานาจของสยามและต้ องการ
จัดระเบียบการปกครองเมื องเชียงใหม่ โดยช่วงระยะแรกสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ การเดินทางของ
กลุ่ม คนเหล่านี ม้ ี ภ ารกิ จ การเดินทางไปเพื่ องานราชการสงครามเป็ นหลัก เนื่ องจากเชียงใหม่มี
สถานะเป็ นหัวเมืองฝ่ ายเหนือที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศพม่า ซึ่งเป็ นคูแ่ ค้ นทาสงครามระหว่าง
กันมายาวนานตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยา ดังนันทางรั
้
ฐบาลกรุงเทพฯ จึงให้ ความสาคัญกับเชียงใหม่
เป็ นพิเศษในฐานะเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนาซึ่งเคยตกเป็ นเมืองประเทศราชของพม่า
เป็ นเวลานานถึง 200 กว่าปี 3 ทาให้ อิทธิพลของพม่าในช่วงระยะแรกที่อาณาจักรล้ านนาเป็ นเมือง
ประเทศราชของสยามยังหลงเหลืออยู่ เป็ นสาเหตุให้ ในช่วงสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ สยามกับพม่า
ยังคงต้ องทาสงครามกันอยูห่ ลายครัง้ เพื่อแย่งชิงอานาจเหนือดินแดนอาณาจักรล้ านนา
ในสมัยต้ นรัตนโกสิ นทร์ เมื่ อพระเจ้ ากาวิละได้ เข้ าตัง้ เมื องเชียงใหม่เป็ นศูนย์ กลางการ
ปกครองของอาณาจักรล้ านนาใน พ.ศ. 2339 หลังจากเมืองเชียงใหม่เป็ นเมืองร้ างอยู่ประมาณ 20
กว่าปี วัตถุประสงค์ของการเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่นนเป็
ั ้ นการเดินทางไปเพื่อทาศึก
สงครามกับพม่า จากหลักฐานพระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับเจ้ าพระยา
ทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) บันทึกไว้ วา่
ใน พ.ศ. 2345 พระเจ้ ากาวิละแต่งตัง้ ให้ พระยาอุปราชยกกองทัพไปตี เมื องสาด ซึ่งเป็ นเมืองใน
อานาจการปกครองของพม่าจนได้ รับชัยชนะ ทาให้ ในปี เดียวกันนันกองทั
้
พพม่าได้ ยกกองทัพเข้ าล้ อม
1

พระยามหาอามาตยาธิบดี (หรุ่น). (2505). เล่มเดิ ม. หน้ า 22.

2

สงวน โชติสขุ รัตน์. (2556). ประชุมตานานล้านนาไทย. หน้ า 370.

3

อ่านเพิ่มเติม ใน ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว. (2545). 200 ปี พม่าในล้านนา.
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เมืองเชียงใหม่ พระเจ้ ากาวิละจึงมีใบบอกลงมาแจ้ งข่าวที่กรุงเทพฯ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช ทรงทราบข่าวจึงมีรับสัง่ แต่งตังให้
้ สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลยังกองทัพ
ขึ ้นไปเมืองเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือพระเจ้ ากาวิละป้องกันรักษาเมืองเชียงใหม่จนได้ รับชัยชนะ...1

นอกจากการเดินทางไปเพื่อทาศึกสงครามแล้ วยังมีกลุ่ม ข้ าราชการระดับสูงจากกรุงเทพฯ
ที่ได้ รับการโปรดเกล้ าฯ แต่งตังให้
้ เดินทางขึ ้นไปเชียงใหม่เพื่อปลงศพเจ้ านายฝ่ ายเหนือ อาทิ ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2394) ใน พ.ศ. 2369 โปรดเกล้ าฯ
ให้ พระยาศรี สุริยพาหขึน้ ไปปลงศพพระยาค าฝั น้ 2 เจ้ าผู้ครองนครเชี ยงใหม่ องค์ที่ 3 (พ.ศ. 23662368) และใน พ.ศ. 2389 โปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาอิศรานุภาพกับหลวงพิทกั ษ์ สุเทพขึ ้นไปปลงศพพระ
ยาพุทธวงศ์3 เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 4 (พ.ศ. 2369-2389) และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พ.ศ. 2396 พระองค์ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาสีหราชฤทธิไกร เชิญแผ่น
พระสุพรรณบัฏกับเครื่ องสูงขึ ้นไปพระราชทานพระยาพุทธวงศ์เลื่อนขึ ้นเป็ นพระเจ้ ามโหตรประเทศ4
จากหลักฐานทาให้ เห็นได้ ว่าการเดินทางของกลุ่มเจ้ านายและข้ าราชการกรุงเทพฯ ในช่ วง
สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 การเดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่นนั ้ มีวตั ถุประสงค์ก็เพื่อ
เดิน ทางไปเพื่ อ ท าศึก สงครามกับ พม่าและมี ก ลุ่ม ข้ าราชการที่ ไ ด้ รับ โปรดเกล้ าฯ ให้ เป็ นผู้แ ทน
พระองค์ขึ ้นไปเมืองเชียงใหม่เพื่อปลงศพและอัญเชิญสิ่งของพระราชทานขึ ้นไปถวายให้ กับเจ้ านาย
ฝ่ ายเหนือ
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นช่วงเวลายุคล่าอาณานิคม
ของชาติตะวันตกพร้ อมกับเป็ นช่วงเวลาของการก่อตัวของรัฐเขตแดนสมัยใหม่เพื่อการรวมดินแดน
ประเทศราชเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของสยาม ทาให้ ราชสานักสยามจาเป็ นต้ องเข้ ามาดาเนินการจัด
ระเบียบการปกครองภายในเมืองประเทศราชเพื่อดึงอานาจการปกครองเข้ าสู่ศนู ย์กลางที่กรุงเทพฯ
วิธีดาเนินการของรัฐบาลกรุ งเทพฯ ได้ แสดงออกผ่านการเดินทางไปยังพืน้ ที่ ห่างไกลในพระราช
อาณาเขตที่ อยู่ในฐานะเมื องประเทศราชเพื่ อทาการสารวจตรวจตรา จดข้ อมูล ลงบันทึก และ
1

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค). (2531). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที ่ 1. หน้ า 87.

2

พระยามหาอามาตยาธิบดี (หรุ่น). (2505). เล่มเดิ ม. หน้ า 9.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 14-15

4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 17.
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บรรยายเมือง ผืนดิน และท้ องถิ่นต่าง ๆ ทัว่ ทังราชอาณาจั
้
กร แล้ วทาการบันทึกออกมาในรู ปของ
บันทึกการเดินทาง1
การเดิน ทางของกลุ่ม เจ้ านายกรุ ง เทพฯ ในช่วงเวลานี ม้ ี จ านวนไม่ม ากนัก โดยสาเหตุ
เดินทางขึ ้นไปเมืองเชียงใหม่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นการแสดงถึงอานาจทางการปกครองเหนือ
เมืองเชียงใหม่และเพื่อดูแลควบคุมความสงบเรี ยบร้ อยภายในบ้ านเมืองเป็ นหลัก ทังนี
้ ้หลังจากที่
สยามได้ ล งนามท าสนธิ สัญ ญาเชี ยงใหม่ (Treaty of Chiang Mai) ฉบับที่ 1 ใน พ.ศ. 2417 กับ
รัฐบาลอังกฤษที่ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เนื่ องจากเหตุการณ์ ความขัดแย้ งระหว่างกงสุล
อังกฤษกับเจ้ านายฝ่ ายเหนือในเรื่ องกิจการป่ าไม้ และปั ญหาความวุ่นวายในหัวเมืองชายแดนเป็ น
สาเหตุให้ ทางรัฐบาลอังกฤษที่ประเทศอินเดียแจ้ งข่าวให้ รัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ ดาเนินการจัดการ
ปั ญ หาเรื่ องราวที่เกิดขึน้ ให้ เรี ยบร้ อย ผลจากการสนธิ สั ญ ญาทาให้ รัฐบาลกลางที่ กรุ งเทพฯ เริ่ ม
ดาเนินการจัดส่งข้ าราชการจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่เพื่อดูแลจัดการแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องความ
ขัดแย้ งระหว่างคนในบังคับอังกฤษกับเจ้ านายฝ่ ายเหนือโดยข้ าราชการกลุม่ แรกที่ได้ รับโปรดเกล้ าฯ
ให้ ขึ ้นไปดารงตาแหน่งข้ าหลวงที่เมืองเชียงใหม่ จากหลักฐานพงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมือง
ลาปาง เมืองลาพูนไชยเรี ยบเรี ยงโดยพระยามหาอามาตยาธิบดี (หรุ่น) บันทึกไว้ วา่
ในปี จอฉศกศักราช 1236 (พ.ศ. 2417) ปี นัน้ โปรดเกล้ าฯ ให้ พระนริ นทรราชเสนี ปลัดบัญชีกรม
พระกลาโหมเป็ นข้ าหลวงคนที่หนึง่ หลวงเสนีพิทกั ษ์ กรมมหาดไทย เป็ นข้ าหลวงคนที่สอง ขึ ้นไปอยู่ ณ
เมืองเชียงใหม่ แล้ วโปรดเกล้ าฯ ให้ ทหารนาย 10 คน ทหารเลว 60 คน รวม 70 คน ขึ ้นไปประจาอยูก่ บั
ข้ าหลวงเมืองเชียงใหม่ด้วย...2

นับเป็ นครัง้ แรกที่ รัฐ บาลกลางกรุ งเทพฯ ได้ จัดส่งข้ าราชการจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไปดารง
ตาแหน่งข้ าหลวงใหญ่ประจาที่เมืองเชียงใหม่ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการบ้ านเมืองพร้ อมทังได้
้
จัด ส่งทหารของสยามขึน้ ไปคอยดูแลความสงบเรี ยบร้ อยด้ วย หลังจาก พ.ศ. 2417 เป็ นต้ นมา
รัฐบาลกลางกรุ งเทพฯ ได้ ดาเนินการจัดส่งข้ าราชการจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปดารงตาแหน่งข้ าหลวง
ใหญ่ประจาที่เมืองเชียงใหม่อีกหลายคน
1

ธงชัย วินิจจะกูล. (2560). เล่มเดิ ม. หน้ า 24-25.

2

พระยามหาอามาตยาธิบดี (หรุ่น). (2505). เล่มเดิ ม. หน้ า 32.
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1.3 กลุ่มพ่ อค้ า
การติดต่อค้ าขายระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ในช่วงเวลาก่อนมีเส้ นทางรถไฟสายเหนือ
ถึงเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2464 เส้ นทางการติดต่อค้ าขายใช้ เส้ นทางนา้ เพียงทางเดียวโดยมีเรื อเป็ น
พาหนะในการขนส่งสินค้ า เนื่องจากเชียงใหม่เป็ นเมืองศูนย์กลางการค้ าสินค้ าของป่ าแหล่งสาคัญ
จึงทาให้ มีการเดินทางของกลุ่มพ่อค้ าระหว่างเมืองต่าง ๆ เดินทางมาทาการค้ าขายที่เชียงใหม่ ซึ่ง
ย่านการค้ าที่สาคัญของเมืองเชียงใหม่อยู่บริ เวณย่านวัดเกต (ภาพประกอบ 1) เนื่องจากตังอยู
้ ่ริม
ฝั่ งแม่นา้ ปิ งและเป็ นแหล่งชุม ชนชาวเมื องขนาดใหญ่ ในที่ นีจ้ ะให้ ความส าคัญไปที่ เส้ นทางการ
ค้ าขายระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ โดยสินค้ าออกของเมืองเชียงใหม่สินค้ าของป่ า เช่น ครั่ง
หนังสัตว์ เขาสัตว์ ขี ้ผึ่ง สีเสียด และงาช้ าง ส่วนสินค้ าเข้ าที่มาจากกรุ งเทพฯ จะเป็ นสินค้ าอุปโภค
และบริ โภค ได้ แก่ นา้ มันก๊ าด ไม้ ขีดไฟ เทียนไข ผ้ าชนิดต่าง ๆ หมวก เสื ้อผ้ า ถ้ วยชาม และเกลือ
เป็ นสินค้ าสาคัญที่มีราคาสูงกว่าขายที่กรุงเทพฯ ประมาณ 20 เท่า1

ภาพประกอบ 1 ท่าเรื อวัดเกตย่านการค้ าสาคัญของเมืองเชียงใหม่
ที่มา: ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร; และ บุญเสริ ม สาตราภัย. (2553). เชี ยงใหม่(ใหม่) เชี ยงใหม่
(เก่า). หน้ า 127.

1

50-52.

ชูสิทธิ์ ชูชาติ. (2549). พ่อค้าเรื อหางแมลงป่ อง นายฮ้อยหลวงลุ่มแม่น้าปิ ง (พ.ศ. 1839-2504). หน้ า
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กลุ่มพ่อค้ าที่เดินทางติดต่อค้ าขายระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ มีด้วยกัน 4 กลุ่ม ได้ แก่
กลุม่ เจ้ านายฝ่ ายเหนือ กลุม่ พ่อค้ าไทยใหญ่ กลุม่ พ่อค้ าคนจีน และกลุม่ พ่อค้ าอินเดีย
1.3.1. กลุ่มเจ้ านายฝ่ ายเหนือ
ในอดีตนัน้ คนกลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่มผู้ปกครองที่มีอานาจในการเรี ยกเก็บส่วยจากไพร่
และควบคุมการค้ าขายระหว่างรัฐต่อรัฐแต่เพียงกลุม่ เดียว เนื่องจากไพร่จะต้ องส่งสิ่งของต่าง ๆ มา
ให้ กลุม่ เจ้ านายเพื่อเป็ นการจ่ายส่วยแทนการเกณฑ์แรงงาน ทาให้ กลุ่มเจ้ านายฝ่ ายเหนือเป็ นกลุม่ ที่
ทาหน้ าที่ค้าขายระหว่างเมืองแต่เพียงผู้เดียวและเป็ นกลุ่มที่มีกาลังทรัพย์เงินทุนในการจ่ายเงินซื ้อ
สินค้ าจากกรุ งเทพฯ นาขึน้ มาค้ าขายที่ เมืองเชียงใหม่ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาก่อนที่ รัฐบาล
ส่วนกลางกรุ งเทพฯ จะดาเนินการปฏิรูปการปกครองที่ เมื องเชียงใหม่ กลุ่ม เจ้ านายฝ่ ายเหนื อมี
รายได้ จากค่าเปิ ดป่ าทาธุรกิจสัมปทานป่ าไม้ จานวนมหาศาลเป็ นรายได้ หลัก
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ ว่าเจ้ านายฝ่ ายเหนือที่ประกอบธุรกิจ
ค้ าขายนันผู
้ ้ เขียนสันนิษฐานว่าคงจะเป็ นเจ้ าอุบลวรรณา ธิดาของพระเจ้ ากาวิโลรสสุริย วงษ์ เจ้ าผู้
ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6 เจ้ านางพระองค์นีไ้ ด้ ขอซื อ้ ป่ าไม้ จากราชบิดาของพระองค์และให้
บริ ษัทฝรั่งเช่าไปทากิจการป่ าไม้ จากบันทึกการเดินทางชาวตะวันตกของโฮอล์ เอส ฮัลเลต (Holt
Hallett) บันทึกไว้ วา่ “เจ้ าหญิงมีความฉลาดเป็ นเลิศ เป็ นนักการค้ าที่ยิ่งใหญ่ เป็ นเจ้ าของที่ดินผืนใหญ่
มีธุรกิจการทาป่ าไม้ สกั หลายแห่ง มีช้าง ผู้คนใช้ สอยและข้ าทาสมากมาย...”1 และยังมีบนั ทึกความ
ทรงจาของเจ้ าวงศ์จนั ทร์ คชเสนี เล่าไว้ วา่ “เจ้ ายายของของข้ าพเจ้ าเป็ นธิดาของเจ้ าอุบลวรรณามา
รับเงินค่าตอไม้ เอากะบุงขนาดกลางอย่างใช้ หาบข้ าวมาโกยเงินจากบนโต๊ ะที่นบั ไว้ เป็ นกอง ๆ ลง
กะบุงเต็มสองกะบุง...”2 อีกทังเจ้
้ าอุบลวรรณายังได้ จดั ตังกิ
้ จการโรงงานต่าง ๆ ขึ ้นประกอบด้ วย โรง
ทอผ้ า โรงทาเครื่ องเงินแกะสลัก โรงเหล้ าและอื่น ๆ3
ทังนี
้ ้จากบันทึกการเดินทางของชาวตะวันตกและบันทึกความทรงจาของเจ้ านาย
ฝ่ ายเหนือจะเห็นได้ วา่ เจ้ าอุบลวรรณาได้ ประกอบธุรกิจค้ าขายและมีโรงงานผลิตสินค้ าหลายอย่าง
1

พรรณิภา อพิญชพงศ์. (2535). เจ้า ไพร่ กับความเปลีย่ นแปลงในสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 2427-

2476. หน้ า 19.
2

เจ้ าวงศ์จนั ทร์ คชเสนี. (2540). บันทึกจากความทรงจา. ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิ งศพ เจ้าวงศ์

จันทร์ คชเสนี ณ เมรุวดั มกุฎกษัตริ ยาราม วันพุธที ่ 29 ตุลาคม 2540. หน้ า 20.
3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 23.
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จึงเป็ นไปได้ ว่าเจ้ าอุบลวรรณาต้ องทาการติดต่อค้ าขายสินค้ าระหว่างเชียงใหม่กับกรุ งเทพฯ ซึ่ง
ในช่วงเวลาก่อนที่สยามจะดาเนินการปฏิ รูปการปกครองเมื องเชียงใหม่และเกิดคดีพิพ าทเรื่ อง
สัม ปทานป่ าไม้ นัน้ กลุ่ม เจ้ านายฝ่ ายเหนื อเป็ นกลุ่ม นายทุน ใหญ่ ที่ มี เงิ นทุนจ านวนมากในการ
ประกอบธุรกิจค้ าขายระหว่างรัฐต่อรัฐเป็ นรายใหญ่ที่สดุ แต่หลังจากที่รัฐบาลส่วนกลางที่กรุงเทพฯ
ได้ ทาการปฏิรูปการปกครองและเข้ ามาบริ หารราชการที่เมืองเชียงใหม่ รวมถึงเกิดคดีพิพาทเรื่ อง
สัมปทานป่ าไม้ ของคนในบังคับอังกฤษฟ้องร้ องเจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายจน
แทบจะหมดเนื ้อประดาตัว1 ทังสองสาเหตุ
้
ที่กล่าวมาเป็ นผลให้ กลุ่มเจ้ านายฝ่ ายเหนือมีรายได้ ลด
น้ อยลงขาดสภาพคล่องเงินทุนในการใช้ จ่ายเงินซื อ้ สินค้ ามาค้ าขายและเป็ นหนีเ้ ป็ นสิน้ จนเป็ น
สาเหตุให้ กลุม่ เจ้ านายฝ่ ายเหนือต้ องเลิกดาเนินการติดต่อค้ าขายระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่
1.3.2. กลุ่มพ่ อค้ าไทยใหญ่
เป็ นกลุ่มที่ เดินทางติดต่อค้ าขายทัง้ เส้ นทางบกและเส้ นทางนา้ โดยเส้ นทางบก
เดินทางค้ าขายระหว่างเชียงใหม่กบั เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า และมณฑลยูนนาน ประเทศ
จีน ส่วนเส้ นทางนา้ เดินทางโดยเรื อระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ ทังนี
้ ก้ ลุ่มพ่อค้ าไทยใหญ่ เป็ น
พ่อค้ าที่ดาเนินการติดต่อค้ าขายในเมืองเชียงใหม่มาก่อนกลุ่มพ่อค้ าคนจีน แต่เมื่อมีกลุ่มพ่อค้ าคน
จีนได้ ดาเนินกิจการค้ าขายร่วมด้ วยในสมัยรัชกาลที่ 5 ทาให้ กลุ่มพ่อค้ าไทยใหญ่ถกู ลดบทบาทลง
เนื่องจากกลุ่มพ่อค้ าไทยใหญ่ไม่มีเงินทุนจานวนมากเหมือนกับกลุ่มพ่อค้ าคนจีน อีกทังกลุ
้ ่มพ่อค้ า
คนจีนยังมีเครื อข่ายกลุ่มพ่อค้ าคนจีนด้ วยกันในเมืองอื่น ๆ อีกด้ วย และเมื่อเส้ นทางรถไฟสายเหนือ
สามารถเปิ ดเดินรถไฟได้ ถึงสถานีเชียงใหม่ ยิ่งส่งผลให้ กลุ่มพ่อค้ าคนจีนมีบทบาทในการค้ าขาย
ระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มากขึ ้น ทาให้ กลุม่ พ่อค้ าไทยใหญ่จงึ ต้ องหันไปดาเนินการค้ า ขายใน
ชนบทเป็ นหลักและบางรายหันไปทาการเกษตรแทนการค้ าขาย2
1.3.3. กลุ่มพ่ อค้ าคนจีน
เป็ นกลุม่ ที่มีบทบาทอย่างมากในการดาเนินกิจการติดต่อค้ าขายระหว่างกรุงเทพฯ
กับเชียงใหม่ เนื่องจากกลุ่มพ่อค้ าคนจีนมีเงินทุนจานวนมากในการซื ้อสินค้ าราคาสูงจากกรุงเทพฯ
ขึน้ ไปค้ า ขายที่ เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ เป็ นสิ น ค้ า อุป โภคบริ โภค เช่ น ผ้ า ชนิ ด ต่ า ง ๆ เครื่ อ งเหล็ ก
1

ปราณี ณ พัทลุง. (2533). เจ้าทิ พวรรณ ณ เชี ยงตุง. หน้ า 182.

2

ปลายอ้ อ ชนะนนท์. (2530). นายทุนพ่อค้ากับการก่อและขยายตัวของระบบทุนนิ ยมในภาคเหนือของไทย

พ.ศ. 2464-2523. หน้ า 23-25.
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เครื่ องมือช่าง เหล้ าฝรั่ง และอาหารกระป๋ อง โดยกลุ่มพ่อค้ าชาวจีนมักจะเลือกตังบ้
้ านเรื อนอยู่ริมฝั่ ง
แม่นา้ ปิ งเพื่ อความสะดวกแก่การเดินทางขนส่งสินค้ า 1 อี กทัง้ หลังจากการทาสนธิ สัญญาเบาว์ริ่ ง
(Bowring Treaty) กับประเทศอังกฤษ ใน พ.ศ. 2398 กลุ่มพ่อค้ าชาวจีนได้ เข้ ามาเป็ นนายหน้ า ของ
บริ ษัทการค้ าตะวันตกและดาเนินการค้ าขายภายในประเทศเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงชาวจีนที่อยู่อาศัย
ทาธุรกิจค้ าขายที่เมืองเชียงใหม่ได้ มีโอกาสเข้ าเฝ้ารับใช้ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่จนเกิ ดความสนิท
สนมได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าภาษี นายอากรทาหน้ าที่เก็บภาษี หลายชนิด เช่น ภาษี ต้นหมาก ภาษี
คลัง่ ภาษี ขี ้ผึ ้ง ภาษี ฝิ่น และภาษี บอ่ นพนันส่งให้ เจ้ าผู้ครองนคร 2 จนมีฐานะร่ ารวยซึ่งชาวจีนกลุ่มนี ้
ต่อมาได้ กลายเป็ นชนชันน
้ าที่มีอิทธิพลสาคัญกลุม่ หนึง่ ในภาคเหนือ3
งานศึ ก ษาของชู สิ ท ธิ์ ชู ช าติ อธิ บ ายว่ า การค้ า ทางเรื อ ระหว่ า งกรุ ง เทพฯ กั บ
เชียงใหม่จะอยูใ่ นมือของคนจีน โดยพ่อค้ าคนจีนเป็ นตัวแทนจาหน่ายในการขายสินค้ า ให้ แก่พอ่ ค้ า
ท้ องถิ่นและเป็ นผู้ผกู ขาดการค้ าส่งให้ แก่พ่อค้ าท้ องถิ่นแต่เพียงผู้เพียง 4 และงานศึกษาของปลายอ้ อ
ชนะนนท์ อธิ บ ายว่าพ่อค้ าคนจี นเป็ นพ่อ ค้ ากลุ่ม เดีย วที่ ค้าขายโดยทางเรื อติด ต่อกับ กรุ งเทพฯ
เนื่องจากมีความชานาญและคุ้นเคยกับการเดินทางทางเรื อและมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพ่อค้ าจีน
ในกรุงเทพฯ อยูแ่ ล้ ว5
จากงานศึกษาของชูสิทธิ์ ชูชาติ และปลายอ้ อ ชนะนนท์ จะเห็นได้ ว่าการเดินทาง
ค้ าขายทางเรื อระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่จากัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มพ่อค้ าคนจีนเป็ นส่วนใหญ่
เนื่องด้ วยมีความชานาญในบังคับควบคุมเรื อ ประกอบกับมีเครื อข่ายความสัมพันธ์กับพ่อค้ าชาว
จีนที่กรุงเทพฯ รวมถึงพ่อค้ าชาวจีนตามเมืองต่าง ๆ ระหว่างเส้ นทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชี ยงใหม่
ได้ แก่ เมืองนครสวรรค์และเมื องระแหง (เมืองตาก) ซึ่งสอดคล้ องกับ เรื่ องเล่าในหนังสื อ คนดี ที่
ข้าพเจ้ ารู้ จัก งานพระนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ เล่าไว้ ถึง
หลวงอุดรภัณฑ์พานิช (อูเต็ง โสภโณดร) ที่เป็ นชาวจีนแต้ จิ๋ว ได้ เดินทางเข้ ามาที่ ประเทศไทยในสมัย
1

ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย. (2528). ประวัติ ต ระกู ล ชุ ติ ม าและนิ ม มานเหมิ น ท์ . ใน อนุส รณ์ ง าน
พระราชทานเพลิ งศพ นายพิ สทุ ธิ์ นิ มมานเหมิ นท์ ณ วัดมกุฎกษัตริ ยาราม วันพุธที ่ 10 กรกฎาคม 2528. หน้ า 137.
2

อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2527). พัฒนาการของชี วิตและวัฒนธรรมล้านนา. หน้ า 92.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 133.
4
ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ. (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 49.
5

ปลายอ้ อ ชนะนนท์. (2530). เล่มเดิ ม. หน้ า 27.
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รัชกาลที่ 4 แล้ วจีนอูเต็งได้ ประกอบอาชีพเป็ นจับกังจนสามารถสะสมเงินทุนได้ จานวนหนึ่ง ต่อมา
ในสมัยรัชกาลที่ 5 จีนอูเต็งได้ เดินทางขึน้ ไปเมื องเชียงใหม่แล้ วประกอบอาชีพ ค้ าขายจนได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นนายภาษี อากร ถัดมาพ่อค้ าชาวจีนผู้นี ้ได้ จดั ตังห้
้ างร้ านกิมเล็งหลี มีสาขาอยูท่ ี่กรุงเทพฯ
เมื องตาก และเมื องเชี ยงใหม่ 1 อี กทัง้ พ่อ ค้ าชาวจี น ยังเป็ นกลุ่ม ที่ มี เงิ น ทุน ในการซื อ้ สิน ค้ าจาก
กรุงเทพฯ ขึ ้นมาค้ าขายที่เมืองเชียงใหม่ และยังมีเงินจ่ายค่าจ้ างให้ กบั ลูกจ้ างในการขนส่งทางเรื อที่
ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางนานมากกว่า 1 เดือนขึ ้นไปเป็ นผลทาให้ กลุ่มพ่อค้ าชาวจีนจึงมีบทบาท
ในการเดินทางค้ าขายระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มากกว่ากลุม่ พ่อค้ าอื่น ๆ
1.3.4 กลุ่มพ่ อค้ าอินเดีย
เป็ นอีกกลุ่ม หนึ่งที่ ได้ ดาเนินกิ จ การติดต่อค้ าขายทางเรื อระหว่างกรุ งเทพฯ กับ
เชียงใหม่ โดยกลุ่มพ่อค้ าอินเดียได้ เดินทางเข้ ามาอยู่อาศัยในเชียงใหม่สมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณ
พ.ศ. 2418 บริ เวณวัด เกตแหล่งการค้ าขายทางเรื อ ต่อ มาได้ ด าเนิ น ธุ รกิ จ น าเข้ า สิ น ค้ าผ้ าจาก
อังกฤษจาพวกผ้ าพิมพ์และผ้ าฝ้ายมาขายที่เชียงใหม่ ซึง่ เส้ นทางขนส่งสินค้ าผ้ าได้ ใช้ ทงเส้
ั ้ นทางบก
ผ่านเมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า และเส้ นทางน ้าโดยเรื อจากกรุงเทพฯ ย่านสาเพ็งและพาหุรัด
เมื่อสินค้ าผ้ าถูกขนส่งมาถึงเมืองเชียงใหม่แล้ ว พ่อค้ าอินเดียได้ นาผ้ าออกจาหน่ายที่ร้านขายผ้ า
บริ เวณตลาดวโรรสแหล่งค้ าขายสาคัญของเมืองเชียงใหม่และยังได้ ออกตระเวนเร่ ขายในชนบท 2
อีกทังกลุ
้ ่มพ่อค้ าอินเดียที่เชียงใหม่ยงั มีความสัมพันธ์อนั ดีและได้ รับการสนับสนุนจากกลุ่มพ่อค้ า
อินเดียที่ดาเนินธุรกิจค้ าขายผ้ าที่กรุงเทพฯ ด้ วย3
1.4 กลุ่มมิชชันนารี
นอกจากกลุ่ม คนทัง้ สามกลุ่ม ที่ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นยังมี กลุ่ม มิ ชชันนารี ซึ่งเป็ นกลุ่ม นัก
เดินทางเพื่อแสวงหาพื ้นที่เผยแพร่ศาสนาคริ สต์ไปยังแหล่งพื ้นที่ใหม่ ๆ และยังชอบเดินทางสารวจ
พื ้นที่ห่างไกลเพื่อเรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ ภายในเมืองนัน้ ๆ ที่ได้ เดินทางไปโดยกลุ่ม มิชชันนารี ที่เดินทาง

1

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2548). คนดี ที่ข้าพเจ้ารู้ จัก เล่ม 1. หน้ า

276-278.
2

สมโชติ อ๋องสกุล. (2546). รายวิ จยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิ จยั ประวัติศาสตร์ ชุมชนในเชี ยงใหม่ : การ
สร้างประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น. หน้ า 390.
3
สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริ ญเมือง, บรรณาธิการ. (2548). เรื ่องเล่าจาว
กาด เล่ม 1. หน้ า 85.
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จากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไปเชียงใหม่ ประกอบด้ วยกลุ่มมิชชันนารี ชาวฝรั่งเศสและกลุ่ม มิชชันนารี ชาว
อเมริ กัน ซึ่งกลุ่มมิชชันนารี ทงั ้ สองมีความสนใจที่จะเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์รวมทัง้ การแพทย์และ
การศึกษาสมัยใหม่ภายในเมืองเชียงใหม่
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ มีกลุ่มมิชชันนารี ชาวฝรั่งเศสเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่ เนื่องจากในช่วงเวลานันการเผยแพร่
้
ศาสนาคริ สต์ในสยามมีความ
รุ่งเรื องอยู่ที่กรุงเทพฯ จึงเป็ นสาเหตุให้ กลุ่มมิชชันนารี ชาวฝรั่งเศสเริ่มหันไปให้ ความสนใจเมืองทาง
เหนือของสยาม1 โดยการส่งคณะมิชชันนารี จานวน 2 ท่านขึ ้นไปเมืองเชียงใหม่ ได้ แก่ ท่านกรองค์
ณอง และท่านวาชาล ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2386 เดินทางถึงเมือง
เชียงใหม่ อีก 6 อาทิตย์ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2387 หลังจากถึงเมืองเชียงใหม่ทงสอง
ั้
ท่านได้ เข้ าเฝ้าเจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ เพื่ อขออนุญ าตเข้ ามาพักอยู่อาศัยและเผยแพร่ ศาสนา
คริ สต์ โดยเจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงอนุญาต แต่หลังจากนัน้ ได้ ทรงเรี ยกประชุมกรมการเมือง
พร้ อมทังสั
้ ง่ ไม่ให้ ใครมาติดต่อและเข้ าถือศาสนาคริ สต์ ถ้ าใครขัดขืนจะมีโทษถึงประหารชีวิต เมื่อ
เป็ นดังนันความพยายามที
้
่จะเผยแพร่ศาสนาคริ สต์ในเชียงใหม่จึงไม่ประสบผลสาเร็ จ พวกเค้ าทัง้
สองอยู่เมืองเชียงใหม่ได้ เพียง 2-3 เดือน จึงตัดสินใจเดินทางกลับกรุงเทพฯ เพื่อทางานเผยแพร่ใน
ถิ่นที่ได้ ตระเตรี ยมไว้ ดีกว่า2
ต่อมาในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว หลังจากสยามได้ ลงนามท า
สนธิสญ
ั ญาเบาว์ริ่ง (Bowring Treaty) กับประเทศอังกฤษ ใน พ.ศ. 2398 และทาสนธิสญ
ั ญากับ
ชาติตะวันตกอีกหลายประเทศตามมา อาทิ สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2399) ฝรั่งเศส (พ.ศ. 2399) สวีเวน
(พ.ศ. 2401) นอร์ เวย์ (พ.ศ. 2401) เดนมาร์ ค (พ.ศ. 2401) เบลเยียม (พ.ศ. 2401) อิตาลี (พ.ศ. 2401)
โปรตุเกส (พ.ศ. 2402) ออสเตรี ย -ฮังการี (พ.ศ. 2402) เนเธอร์ แลนด์ (พ.ศ. 2403) และปรัสเซี ย
(พ.ศ. 2404)3 จึงเป็ นเสมื อนกับการเปิ ดประตูประเทศส่ง ผลให้ มี ช าวตะวัน ตกเดินทางเข้ ามาที่
กรุงเทพฯ มากขึ ้น รวมถึงกลุ่มมิชชันนารี ที่เดิ นทางเข้ ามาที่กรุ งเทพฯ สามารถเดินทางไปยังเมือง
ต่าง ๆ ภายในราชอาณาจักรสยามและเมืองประเทศราชได้ สะดวกมากขึ ้น ซึ่งกลุ่มมิชชันนารี กลุม่ ที่
สองที่เดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไปเชียงใหม่เป็ นกลุ่มมิชชันนารี ชาวอเมริ กันนาโดยศาสนาจารย์
1

กรมศิลปากร. (2542). เล่มเดิ ม. หน้ า 145.

2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 148-149.

3

ชัย เรื องศิลป์. (2527). ประวัติศาสตร์ ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านเศรษฐกิ จ. หน้ า 181.
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แดเนียล แมคกิลวารี (Rev.Daniel McGilvary) เป็ นหัวหน้ าคณะมิชชันนารี ได้ มีความสนใจหมู่คน
ชาวลาวในขณะที่กาลังดาเนินงานเผยแพร่ศาสนาคริสต์อยูท่ ี่เมืองเพชรบุรี ประกอบกับช่วงเวลานัน้
กรุ งเทพฯ มี ความรู้ เรื่ องราวเกี่ ยวกับอาณาจักรลาวทางตอนเหนื อน้ อยมาก เนื่องจากระยะทาง
ห่างไกลและการเดิน ทางแสนยากล าบาก จึง เป็ นสาเหตุให้ ศาสนาจารย์ แ ดเนี ย ล แมคกิ ล วารี
ตัดสินใจเดินทางไปยังต้ นกาเนิดของเผ่าพันธุ์ชาวลาวที่เมืองเชียงใหม่1 เพื่อทาความรู้จกั หมูค่ นชาว
ลาวให้ มากขึ ้นพร้ อมทังต้
้ องการที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์และจัดตังคริ
้ สตจักรที่เมืองเชียงใหม่
จากรายละเอียดทังหมดของกลุ
้
่มคนทัง้ 4 กลุ่มจะเห็นได้ ว่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ
กับเชียงใหม่ในช่วงก่อนมีเส้ นทางรถไฟถึงเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2464 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ของกลุ่ม คนแต่ล ะกลุ่ม มี วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ในการเดิ น ทางที่ แ ตกต่า งกัน โดยในช่ ว งสมัย ต้ น
รัตนโกสินทร์ มีกลุ่มเจ้ านายฝ่ ายเหนือที่เดินทางลงมากรุ งเทพฯ เพื่อถวายเครื่ องราชบรรณาการ
เป็ นหลัก ส่วนกลุ่มเจ้ านายและข้ าราชการกรุงเทพฯ ได้ เดินทางขึ ้นไปเชียงใหม่ด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อทาศึกสงครามเป็ นหลัก แต่หลังจากการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 วัตถุประสงค์การ
เดิน ทางของกลุ่ม เจ้ านายและข้ าราชการกรุ ง เทพฯ ได้ เปลี่ ย นแปลงไปเป็ นการเดิน ทางไปเพื่ อ
ควบคุมดูแลรักษาบ้ านเมืองและติดต่องานราชการต่าง ๆ แต่กลุ่มที่เดินทางบ่อยที่สดุ จะเป็ นกลุ่ม
พ่อค้ าซึ่งจาเป็ นต้ องเดินทางอยู่เสมอเพื่อติดต่อค้ าขายสินค้ า ส่วนกลุ่ม มิชชันนารี เป็ นกลุ่มคนที่
เดินทางมาจากภายนอกประเทศได้ เดินทางเข้ ามาที่กรุงเทพฯ แล้ วเดินทางต่อขึ ้นไปที่เมืองเชียงใหม่
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์และสิ่งใหม่ ๆ ในดินแดนที่ได้ เดินทางไป
2. วิธีการเดินทางและเส้ นทางระหว่ างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ก่ อนมีเส้ นทางรถไฟสายเหนือถึงเชียงใหม่ใน
พ.ศ. 2464 การเดิ นทางช่วงเวลานัน้ สามารถเดิ นทางได้ ทัง้ เส้ นทางบกและเส้ นทางน า้ โดยการ
คมนาคมของคนไทยในอดีตก่อนที่จะมีระบบการคมนาคมสมัยใหม่นนั ้ การคมนาคมเส้ นทางนา้
นับว่าเป็ นเส้ นทางการคมนาคมหลักในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอี กที่หนึง่ ในระยะทางที่ห่างไกล
โดยใช้ เรื อ เป็ นพาหนะ แต่เรื อแต่ละประเภทมี องค์ป ระกอบที่ แตกต่างกันทัง้ ในเรื่ องขนาดและ
1

แดเนียล แมคกิลวารี . (2544). กึ่ งศตวรรษในหมู่ คนไทยและลาว อัตชี วประวัติของศาสนาจารย์ แด

เนียล แมคกิ ลวารี ดี.ดี. หน้ า 63.
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รู ปแบบของเรื อรวมถึงพื น้ ที่ ที่จะเดินทางไปเหมาะสมที่ จะเลือกใช้ เรื อประเภทใด ในหัวข้ อนี จ้ ะ
ทาการศึกษาถึงวิธีการเดินทางและเส้ นทางการเดินทางระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ รวมถึง
อุปสรรคและภัยอันตรายในการเดินทางที่ทาให้ การเดินทางในช่วงเวลานันไม่
้ ใช่เป็ นการเดินทางที่
สนุกสนานน่ารื่ นรมย์หรื อการเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
2.1 วิธีการเดินทางและเส้ นทางการเดินทาง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่สามารถเดินทางได้ ทงเส้
ั ้ นทางบกและเส้ นทาง
นา้ แต่เส้ นทางการคมนาคมหลักจะเป็ นเส้ นทางนา้ โดยใช้ เรื อเป็ นพาหนะในการเดินทาง ส่วน
เส้ นทางบกนัน้ จะเป็ นเส้ นทางสายรองที่ใช้ สัตว์เป็ นพาหนะในการเดินทาง อาทิ ม้ า ช้ าง และวัว
เทียมเกวียน เป็ นต้ น การเดินทางบกชัว่ โมงหนึ่งเดินทางได้ ระยะทาง 5 กิโลเมตร วันหนึง่ เดินทางไป
ไม่เกิน 25 กิโลเมตร1 กลุ่มคนที่เดินทางในอดีตส่วนใหญ่มกั เลือกเดินทางโดยเส้ นทางน ้ามากกว่า
เส้ นทางบก เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเดินทางอีกทังสามารถหุ
้
งข้ าวทากับข้ าวและนอน
พักค้ างแรมในเรื อได้ จากบันทึกทหารสายลับชาวอังกฤษที่เข้ ามาปฏิบตั ิงานเมื่อ พ.ศ. 2430 ได้
กล่าวถึงข้ อดีข้อเสียของการเดินทางทางน ้าไว้ ว่า “การเดินทางทางน ้านันสะดวกสบาย
้
แต่ข้อเสียก็
คือ จาเจ น่าเบื่อมากเกินไป มองอะไรไม่เห็นนอกจากทิวไม้ ที่ขึ ้นอยู่ริมตลิ่งเท่านัน้ ถึงแม้ ทศั นียภาพ
ส่วนใหญ่ จะงดงาม แต่ก็น่าเบื่อพอสมควร...”2 ส่วนเส้ นทางบกจะเป็ นเส้ นทางสนับสนุนในการ
เดินทางเฉพาะในช่วงเวลาที่เรื อไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เนื่องจากในฤดูแล้ งระดับน ้าในแม่น ้ามี
ระดับต่าทาให้ เรื อไม่สามารถแล่นผ่านไปได้ จึงจาเป็ นต้ องเปลี่ยนไปเดินทางด้ วยเส้ นทางทางบก
แทนจนถึงเมืองเชียงใหม่
การเดิน ทางเส้ นทางนา้ ถ้ าเริ่ ม ต้ นออกเดินทางจากกรุ ง เทพฯ ขึน้ ไปเชี ยงใหม่ 3 เมื่ อเดิน
ทางออกจากกรุงเทพฯ ไปตามเส้ นทางแม่น ้าเจ้ าพระยาขึ ้นไปทางเหนือจนถึงเมืองนครสวรรค์ ซึ่งที่
เมืองนครสวรรค์หรื อปากน ้าโพเป็ นจุดบรรจบรวมของแม่น ้าปิ ง วัง ยม และน่านกลายเป็ นแม่นา้
เจ้ าพระยาไหลงสูเ่ มืองภาคกลางตอนล่างแล้ วไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย และยังเป็ นจุดศูนย์กลางทาง
การค้ าสาคัญที่ขนส่งสินค้ าลงมาจากทางภาคเหนือก่อนที่จะถูกขนส่งลงต่อไปที่กรุงเทพฯ เส้ นทาง
1

ประชุม อัมพุนนั ทน์. (2527). เทีย่ วไปในอดีต เมื ่อเงีย้ วปล้นเมื องแพร่ และเมื องนครลาปาง. หน้ า 8.

2

ยอร์ ช ยังฮัสแบนด์. (2560). พันแปดร้อยไมล์ จากพม่ าสู่สยาม: ปฏิ บตั ิ ราชการลับในเมื องเชี ยงตุง. แปล
โดย สุทธิศกั ดิ์ ปาลโพธิ์. หน้ า 160-163.
3

แผนที่แสดงการเดินทางเส้ นทางน ้าระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ดูภาคผนวก ก
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การเดินทางในแม่นา้ เจ้ าพระยาสามารถเดินทางด้ วยเรื อทุกประเภท แต่ถ้าเป็ นเส้ นทางขึน้ ไปสู่
ภาคเหนือตังแต่
้ เมืองระแหงผ่านเมืองฮอดขึ ้นไปสู่เมืองเชียงใหม่ต้องเลือกใช้ เรื อที่กินระดับน ้าตื ้น
และมีขนาดเล็กเพียงเท่านันที
้ ่จะสามารถเดินทางในแม่น ้าปิ งได้ ซงึ่ เรื อที่ได้ รับความนิยมคือ เรื อแม่
ปะหรื อเรื อหางแมงป่ อง (ภาพประกอบ 2) โดยเรื อมีลักษณะท้ องแบน กินนา้ ตื ้น หัวและท้ ายไม้
กระดานเชิดสูง ทางตอนท้ ายงอนสูงกว่าตอนหัว มีประทุนสานด้ วยไม้ ไผ่ คลุมอยู่ตอนส่วนกลาง
ของลาเรื อเป็ นที่กาบังฝนและแดดให้ แก่ผ้ โู ดยสาร 1 เนื่องด้ วยเส้ นทางแม่น ้าปิ งเต็มไปด้ วยแก่งหิน
จานวนมาก ถ้ าเลือกใช้ เรื อที่กินระดับน ้าลึกหรื อเรื อลาขนาดใหญ่จะไม่สามารถเดินทางผ่านแก่งหิน
ต่าง ๆ ในแม่น ้าปิ งได้

ภาพประกอบ 2 เรื อแม่ปะหรื อเรื อหางแมงป่ องที่นิยมใช้ ในการเดินทางล่องแม่น ้าปิ ง
ที่มา: ยอร์ ช ยังฮัสแบนด์. (2560). พันแปดร้ อยไมล์จากพม่าสู่สยาม: ปฏิบตั ิราชการลับใน
เมืองเชียงตุง. หน้ า 39.

1

ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ. (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 41.
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พระนิพ นธ์ ของสมเด็จ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภ าพ ทรงเล่าไว้ ใน
นิทานโบราณคดีเกี่ยวกับวิธีการเดินทางผ่านแก่งต่าง ๆ ในแม่น ้าปิ งไว้ วา่
วิธีลอ่ งแก่งมี 2 อย่าง เรี ยกว่า “ผาย” อย่างหนึง่ เรี ยกว่า “ล่องคลองฮีบ” อย่างหนึ่ง วิธีผายนัน้ พอ
เรื อใกล้ จะถึงหัวแก่งก็ตีกรรไกรเร่งเรื อให้ เข้ าสายน ้าที่ไหลลงช่องแก่ง ปล่อยให้ เรื อลอยลงมากับเกลียว
น ้าที่ตกแก่ง คนข้ างหัวคอยเอาถ่อค ้า คนข้ างท้ ายคัดตะกูดให้ เรื อหลีกก้ อนหิน เรื อพุง่ ลงมาสักนาทีเดียว
ก็พ้นเทือกหินถึงวังน ้านิ่ งข้ างใต้ แก่ง แล้ วตีกรรเชียงต่อไป ที่เรี ยกว่าคลองฮีบนัน้ พวกชาวเรื อเขาเอา
ก้ อนหินเล็ก ๆ วางเรี ยงกันทดน ้าไหลเป็ นรายลงมาข้ างช่องแก่ง ลึกพอครื อ ๆ ท้ องเรื อ ต่อเวลาน ้าน้ อย
ช่องแก่งแคบนักหรื อถ้ าเรื อขนาดใหญ่ผายลงทางช่องแก่งไม่ได้ จึงเอาลงทางคลองฮีบ...1

จากพระนิพนธ์ ของสมเด็จ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ที่กล่าวถึง
วิธีการล่องแก่งผ่านหินในแม่น ้าปิ งจะเห็นได้ วา่ การเดินทางผ่านแก่งหินต่าง ๆ จาเป็ นต้ องมีวิธีการที่
ถูกต้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการบังคับควบคุมเรื อไม่เช่นนันอาจท
้
าให้ เรื อชนกับแก่งหินในแม่น ้าได้
แต่ทงั ้ 2 วิธีนัน้ มีความสะดวกและระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน โดยวิธีการผายนัน้ ใช้
ระยะเวลาในการผ่านแก่งน้ อยกว่าการคลองฮีบ ส่วนการคลองฮีบจะใช้ ระยะเวลานานกว่าเพราะ
ต้ องรอให้ น ้าไหลเข้ ามาในช่องแก่งจนเต็มจึงจะสามารถนาเรื อผ่านแก่งไปได้ แต่ข้อดีของการคลอง
ฮี บ จะมี ค วามปลอดภั ย มากกว่า การ ผายเพราะจะสามารถบัง คับ ควบคุม เรื อ ให้ ล่ อ งไปตาม
กระแสน ้าได้
กลุ่มชาวบ้ านที่มีความเชี่ยวชาญในการนาเรื อผ่านแก่งหินในแม่น ้าปิ งนัน้ (ภาพประกอบ 3)
เป็ นชาวบ้ านที่อยู่อาศัยบริ เวณเมืองระแหงกับเมืองฮอด ถ้ าเดินทางขาล่องลงมาจากเชียงใหม่ต้อง
ใช้ บ ริ การชาวบ้ านที่ ห มู่บ้ านมื ดกา 2 แต่ถ้าเป็ นขาขึน้ มาจากกรุ งเทพฯ ต้ องใช้ บ ริ การชาวบ้ านที่
หมู่บ้านนา3 จึงจะสามารถผ่านแก่งหินต่าง ๆ ได้ อย่างปลอดภัย 4 ทังสองหมู
้
่บ้านนี ้เป็ นสถานที่หยุด

1
2

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2545). นิ ทานโบราณคดี. หน้ า 273.

แผนที่แสดงที่ตงของหมู
ั้
บ่ ้ านมืดกา ดูภาคผนวก ข
3
แผนที่แสดงที่ตงของหมู
ั้
บ่ ้ านนา ดูภาคผนวก ค
4
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2473). เล่มเดิ ม. หน้ า 7.
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พักเพื่อเตรี ยมตัวเตรี ยมเสบียงอาหารสาหรับการล่องผ่านแก่งหินต่าง ๆ เป็ นเวลาหลายวัน 1 เมื่อนา
เรื อผ่านแก่งหินได้ สาเร็ จแล้ วกลุ่มชาวบ้ านก็จะเดินเท้ ากลับไปยังหมู่ของตนเอง โดยชาวบ้ านจะ
ได้ รับเงินค่าจ้ างนาเรื อผ่านแก่งหินเป็ นจานวนเดือนละ 20 บาท2

ภาพประกอบ 3 การนาเรื อผ่านแก่งหินในแม่น ้าปิ ง
ที่มา: บุญเสริม สาตราภัย; และ สังคีต จันทนะโพธิ. (2520). อดีตลานนา. หน้ า 33.
เส้ นทางการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มีหลายเส้ นทางที่ทงกลุ
ั ้ ่มเจ้ านายฝ่ าย
เหนือ กลุ่มเจ้ านายและข้ าราชการกรุงเทพฯ กลุ่มพ่อค้ า และกลุม่ มิชชันนารี เลือกใช้ เป็ นเส้ นทางใน
การเดินทาง ได้ แก่
เส้ นทางที่ 1 เป็ นการเดินทางโดยใช้ เรื อเป็ นพาหนะออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ ไปตาม
เส้ นทางแม่น ้าเจ้ าพระยาขึ ้นไปทางเหนือผ่านเมืองบางปะอิน พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี
ชัยนาท อุทยั ธานี และเมืองนครสวรรค์ ซึ่งที่เมืองนครสวรรค์หรื อปากน ้าโพเป็ นจุดบรรจบรวมของ
แม่น ้าปิ ง วัง ยม และน่าน จากนันเดิ
้ นทางต่อเข้ าเส้ นทางสายแม่น ้าปิ งจากปากน ้าโพขึ ้นไป ผ่าน
1

พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ). (2465). ระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ พระพุทธศักราช

2465. หน้ า 66.
2

ชูสิทธิ์ ชูชาติ. (2523). วิ วฒ
ั นาการเศรษฐกิ จหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2394-2475.

หน้ า 69-70.
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กาแพงเพชร ตาก (ระแหง) เขายันฮี สามเงา จนถึงบ้ านนาพื ้นท้ องน ้าเป็ นทรายโดยตลอด แต่จาก
บ้ านนาไปถึงดอยเต่า อาเภอฮอด พื ้นท้ องน ้าเป็ นแก่งหิน โขดหินตามท้ องน ้าถึง 49 แก่ง ระยะทาง
80 กิ โลเมตร1 จนเข้ าสู่เมื องเชี ยงใหม่ และถ้ าหากในกรณี ต้องการเดินทางจากเชี ยงใหม่ลงมา
กรุงเทพฯ ก็สามารถใช้ เส้ นทางเดินทางเส้ นเดียวกันล่องเรื อลงมาจนถึงกรุงเทพฯ ได้ เส้ นทางนี ้เป็ น
เส้ นทางที่นิยมใช้ ในการเดินทางมาตังแต่
้ สมัยต้ นรัตนโกสินทร์ และเส้ นทางนี ้ยังเป็ นเส้ นทางที่ทงั ้
กลุ่มพ่อค้ า และกลุ่มมิชชันนารี เลือกเดินทางเส้ นทางนี ้ เนื่องจากเป็ นเส้ นทางที่เดินทางได้ สะดวก
รวดเร็วที่สดุ กว่าเส้ นทางอื่น ๆ ก่อนที่จะมีเส้ นทางรถไฟสายเหนือ และเส้ นทางนี ้ใน พ.ศ. 2448 เป็ น
เส้ นทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้ าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุม ารใช้ เป็ น
เส้ นทางเสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพฯ หลังจากเสด็จประพาสมณฑลพายัพ2
เส้ นทางที่ 2 เป็ นการเดินทางโดยใช้ เรื อเป็ นพาหนะในการเดินทางในช่วงแรกเมื่อออก
เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปทางเหนือตามเส้ นทางที่ 1 จนถึงเมืองระแหงแล้ วเปลี่ยนเส้ นทางมา
เป็ นเส้ น ทางทางบกโดยใช้ สัต ว์ เป็ นพาหนะในการเดิน ทางเช่น ขี่ ม้ าหรื อขี่ ช้ าง ซึ่ง เส้ น ทางการ
เดินทางทางบกนี ้เป็ นเส้ นทางสนับสนุนในช่วงฤดูแล้ งที่ระดับในแม่น ้าปิ งอยู่ในระดับต่าทาให้ เรื อไม่
สามารถล่องผ่านแก่งหินขึน้ ไปถึงเมืองเชียงใหม่ได้ และเป็ นเส้ นทางเดียวกับที่ คาร์ ล บ๊ อค (Carl
Bock) นักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์ เวย์ที่เดินทางเข้ ามาสารวจดินแดนไทยด้ านภูมิศาสตร์ ใน พ.ศ.
2424 ได้ เดินทางสารวจจากกรุงเทพฯ ขึ ้นมาทางภาคเหนือจนถึงเมืองเชียงแสน
เส้ นทางที่ 3 เป็ นการเดินทางโดยใช้ เรื อเป็ นพาหนะในการเดินทางในช่วงแรกเช่นเดียวกับ
เส้ นทางที่ 2 เมื่อถึงเมืองนครสวรรค์หรื อปากน ้าโพ ซึง่ เป็ นเมืองที่เป็ นจุดบรรจบรวมของแม่น ้าปิ ง วัง
ยม และน่าน จากนันเดิ
้ นทางต่อเข้ าเส้ นทางแม่ น ้าวังจนถึงเมืองเมืองอุตรดิตถ์ และเปลี่ยนเส้ นทาง
มาเดินทางทางบกผ่านเมื องแพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน จนถึงเชี ยงใหม่ เส้ นทางนี เ้ ป็ นเส้ นทางที่
เจ้ านายและข้ าราชการกรุ งเทพฯ มักใช้ ในการเดินทางตรวจราชการในหัวเมืองฝ่ ายเหนือ เมื่อครัง้
สมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ขณ ะด ารงต าแหน่ ง เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยได้ เสด็จ ตรวจราชการมณฑลพายัพ ใน พ.ศ. 2441 พระองค์ก็ได้ โดยเสด็จ
เส้ นทางนี ้
1

ประชุม อัมพุนนั ทน์. (2527). เล่มเดิ ม. หน้ า 15.

2

บุญเสริ ม สาตราภัย. (2532). เสด็จลานนา เล่ม 1. หน้ า 3.
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เส้ นทางที่ 4 เป็ นเส้ น ทางที่ เกิ ด ขึ น้ ใหม่ ในสมัย รั ช กาลที่ 5 หลัง จากที่ พ ระองค์ ท รงมี
พระราชดาริ ให้ จดั สร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงสมัยของ
พระองค์นนเส้
ั ้ นทางรถไฟสามารถเปิ ดเดินทางได้ ถึงสถานีปากน ้าโพ ใน พ.ศ. 2448 รายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้ างทางรถไฟสายเหนือผู้เขียนจะขอกล่าวในบทถัดไป หลังจากนันเป็
้ นต้ นมาเมื่อกลุ่ม
คนที่ ต้ อ งการเดิ น ทางระหว่างกรุ ง เทพฯ กับ เชี ย งใหม่ ก็ ส ามารถเดิ น ทางโดยรถไฟจากสถานี
กรุงเทพฯ มาถึงสถานีปากน ้าโพทาให้ มีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น ต่อจากนันออกเดิ
้
นทางจาก
ปากน ้าโพโดยใช้ เรื อเป็ นพาหนะในการเดินทางต่อไปจนถึงเมืองเชียงใหม่เหมือนกับเส้ นทางที่ 1 ซึ่ง
เส้ น ทางที่ 4 นี ใ้ น พ.ศ. 2451 เป็ นเส้ น ทางที่ พ ระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี ในรั ช กาลที่ 5 ใช้ เป็ น
เส้ นทางเสด็จกลับเมืองเชียงใหม่ครัง้ แรก1
จากข้ อมูลเส้ นทางการเดินทางที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าการเดินทางเส้ นทางน ้าจัดได้ ว่าเป็ น
เส้ นทางหลักที่ใช้ ในการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มาตังแต่
้ สมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ส่วน
เส้ นทางทางบกจะเป็ นเพี ยงเส้ นทางสนับ สนุนในกรณี ฤดูแล้ งที่ เรื อไม่สามารถล่องผ่านแก่งหิน
ระหว่างเมื อ งระแหงถึ งเชี ยงใหม่ได้ จึงจ าเป็ นต้ องเปลี่ ยนมาเดิน ทางด้ วยเส้ น ทางทางบก และ
เส้ นทางรถไฟเป็ นเส้ นทางที่เกิดขึ ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากทรงดาเนินการปฏิรูปการบริหาร
ประเทศให้ เป็ นสมัยใหม่ รถไฟจึงเป็ นปั จจัยหลักทางการเมืองในการใช้ ดงึ อานาจการปกครองจาก
ผู้ปกครองท้ องถิ่ นเข้ าสู่ส่วนกลางกรุ งเทพฯ และผลประโยชน์ รองลงมาท าให้ สามารถเดินทาง
ระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ได้ รวดเร็วกว่าในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์
2.2 อุปสรรคและภัยอันตรายในการเดินทาง
ในอดีตการเดินทางโดยเรื อระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่นบั ว่าเป็ นเส้ นทางคมนาคมหลัก
และมี ความสะดวกรวดเร็ วมากที่สุด แม้ ว่าการเดิน ทางโดยเรื อต้ องใช้ ระยะเวลาในการเดินทาง
หลายวันจนถึงระยะเวลาร่วมเดือนหรื อมากกว่านัน้ เนื่องด้ วยระยะทางที่ห่างไกลและสภาพภูมิ
ประเทศที่เป็ นภูเขาสูงชันสลับกับป่ ารกทึก ประกอบกับระหว่างการเดินทางผ่านแม่นา้ ปิ งยังต้ อง
ผ่านเกาะแก่งหินจานวนมาก รวมถึงปั ญหาเจ็บไข้ ได้ ป่วยจากโรคภัยระหว่างการเดินทางอาจร้ ายแรง
ไปถึงการเสียชีวิต อีกทังระหว่
้
างทางยังต้ องเฝ้าระวังโจรผู้ร้ายที่คอยดักปล้ นทรัพย์สินและสินค้ าของ
กลุ่มพ่อค้ าที่เดินทางค้ าขายระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ แต่ก็เป็ นเส้ นทางที่ใช้ ในการเดินทางทัง้
1

บุญเสริ ม สาตราภัย. (2532). เล่มเดิ ม. หน้ า 65-67.
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งานราชการสงคราม และการติดต่อค้ าขายมาตังแต่
้ ต้นรัตนโกสินทร์ ดงั ที่ได้ กล่าวมาแล้ วในหัวข้ อ
ก่อนหน้ านี ้ อย่างไรก็ตามการเดินทางติดต่อกันระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่โดยใช้ เส้ นทางเรื อนัน้
นับว่าเป็ นเส้ นทางที่มีสะดวกสบายมากที่สดุ แล้ วในช่วงก่อนมีเส้ นทางรถไฟสายเหนือ
ในสมัยต้ น รัตนโกสิ นทร์ เจ้ าผู้ครองนครเมื องเชี ยงใหม่มี ความจ าเป็ นต้ องเดินทางจาก
เชียงใหม่ลงมากรุงเทพฯ เพื่อถวายเครื่ องราชบรรณาการและสิ่งสาคัญหลังจากทาการขับไล่ทหาร
พม่าให้ ออกไปจากอาณาจักรล้ านนาแล้ วเมืองเชียงใหม่จาเป็ นที่ จะต้ องอิงอานาจทางทหารจาก
กรุ งเทพฯ จึงมีการเดินทางลงมากรุงเทพฯ บ่อยครัง้ แต่ก ารเดินทางจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพฯ
ในแต่ล ะครัง้ ไม่ใช่เรื่ องง่ายต้ องใช้ เวลาในการเตรี ยมตัวล่วงหน้ าไว้ เป็ นปี เพื่ อเตรี ยมเรื อที่ จ ะใช้
เดินทางต่อเรื อใหม่และซ่อมเรื อที่มีอยู่แล้ ว อีกทัง้ ในการเดินทางโดยเรื อจาเป็ นต้ องนาคนไปด้ วย
เป็ นจานวนมากประมาณ 50-60 คน เผื่อเวลาเรื อติดแก่งจะได้ มีคนช่วยลงเข็นเรื อและเผื่อเวลามี
คนไปตายระหว่างทาง เพราะส่วนใหญ่จะเป็ นโรคผิดน ้าจนท้ องร่วงตาย 1 ประกอบกับระหว่างการ
เดินทางผ่านบริเวณภูมิประเทศที่แวดล้ อมไปด้ วยภูเขาสูงป่ ารกทึกเป็ นแหล่งรวมของโรคภัยต่าง ๆ
ซึง่ เป็ นสาเหตุทาให้ เจ้ านายฝ่ ายเหนือต้ องเจ็บไข้ ได้ ป่วยจนถึงขันเสี
้ ยชีวิตระหว่างการเดินทาง
ดังเช่นใน พ.ศ. 2357 สมัยพระเจ้ ากาวิละ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 1 เดินทางลงมา
ที่กรุงเทพฯ เพื่อเข้ าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ในครัง้ นันเมื
้ ่อ
พระเจ้ ากาวิละอยูท่ ี่กรุงเทพฯ ได้ ป่วยเป็ นโรคพยาธิ รัชกาลที่ 1 ทรงพระราชทานให้ หมอตรวจรักษาจน
อาการดีขึ ้น พระเจ้ ากาวิละจึงขอกราบถวายบังคมลารัชกาลที่ 1 เดินทางกลับไปเชียงใหม่ หลังจาก
พระองค์ถึงเชียงใหม่ได้ 2 เดือนก็ป่วยหนักด้ วยโรคพยาธิจนถึงแก่พิราลัย 2 ต่อมาใน พ.ศ. 2358
สมัยพระยาอุปราชน้ อยธรรม เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 2 เดินทางลงมาที่กรุ งเทพฯ พร้ อม
ด้ วยพระยาราชวงศ์หมูล่าเมื องนครล าปางและพระยาล าพูนไชย เพื่ อนาช้ างเผื อกลงมาถวาย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย แต่เมื่อมาถึงกรุงเก่า (พระนครศรี อยุธยา) พระยาราชวงศ์
หมูล่าป่ วยถึงแก่กรรม 3 และในสมัยพระเจ้ ากาวิโลรสสุริยวงษ์ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6
เดินทางลงมาถึงกรุงเทพฯ เพื่อถวายเครื่ องราชบรรณาการใน พ.ศ. 2413 ได้ เกิดอาการป่ วยขณะ
อยู่ ที่ ก รุ ง เทพฯ แต่ อ าการยัง ไม่ ห ายดี พ ระองค์ ข อกราบถวายบัง คมลาพระบาทสมเด็ จ พระ
1

เจ้ าวงศ์จนั ทร์ คชเสนี. (2540). เล่มเดิ ม. หน้ า 20-21.

2

อนุ เนินหาด. (2545). สังคมเมื องเชี ยงใหม่ เล่ม 4. หน้ า 29.

3

พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 448.
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จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 กลับไปรักษาตัวที่เมืองเชียงใหม่ ในครัง้ นันรั
้ ชกาลที่ 5 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานหมอหลวงให้ ตามไปรักษาระหว่างทางด้ วย แต่เนื่องจากระยะทางที่
ห่างไกลและหนทางลาบากใช้ ระยะเวลาเดินทางร่วม 2 เดือน ทาให้ พระเจ้ ากาวิโลรสสุริยวงษ์ ถึงแก่
พิราลัยระหว่างทางที่บ้านท่าพระเนตรก่อนถึงเมืองเชียงใหม่ 1 วัน1
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เริ่มมีกลุม่ คนที่เดินทางระหว่าง
กรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่เพิ่มมากขึ ้น บันทึกของคนกลุ่มนี ้ได้ เล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับความยากลาบาก
อุปสรรคในการเดินทางทางน ้าไปยังเชียงใหม่ อาทิ กลุ่ มข้ าราชการสยามที่กรุ งเทพฯ ได้ เดินทาง
จากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่เพื่อไปดารงตาแหน่งต่าง ๆ ประจามณฑลพายัพ โดยบันทึกของกลุ่ม
ข้ าราชการตรวจจัดราชการพระคลังพร้ อมด้ วยครอบครัว ได้ เดินทางขึน้ ไปเชี ยงใหม่ ใน พ.ศ. 2442
ด้ วยขบวนเรื อจานวน 14 ลาเล่าว่าใช้ เวลาเดินทาง 47 วัน2 และบันทึกของนายรอด สุตนั ตานนท์ ได้
เดินทางขึ ้นไปเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2444 เพื่อไปดารงตาแหน่งแพทย์ประจามณฑลพายัพ เล่าว่าใช้ เวลา
เดินทางเดือนเศษ3 ด้ วยสภาพการเดินทางที่มีอปุ สรรคยากลาบากจึงมีคาพังเพยพูดกันที่กรุงเทพฯ ว่า
“ใครไปเชียงใหม่ให้ เอาหม้ อไปด้ วย (ใส่กระดู กกลับหรื อเอาเก็บ)...”4 นอกจากนี บ้ ันทึกของนาย
ปิ แอร์ โอร์ ต ชาวเบลเยียมได้ เดินทางมาที่กรุงเทพฯ แล้ วเข้ ารับราชการในราชสานักสยาม ตาแหน่ง
ผู้ช่วยที่ ป รึ ก ษากฎหมายได้ รับ มอบหมายหน้ าที่ ให้ เดิน ทางจากกรุ ง เทพฯ ขึน้ ไปเชี ย งใหม่เพื่ อ
พิจารณาคดีสาคัญได้ กล่าวเปรี ยบเทียบระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ไว้ วา่ “เรา
ใช้ เวลาเดินมาแล้ ว 25 วันเต็ม ๆ เท่ากับระยะเวลาการเดินทางจากบรัสเซลส์ไปบางกอก...”5 อีกทัง้
เมื่อเดินทางผ่านเมืองระแหงเพื่อเดินทางขึ ้นไปสู่เชียงใหม่ได้ จดบันทึกถึงอันตรายของท่อนซุงที่ถูก
ปล่อยล่องในแม่น ้าปิ ง (ภาพประกอบ 4) มาจากเชียงใหม่ไว้ วา่
บรรดาช่อนซุงที่ลอยตามน ้า ข้ าพเจ้ าแลเห็นท่องซุงขนาดมหึมากาลังพุ่งมาใส่เราด้ วยกาลังแรง
พวกลูก เรื อ เห็ น ทัน เวลาและเอาเรื อ เข้ าหลบหลัง โขดหิ น เสีย ก่ อ น ท่อ นซุ งนัน้ เฉี ย ดเราไปเพี ย ง 50
1

พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 464.

2

พระยามหาอามาตยาธิบดี (หรุ่น). (2505). เล่มเดิ ม. บทนาหน้ า 11.

3

แหล่งเดิ ม. บทนาหน้ า 4.

4

แหล่งเดิ ม. บทนาหน้ า 11.

5

ปิ แอร์ โอร์ ต. (2555). ล้านนาไทยในแผ่นดิ นพระพุทธเจ้าหลวง. แปลโดย พิษณุ จันทร์ วิทนั . หน้ า 77.

42
เซนติเมตรเท่านัน้ ซุงพวกนี ้แต่ละท่อนหนักถึง 1,200-1,500 กิโลกรัม พุง่ มาด้ วยความเร็ ว 20 กิโลเมตร/
ชัว่ โมง สามารถทาให้ เหล็กกล้ ายุบตัวได้ อย่างสบาย หากชนเรื อของเราก็คงยุย่ เหมือนฟองน ้าเป็ นแน่... 1

ภาพประกอบ 4 ขบวนท่อนซุงล่องในแม่น ้าปิ ง
ที่มา: ปิ แอร์ โอร์ ต. (2555). ล้านนาไทยในแผ่นดิ นพระพุทธเจ้าหลวง. หน้ า 61.
ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี มิชชันนารี ชาวอเมริ กนั ที่มีความสนใจในการดาเนินงาน
จัดตังคริ
้ สตจักรที่เชียงใหม่ได้ บนั ทึกการเดินทางช่วงเวลาผ่านเมืองระแหงเพื่อเดินทางขึ ้นไปเมือง
เชี ยงใหม่ไว้ ว่า “บนเส้ นทางที่ เหลื อนี พ้ วกเราใช้ เวลาเกื อบหนึ่งเดือนในการเข็น เรื อผ่านแก่งถึ ง
สามสิบสองแห่ง มีอยู่แก่งหนึ่งที่พ วกเราต้ องใช้ เวลาถึงสี่วัน คือตังแต่
้ เที่ยงวันศุกร์ จนถึงบ่ายวัน
อังคารจึงจะผ่านไปได้ ...”2 และยังได้ กล่าวเปรี ยบเทียบการเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่ไว้
ว่า “ดูราวกับการเดินทางออกไปยังอี กโลกหนึ่ง...”3 ซึ่งในการเดินทางของศาสนาจารย์ แดเนียล
แมคกิลวารี ที่ได้ เดินทางขึ ้นมาเชียงใหม่จานวน 2 ครัง้ ครัง้ แรกใน พ.ศ. 2406 ใช้ เวลาเดินทาง 49
วันและครัง้ ที่สอง ใน พ.ศ. 2410 ใช้ เวลาเดินทางนานถึงสามเดือน

1

ปิ แอร์ โอร์ ต. (2555). เล่มเดิ ม. หน้ า 70.

2

แดเนียล แมคกิลวารี . (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 78.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 61-62.
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ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละครัง้ ไม่เท่ากันเนื่องมาจากการเดินทาง
ในแต่ละครัง้ มีอุปสรรคในการเดินทางแตกต่างกันตามแต่ละฤดูกาล ถ้ าเป็ นช่วงฤดูฝนถึงต้ นฤดู
หนาวแม่น ้าปิ งจะมีระดับน ้าสูงทาให้ สามารถเดินทางผ่านแก่งหินได้ เร็ วภายในสองสามวัน แต่ถ้า
เป็ นช่ ว งปลายฤดูห นาวถึ ง ฤดูร้ อนแม่ น า้ ปิ งจะมี ระดับ น า้ ต่ า ท าให้ เรื อ ติ ด แก่ ง หิ น อาจต้ อ งใช้
ระยะเวลาเกือบเดือนหรื อมากกว่านันจึ
้ งจะสามารถผ่านแก่งหินแต่ละแก่งไปได้ ยิ่งไปกว่านันการ
้
เดินทางขาขึ ้นจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ต้องพายเรื อทวนกระแสน ้าจากเมืองระแหงขึ ้นไปถึงเมือง
เชียงใหม่ เพราะในแม่น ้าปิ งไม่มีช่วงเวลาน ้าขึ ้นน ้าลงเหมือนกับในแม่น ้าเจ้ าพระยาเป็ นสาเหตุทา
ให้ การเดินทางขาขึ ้นต้ องใช้ ระยะเวลาเดินทางนานกว่าขาล่องลงมากรุงเทพฯ1
นอกเหนือจากอุปสรรคความยากลาบากในการเดินทางที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ยังมีอปุ สรรคอีก
อย่า งหนึ่ ง คื อ โจรผู้ร้ายที่ ค อยดัก ปล้ น ทรั พ ย์ สิ น และสิ่ งของมี ค่าของกลุ่ม คนที่ ล่ องเรื อระหว่าง
กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่โดยการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ช่วงบริเวณเมืองตากถึงเมือง
ฮอดเป็ นบริ เวณที่ต้องผ่านภูมิ ประเทศป่ าเขารกทึก บริ เวณนีเ้ ป็ นบริ เวณที่โจรผู้ร้ายคอยดักปล้ น
ทรัพย์สินและสิ่งของค้ าขายของกลุ่มพ่อค้ าชาวจีนที่ขนสินค้ าพร้ อมกับพกเงินจานวนมากมาด้ วย
เพื่อใช้ จา่ ยซื ้อสินค้ าที่เมืองปากน ้าโพและที่กรุงเทพฯ แล้ วนาขึ ้นไปขายที่เชียงใหม่ จากเรื่ องเล่าของ
แม่นายคาใส ศักดาทร ที่เป็ นแม่ค้าชาวจีนที่เดินทางค้ าขายทางเรื อระหว่างเชียงใหม่กบั กรุงเทพฯ
เล่าไว้ ว่า “ในระหว่างล่องแก่ง อาเภอบ้ านนา จังหวัดตาก ได้ มี ผ้ ูถูกปล้ นและฆ่าเจ้ าทรัพ ย์ เอา
ทรัพย์สิน ในสมัยดังกล่าวนี ้ (พ.ศ. 2450-2464) เป็ น 10 รายขึ ้นไป...”2 เช่นเดียวกับเซอร์ เออร์ เนสท์
ซาโทว (Sir Ernest Satow) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าสยามได้ เดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไป
เชียงใหม่ขากลับจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพฯ บันทึกไว้ วา่ “ปั ญหาโจรผู้ร้ายที่บ้านปุยนับว่ามีกลุ่มโจร
ที่มีชื่อเสียงดักปล้ นนักเดินทาง ซึง่ หัวหน้ าโจรมาจากเมืองเถิน ซึง่ อยูท่ างเหนือของเมืองระแหง...”3
จากข้ อมูล ข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการเดินทางของกลุ่ม คนที่ เดิน ทางระหว่างกรุ งเทพฯ ถึง
เชียงใหม่ผ่านเส้ นทางแม่น ้าปิ งระหว่างเมืองระแหงถึงเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่ องง่ายเพราะต้ องผ่านแก่ง
หินจานวนมากที่มีความยากง่ายในการล่องผ่านไปแต่ละแก่งหินและยังต้ องคอยระวังท่อนซุงที่ถูก
1

เจ้ าวงศ์จนั ทร์ คชเสนี. (2540). เล่มเดิ ม. หน้ า 20-21.

2

ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. (2523). ผูบ้ กุ เบิ กแห่งเชี ยงใหม่. หน้ า 120.

3

อรพินท์ คาสอน. (2555). เอกสารลาดับที่ 97 เชียงใหม่ในจดหมายเหตุ เซอร์ เออร์ เนสท์ ซาโทว. ใน

100 เอกสารสาคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ ไทย ลาดับที ่ 23. หน้ า 111.
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ปล่อยลอยน ้าลงมาว่าจะชนเข้ ากับลาเรื อซึง่ ท่อนซุงแต่ละท่อนมีขนาดใหญ่ที่ไหลมาพร้ อ มกับความ
รุนแรงจากกระแสน ้าอาจทาให้ เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ รวมถึงโรคภัยต่าง ๆ ที่เป็ นโรคระบาดตาม
ฤดูกาลที่ทาให้ กลุ่มคนที่เดินทางล้ มป่ วยถึงขันเสี
้ ยชีวิตระหว่างทางแล้ วยังต้ องคอยเฝ้าระวังกลุ่ม
โจรผู้ร้ายดักปล้ นสินทรัพย์ ยิ่งไปกว่านันกลุ
้ ม่ พ่อค้ าชาวจีนมักเป็ นกลุ่มที่ถกู โจรผู้ร้ายดักปล้ นอยูเ่ ป็ น
ประจา เป็ นสาเหตุทาให้ พอ่ ค้ าชาวจีนบางรายต้ องหมดเนื ้อประดาตัวมาแล้ ว
3. ปั จจัยของการเดินทางระหว่ างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ ของกลุ่มคนต่ าง ๆ
จากรายละเอียดที่ได้ กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่เป็ น
การเดิ น ทางที่ มี ค วามยากล าบาก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามกลุ่ม คนหลายกลุ่ม ได้ เดิ น ทางฝ่ าความ
ยากล าบากไปเพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์ของตน ทัง้ นีผ้ ้ ู วิจัย เห็นว่าการทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับการ
เดินทางของคนกลุ่มต่าง ๆ จาเป็ นต้ องเข้ าใจถึงปั จจัยทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมที่ผลักดันให้ เกิดการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่โดยสามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างเมืองประเทศราชกับเจ้ าประเทศราช
หลังจากเมืองเชียงใหม่ศนู ย์กลางอานาจของอาณาจักรล้ านนาได้ เป็ นเมืองประเทศราช
พม่ามานานกว่า 200 ปี กระทัง่ ใน พ.ศ. 2317 กลุ่มผู้นาท้ องถิ่นร่วมด้ วยพระยาจ่าบ้ านและเจ้ ากาวิละ
ได้ ข อความช่ ว ยเหลื อ จากพระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี เพื่ อ ท าการต่อ สู้ขับ ไล่ ท หารพม่ า ให้ ออกไปจาก
อาณาจักรล้ านนา นับแต่นัน้ มาอาณาจักรล้ านนาจึงมี ฐานะเป็ นเมื องประเทศราชของไทยและ
จาเป็ นต้ องอิงอานาจของไทยเพื่ อปกป้องการรุ กรานจากทหารพม่าอีกทัง้ ฝ่ ายไทยเองก็ มีความ
จาเป็ นต้ องการที่จะใช้ อาณาจักรล้ านนาเป็ นเมืองหน้ าด่านทางเหนือเพื่อป้องกันการรุ กรานจาก
ทหารพม่า1
ในสมัยกรุ งธนบุรีต่อเนื่องมาถึงสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ อาณาจักรล้ านนามีฐานะเป็ นเมือง
ประเทศราชของไทย ดังนัน้ เมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางอานาจของอาณาจักรล้ านนากับกรุ งเทพฯ
ศูนย์กลางอานาจของไทย จาเป็ นต้ องมีการเดินทางติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเชียงใหม่
ในฐานะเมืองประเทศราชมีพนั ธะหน้ าที่ตอ่ เจ้ าประเทศราชคือ การส่งเครื่ องราชบรรณาการ ส่งส่วย

1

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 357.
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การเกณฑ์สิ่งของ และเกณฑ์ ราชการสงคราม 1 ในช่วงเวลานีค้ วามสัมพันธ์ ระหว่างเชียงใหม่กับ
กรุงเทพฯ เป็ นความสัมพันธ์แบบรัฐจารี ต คือเมืองเชียงใหม่มีอิสระในการปกครองตนเองเพียงแต่
ต้ องส่งเครื่ องราชบรรณาการ 3 ปี ต่อครัง้ เพื่อเป็ นการแสดงความจงรักภักดีตอ่ กรุงเทพฯ และทาง
กรุ ง เทพฯ จะไม่เข้ ามายุ่ง เกี่ ย วกับ กิ จ การต่า ง ๆ ภายในของเมื อ งเชี ย งใหม่ สาเหตุห ลัก ที่ ท า ง
กรุ งเทพฯ ให้ อิสระกับเชียงใหม่ในการปกครองตนเอง เนื่องจากระยะทางที่ อยู่ห่างไกลและการ
เดิน ทางคมนาคมระหว่างเชี ย งใหม่ กับ กรุ ง เทพฯ มี ค วามยากล าบากประกอบกับ ภู มิ ป ระเทศ
แวดล้ อมไปด้ วยภูเขาสูงและป่ าดงดิบจึงไม่มีความสะดวกในการเดินทางติดต่อกันมากนัก
ส่วนกรุงเทพฯ ในฐานะเจ้ าประเทศราชจะให้ ความช่วยเหลือและปกป้องเมืองเชียงใหม่ใน
ฐานะเมืองหน้ าด่านทางเหนือยามมีศกึ สงครามมาประชิดเมืองโดยทางกรุงเทพฯ จะส่งทหารขึ ้นไป
ช่วยทาสงคราม รวมถึงพระราชทานเครื่ องสูงประดับเกียรติยศเจ้ านายฝ่ ายเหนือและพระราชทาน
สิ่งของต่าง ๆ ตามแต่ที่เจ้ านายฝ่ ายเหนือร้ องขอมาเป็ นครัง้ คราว เช่น พระราชทานอาวุธปื น เครื่ อง
อุปโภคบริ โภค และสิ่งของมีคา่ ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการตอบแทนความจงรักภักดีและความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างกัน2
ดังนันจึ
้ งปรากฏว่ามีการเดินทางของเจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่หรื อเจ้ านายฝ่ ายเหนือมายัง
กรุ ง เทพฯ เพื่ อ ถวายเครื่ อ งราชบรรณาการแก่ ก ษั ต ริ ย์ ไ ทยและการเดิ น ทางของเจ้ า นายและ
ข้ าราชการกรุงเทพฯ ที่เดินทางไปขึ ้นไปเชียงใหม่เพื่อทาสงครามกับพม่าหรื อนาสิ่งของพระราชทาน
จากกษัตริย์ไทยที่กรุงเทพฯ ขึ ้นไปถวายให้ เจ้ านายฝ่ ายเหนือ
3.2 การสร้ างรัฐชาติสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
รัช สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) เป็ นยุคของการ
เปลี่ ย นรู ป แบบของรัฐ สยามให้ เป็ น รัฐ ชาติ (nation-state) ตามรู ป แบบของรัฐ ในตะวัน ตก คื อ
ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 4 ประการ ได้ แก่ มีประชากร มีเขตแดนที่แน่นอน มีรัฐบาลที่มีอานาจ
บริ หารประเทศ และมีอานาจอธิปไตยไม่ขึ ้นกับชาติอื่น3 โดยจุดสาคัญของการสร้ างรัฐชาติ คือ การ
1

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 361.

2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 362-364.

3

สมเกียรติ วันทะนะ. (2530). เมืองไทยยุคใหม่ : สัมพันธภาพระหว่างรัฐกับประวัติศาสตร์ สานึก. ใน

อยู่เมื องไทย รวมบทความทางสังคมการเมื อง เพือ่ เป็ นเกี ยรติ แด่ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริ ก ในโอกาสอายุครบ
60 ปี . หน้ า 71-98.
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รวมศูนย์อานาจให้ รัฐบาลกลางมีอานาจในการปกครองบริ หารและการสร้ างความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในรัฐชาติให้ มีความรู้สึกว่าเป็ นคนของหน่วยการเมืองนัน้ ๆ1
ดังนันจึ
้ งปรากฏว่าราชสานักสยามมีความพยายามในการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองฝ่ าย
เหนื อ เข้ าเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสยาม โดยใน พ.ศ. 2427 หลั ง จากราชส านั ก สยามลงนามท า
สนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ (Treaty of Chiang Mai) ฉบับที่ 2 กับอังกฤษ นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการปฏิรูป
การปกครองหัวเมืองฝ่ ายเหนือได้ มี เจ้ านายจากกรุ งเทพฯ คือ พระเจ้ าน้ องยาเธอ กรมหมื่นพิชิต
ปรี ชากร เสด็จขึ ้นไปเชียงใหม่เพื่อดาเนินการวางรากฐานในการปฏิรูปการปกครองภายในเมือง
เชียงใหม่ให้ เป็ นรู ปแบบการปกครองเดียวกับที่ กรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นการควบคุมอานาจผู้ปกครอง
ท้ องถิ่ น และต้ องการดึ ง อ านาจการปกครองเข้ าสู่ รั ฐ บาลกลางที่ ก รุ ง เทพฯ เพื่ อ การสร้ างรั ฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งนับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการดาเนินการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองลาว
เฉียงอย่างจริงจัง2
ใน พ .ศ . 2435 ส ย าม ได้ ด าเนิ น ก ารป ฏิ รู ป ก ารป ก ค รองป ระเท ศ เพื่ อ ส ร้ างรั ฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์3 จึงต้ องการควบคุมหัวเมืองเหนือที่จากเดิมอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชมี
อานาจการปกครองเป็ นของตัวเอง แต่ห ลัง จากการปฏิ รูป การปกครองประเทศจ าเป็ นต้ อ งดึง
อานาจการปกครองเข้ าสู่ส่วนกลางที่กรุงเทพฯ และยกเลิกรู ปแบบการปกครองแบบเมืองประเทศ
ราชเป็ นสาเหตุทาให้ ชนชันปกครองของสยามจ
้
าเป็ นต้ องเดินทางไปทัว่ ประเทศเพื่อบังคับใช้ และดูแล
รัฐแบบใหม่โดยการส่งเจ้ าฟ้าและผู้ปกครองจานวนมากจากกรุ งเทพฯ ไปดารงตาแหน่งระดับสูง
ตามหัวเมืองต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ4
อาทิ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ขณะดารงตาแหน่งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2435-2458) เสด็จตรวจราชการมณฑลพายัพ ใน พ.ศ. 2441 โดยได้
เสด็จที่เมืองเชียงใหม่ด้วย5 และใน พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 6
1

ลิขิต ธีรเวคิน. (2550). วิ วฒ
ั นาการการเมื องการปกครองไทย. หน้ า 106.

2

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 370.

3

สมเกี ย รติ วัน ทะนะ. (2533, มิ ถุ น ายน). รั ฐ สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ์ ใ นสยาม 2435 - 2475. วารสาร

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 12(1): 23 - 44.
4

ธงชัย วินิจจะกูล. (2560). เล่มเดิ ม. หน้ า 15.

5

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 1.
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เมื่อครัง้ ยังดารงตาแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร หลังจากตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เปิ ดเส้ นทางเดินรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงสถานีบ้านภาชี ในครัง้ นัน้
รัช กาลที่ 5 มี พ ระประสงค์ ให้ พ ระบาทสมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ราช เจ้ าฟ้ ามหาวชิ ราวุธ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสหัวเมืองในมณฑลพายัพเพื่ อจะให้ ทรงคุ้นเคยกับราชการในหัวเมือง
มณฑลพายัพที่อยูห่ า่ งไกลจากกรุงเทพฯ1
นอกจากกลุ่มข้ าราชการสยามที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่เพื่อดารงตาแหน่ง
ข้ า หลวงใหญ่ ป ระจ าที่ เมื อ งเชี ย งใหม่ ท าหน้ าที่ ค วบคุม ดูแ ลกิ จ การบ้ า นเมื อ งแล้ ว ยัง มี ก ลุ่ ม
ข้ าราชการสยามชาวตะวันตกที่ได้ เดินทางเข้ ามาที่กรุงเทพฯ แล้ วเข้ าทางานรับราชการในราชสานัก
สยามสมั ย รั ช กาลที่ 5 เนื่ อ งจากในช่ ว งเวลานั น้ เป็ นช่ ว งของการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ต่ า ง ๆ
ภายในประเทศเพื่ อ ความเป็ นสมัย ใหม่ แต่ในช่ว งต้ น สมัย รั ช กาลที่ 5 ยัง หาบุค คลที่ มี ค วามรู้
ทางด้ านวิทยาการสมัยใหม่ตามแบบอย่ างตะวันตกไม่ได้ จึงจาเป็ นต้ องว่าจ้ างชาวตะวันตกให้ เข้ า
มารับราชการในราชสานักสยาม โดยในที่นีจ้ ะขอยกตัวอย่างเฉพาะข้ าราชการชาวตะวันตกที่ได้
เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่
อาทิ นายเจมส์ แมคคาร์ ธี ชาวอังกฤษได้ เข้ ามารับราชการในราชสานักสยาม ใน พ.ศ.
24242 จนได้ รับแต่งตังเป็
้ นพระวิภาคภูวดล เจ้ ากรมแผนที่คนแรก (พ.ศ. 2428-2444) ได้ เดินทาง
ขึ ้นไปเชียงใหม่เป็ นจานวน 2 ครัง้ ครัง้ แรกใน พ.ศ. 2425 เพื่อเก็บข้ อมูลเกี่ ยวกับเขตแดนที่กาลัง
เป็ นปั ญ หาระหว่างเชียงใหม่กับระแหง หลังจากเกิดความขัดแย้ งเรื่ องการจัดเก็ บภาษี ป่าไม้ สัก3
ครัง้ ที่สองใน พ.ศ. 2433 เพื่อสารวจกาหนดเส้ นเขตแดนด้ านตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างสยามกับ
พม่า4 และนายปิ แอร์ โอร์ ต นักกฎหมายชาวเบลเยียมได้ เดินทางมาที่กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2439 เพื่อ
เข้ ารับราชการในราชสานักสยาม ตาแหน่งผู้ช่วยที่ปรึ กษากฎหมาย ต่อมาใน พ.ศ. 2440 ได้ รับ
มอบหมายหน้ าที่ให้ เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่เพื่อชาระคดีความขัดแย้ งระหว่างคนใน
บังคับสหรัฐอเมริกากับข้ าราชการสยาม5
1

บุญเสริ ม สาตราภัย. (2532). เล่มเดิ ม. หน้ า 2-3.

2

เจมส์ แมคคาร์ ธี. (2533). บันทึกการสารวจและบุกเบิ กในแดนสยาม. แปลโดย สุมาลี วีระวงศ์. หน้ า 3.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 18.

4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 114.

5

ปิ แอร์ โอร์ ต. (2555). เล่มเดิ ม. หน้ า 37-38.
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จากการที่รัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ ได้ เริ่ มส่งข้ าราชการขึ น้ ไปที่เมืองเชียงใหม่ ตังแต่
้ พ.ศ.
2417 ถือได้ ว่าอานาจจากเจ้ านายที่กรุ งเทพฯ เริ่ มแผ่ขยายขึ ้นไปที่หัวเมืองฝ่ ายเหนือเพิ่มมากขึน้
กว่าในช่วงสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ดังนัน้ การเดินทางของกลุ่มเจ้ านายและข้ าราชการกรุ งเทพฯ จึง
เปลี่ยนจากการเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อทาศึกสงครามหรื อเพื่อร่วมงานปลงศพเจ้ านายฝ่ ายเหนือ
แต่หลังจากสยามได้ ล งนามทาสนธิ สัญ ญาเชี ยงใหม่ฉ บับ ที่ 1 กับรั ฐ บาลอัง กฤษเป็ นผลท าให้
รัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ จาเป็ นต้ องดาเนินการจัดส่งข้ าราชการจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปควบคุมดูแล
การบริ หารการปกครองบ้ านเมื องที่ เมื องเชี ยงใหม่อย่างที่ ไม่ เคยเกิ ดขึน้ มาก่อนเพื่ อธ ารงรักษา
อาณาจักรล้ านนาให้ อยูใ่ นการปกครองของสยามต่อไป นับจากนันเป็
้ นต้ นมาได้ มีกลุ่มเจ้ านายและ
ข้ าราชการกรุ งเทพฯ เดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่มากกว่าในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ทงั ้ นี ้
เพื่อไปปฏิบตั งิ านราชการแผ่นดิน
3.3 ความสัมพันธ์ ทางการค้ าระหว่ างล้ านนากับสยาม
การติดต่อค้ าขายสินค้ าถือเป็ นรายได้ สาคัญทางเศรษฐกิจของอาณาจักรต่าง ๆ ที่จะนา
สินค้ าที่ มีอยู่ภ ายในอาณาจักรส่งออกไปค้ าขายกับอาณาจักรใกล้ เคียง โดยการเดินทางติดต่อ
ค้ าขายระหว่างล้ านนากับไทยก่อนมีเส้ นทางรถไฟสายเหนือจะอาศัยเส้ นทางทางน ้าโดยการขนส่ง
ทางเรื อออกจากเมืองเชียงใหม่ที่เป็ นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนาลงมาตามแม่น ้าปิ ง ผ่าน
เมืองระแหง เมืองปากน ้าโพ แล้ วเข้ าสู่แม่น ้าเจ้ าพระยาล่องลงมาที่กรุงเทพฯ การเดินทางระหว่าง
เมืองเชียงใหม่กบั กรุงเทพฯ ในแต่ละครัง้ อาจใช้ ระยะเวลาในการเดินทางไม่เท่ากันประมาณ 1 - 3
เดือนขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาฤดูกาลของการเดินทาง โดยสินค้ าออกสาคัญของเมืองเชียงใหม่เป็ นสินค้ า
ของป่ า เช่น ครั่ง สีเสียด หนังสัตว์ เขาสัตว์ และน ้าผึ ้งที่ถูกผูกขาดทางการค้ าอยู่ในเฉพาะกลุ่มเจ้ า
เมื องและเจ้ านายที่ ส ามารถท าการค้ าขายได้ 1 ขณะที่ ก รุ งเทพฯ ถื อว่าสิน ค้ าของป่ าเป็ นสิน ค้ า
ผูกขาดของราชสานักที่ส่งออกผ่านทางกรมพระคลังสินค้ าไปค้ าขายกับประเทศอินเดีย ชวา และ

1

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 521-522.
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มลายู1 โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีความต้ องการสิ นค้ าของป่ าอย่างมาก2 ส่วนสินค้ าที่พ่อค้ าทางเรื อ
ซื ้อจากกรุงเทพฯ นากลับไปจาหน่ายที่เมืองเชียงใหม่ได้ แก่ เกลือ ปลาแห้ ง ผ้ าแพร และร่ม3
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั (พ.ศ. 2367-2394) ไทยได้ ลงนาม
ท าสนธิ สั ญ ญาเบอร์ นี ย์ (Burney Treaty) กั บ ประเทศอั ง กฤษ เมื่ อ พ.ศ. 2369 จากการท า
สนธิสญ
ั ญาเป็ นผลให้ กรมพระคลังสินค้ าถูกลดบทบาทลง การค้ าขายกับต่างประเทศถูกเปลี่ยนไป
อยู่ในมือของเอกชนที่กระทาผ่านทางพ่อค้ าชาวจีนที่มาเข้ าอยู่ในไทยตังแต่
้ สมัยต้ นรัตนโกสินทร์
โดยกรมพระคลังสินค้ าเปิ ดโอกาสให้ พ่อค้ าชาวจีนประมูลการผูกขาดสินค้ าและทาหน้ าที่จดั เก็บ
ภาษี อากรส่งให้ กับกรมพระคลังสินค้ า 4 กระทัง่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
(พ.ศ. 2394-2411) ไทยได้ ล งนามทาสนธิ สัญ ญาเบาว์ริง (Bowring Treaty) กับประเทศอังกฤษ
เมื่ อ พ.ศ. 2398 อี กฉบับหนึ่งซึ่งเป็ นสนธิ สัญ ญาที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จของ
สยามอย่างมาก จากการท าสนธิ สัญ ญาเป็ นผลให้ ระบบการผูก ขาดทางการค้ าถูกยกเลิกเกิ ด
การค้ าขายอย่างเสรี นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นให้ ชาวจีนก้ าวขึ ้นมามีบทบาททางการค้ าทางเรื อระหว่าง
เชียงใหม่กบั กรุงเทพฯ และชาวจีนยังมีเครื อข่ายทางการค้ าทางเรื อกับหัวเมืองต่ าง ๆ ที่อยู่ระหว่าง
เส้ นทางเชียงใหม่กบั กรุงเทพฯ เช่น เมืองปากน ้าโพ เมืองระแหง
นอกจากนัน้ กลุ่ม พ่อ ค้ าชาวจี น ที่ เดิน ทางจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไปประกอบธุ รกิ จ ค้ า ขายที่
เชี ยงใหม่มีโอกาสได้ เข้ าเฝ้าเจ้ าหลวงเชี ยงใหม่อย่างใกล้ ชิ ดสนิม สนมเป็ นช่องทางให้ ได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นเจ้ าภาษีนายอากรทาหน้ าที่เก็บภาษีส่งให้ กบั เจ้ าหลวงเชียงใหม่5 และกลุม่ พ่อค้ าชาวจีน
ยังได้ รับการอุปถัมภ์จากกลุ่มเจ้ านายเชียงใหม่ให้ อยูอ่ าศัยอย่างร่มเย็นเป็ นสุข 6 ดังนันจึ
้ งปรากฏว่า
กลุ่มพ่อค้ าชาวจีนเป็ นกลุ่มที่มีบทบาทการค้ าขายทางเรื อระหว่างเชียงใหม่กบั กรุงเทพฯ มาอย่ าง
1

บุญ รอด แก้ ว กัณ หา. (2527). การเก็ บ ส่ว ยในสมัย รั ต นโกสิน ทร์ ต อนต้ น (พ.ศ. 2325-2411). ใน

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จไทยจนถึง พ.ศ. 2484. หน้ า 90-91.
2

ผาสุก พงษ์ ไพจิตร; และ คริ ส เบเคอร์ . (2546). เศรษฐกิ จการเมื องไทยสมัยกรุงเทพฯ. หน้ า 118.

3

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557).เล่มเดิ ม. หน้ า 521.

4

ญาดา ประภาพัน ธ์ . (2527). ระบบเจ้ าภาษี น ายอากรสมัย กรุ ง เทพฯ ยุค ต้ น . ใน ประวัติ ศ าสตร์

เศรษฐกิ จไทยจนถึง พ.ศ. 2484. หน้ า 119.
5

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 531-533.

6

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 142-144.
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ต่อเนื่ องกระทั่งเส้ นทางรถไฟสายเหนื อสร้ างแล้ วเสร็ จ ใน พ.ศ. 2464 รถไฟสามารถเดินรถจาก
กรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่เป็ นผลให้ รถไฟขึ ้นมามีบทบาทแทนการขนส่งค้ าขายทางเรื อ
3.4 การปฏิบัตงิ านเผยแพร่ คริสต์ ศาสนาของมิชชันนารีชาวตะวันตก
หลังจากไทยลงนามทาสนธิ สัญ ญาเบอร์ นีย์ (Burney Treaty) กับ ประเทศอังกฤษ เมื่ อ
พ.ศ. 2369 ตรงกับ รั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ง เกล้ าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2367-2394) นับ เป็ น
สนธิ สัญ ญาทางพระราชไมตรี และการพาณิ ช ย์ ฉ บับ แรกที่ ไทยท ากับ ประเทศตะวันตกในสมัย
รัตนโกสินทร์ ถือได้ ว่าเป็ นจุดเริ่มต้ นของการเปิ ดรับชาวตะวันตกเข้ ามาในประเทศไทย1 หลังการทา
สนธิสญ
ั ญาได้ เพียง 2 ปี เริ่ มมีคณะมิชชันนารี นิกายโปรเตสแตนต์ 2 เดินทางเข้ ามาที่กรุงเทพฯ เพื่อ
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ซึ่งการเข้ ามาของคณะมิชชันนารี มีแนวคิดและอุดมการณ์ที่สาคัญได้ แก่ แรง
กระตุ้นจากจิตสานึกทางศาสนา แนวคิดเรื่ องทวินิยม อุดมคติเรื่ อ งอาณาจักรของพระเจ้ า และ
อิทธิ พลของปรัชญาสามัญ ส านึก 3 แต่อย่างไรก็ตามคณะมิชชันนารี ที่เดินทางเข้ ามาในไทยเพื่ อ
ปฏิบตั ิงานเผยแพร่ศาสนาคริ สต์ต้องประสบกับปั ญหาในการปฏิบตั ิงานจึงยุติการดาเนินงานแล้ ว
เดินทางกลับประเทศเหลือเพียงคณะมิชชันนารี อเมริ กันเพรสไบทีเรี ยนที่ยงั คงดาเนินงานเผยแพร่
ศาสนาคริสต์และจัดตังสภาคริ
้
สตจักรทัว่ ประเทศไทย
ดังนันจึ
้ งปรากฏว่ามีคณะมิชชันนารี อเมริกนั เพรสไบทีเรี ยนได้ ดาเนินงานจัดตังคริ
้ สตจักรที่
กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2390 บริเวณใกล้ วดั อรุณราชวราราม (วัดแจ้ ง) เมื่อประสบผลสาเร็ จแล้ วจึงเริ่ ม
ดาเนินการขยายงานไปยังส่วนภูมิ ภ าคโดยมี พันธกิ จ หลัก 3 ประการคือ งานด้ านการประกาศ
ศาสนาคริ สต์ การแพทย์ และการศึกษา เริ่ มจากเมืองเพชรบุรี ใน พ.ศ. 24044 ณ ที่เมืองเพชรบุรีนี ้
1

กรมศิลปากร. (2551). เอกสารเฮนรี เบอร์ นีย์ เล่ม 1. บทนา หน้ า 1.

2

มีจานวน 5 คณะคือ สมาคมมิชชันนารี แห่งลอนดอน (London Missionary Society) เข้ ามาใน พ.ศ.

2371 คณะอเมริ กันบอร์ ดออฟคอมมิชชั่นเนอร์ ฟอร์ ฟอเรนจ์ มิชชั่น (American Board of Commissioners for
Foreign Missions) เข้ า มาใน พ.ศ. 2374 คณะอเมริ กัน แบ๊ บติ ส ต์ (American Baptist Foreign Missionary
Society) เข้ ามาใน พ.ศ. 2376 คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยน (American Presbyterian Missions) เข้ ามาใน พ.ศ.
2383 และสมาคมมิชชันนารี อเมริ กนั (American Missionary Association) เข้ ามาใน พ.ศ. 2393 ใน ประสิทธิ์
พงศ์ อุดม. (2547). ย้ อนรอยอดี ต : 175 ปี มิชชันนารี โปรเตสแตนต์ ในประเทศไทย. ใน 175 ปี พันธกิ จคริ สต์
ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (1828-2003). หน้ า 10.
3
ประสิทธิ์ พงศ์อดุ ม. (2547). เล่มเดิ ม. หน้ า 6-8.
4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 18.
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คณะมิ ชชันนารี เกิดความสนใจที่อยากจะขยายงานเผยแพร่ ไปยังส่วนภูมิภ าคทางเหนือที่ เมือง
เชียงใหม่ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์ กลางของอาณาจักรล้ านนา โดยครอบครัวของศาสนาจารย์ แดเนียล
แมคกิลวารี (Rev.Daniel McGilvary) ได้ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่จานวน 2 ครัง้
ในครัง้ แรกเป็ นความตังใจเดิ
้
นทางขึ ้นไปเพื่อทาการสารวจเส้ นทางการเดินทางโดยออกเดินทาง
จากกรุ งเทพฯ ทางเรื อ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406 ถึงเชียงใหม่ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.
2407 ในครัง้ แรกเมื่ อถึงเชียงใหม่เจ้ าผู้ครองนครไม่อยู่เนื่ องจากเสด็จมากรุ งเทพฯ จึงได้ รับการ
ต้ อนรั บ จากพระนัด ของเจ้ าผู้ค รองนคร โดยการจัด ศาลาที่ พักไว้ ให้ แต่แล้ วการเดินทางขึน้ ไป
เชียงใหม่ครัง้ แรกก็สามารถประสบความสาเร็ จในการมีผ้ คู นชาวเมืองเชียงใหม่มารับฟั งพระอจนะ
ของพระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นครัง้ แรก และยังได้ สารวจภูมิประเทศ บ้ านเมือง และผู้คน หลั งจากนันพวก
้
เขาเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 24071
หลังจากเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ แล้ วศาสนาจารย์ แดเนียล แมคกิลวารี เริ่ มดาเนินการ
วางแผนในการจัดตังคริ
้ สตจักรที่เชียงใหม่อย่างจริงจัง โดยได้ ดาเนินการแจ้ งเรื่ องไปยังสถานกงสุล
อเมริ กันที่กรุงเทพฯ เพื่อแจ้ งเรื่ องขออนุญาตจัดตังคริ
้ สตจักรที่เชียงใหม่ กราบทูลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวกษัตริ ย์สยาม เพราะในขณะนันเมื
้ องเชียงใหม่เป็ นเมืองประเทศราชของ
สยามอยู่ คาตอบที่ได้ รับคือ “การตัดสินใจครัง้ นี ้ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั พระองค์ เนื่องจากพระองค์ไม่อาจ
บังคับคนลาวเรื่ องนี ไ้ ด้ แต่เจ้ าผู้ครองนครเชี ยงใหม่ ซึ่ง ในขณะนัน้ ยังทรงพ านักอยู่ในบางกอก
(กรุ งเทพฯ-ผู้วิจัย) ทรงมี อานาจเต็ม ที่ ถ้ าหากเจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่อนุมัติ รัฐบาลสยามก็จ ะ
อนุมตั ิเช่นเดียวกัน...”2 ในเช้ าวันรุ่ งขึ ้นกลุ่มศาสนาจารย์ แดเนียล แมคกิลวารี ได้ เดินทางไปขอเข้ า
เฝ้ าพระเจ้ ากาวิโลรสสุริย วงษ์ เจ้ าผู้ค รองนครเชี ย งใหม่ องค์ ที่ 6 เพื่ อ แจ้ ง เรื่ อ งขออนุมัติจัด ตัง้
คริ สตจักรที่เชียงใหม่ พระองค์ทรงอนุมตั ิ ให้ จดั ตังได้
้ จากนันศาสนาจารย์
้
แดเนียล แมคกิลวารี ได้
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่ครัง้ ที่สองเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2410 ถึงเชียงใหม่
ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2410 ในปี ต่อมายังมีครอบครัววิสสันที่เดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึ ้นไปถึง
เชียงใหม่ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2411 พร้ อมด้ วยหมอเฮาส์ในปี เดียวกันเพื่อช่วยงานจัดตัง้
คริสตจักรแห่งใหม่ขึ ้นที่เมืองเชียงใหม่3 จนประสบผลสาเร็ จในเดือนกรกฎาคมปี เดียวกัน
1

แดเนียล แมคกิลวารี . (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 68-70.

2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 75-76.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 101-102.
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กล่าวโดยสรุ ป ได้ ว่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ในช่วงก่อนเส้ นทางรถไฟ
สายเหนือสามารถเดินรถไฟถึงสถานีเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2464 ไม่ใช่การเดินทางที่มีความน่ารื่ นรมย์
หรื อเป็ นการเดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ แต่การเดินทางในช่วงเวลานีเ้ ป็ นการ
เดินทางไปเพื่อกิจธุระที่มีความจาเป็ นและมี ความส าคัญ ของกลุ่ม คนต่าง ๆ เพี ยงเท่านัน้ ได้ แก่
กลุม่ เจ้ านายฝ่ ายเหนือ กลุม่ เจ้ านายและข้ าราชการกรุงเทพฯ กลุม่ พ่อค้ า และกลุม่ มิชชันนารี ซึง่ แต่
ละกลุ่มคนต่างมีปัจจัยสาคัญในการเดินทางไปที่แตกต่างกัน แต่ล้วนแล้ วมีกิจธุระสาคัญจาเป็ นที่
จะต้ องเดินทาง
แต่กระนันเส้
้ นทางการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่เต็มไปด้ วยความยากลาบาก
ซึ่งเส้ นทางที่ได้ รับความนิยมในการเดินทางเป็ นเส้ นทางน ้าโดยมีเรื อหางแมงป่ องเป็ นพาหนะและ
เป็ นการเดินทางที่มีความสะดวกสบายมากที่สุด เพียงแต่ต้องใช้ ระยะเวลาในการเดินทาง 1 – 3
เดือน เนื่องจากเส้ นทางนา้ ในแม่นา้ ปิ งต้ องเดินทางผ่านแก่งจานวนมาก แต่ละแก่งอาจใช้ เวลา
เดินทางหลายวันถึงจะผ่านแก่งไปได้ นั่นเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ การเดินทางติดต่อสัมพันธ์ กัน
ระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่มีอุปสรรคในการเดินทางอย่างมาก ทาให้ เกิดแนวคิดในการสร้ าง
ระบบคมนาคมเส้ นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังจะกล่าวถึง
รายละเอียดในบทถัดไป เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเดินทางและเมื่อรถไฟสามารถเดินรถได้ ถึง
สถานีเชียงใหม่แล้ ว จึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนทาให้ เกิดการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชีย งใหม่ของ
กรมรถไฟหลวง

บทที่ 3
กรมรถไฟหลวงกับการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2464-2474
วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในสังคมชาวตะวันตกแล้ วแพร่ หลายมาสู่ประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ช่ว งยุค ล่าอาณานิ ค ม กระทั่ง ประมาณปลายพุท ธ
ศตวรรษที่ 24 วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเริ่ มแพร่หลายเข้ ามาสู่สงั คมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2394) และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411) หลังจากการทาสนธิ สัญญาเบาว์ริง (Bowring Treaty)
กับประเทศอังกฤษใน พ.ศ. 2398 เริ่ มมีกลุ่มชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ ามาในไทยจานวนมากขึ น้
โดยได้ นาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวมาเผยแพร่ในสังคมไทย1
กลุ่มชาวตะวันตกที่มีบทบาทในการแพร่ หลายวัฒ นธรรมการท่องเที่ยวในสังคมไทยคือ
กลุ่มมิชชันนารี ที่เดินทางเข้ ามาในไทยได้ มีโอกาสออกเดินทางเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ไปตามเมือง
ต่าง ๆ ภายในประเทศแล้ วได้ นาความรู้ ทางด้ านการแพทย์และการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยน
อากาศรักษาสุขภาพมาเผยแพร่ในสังคมไทย ทาให้ เกิดการรับรู้ในวงกว้ างของกลุ่มชนชันสู
้ งสมัย
นัน้ ดัง เห็ น ได้ จ ากความนิ ย มในการเดิ น ทางไปพัก ผ่ อ นตากอากาศตามเมื อ งชายทะเลของ
พระมหากษัตริ ย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้ าราชการจนเกิดเป็ นความนิยมในสังคมไทย 2 ต่อเนื่อง
มาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) อันมีผล
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในสังคมไทยสมัยต่อมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) ความ
นิยมการเดินทางท่องเที่ยวในสังคมไทยมีความแพร่หลายมากขึ ้น เนื่องด้ วยการคมนาคมเส้ นทาง
รถไฟมีครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ทาให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ ้นในการ
เดินทางไปยังหัวเมืองภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีระยะทางห่างไกล ดังนันกรมรถไฟหลวงจึ
้
งก้ าวขึ ้นมาเป็ น

2475.

1

ปิ่ นเพชร จาปา. (2545). วัฒนธรรมการท่องเทีย่ วของคนไทย พ.ศ. 2394-2544.

2

วีรยุทธ ศรี สวุ รรณกิ จ . (2549). การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกของชนชัน้ นาสยาม พ.ศ. 2445-
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หน่วยงานที่มีบทบาทดาเนินการด้ านธุรกิจการท่องเที่ยวตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่รถไฟสามารถ
เดินทางไปถึงสถานที่นนั ้ ๆ1
การศึก ษาในบทนี ม้ ุ่ง หมายศึก ษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงที่ มี ต่อการส่ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหลังจากเส้ นทางรถไฟสายเหนือสามารถเปิ ดเดินรถไฟถึงสถานี
เชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 จนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศใน พ.ศ. 2475 เพื่อแสดงให้
เห็นถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวง รวมถึงวิธีการดาเนินงานและ
สาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้ เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
1. กรมรถไฟหลวง: ความเป็ นมาและความสาคัญ
การรับ รู้ เกี่ ยวกับ รถไฟในประเทศไทยเกิ ดขึน้ ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411) จุดเริ่ มต้ นเกิดจากการทาสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง (Bowring
Treaty) กับประเทศอังกฤษ ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2398 หลังจากการลงนามทาสนธิ สัญ ญา
เรี ยบร้ อยแล้ ว ราชทูตอังกฤษเซอร์ จอห์น เบาว์ริง (Sir John Bowring) ได้ นาสนธิ สญ
ั ญากลับไป
ประทั บ ตราแผ่ น ดิ น ที่ ก รุ ง ลอนดอน ประเทศอั ง กฤษแล้ วน าสนธิ สั ญ ญ ากลั บ มาถวาย
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ในวันที่ 30 มี นาคม พ.ศ. 2398 (พ.ศ. 2399) พร้ อมด้ วย
เครื่ องราชบรรณาการหลายอย่างหนึ่งในนันคื
้ อ รถไฟจาลอง2 (ภาพประกอบ 5) นับเป็ นครัง้ แรกที่ชน
ชันน
้ าสยามได้ เห็นลักษณะรูปร่างของรถไฟที่เป็ นระบบการคมนาคมสมัยใหม่ที่เกิดขึ ้นในประเทศ
อังกฤษ

1

อรวรรณ ศรี อุดม. (2543). การศึ กษาเรื ่ องการท่ องเที ่ ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ า

เจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453-2468).
2
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ มหาโกษาธิ บดี (ขา บุนนาค). (2547). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์
รัชกาลที ่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิ พากรวงศ์ (ขา บุนนาค). หน้ า 112.
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ภาพประกอบ 5 รถไฟจาลองย่อส่วน เครื่ องราชบรรณาการจากประเทศอังกฤษ
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2559). 100 ปี สถานีกรุงเทพ. หน้ า 12.
ต่อ มาใน พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงแต่ง ตัง้ คณะราชทูต
เดินทางไปเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั สมเด็จพระราชินีวิกตอเรี ยแห่งสหราชราชอาณาจักร ได้ แก่ พระ
ยามนตรี สรุ ิ ยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) เป็ นราชทูต เจ้ าหมื่นสรรพเพธภักดี (เพ็ง เพ็ญกุล) เป็ นอุปทูต จมื่นมณ
เฑียรพิทักษ์ (ด้ วง) เป็ นตรี ทูต หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย) เป็ นล่าม พร้ อมกับคณะผู้ติดตาม
รวมทัง้ หมด 27 คน ท าหน้ าที่ เชิ ญ พระราชสาส์ นและเครื่ องราชบรรณาการ ออกเดินทางจาก
กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 24001 เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษคณะราชทูตไทย
ได้ มี โ อกาสขึ น้ โดยสารขบวนรถไฟของจริ งไปยั ง เมื อ งต่ า ง ๆ อาทิ จากเมื อ งพอร์ ตสมั ท
(Portsmouth) ไปยังเมืองลอนดอน (London), จากเมืองเบอร์ มิงแฮม (Birmingham) ไปยังเมือง
แมนเชสเตอร์ (Manchester), จากเมื อ งแมนเชสเตอร์ (Manchester) ไปยั ง เมื อ งลิ เวอร์ พู ล
(Liverpool), จากเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ไปยังเมืองเชฟฟิ ลด์ (Sheffield), จากเมืองเชฟ
ฟิ ลด์ (Sheffield) ไปยังเมืองเบอร์ มิงแฮม (Birmingham) และจากเมืองลอนดอน (London) ไปยัง
เมืองท่าโดเวอร์ (Dover) หม่อมราโชทัย ผู้เป็ นล่ามของคณะทูตได้ จ ดบันทึกถึงรายละเอียดของ
รถไฟไว้ ในนิราศลอนดอนความว่า

1

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขา บุนนาค). (2547). เล่มเดิ ม. หน้ า 148-149.
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ยังรถวิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือรถไฟสาหรับใช้ ทางไกล ไปได้ ตลอดทุกหัวเมืองที่อยู่ในเกาะเครดบริ ด
ติน ทางรถไฟนันท
้ าด้ วยเหล็กเป็ นทางตรง ถ้ าถึงภูเขาก็เจาะเป็ นอุโมงค์ตลอดไปจนข้ างโน้ น ที่เป็ นเนิน
ต่า ๆ ก็ตดั เนินลงเป็ นทางราบเสมอดิน ถ้ าถึงแม่น ้าหรื อคลอง ก็ก่อสะพานศิลาข้ าม ถ้ าเป็ นที่ลมุ่ ก็ถมขึ ้น
ให้ ดอนเสมอ แล้ วทาเป็ นสองทางบ้ าง สี่ทางบ้ างเคียงกัน ทางรถไปทางหนึ่ง ทางรถมาทางหนึ่ง ไม่ให้
ร่วมทางด้ วยกลัวจะโดนกัน ที่เรี ยกว่ารถไฟนันใช่
้ จะเป็ นรถไฟทุกรถหามิได้ เป็ นรถไฟอยู่รถเดียวแต่น่ า
รถ แล้ วลากรถอื่นไปได้ ถึงยี่สิบรถเศษ บางทีถ้าจะไปเร็ วก็ลากแต่น้อยเพียงเจ็ดรถแปดรถ รถที่เดินเร็ ว
เดินได้ ชวั่ โมงละหกสิบไมล์ คือสองพันเจ็ดร้ อยเส้ นเป็ นกาหนด รถเหล่านันมี
้ ขอเหล็กเกี่ยวต่อ ๆ กันไป
แต่จัดเป็ นสี่ชนิด ชนิดที่หนึ่งนัน้ รถอันหนึ่งเป็ นสามห้ อง ๆ หนึ่งนั่ งได้ สี่คน รวมสามห้ องสิบสองคน
พร้ อมด้ วยฟูกเบาะและหมอน ทาด้ วยแพรบ้ าง บางทีทาด้ วยสักหลาดและหนังฟอกอย่างดี ตามฝาใส่
กระจกมิดชิดไม่ให้ ลมเข้ าได้ ข้ างในมีมลุ ี่แพรสาหรับบังแดด รถที่สองก็ทาเป็ นสามห้ องเหมือนกัน แต่
ห้ องหนึง่ นัง่ ได้ รถหกคน ที่ทางไม่ส้ งู ามเหมือนรถที่หนึ่ง ยังรถที่สามเป็ นรถเลวไม่ได้ กนห้
ั ้ อง รถอันหนึง่ มี
อยู่แต่ห้องเดียว คนนัง่ ได้ กว่ายี่สิบคน ปนปะคละกันไป เก้ าอี ้ข้ างในก็ไม่มีเบาะหมอน แลไม่ส้ สู ะอาด
งดงามอีกรถที่ 4 นันส
้ าหรับบรรทุกของและสัตว์มีม้าและวัวเป็ นต้ น ในขณะรถไฟเดินอยูน่ นั ้ จะมีคนมา
ยืนอยูห่ รื อต้ นไม้ ต้นไม้ อนั ใดที่อยูร่ ิ มทางก็ดี คนที่อยูบ่ นรถจะดูวา่ คนผู้ใด ต้ นอะไร ก็ดไู ม่ทนั รู้จกั ชัด ด้ วย
รถไปเร็ วนัก...1

หลังจากคณะราชทูตเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษ บันทึกนิราศลอนดอนของหม่อม
ราโชทัย ได้ ถกู นามาตีพิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรกใน พ.ศ. 2402 โดยหมอบรัดเลย์ (Bradley) จึงทาให้
ชนชันน
้ าสยามในช่วงเวลานันเริ
้ ่ มเกิดการรับรู้เกี่ยวกับรถไฟเพิ่มมากขึ ้น โดยในนิราศลอนดอนนัน้
หม่อมราโชทัย ได้ กล่าวบรรยายรายละเอียดลักษณะของทางรถไฟ ขบวนรถไฟ ชนิดของตู้รถไฟ
รวมทังสภาพภายในตู
้
้ รถไฟ และความรวดเร็วของรถไฟ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เป็ นยุคล่าอาณานิคมของ
จักรวรรดินิยมตะวันตกในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นสาเหตุให้ ทุกประเทศจาเป็ นต้ อง
ปรับเปลี่ ยนระบบต่าง ๆ ภายในประเทศ อาทิ ด้ านการปกครอง การศึกษา การคมนาคม ฯลฯ
พร้ อมทัง้ เปิ ดรับแนวคิดและวัฒ นธรรมของชาติตะวันตกมาปรับใช้ ภ ายในประเทศเพื่ อเป็ นการ
แสดงออกถึงความเป็ นสมัยใหม่และความเป็ นศิวิไลซ์ให้ กับชาติตะวันตกได้ เห็นเพื่อให้ เกิดการ
1

หม่อมราโชทัย. (2517). นิ ราศลอนดอน ; และ, จดหมายเหตุเรื ่องราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษใน

รัชกาลที ่ 4 เมื ่อปี มะเส็ง พ.ศ. 2400. หน้ า 235-236.
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ยอมรับจากชาติตะวันตก จึงเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ พระมหากษัตริย์และชนชันน
้ าสยามเร่งปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ภายในประเทศจนนามาสู่แนวคิดในการพัฒนาระบบการคมนาคมภายในประเทศ
คือ การสร้ างเส้ นทางรถไฟเพื่อผลประโยชน์ทางด้ านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ
แนวคิดในการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายแรกเกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส
แผ่ขยายเขตอาณานิคมเข้ าควบคุม การปกครองภายในประเทศเพื่ อนบ้ านของไทย ทาให้ ไทย
จาเป็ นที่จะต้ องปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ภายในประเทศให้ มีความทันสมัย ดังนันการ
้
สร้ างเส้ นทางรถไฟภายในประเทศ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รัฐบาลส่วนกลางสามารถเดินทางไป
ควบคุม การปกครองเมื อ งต่าง ๆ ในพระราชอาณาเขตได้ ส ะดวกรวดเร็ ว ซึ่งปั จ จัย ที่ ท าให้ เกิ ด
แนวคิดการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายแรกในไทยเกิดจากสาเหตุปัจจัยหลักดังนี ้
ปั จจัยแรก หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จขึ ้นครองราชย์เพียง 3 ปี
พระองค์ได้ เสด็จประพาสต่างประเทศครัง้ แรกที่ประเทศสิงคโปร์ และเกาะชวาในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2413 เพื่ อทอดพระเนตรความเจริ ญความทันสมัยของบ้ านเมืองที่ตกเป็ นอาณานิคมของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตกแล้ วนามาปรับใช้ กบั ประเทศไทย ซึ่งการเสด็จประพาสครัง้ นี ้ได้ เสด็จไปทรงพระเนตร
การสร้ างเส้ นทางรถไฟและหัวจักรรถไฟที่เมืองชวา1
ต่อ มาใน พ.ศ. 2414 พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ า อยู่หัว ทรงเสด็ จ ประพาส
ต่างประเทศครัง้ ที่ 2 ที่ประเทศอินเดียซึ่งเป็ นอาณานิคมหลักของประเทศอังกฤษในภูมิภาคเอเชีย
การเสด็ จ ประพาสครั ง้ นี ไ้ ด้ เ สด็ จ พระราชด าเนิ น โดยสารรถไฟภายในป ระเทศอิ น เดี ย ตลอด
ระยะเวลาที่ทรงประทับอยู่ประเทศอินเดียพระองค์ได้ เสด็จพระราชดาเนินโดยสารรถไฟตลอดการ
เดิ น ทางอาทิ จากเมื องกัลกัตตา (Calcutta) ไปยังเมื องเดลี (Delhi), จากเมื องเดลี (Delhi) ไปยัง
เมืองอัครา (Agra) และจากเมื องอัครา (Agra) ไปยังเมืองลัคเนา (Lucknow) อีกทัง้ พระองค์ได้ ทรง
เสด็จพระราชดาเนินโดยสารรถไฟผ่านอุโมงค์รถไฟใต้ ภูเขาถึง 14 แห่ง2 โดยทรงใช้ เวลาประมาณ
200 ชัว่ โมง (8 วัน) ประทับบนตู้ขบวนรถไฟของประเทศอินเดีย3
1

หอพระสมุดวชิรญาณ. (2468). จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศ ในรัชกาลที ่ 5 เสด็ จเมื อง

สิ งคโปร์ แลเมื องเบตาเวียครัง้ แรก แลเสด็จประพาสอิ นเดีย. หน้ า 32-33.
2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 61-62.

3

สัจฉิทานันท สหาย; และ กัณฐิ กา ศรี อุดม. (2559). ยุวกษัตริ ย์รัชกาลที ่ 5 เสด็จอิ นเดี ย = India in

1872 : As Seen by the Siamese. หน้ า 33.
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อาจกล่าวได้ ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ไทย
พระองค์แรกที่ได้ ทรงทอดพระเนตรเห็นรถไฟและได้ เสด็จพระราชดาเนินโดยสารรถไฟของจริง จาก
การเสด็จประพาสประเทศสิ งคโปร์ เกาะชวา และประเทศอินเดียในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน ทาให้
พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัวได้ ท รงเห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของรถไฟในประโยชน์
ทางด้ านการคมนาคม ด้ านการควบคุมการปกครอง และด้ านระบบเศรษฐกิจ จึงนามาสู่แนวคิดใน
การสร้ างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย
ปั จจัยที่สอง หลังจากไทยทาสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 กับอังกฤษใน พ.ศ. 2426 ผล
ของสนธิสญ
ั ญาทาให้ องั กฤษสามารถจัดตังสถานกงสุ
้
ลที่เชียงใหม่ และในปี เดียวกันอังกฤษได้ ส่ง
นายช่างวิศวกรเข้ ามาสารวจเส้ นทางเพื่อ ดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟไปยังเมืองเชียงแสน ต่อมา
เมื่ อประเทศอังกฤษได้ เข้ าควบคุม ประเทศพม่าหลังจากพม่าพ่ายแพ้ สงครามครัง้ ที่ 3 ใน พ.ศ.
2428 และได้ เริ่ มดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟภายในประเทศพม่าเพื่อเชื่อมต่อไปยังมณฑลยูนนาน
ทางตอนใต้ ของประเทศจีน ซึ่งอังกฤษได้ มณฑลยูนนานเป็ นอาณานิคมแล้ ว โดยการสร้ างเส้ นทาง
รถไฟสายนี ้จาเป็ นที่จะต้ องผ่านเข้ ามาในประเทศไทยทางเมืองระแหง (ตาก) ไปออกทางเมืองเชียง
แสนเพื่อเดินทางไปยังมณฑลยูนนานประเทศจีน
ผลจากโครงการสร้ างทางรถไฟจากพม่าไปยังมณฑลยูนนานประเทศจีนเป็ นผลให้ ใน พ.ศ.
2428 อังกฤษได้ ส่งวิศวกรชื่อนายโกลคูน (Colquhonu) และนายฮอลต์ ฮัลเลต (Holt Hallet) เข้ า
มาเจรจากั บ รั ฐ บาลไทยเพื่ อ ขอสร้ างเส้ นทางรถไฟระหว่า งพม่ า ไปยัง ประเทศจี น 1 ซึ่ ง ท าให้
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวและพระเจ้ าน้ องยาเธอหลายพระองค์ ต่างมี ความ
คิด เห็ น ร่ ว มกัน ว่า รัฐ บาลไทยจ าเป็ นที่ จ ะต้ องสร้ างเส้ น ทางรถไฟเพื่ อ ผลประโยชน์ ในด้ านการ
ปกครองเมืองในพระราชอาณาเขตและเอกราชของประเทศ รวมทังเพื
้ ่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งกับ
อังกฤษในด้ านการขัดขวางผลประโยชน์ทางการค้ าระหว่างดินแดนอาณานิคมประเทศอินเดียกับ
มณฑลยูนนานประเทศจีน
ดังนันใน
้ พ.ศ. 2430 รัฐบาลไทยได้ ดาเนินการว่าจ้ างวิศวกรชาวอังกฤษสารวจเส้ นทางเพื่อ
สร้ างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้ างเส้ นทางรถไฟผู้ วิจยั จะขอ
กล่าวในหัวข้ อเรื่ องการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือ หลังจากการสารวจเส้ นทางรถไฟแล้ วเสร็ จ
1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). เล่มเดิ ม. หน้ า 27.
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ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯ ให้ จดั ตังกรมรถไฟขึ
้
้น สังกัดกระทรวงโยธาธิการ มีหน้ าที่จดั การสร้ างทางรถไฟในพระราช
อาณาเขตและบังคับบัญชาตรวจตราเส้ นทางรถไฟ 1 โดยแต่งตังนายคาร์
้
ล เบกเก (Karl Bethge)
(พ.ศ. 2433-2442) เป็ นเจ้ ากรมรถไฟคนแรกควบคุมการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายแรกของรัฐบาล2
ต่อมาใน พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชประสงค์ให้
สร้ างเส้ นทางรถไฟสายใต้ จากเพชรบุรีถึงอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เรี ยกว่า รถไฟหลวงสาย
ใต้3 โดยแต่งตังนายเอช
้
กิตตินส์ (Gittins) (พ.ศ. 2452-2460) เป็ นนายช่างผู้บญ
ั ชาการรถไฟสาย
ใต้ ตาแหน่งเทียบเท่าเจ้ ากรมรถไฟสายเหนือ 4 ทาให้ กรมรถไฟถูกแยกออกเป็ น 2 กรม ได้ แก่ กรม
รถไฟสายเหนืออยู่ภายใต้ การควบคุมของวิศวกรชาวเยอรมันกับกรมรถไฟสายใต้ อยู่ภายใต้ การ
ควบคุมของวิศวกรชาวอังกฤษ
กระทั่ง ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ช กาลที่ 6 เกิ ดเหตุก ารณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 (พ.ศ. 2457-2461) เนื่องด้ วยเหตุการณ์ดงั กล่าวรัฐบาลไทยเกรงว่าการสร้ าง
เส้ นทางรถไฟจะหยุดชะงักลงเพราะสาเหตุจากภาวะสงคราม และเพื่อต้ องการลดอิทธิพลของทัง้
ชาวเยอรมันและชาวอังกฤษในด้ านผลประโยชน์จากกิจการรถไฟไทย ดังจะเห็นได้ จากตังแต่
้ เริ่ ม
ดาเนินกิจ การสร้ างเส้ นทางรถไฟใน พ.ศ. 2430 อังกฤษเป็ นประเทศแรกที่ เข้ ามามี บทบาทการ
สารวจเส้ นทางรถไฟ แต่ตอ่ มาใน พ.ศ. 2433 วิศวกรชาวเยอรมันกับได้ รับแต่งตังเป็
้ นเจ้ ากรมรถไฟ
คนแรก ทาให้ ฝ่ายอังกฤษเกิดความไม่พอใจอย่างมาก กระทัง่ เวลายื่นซองประมูลผู้รับเหมาสร้ าง

1

คามิสเตอร์ เบทเก เจ้ ากรมรถไฟ อ่านกราบถวายบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และ

สมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น ารถ เมื่ อ เวลาเสด็ จ พระราชด าเนิ น มาเปิ ดทางรถไฟ วัน ที่ 26 มี น าคม
รัตนโกสินทร์ ศก 115. (2440, 4 เมษายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 14. ตอนที่ 1. หน้ า 16.
2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กระทรวงการต่างประเทศ. กต. 5/2. เรื่ อง สัญญาว่าจ้ างนายเบทเก

(Mr.Karl Bethge) วิศวกรชาวเยอรมันรับราชการเป็ นเจ้ ากรมรถไฟ.
3

ประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนดจัดที่ดินสร้ างทางรถไฟหลวงสายใต้ . (2452, 1 สิงหาคม). ราชกิ จจา

นุเบกษา. เล่ม 26. หน้ า 9-10.
4

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). เล่มเดิ ม. หน้ า 41.
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เส้ นทางรถไฟฝ่ ายอัง กฤษกับ ได้ รับ ชัยชนะ ท าให้ เป็ นปั ญ หาความขัดแย้ ง เรื่ อยมาระหว่างชาว
เยอรมันกับชาวอังกฤษในกิจการรถไฟไทย1
ผลจากความขัดแย้ งทาให้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงแต่งตัง้
พระเจ้ าน้ องยาเธอ พระองค์เจ้ าบุรฉัตรไชยากร กรมขุนกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน 2 (ภาพประกอบ 6)
เป็ นผู้บญ
ั ชาการกรมรถไฟ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2460 และในวันที่ 27 มิถุนายนปี เดียวกัน
ทรงประกาศรวมกรมรถไฟสายเหนือกับกรมรถไฟสายใต้ เป็ นกรมเดียวกัน เพื่อความสะดวกแก่การ
บังคับบัญชาและเป็ นประโยชน์ตอ่ การประหยัดงบประมาณแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
เรี ยกว่า กรมรถไฟหลวง แล้ วให้ นายลูอิส ไวเลอร์ (Luis Weiler) (พ.ศ. 2447-2460) เจ้ ากรมรถไฟ
สายเหนือ ดารงตาแหน่งหัวหน้ าแผนกวิชาในกรมรถไฟหลวง และให้ นายเอส กิตตินส์ (พ.ศ. 24522460) นายช่างผู้บญ
ั ชาการรถไฟสายใต้ ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาราชการในกรมรถไฟหลวง3

1

อ่านเพิ่มเติม ใน สมใจ ไพโรจน์ ธีระรัชต์ . (2517). บทบาทของประเทศมหาอานาจตะวันตกในการ

สร้างทางรถไฟของประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั . บทที่ 3.
2

พ.ศ. 2465 พระเจ้ าน้ องยาเธอ กรมขุนกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ได้ รับพระบรมราชโองการให้ เลื่อนกรม
เป็ นกรมหลวงก าแพงเพ็ ช รอัค รโยธิ น ใน ประกาศเลื่อ นกรมตัง้ พระองค์ เจ้ า และตัง้ เจ้ า พระยา. (2465, 19
พฤศจิกายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 39. หน้ า 305-309. และ พ.ศ. 2472 พระเจ้ าพี่ยาเธอ กรมหลวงกาแพง
เพ็ชรอัครโยธิน ได้ รับพระบรมราชโองการให้ เลื่อนกรมเป็ นกรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ใน ประกาศตังกรมตั
้
ง้
พระองค์เจ้ าและเจ้ าพระยา. (2472, 10 พฤศจิกายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 46. หน้ า 181-183.
3
ประกาศรวมกรมรถไฟสายเหนื อกับสายใต้ เป็ นกรมเดียวกัน และตัง้ ผู้บัญ ชาการกรมรถไฟหลวง.
(2460, 27 มิถนุ ายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 34. หน้ า 304-305.
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ภาพประกอบ 6 พระเจ้ าน้ องยาเธอ พระองค์เจ้ าบุรฉัตรไชยากร กรมขุนกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. รฟท/109. ภาพกรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน.
2. เส้ นทางรถไฟสายเหนือ: ความเป็ นมาและความสาคัญ
เมื่ อชนชัน้ นาสยามเกิดการรับรู้ เกี่ ยวกับ รถไฟในรัช สมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่ หั ว จากการท าสนธิ สั ญ ญาเบาว์ ริ ง (Bowing Treaty) ใน พ.ศ. 2398 ผ่ า นเครื่ อ งราช
บรรณาการจากประเทศอังกฤษ และใน พ.ศ. 2401 คณะราชทูตไทยที่เดินทางไปอังกฤษเพื่อเจริ ญ
สัม พั น ธไมตรี ไ ด้ มี โ อกาสขึ น้ โดยสารรถไฟของจริ ง กระทั่ ง ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ เสด็จพระราชดาเนินไปยังประเทศอินเดียใน พ.ศ. 2414 ครัง้ นันพระองค์
้
ได้ เสด็จพระราชดาเนินโดยสารรถไฟตลอดการเดินทางที่ประทับอยู่ประเทศอินเดีย หลังจากนันท
้ า
ให้ พระองค์ทรงเล็งเห็นว่ารถไฟเป็ นสิ่งสาคัญต่อประเทศไทยทางด้ านการปกครองและผลประโยชน์
ทางด้ านเศรษฐกิจ จึงทรงมีพระราชดาริให้ สถาปนากิจการรถไฟขึ ้นในเวลาต่อมา
2.1 ความเป็ นมาของการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือในสมัยรัชกาลที่ 5
การสถาปนากิจการรถไฟไทยนอกจากเกิดการรับรู้เกี่ยวกับรถไฟในไทยมีเพิ่มมากขึ น้ แล้ ว
ยังมีแรงกระตุ้นภายนอกจากประเทศอังกฤษให้ ไทยเริ่ มดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟเพื่อพัฒนา
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ระบบการคมนาคมให้ เป็ นประโยชน์ในด้ านการปกครองพระราชอาณาเขตและเอกราชของประเทศ
ทาให้ ใน พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ทา
สัญญาว่าจ้ างให้ เซอร์ แอนดรู คลาก (Sir Andrew Clarke) และบริ ษัทปั นชาร์ ด แมคทักการ์ ท โลเธอร์
(Messrs. Punchard, Mac Taggart, Lowther & Co.) ซึ่งเป็ นบริ ษัทของชาวอังกฤษทาการสารวจ
เพื่อหาเส้ นทางรถไฟที่เหมาะสมที่สุด ในการสร้ างเส้ นทางรถไฟจากกรุ งเทพฯ ถึงเชียงใหม่ และ
ตามฝั่ งซ้ ายแม่น ้าป่ าสักไปยังเมืองพระพุทธบาท เมืองลพบุรี เมืองนครสวรรค์ เมืองอุตรดิตถ์ เมือง
แพร่ เมืองลาปาง และเมืองลาพูน มีทางแยก 3 ทางดังนี ้ 1) ตังแต่
้ เมืองสระบุรีถึงเมืองนครราชสีมา 2)
ตังแต่
้ เมืองอุตรดิตถ์ถึงตาบลท่าเดื่อ และ 3) ตังแต่
้ เมืองเชียงใหม่ไปยังเมืองเชียงรายและเชียงแสน1
การทาหนังสือสัญ ญาระบุไว้ ว่า ผู้รับเหมาทาสัญญาการสารวจเส้ นทางรถไฟจะต้ องทา
การสารวจเป็ นตอน ๆ ทังหมด
้
8 ตอน และผู้รับเหมาจะต้ องใช้ จ่ายเงินไม่เกินกว่า 100 ปอนด์ตอ่ 1
ไมล์ (คือ 39 เส้ น 12 วา) และจะต้ องไม่มีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เพิ่มอีก ซึ่งค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทางบริษัทปั น
ชาร์ ด แมคทักการ์ ท โลเธอร์ จะต้ องทาบัญชีแสดงรายละเอียดยื่นต่อรัฐบาลไทยก่อนจึงจะจ่ายเงิน
ให้ ตามจริ ง พร้ อมทัง้ ผู้รับ เหมาจะต้ องมี แผนที่ แสดงเส้ น ทางการส ารวจต่าง ๆ พร้ อมทัง้ บัญ ชี
ประมาณค่าใช้ จา่ ยในการสร้ างเส้ นทางรถไฟทุก ๆ ตอน โดยรายละเอียดการสารวจเส้ นทางมีดงั นี ้
ข้ อ 1 การสารวจเส้ นทางหลัก
ตอนที่ 1 ทางจากกรุ งเทพฯ จนถึงกรุ งเก่า (พระนครศรี อยุธยา) ให้ เริ่ มทาการสารวจ
ตังแต่
้ วนั ที่ใช้ สญ
ั ญาให้ เสร็จภายใน 18 เดือน
ตอนที่ 2 ทางจากกรุ งเก่าถึงเมืองลพบุรี ให้ เสร็ จภายใน 24 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ลงไว้ ใน
สัญญา
ตอนที่ 3 ทางจากเมืองลพบุรีไปตามริมน ้าถึงเมืองนครสวรรค์ ให้ เสร็จภายใน 28 เดือน
ตังแต่
้ วนั ที่ลงไว้ ในสัญญา
ตอนที่ 4 ทางจากเมืองนครสวรรค์ถึงเมืองอุตรดิตถ์และเมืองแพร่ ให้ เสร็ จภายใน 28
เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ลงไว้ ในสัญญา
ตอนที่ 5 ทางจากเมืองแพร่ ถึงเมืองลาปาง เมืองลาพูน จนถึงเมืองเชียงใหม่ ให้ เสร็ จ
ภายใน 36 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ลงไว้ ในสัญญา
1

ประกาศเซอรเวทางรถไฟ. (2431, 10 พฤษภาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 5. ตอนที่ 2. หน้ า 14-15.
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ข้ อ 2 การสารวจเส้ นทางแยก
ตอนที่ 6 ทางจากเมืองสระบุรีถึงเมืองนครราชสีมา ให้ เสร็ จภายใน 24 เดือน ตังแต่
้
วันที่ลงไว้ ในสัญญา
ตอนที่ 7 ทางจากเมืองอุตรดิตถ์ถึงท่าเดื่อ ให้ เสร็จภายใน 36 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ลงไว้ ใน
สัญญา
ตอนที่ 8 ทางจากเมืองเชียงใหม่ถึงเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน ให้ เสร็ จภายใน 48
เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ลงไว้ ในสัญญา1
ต่อมาใน พ.ศ. 2433 เซอร์ แอนดรู คลาก และบริ ษัทปั นชาร์ ด แมคทักการ์ ท โลเธอร์ ได้ ทา
การสารวจเส้ นทางรถไฟครบทัง้ 8 ตอนแล้ วทาแผนผังพร้ อมบัญชีประมาณการสร้ างเส้ นทางรถไฟ
เสนอต่อรัฐบาลไทยเพื่อเลือกอนุมตั เิ ส้ นทางการสร้ างทางรถไฟสายแรก เดิมทีแรกรัฐบาลไทยหมาย
ใจว่าจะสร้ างเส้ นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ก่อน แต่ตอ่ มาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ ้น
ที่เมืองนครราชสีมา เริ่ มจากเมื่อฝรั่งเศสเข้ ายึดสิบสองจุไทใน พ.ศ. 2431 และแผ่ขยายอิทธิพลเข้ า
มาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของไทยโดยฝรั่งเศสได้ มาเข้ าจัดตังสถานกงสุ
้
ลที่เมือง
นครราชสีมาแล้ วได้ ดาเนินการก่อความไม่สงบโดยชักชวนให้ ชาวจีนเข้ ามาเป็ นคนในบังคับของ
ฝรั่ ง เศสและยุย งราษฎรชาวเมื อ งนครราชสี ม าความว่า “แต่เดิ ม เมื อ งนครราชสี ม าเคยอยู่ใน
ปกครองของเขมรมีแต่ความเจริ ญรุ่ งเรื องแต่เมื่อรัฐบาลไทยเข้ ามาปกครองทาให้ มีแต่ความทรุ ด
โทรมลงเพราะรัฐบาลไทยไม่เอาใจทานุบารุง...”2
ผลจากการกระทาของฝรั่งเศสทาให้ รัฐบาลจาเป็ นต้ องรี บดาเนินการทานุบารุงเส้ นทางการ
คมนาคมให้ มีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ วต่อการดาเนินการเข้ าควบคุมการปกครองเมืองใน
พระราชอาณาเขตและรักษาเอกราชของไทย เนื่องด้ วยขณะนันการเดิ
้
นทางจากกรุ งเทพฯ มายัง
เมืองนครราชสีมามีแต่ทางเกวียนหนทางทุรกันดารต้ องผ่านป่ าเขาที่มีไข้ และสัตว์ร้ายชุกชุม และ
แม่น ้าลาคลองเส้ นทางคมนาคมไม่สะดวกรวดเร็ ว 3 จึงเป็ นสาเหตุให้ รัฐบาลไทยเลือกอนุมตั ิสร้ าง

1

สาเนาสัญญาเซอรเวทางรถไฟ. (2431, 10 พฤษภาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 5. ตอนที่ 2. หน้ า 15-16.

2

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). เล่มเดิ ม. หน้ า 32.

3

เกื อ้ กู ล ยื น ยงอนัน ต์ . (2520). การพัฒ นาการคมนาคมทางบกในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั . หน้ า 46.
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เส้ นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมาเป็ นเส้ นทางรถไฟสายแรกของรัฐบาล ใน พ.ศ.
2434 ดังคาประกาศสร้ างรถไฟสยามแต่กรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมาความว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มีพระราชหฤทัยราพึงถึงเหตุการณ์ซงึ่ จะทรงทานุบารุงกรุงสยาม ให้
รุ่ งเรื องเจริ ญไพบูลย์ ยิ่งขึ ้นไป ทรงพระราชดาริ เห็นว่าการสร้ างหนทางรถไฟ เดินไปมาในระหว่างหัว
เมืองไกล เป็ นเหตุให้ เกิดความเจริ ญแก่บ้านเมือง ได้ เป็ นอย่างสาคัญอันหนึง่ เพราะทางรถไฟ อาจจะชัก
ย่นหาทางหัวเมืองซึ่งตังอยู
้ ่ไกลไปมาถึงกันได้ โดยสะดวกเร็ วพลัน การย้ ายขนสินค้ าไปมาซึ่งเป็ นการ
ลาบาก ก็สามารถจะย้ ายขนไปมาถึงกันได้ โดยง่าย เมื่อเป็ นดังนี ้หัวเมืองใดซึง่ ที่ดินอุดมดี แต่สินค้ ายัง
ไม่บริ บรู ณ์ เพราะไม่มีหนทางไปมายากไม่สามารถที่จะย้ ายขนสินค้ าที่บงั เกิดขึ ้นไปค้ าขายแลกเปลีย่ น
กันกับหัวเมืองอื่นได้ ก็คงมีผ้ อู ตุ สาหะคิดสร้ างทาเลเพาะปลูกสิ่งสินค้ านันให้
้ มากยิ่งขึ ้น เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ อาณาประชาราษฎร มีทางตัง้ การทามาหากินกว้ างขวางออกไป และทาทรัพย์ สมบัติกรุ ง
สยามให้ มากมียิ่งขึ ้นด้ วย ทังเป็
้ นคุณประโยชน์ในการบังคับบัญชาตรวจตราราชการบารุ งรักษาพระ
ราชอาณาเขตให้ ราษฎรอยูเ่ ย็นเป็ นสุขได้ โดยสะดวก...1

ดังนันพระบาทสมเด็
้
จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พร้ อมด้ วยเสนาบดีเห็นสมควรให้ สร้ าง
เส้ นทางรถไฟตังแต่
้ กรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2434 และในวันที่ 9
มีนาคมปี เดียวกันเวลาบ่าย 5 โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ เสด็จพระราช
ดาเนินมายังโรงพระราชพิธีถนนบารุงเมือง (สถานีรถไฟกรุงเทพฯ) เพื่อทรงขุดดินเป็ นพระฤกษ์ ใน
การสร้ างเส้ นทางรถไฟสายแรกของรัฐบาลไทยพระราชทานชื่อว่า ทางรถไฟนครราชสีมา กระทัง่ ใน
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 รถไฟได้ เริ่ มเปิ ดเดินรถในระยะแรกเส้ นทางจากสถานีกรุ งเทพฯ ถึง
สถานีกรุงเก่า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ เสด็จพระราชดาเนินประทับบนรถไฟ
พระที่นงั่ ขบวนปฐมฤกษ์ เพื่อเสด็จพระราชดาเนินจากกรุงเทพฯ ไปกรุงเก่า 2 นับได้ วา่ เป็ นวันเริ่ มต้ น
สถาปนากิจการรถไฟไทย

1

ประกาศสร้ างรถไฟสยามแต่ ก รุ ง เทพฯ ถึ ง เมื อ งนครราชสี ห์ ม า. (2433, 22 มี น าคม). ราชกิ จ จา

นุเบกษา. เล่ม 7. ตอนที่ 51. หน้ า 456-457.
2

การเปิ ดทางรถไฟนครราชสีห์มาระหว่างกรุ งเทพฯ กับกรุ งเก่า และเปิ ดที่ว่าการข้ าหลวงเทศาภิบาล

มณฑลกรุงเก่า. (2440, 4 เมษายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 14. ตอนที่ 1. หน้ า 11-13.
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หลังจากรถไฟสามารถเดินรถจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีกรุงเก่า ใน พ.ศ. 2439 นับเป็ น
เส้ นทางรถไฟสายแรกที่ไทยมีกิจการรถไฟเป็ นของรัฐบาลเอง แต่กระนันทางฝ่
้
ายรัฐบาลอังกฤษยัง
ไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะขอสัมปทานเพื่อดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟจากกรุ งเทพฯ ไปยัง
เชียงใหม่เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้ า โดยการส่งนายทุนชาวอังกฤษเข้ ามาขอสัมปทาน
อีกหลายครัง้ แต่ไม่ประสบผลสาเร็ จ 1 เพื่อเป็ นการขจัดการเกิดความขัดแย้ งระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลอังกฤษที่ขณะนันมี
้ อิทธิพลอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และเพื่อรักษาเอก
ราชของประเทศ
ดังนันในเดื
้
อนธันวาคม พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีพระราช
ประสงค์ ให้ ด าเนิน การสร้ างเส้ น ทางรถไฟสายเหนื อโดยมี ท างแยกออกจากเส้ นทางรถไฟสาย
นครราชสีมาที่สถานีชมุ ทางบ้ านภาชีโดยเริ่มสร้ างในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 24422 ขึ ้นไปทางเมือง
ลพบุรีผ่านปากนา้ โพ, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์ , ลาปาง, ลาพูนไปจนถึงเมืองเชียงใหม่ 3 และเริ่ มเปิ ด
เดินรถจากกรุ งเทพฯ ถึงเมืองลพบุรีในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2444 จนสามารถเดินรถได้ ถึงเมือง
ปากน า้ โพในวัน ที่ 31 ตุล าคม พ.ศ. 24484 ในวัน ดัง กล่ า วพระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ได้ เสด็จพระราชดาเนินโดยสารรถไฟจากสถานีกรุงเทพฯ มายังสถานีปากน ้าโพเพื่อเป็ น
การแสดงถึงการเปิ ดเส้ นทางรถไฟสายเหนืออย่างเป็ นทางการ
จากนันกรมรถไฟได้
้
ดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือต่อไปภายใต้ การควบคุมงาน
ของนายลู อิ ส ไวเลอร์ (Luis Weiler) เจ้ ากรมรถไฟสายเหนื อ ชาวเยอรมั น (พ.ศ. 2447-2460)
(ภาพประกอบ 7) และในระหว่ า งการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนื อ นี พ้ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ได้ เสด็ จ สวรรคตในวั น ที่ 23 ตุ ล าคม พ.ศ. 2453 พระองค์ ท รงเป็ น
พระมหากษัตริ ย์ผ้ ทู รงริ เริ่ มสถาปนากิจการรถไฟไทยและมีพระราชดาริ ให้ สร้ างเส้ นทางรถไฟสาย
เหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองเชียงใหม่
1

สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์. (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า 222.

2

กรมรถไฟหลวง. (2475). งานฉลองรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม ครบสามรอบ พ.ศ. 2439-2475. หน้ า 21.

3

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลที่ 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5

ยธ. 5/18. เรื่ อง การสร้ างทางรถไฟสายเหนือ (ร.ศ. 127).
4

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลที่ 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5

ยธ. 5/18. เรื่ อง การสร้ างทางรถไฟสายเหนือ (ร.ศ. 127).
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ภาพประกอบ 7 นายลูอิส ไวเลอร์ (Luis Weiler) เจ้ ากรมรถไฟสายเหนือ (พ.ศ. 2447-2460)
ที่มา: ลูอิส ไวเลอร์ . (2556). กาเนิ ดการรถไฟในประเทศไทย. ไม่มีเลขหน้ า.
อย่างไรก็ตามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 การสร้ าง
เส้ นทางรถไฟสายเหนือได้ ดาเนินการต่อไปตามลาดับโดยกรมรถไฟได้ เปิ ดเดินรถจากเมืองปากน ้า
โพไปยังสถานีเมืองพิษณุโลกใน พ.ศ. 2450 ถึงสถานีบ้านดาราใน พ.ศ. 2451 ถึงสถานีปางน ้าผึ ้งใน
พ.ศ. 2452 และจนถึงสถานี แม่พ วก จังหวัดอุตรดิตถ์ ใน พ.ศ. 24541 จากนัน้ เส้ นทางรถไฟสาย
เหนือถูกสั่งให้ ยุติการสร้ างเนื่ องจากค่าใช้ จ่ายที่ มีราคาสูงมาก เนื่ องมาจากเส้ นทางการสร้ างมี
อุปสรรคมากด้ วยพื ้นที่เป็ นภูเขาทาให้ ต้องเจาะถ ้าเพื่อสร้ างอุโมงค์รถไฟหลายแห่ง อาทิ ถ ้าปางตูบ
ขอบ (ความยาว 120.09 เมตร) ถา้ เขาพลึง (ความยาว 362.44 เมตร) ถา้ ห้ วยแม่ลาน (ความยาว
130.20 เมตร) และถา้ ขุนตาน 2 (ความยาว 1,352.10 เมตร) (ภาพประกอบ 8) และยังต้ องสร้ าง
สะพานเหล็กข้ ามเหวลึกอีกหลายแห่งเช่นกัน อาทิ สะพานสองหอ สะพานสามหอ และสะพานห้ าหอ
1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). เล่มเดิ ม. หน้ า 176.

2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 177.
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(ภาพประกอบ 9) ประกอบกับเส้ นทางการสร้ างเป็ นเส้ นทางผ่านป่ ารกทึบที่มีทงสั
ั ้ ตว์ป่าและโรคภัย
อันตรายต่าง ๆ อีกทังคนงานชาวจี
้
นที่รับจ้ างสร้ างเส้ นทางรถไฟยังขอเพิ่มค่าจ้ างในอัตราที่สงู ขึ ้น1

ภาพประกอบ 8 อุโมงค์ขนุ ตาน
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เหตุการณ์ ของกรมรถไฟ พ.ศ. 2439. ภ.003 หวญ
78/29. ภาพปากอุโมงค์ขนุ ตานด้ านเหนือ ถ ้ายาว 1,361.30 เมตร.

1

ลูอิส ไวเลอร์ . (2556). กาเนิ ดการรถไฟในประเทศไทย. แปลโดย ถนอมนวล โอเจริ ญ ; และ วิลิตา ศรี

อุฬารพงศ์. หน้ า 214.
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ภาพประกอบ 9 สะพานห้ าหอ
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . พลเอก พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชร
อัครโยธิน. ภ.สบ.47/532. ภาพสะพานรถไฟสายเหนือ.
หลังจากเส้ นทางรถไฟสายเหนือถูกยุติการสร้ าง นายลูอิส ไวเลอร์ เจ้ ากรมรถไฟสายเหนือ
ได้ เสนอคาแนะนาว่าเส้ นทางรถไฟสายเหนือไม่ควรยุติการสร้ างที่สถานีแม่พวก ควรจะดาเนินการ
สร้ างต่อไปยังเมืองลาปาง ลาพูน จนถึงเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเป็ นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่
เป็ นจานวนมาก อีกทังยั
้ งมีผลประโยชน์จากมูลค่าการขนส่งสินค้ าระหว่างกรุงเทพฯ กับเมืองต่าง ๆ
ในภาคเหนือที่มีมลู ค่าสูงและรถไฟยังจะทาให้ สินค้ าราคาถูกลง 1 เมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้ าทาง
เรื อ กระทัง่ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงเห็นชอบ
ให้ ดาเนินการสร้ างขยายเส้ นทางรถไฟสายเหนือต่อไปจนถึงเมืองเชียงใหม่2
จากนัน้ นายลูอิส ไวเลอร์ ได้ ดาเนินวางแผนการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนื อต่อไปโดย
เส้ นทางดังกล่าวเป็ นเส้ นทางที่ทาการสร้ างอย่างยากลาบากเริ่มเปิ ดเดินรถเป็ นตอน ๆ ไปจากสถานี
แม่พวกถึงสถานีปากปานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2455 จนสามารถเปิ ดเดินรถถึงสถานีลาปาง
ในเดื อนเมษายน พ.ศ. 2459 ในช่วงเวลาระหว่างการสร้ างเส้ น ทางรถไฟสายเหนื อ จากสถานี
ลาปางถึงสถานีเชียงใหม่ได้ เกิดเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 1 โดยฝ่ ายไทยได้ ประกาศสงครามกับ
1

ปลายอ้ อ ชนะนนท์. (2530). เล่มเดิ ม. หน้ า 20.

2

ลูอิส ไวเลอร์ . (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 187.

69
ฝ่ ายเยอรมันในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 24601 เป็ นสาเหตุให้ นายลูอิส ไวเวอร์ เจ้ ากรมรถไฟสาย
เหนือ พร้ อมด้ วยชาวเยอรมันคนอื่น ๆ ถูกควบคุมตัวในฐานะเชลยศึก2
แต่อย่างไรก็ ต ามการสร้ างเส้ น ทางรถไฟสายเหนื อ ยังคงด าเนิน การสร้ างต่อไปโดยอยู่
ภายใต้ การควบคุมของพระเจ้ าน้ องยาเธอ กรมขุนกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผู้บญ
ั ชาการกรมรถไฟ
หลวง ซึ่งพระองค์ทรงมีความรู้ในด้ านการสร้ างเส้ นทางรถไฟ พร้ อมทังพระองค์
้
ได้ ขอความร่วมมือ
จากกรมทหารบก กองพันทหารช่างรถไฟเพื่อมาช่วยในการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือจนแล้ ว
เสร็จ3 ถึงสถานีเชียงใหม่ (ภาพประกอบ 10) ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 24634 และเริ่มเปิ ดเดินรถ
อย่างเป็ นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 24645

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. สงครามโลกครัง้ ที่ 1. (สยามประกาศ
สงคราม). กต.65.14/16. เรื่ อง สยามประกาศสงครามแก่ประเทศเยอรมันและออสเตรี ย (พ.ศ. 2460).
2
ลูอิส ไวเลอร์ . (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 255-256.
3

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2528). บุรฉัตรราลึก. หน้ า 37.

4

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงคมนาคม. รัชกาลที่ 6. กรมรถไฟสายเหนือ. ร.6 คค.

5.3/2. เรื่ อง สร้ างรถไฟตังแต่
้ แม่พวกไปถึงแดนไชย แต่แดนไชยถึงนครเชียงใหม่. (13 พฤษภาคม พ.ศ. 2454-6
พฤษภาคม พ.ศ. 2463).
5

สานักหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.
0301.1.38.I/25. เรื่ 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 บริเวณสถานีรถไฟและอาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่หลังแรก
ที่มา: ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร; และ บุญเสริ ม สาตราภัย. (2553). เชี ยงใหม่(ใหม่) เชี ยงใหม่
(เก่า). หน้ า 119.
2.2 ความสาคั ญของเส้ นทางรถไฟสายเหนื อต่ อกรุ งเทพฯ และเชี ยงใหม่ ในสมั ย
รัชกาลที่ 5
หลังจากสยามลงนามทาสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ (Treaty of Chiang Mai) ฉบับที่ 2 ใน พ.ศ.
2426 กับรัฐบาลอังกฤษผลของสนธิสัญญาฉบับนี ้อังกฤษได้ ขออนุ ญาตจัดตังสถานกงสุ
้
ลที่เมือง
เชียงใหม่ ซึ่งเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าอังกฤษเริ่มเข้ ามามีอิทธิพลในเชียงใหม่เพิ่มมากขึ ้น และอีก 2
ปี ต่อมารัฐบาลอังกฤษยังได้ ส่งวิศวกรเข้ ามาสารวจเส้ นทางรถไฟเพื่อดาเนินโครงการสร้ างเส้ นทาง
รถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับมณฑลยูนนานทางตอนใต้ ของประเทศจีนดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
จากสถานการณ์ ดงั กล่าวทาให้ รัฐบาลไทยเกิดความกังวลว่าเมื องเชียงใหม่อาจตกเป็ น
ดินแดนอาณานิคมของอังกฤษได้ อีกทัง้ ถ้ าเกิ ดเหตุการณ์ ดังกล่าวจริ งรัฐ บาลไทยไม่อาจล่วงรู้
เหตุการณ์ ได้ ทันที เนื่ องจากระยะทางที่ ห่างไกลและระบบการคมนาคมระหว่างกรุ งเทพฯ กับ
เชียงใหม่ไม่มีความสะดวกรวดเร็ ว ดังนัน้ เส้ นทางรถไฟสายเหนือจึงเป็ นสิ่งสาคัญต่อรัฐบาลไทย
เพื่อให้ การควบคุมการปกครองเมืองเชียงใหม่และเมืองต่าง ๆ ทางเหนือของไทยรอดปลอดภัยจาก
การตกเป็ นอาณานิคมของอังกฤษเป็ นสาเหตุให้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมี
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พระราชดาริ ให้ ส ร้ างเส้ น ทางรถไฟสายเหนื อจนถึงเมื องเชี ยงใหม่ ซึ่งเส้ น ทางรถไฟสายเหนื อมี
ความสาคัญต่อกรุงเทพฯ และเชียงใหม่อย่างมาก
ดังจะเห็นได้ จากการรัฐบาลส่วนกลางที่ กรุ งเทพฯ ได้ เริ่ มดาเนินการปฏิ รูปการปกครอง
เมืองเชียงใหม่อย่างจริ งจัง หลังจากการทาสนธิสัญญาเชียงใหม่ (Treaty of Chiang Mai) ฉบับที่ 2
ใน พ.ศ. 2426 กับรัฐบาลอังกฤษเพื่อแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งเรื่ องกิจการป่ าไม้ และปั ญหาตามหัว
เมื องชายแดนล้ านนากับพม่า รวมถึ งการแย่งชิ งอานาจกันในกลุ่มเจ้ านายชัน้ สูงเชี ยงใหม่ ทาให้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงแต่งตัง้ พระเจ้ าน้ องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรี ชากร
ดารงตาแหน่งข้ าหลวงพิเศษมีอานาจหน้ าที่เสมือนผู้แทนของพระมหากษัตริ ย์ ขึน้ ไปดาเนินการ
แก้ ไขปั ญ หาต่ า ง ๆ และจั ด การด าเนิ นงานการป ฏิ รู ป การป กค รองเพื่ อสถาป น ารั ฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์1
แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวการคมนาคมไม่มีความสะดวกรวดเร็ วทาให้ อานาจการปกครอง
จากกรุ ง เทพฯ ขึน้ ไปเชี ยงใหม่เป็ นไปได้ น้ อ ยสอดคล้ องกับ บัน ทึก ของเซอร์ เออร์ เนสท์ ซาโทว
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจาสยาม ระหว่างพ.ศ. 2428-2431 ได้ มีโอกาสเดินทางขึ ้นไปเชียงใหม่
ใน พ.ศ. 2428 ได้ กล่าวให้ ความเห็นว่า “ถึงแม้ ขณะนี ้จะดูเหมือนว่าเชียงใหม่จะยังไม่ถกู ผนวกรวม
กับสยามอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากว่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ยงั เต็มไปด้ วยความ
ยากลาบาก แต่ก็ได้ คาดการณ์ไว้ ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการสร้ างทางรถไฟเชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับ
หัวเมืองประเทศราชล้ านนาทัง้ 3 หัวเมือง คือ เชียงใหม่ ลาปาง และลาพูน จะเป็ นการผนวกรวม
กับสยามอย่างสมบูรณ์...”2 เช่นเดียวกับพระเจ้ าอินทวิชยานนท์ทรงกล่าวไว้ วา่ “พระองค์ทรงเชื่อว่า
อุปสรรคต่าง ๆ และข้ อจากัดความเร็ วเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่สวรรค์ได้ มอบไว้ เพื่อให้ 3 หัวเมืองลาว ยังคง
มีอิสรภาพจากการรุนรานจากตอนใต้ (กรุงเทพฯ-ผู้วิจยั ) ซึ่งเป็ นความเชื่อที่สืบต่อกันมา แต่วนั ใดที่
ทางรถไฟถูกสร้ างเชื่อมหุบเขากับแม่น ้า ก็จะเป็ นเครื่ องยืนยันว่าเชียงใหม่ได้ รวมเข้ ากับสยามอย่ าง
สมบูรณ์...”3
จากข้ อความของเอกอัครราชทูตอังกฤษประจาสยามและพระเจ้ าอินทวิชยานนท์แสดงให้
เห็น ว่ารถไฟเป็ นปั จจัยหลักส าคัญ ในการส่งเสริ ม ให้ อานาจการปกครองของสยามสามารถเข้ า
1

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 366.

2

อรพินท์ คาสอน. (2555). เล่มเดิ ม. หน้ า 119.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 143.
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ควบคุม การปกครองเมื องเชี ย งใหม่ได้ อย่างสมบูรณ์ เมื่ อเส้ น ทางรถไฟจากกรุ ง เทพฯ ขึน้ ไปถึ ง
เชียงใหม่
ผลจากการดาเนิน งานปฏิ รูป การปกครองในเมื องเชี ยงใหม่เพื่ อจัดการบริ หารงานการ
ปกครองเมืองเชียงใหม่ให้ เป็ นแบบเดียวกับที่กรุงเทพฯ อันเป็ นสาเหตุให้ เกิดขัดแย้ งระหว่างคนใน
ท้ องถิ่ นกับข้ าราชการกรุ งเทพฯ จนนาสู่เหตุการณ์ กบฏขึน้ ที่ เมื องเชี ยงใหม่คือ กบฏพระยาปราบ
สงคราม (พ.ศ. 2432)1 รวมถึงกบฏเงี ้ยวเมืองแพร่ (พ.ศ. 2445)2 ซึ่งทังสองเหตุ
้
การณ์เกิดขึ ้นจากความ
ไม่พอใจของระบบการปฏิรูปการปกครองของรัฐบาลส่วนกลางที่กรุ งเทพฯ ที่ทาให้ รัฐบาลไทยยิ่ง
ต้ องเร่ งบารุ งเส้ นทางการคมนาคมเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการดาเนินงานการปกครองที่แต่เดิม
รัฐบาลไทยมองว่าเส้ นทางรถไฟสายใต้ มีความส าคัญมากกว่าเส้ นทางรถไฟสายเหนื อแต่เมื่ อเกิ ด
เหตุการณ์กบฏขึ ้น ทาให้ รัฐบาลไทยหันกลับมาให้ ความสาคัญกับเส้ นทางรถไฟสายเหนือ ดังจะเห็นได้
จากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในคราวเสด็จเปิ ดทางรถไฟสาย
เหนือไว้ วา่
การสร้ างทางรถไฟนัน้ ไม่เป็ นแต่ที่จะชักนาทาให้ เกิดความเจริ ญในบ้ านเมืองอย่างเดียวเท่านัน้
เลย หากจะเป็ นสิ่งสาคัญอันเป็ นพยานให้ เห็นชัดว่าความเจริ ญนันเองมี
้
ขึ ้นแล้ ว ในบรรดาการโยธา
ก่อสร้ างทังหลายอั
้
นมนุษย์ได้ คิดค้ นคว้ าขึ ้นทาได้ นนั ้ ไม่มีสงิ่ ใด ๆ ที่จะเป็ นผลใหญ่ยิ่ง ในการปกครอง
บ้ านเมือง และในอาการกิริยาและความเจริ ญของอาณาประชาชนให้ เห็นได้ ชดั เจนเสมอเหมือ นเช่น
ทางรถไฟนี ้ ด้ วยเหตุวา่ ในการที่ทางรถไฟชักนาทาให้ ตาบลต่าง ๆ ไปมาถึงกันได้ ใกล้ ชิดนัน้ ก็ทาให้ เป็ น
หนทางที่จะดูแลตรวจการ ซึ่งเป็ นประโยชน์และสนิทกัน อันเป็ นสิ่งที่จาเป็ นจะต้ องมี ในการปกครอง
เพื่อให้ เป็ นผลได้ จริ งด้ วย...3

จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า เส้ นทางรถไฟสายเหนือมีความสาคัญต่อการปกครอง
บ้ านเมื องอย่างมาก จึงเกิดโครงการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่ อใช้ เป็ น
1

อ่านเพิ่มเติม ใน สรัสวดี อ๋องสกุล. (2542). กบฏพระยาปราบสงครามแม่ทพั เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2432.

ใน วัฒนธรรมและการเมื องล้านนา. หน้ า 47-66.
2
3

อ่านเพิ่มเติม ใน เนื ้ออ่อน ขรัวทองเขียว. (2553). เล่มเดิ ม. หน้ า 275-283.
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลที่ 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5
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ปั จจัยหลักสาคัญอย่างหนึ่งในการดึงอานาจการปกครองจากหัวเมืองที่มีระยะทางห่างไกลอย่าง
เมืองเชียงใหม่เข้ าสูศ่ นู ย์กลางอานาจที่กรุงเทพฯ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็ นผู้ปกครองสูงสุด
3. เมืองเชียงใหม่ เมื่อเส้ นทางรถไฟสายเหนือมาถึง: เศรษฐกิจและสังคมระหว่ าง

ปลายทศวรรษ 2440 ถึงต้ นทศวรรษ 2460
นอกจากเส้ น ทางรถไฟสายเหนื อจะเป็ นประโยชน์ ท างด้ านการปกครองเป็ นหลัก แล้ ว
ภายหลังจากที่การสร้ างเส้ นทางรถไฟผ่านไปยังเมืองต่าง ๆ ทางภาคเหนือนับตังแต่
้ เมืองปากน ้าโพ
(นครสวรรค์ ) ขึ น้ ไปตลอดเส้ น ทางจนถึ ง เมื อ งเชี ย งใหม่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมกับเมืองเชียงใหม่อย่างมาก
3.1 ด้ านเศรษฐกิจ
หลังจากไทยทาสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริงเมื่อพ.ศ. 2398 ผลจากการทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางระบบเศรษฐกิจอย่างมากที่แต่เดิมเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ คือเป็ นการผลิตเพื่อเพียง
บริ โภคเท่านัน้ เปลี่ยนมาเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ทาการผลิตเพื่อจาหน่ายค้ าขายและมี
เงินเป็ นสิ่งแลกเปลี่ยนในการซื ้อขายสินค้ า
จากการเปลี่ ยนแปลงของระบบเศรษฐกิ จ ทาให้ ไทยมี ความจาเป็ นต้ องน าผลผลิตทาง
เกษตรกรรมที่มีแหล่งผลิตอยู่ตามหัวเมืองห่างไกลจากกรุงเทพฯ ให้ สามารถเข้ าสู่ระบบค้ าขายได้
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ รถไฟเป็ นปั จจัยสาคัญในการนาผลผลิตทางเกษตรกรรมจากเมืองต่าง ๆ พื ้นที่
ภายในที่อยู่ห่างไกลเข้ าสู่กรุ งเทพฯ เพื่อทาการส่งออกค้ าขายกับชาติต ะวันตก ซึ่งเมืองเชียงใหม่
เป็ นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนา จึงกลายเป็ นเมืองศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนสินค้ า
และแหล่งรวมสินค้ าของป่ าที่เป็ นสินค้ าส่งออกสาคัญของหัวเมืองภาคเหนือ
ดังนันเส้
้ นทางรถไฟสายเหนือจึงมีบทบาททางด้ านเศรษฐกิจต่อเมืองเชียงใหม่ ดังจะเห็น
ได้ จ ากการขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่างกรุ ง เทพฯ กับ เชี ย งใหม่ ที่ แ ต่เดิ ม ใช้ เส้ น ทางทางน า้ ซึ่ ง ต้ อ งใช้
ระยะเวลาเดินทาง 2-3 เดือน แต่ในขณะเดียวกันการขนส่งสินค้ าเส้ นทางบกระหว่างเชียงใหม่กับ
พม่าใช้ ระยะเวลาเดินทางเพียงไม่ถึง 1 เดือน1 แต่เมื่อการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือเปิ ดเดินรถ
ถึงสถานี ปากน า้ โพในพ.ศ. 2448 ทาให้ การขนส่งสินค้ าระหว่างกรุ ง เทพฯ กับ เชียงใหม่มี ความ
1

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 526.
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สะดวกรวดเร็ วมากขึ ้นเหลือระยะเวลาเพียง 12 วัน1 แต่ราคาการขนส่งสินค้ าทางรถไฟมีราคาแพง
กว่าการขนส่งทางเรื อ โดยมีราคาสูงถึง 25 รู ปี แบ่งออกเป็ นค่ารถไฟจากกรุ งเทพฯ ถึงปากนา้ โพ
ราคา 15 รู ปี และค่าเรื อจากปากนา้ โพถึงเชียงใหม่ ราคา 10 รู ปี อีกทัง้ สินค้ าที่แตกหักง่ายได้ รับ
ความเสียหายและสินค้ าสูญ หายในระหว่างขนส่งทางรถไฟมาลงเรื อที่ ปากนา้ โพ เมื่อพิจารณา
เปรี ยบเทียบกับราคาขนส่งทางเรื อระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ราคาเพียง 10 รูปีเท่านัน้ 2
จากการที่ราคาค่าขนส่งทางรถไฟแพงกว่าการขนส่งทางเรื อและปั ญหาสินค้ าได้ รับ ความ
เสียหายและสูญหาย ทาให้ กลุ่มพ่อค้ าส่วนใหญ่ หันกลับมาใช้ การขนส่งทางเรื อเช่นเดิม แต่ 2-3 ปี
ต่อมากลุม่ พ่อค้ าก็กลับมาใช้ บริ การขนส่งทางรถไฟเมื่อปั ญหาต่าง ๆ ได้ รับการแก้ ไขแล้ ว เนื่องด้ วย
การขนส่งทางรถไฟมีความสะดวกรวดเร็ วมากกว่าการขนส่งทางเรื อ แต่สินค้ าชนิดที่แตกหักง่ายก็
ยังคงใช้ วิธีขนส่งทางเรื อเช่นเดิม3
ด้ วยความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินค้ าระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ทาให้ การขนส่ง
สินค้ าเส้ นทางบกระหว่างเชี ยงใหม่กับพม่าลดน้ อยลง โดยสินค้ าออกของเชียงใหม่ถูกส่งลงมาที่
เมืองปากนา้ โพและส่งต่อโดยทางรถไฟมาที่กรุ งเทพฯ มากขึ ้นเป็ นสาเหตุให้ ระบบเศรษฐกิจของ
เชียงใหม่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของกรุ งเทพฯ เพิ่มมากขึน้ อันเป็ นผลประโยชน์สาคัญทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล ซึง่ เกิดจากการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือ
กระทัง่ ในพ.ศ. 2464 เส้ นทางรถไฟสายเหนือสร้ างแล้ วเสร็ จเปิ ดเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่
ทาให้ การติดต่อค้ าขายระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่สะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น ส่งผลให้ การขนส่ง
สินค้ าทางเรื อระหว่างกรุงเทพฯ กับชียงใหม่หมดสิ ้นลง เนื่องจากการขนส่งสิ นค้ าทางรถไฟสามารถ
ขนส่งได้ ในปริ มาณมากกว่าแต่ราคาเท่ากัน กล่าวคือ ค่าขนส่งราคา 500 บาท เมื่อทาการขนส่ง
ทางเรื อสามารถบรรทุกได้ 50 หาบหรื อ 3,000 กิโลกรัม แต่ถ้าขนส่งทางรถไฟสามารถบรรทุกได้
มากถึง 10 ตันหรื อ 10,000 กิโลกรัม4

1

อิ จิ โร คากิ ซ ากิ . (2542). การพัฒ นาเส้น ทางคมนาคมในประเทศไทย ค.ศ. 1897-1941 การย่ น

ระยะเวลาจากกรุงเทพฯ: รายงานฉบับสุดท้าย. หน้ า 11.
2
ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ. (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 81.
3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 82.

4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 59.
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เมื่อเป็ นดังนันท
้ าให้ พ่อค้ าชาวจีนซื ้อสินค้ าจากกรุงเทพฯ เพื่อนาขึ ้นไปขายที่เชียงใหม่ โดย
การขนส่งสินค้ าทางรถไฟได้ ในปริ มาณมากขึ ้นและมี สินค้ าสมัยใหม่จากชาติตะวันตกที่มี ความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ ้นด้ วย จากเดิมส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าจากอังกฤษที่ถกู ขนส่งเข้ ามาทางพม่า เริ่ มมี
สินค้ าราคาถูกจากประเทศเยอรมันและญี่ ปุ่ นที่ถูกขนส่งโดยทางรถไฟทางกรุ งเทพฯ ขึ ้นมาเชียงใหม่
เช่น อลูมิเนียม ด้ าย รวมทังสิ
้ นค้ าฟุ่ มเฟื อยสาหรับผู้มีฐานะประกอบด้ วยสินค้ าอุปโภค เช่น เครื่ อง
แก้ ว กระเบื อ้ ง นา้ หอม ผ้ าขนสัตว์ รถจักรยาน รถยนต์ ฯลฯ ส่วนสินค้ าบริ โภค เช่น ปลา เกลื อ
น ้าตาล ฯลฯ1
3.2 ด้ านสังคม
เส้ นทางรถไฟสายเหนื อเป็ นปั จจัยส าคัญ ท าให้ กลุ่ม คนระหว่างกรุ งเทพฯ กับ เชี ย งใหม่
สามารถเดินทางติดต่อกันได้ สะดวกรวดเร็ วมากขึน้ อันเป็ นความประสงค์ของการสร้ างเส้ นทาง
รถไฟสายเหนือตัง้ แต่แรกเริ่ มดังเห็นได้ จาก รายงานสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนื อของกระทรวง
โยธาธิการ ความว่า
การสร้ างทางรถไฟสายเหนื อ นี ้ ตัง้ ต้ นแต่ ต าบลบ้ านพาชี ที่ แ ห่ ง นี เ้ ป็ นทางแยกออกจากสาย
นครราชสีม า โดยพระบรมราชประสงค์ จ ะให้ รถไฟสายเหนื อ นี ข้ ึน้ ไปทางเมื อ งลพบุรี, ปากน า้ โพ,
พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, นครลาปางเป็ นลาดับไปจนถึงเมืองนครเชียงใหม่และเชียงแสนเพื่อเป็ นการบารุ ง
ผลประโยชน์ ข องอาณาประชาราษฎรในลุ่ม แม่ น า้ เจ้ าพระยาให้ จ าเริ ญ ยิ่ ง ขึ น้ ในสรรพการหา
ผลประโยชน์เลี ้ยงชีพทังปวง
้ มีการค้ าขายการเพาะปลูกเป็ นต้ น และเมื่อมีหนทางอันดีซ่ งึ จะไปมาถึง
กรุ งเทพฯ ได้ โดยเร็วและสะดวกเช่ นรถไฟสายนีแ้ ล้ ว...2

นอกจากนั น้ พ บว่ า ยั ง มี พ ระราชด ารั ส ตอบในการเปิ ดทางรถไฟสายเหนื อ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูว่ า่ ความว่า
ด้ วยเหตุวา่ ในการที่ทางรถไฟชักนาทาให้ ตาบลต่าง ๆ ไปมาถึงกันได้ ใกล้ ชิดนัน้ ก็ทาให้ เป็ นหนทาง
ที่จะดูแลตรวจการ ซึ่งเป็ นประโยชน์และสนิทกัน อันเป็ นสิ่งที่จาเป็ นจะต้ องมีในการที่ปกครองเพื่อให้
1

ปลายอ้ อ ชนะนนท์. (2530). เล่มเดิ ม. หน้ า 36.

2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลที่ 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5
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เป็ นผลได้ จริ งด้ วย และเพราะเหตุท่ ีรถไฟกระทาให้ อาณาประชาชนซึ่งอยู่ในตาบลต่ าง ๆ ตาม
ทางรถไฟไปได้ มีทางอย่ างสะดวกสาหรั บพากันไปมาได้ ง่ายนันก็
้ กระทาให้ ที่ดินและสิง่ ที่เกิดจาก
แผ่นดินนันมี
้ ราคายิ่งขึ ้นอีก
และโดยเหตุท่ ีชักนาทาให้ อาณาประชาชนสนิ ทติดต่ อถึงซึ่งกันและกัน และสามารถที่จะ
ให้ ได้ ทาได้ เห็นเพียงน้ อยวันในการซึ่งเคยทาเคยเห็นได้ แต่ ก่อนมาตัง้ เดือนนัน้ รถไฟไม่ว่ามีไป
ทางใด ก็ย่อมนาพาความเจริ ญและย่อมเกื ้อกูลให้ คนทังปวงมี
้
ความรู้ สกึ รักชาติของตนยิ่งขึ ้นอีก ความ
ข้ อนี ้และเป็ นหัวข้ อสาคัญนักที่จะให้ เกิดความเจริ ญชองบ้ านเมืองได้ ...1

จากข้ อความทัง้ สองข้ างต้ นที่กล่าวมาแสดงให้ เห็นว่าเส้ นทางรถไฟสายเหนือมีบทบาท
สาคัญต่อการเดินทางไปมาระหว่างเมืองต่าง ๆ ในพระราชอาณาเขตที่แต่เดิมการเดินทางระหว่าง
ส่วนกลางกับ หัวเมื องเหนื อใช้ ระยะเวลาการเดินทางนานร่ วมเดือน อาทิ การเดินทางระหว่าง
กรุ งเทพฯ กับเชี ยงใหม่ใช้ เวลานาน 2-3 เดือนและในแต่ละฤดูกาลใช้ ระยะเวลาการเดินทางไม่
เท่ากันดังได้ กล่าวไว้ แล้ วในบทที่ 2
ดังนันใน
้ พ.ศ. 2448 หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ เสด็จพระราช
ดาเนินเปิ ดเส้ นทางรถไฟสายเหนือที่สถานีปากน ้าโพอย่างเป็ นทางการแล้ ว ทาให้ เมืองปากน ้าโพที่
ในอดีตเป็ นเมืองศูนย์กลางขนส่งสินค้ าทางเรื อระหว่างเมืองเชียงใหม่กับกรุงเทพฯ ตังแต่
้ สมัยต้ น
รัตนโกสินทร์ กลายเป็ นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สาคัญมากขึ ้นมีกลุ่มคน
จานวนมากโดยสารรถไฟจากกรุงเทพฯ ขึ ้นมาที่เมืองปากน ้าโพเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเชียงใหม่
นอกจากกลุ่มคนที่เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น
แล้ วทางรถไฟสายเหนือยังมีบทบาทต่อการย้ ายถิ่นฐานของคนจีนขึ ้นมาตังถิ
้ ่นฐานที่เมืองเชียงใหม่
โดยจานวนคนจีนในภาคเหนือเพิ่มมากขึน้ ตามลาดับในพ.ศ. 2457 มี จานวน 2,000 คน และใน
พ.ศ. 2462 เพิ่ ม ขึน้ เป็ นจ านวน 3,626 คน 2 สอดคล้ อ งกับ บัน ทึกชาวเยอรมัน กล่าวไว้ ว่า “พื น้ ที่
ระหว่างสถานีรถไฟและสะพานนี ้ (สะพานนวรัฐ-ผู้วิจยั ) กลายเป็ นถนนย่านการค้ าที่มีร้านค้ าอยูย่ ดั

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลที่ 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5

ยธ. 5/18. เรื่ อง การสร้ างทางรถไฟสายเหนือ (ร.ศ. 127).
2

พูนพร พูลทาจักร. (2530). การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จในมณฑลพายัพหลังการตัดเส้นทางรถไฟ

สายเหนือ พ.ศ. 2464-2484. หน้ า 103.
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เยี ยด และส่วนมากมี ลักษณะเป็ นร้ านของคนจี น ...”1 และในช่วงเวลาดัง กล่าวก่อ นที่ รถไฟจะ
สามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ภายในเมืองเชียงใหม่เพื่อรองรับ
การมาถึงของทางรถไฟ อาทิ การปรับปรุ งถนนเจริ ญเมืองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟกับตัว
เมืองเชียงใหม่ พร้ อมกับปรับปรุ งสะพานนวรัฐข้ ามแม่น ้าปิ งจากเดิมโครงสร้ างของสะพานสร้ าง
จากไม้ ผ่านการใช้ งานมาแล้ วเป็ นเวลาหลายสิบปี จึงดาเนินการสร้ างใหม่เป็ นสะพานสร้ างจากเหล็ก
(ภาพประกอบ 11) ใน พ.ศ. 2460 เพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ ้นหลังจากรถไฟมาถึงเชียงใหม่
เมื่ อเส้ น ทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 กรมรถไฟหลวงท าการเปิ ดเดิน รถจาก
กรุ งเทพฯ มาถึงเชี ยงใหม่แล้ ว ส่งผลให้ บ ริ เวณถนนเจริ ญ เมื อ งที่ เป็ นถนนเชื่ อมต่อเข้ าสู่ในเขต
บริ เวณตัวเมืองเชียงใหม่ข้ามสะพานนวรัฐยาวจรดจนถึงถนนท่าแพกลายเป็ นย่านเจริ ญแห่งใหม่ 2
มีจานวนบ้ านเรื อนเกิดขึ ้นมากมายตลอดสองข้ างทางและกลุ่มพ่อค้ าบริ เวณย่านวัดเกตตารามซึง่ เป็ น
ย่านค้ าขายทางเรื อมาแต่เดิมก็ได้ ย้ายบ้ านเรื อนมาตังถิ
้ ่นฐานใหม่อยู่บริ เวณดังกล่าวเพื่ อดาเนิน
ธุรกิจค้ าขาย รวมถึงสิ่งทันสมัยต่าง ๆ จากกรุงเทพฯ ถูกขนส่งโดยทางรถไฟนาขึ ้นมาสูเ่ มืองเชียงใหม่

ภาพประกอบ 11 สะพานนวรัฐระหว่างการสร้ าง
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. พลเอก พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระแพงเพ็ชรอัคร
โยธิน. ภ.สบ.47/455. ภาพคนงานกาลังสร้ างสะพานนวรัฐ ข้ ามแม่น ้าปิ ง มณฑลพายัพ.
1

วิลเฮลม์ เครดเนอร์ . (2520). ตลาดและเมือง. ใน เยอรมันมองไทย. หน้ า 141.

2

มาดี เดชคารณ. (2549). บ้ านต้ า-เฮือนแปเลขที่ 72. ใน บ้านต้าวัดเกต. หน้ า 173.
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4. บทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาเส้ นทางคมนาคมภายในประเทศไทยอย่างเส้ นทางรถไฟตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5
โดยเส้ นทางรถไฟสายเหนือมีสว่ นสาคัญต่อการปกครองควบคุมอานาจเหนือหัวเมืองฝ่ ายเหนือของ
สยาม และยัง มี ส่วนส าคัญ ต่อ การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศด้ วย เนื่ องจากรถไฟเป็ น
เส้ นทางสาหรับการขนส่งลาเลียงสินค้ าจากหัวเมืองฝ่ ายเหนือลงมายังกรุ งเทพฯ อาทิ สินค้ าทาง
การเกษตรและสิ นค้ าของป่ าเพื่ อเป็ นสินค้ าส่ง ออกสร้ างรายได้ ให้ กับประเทศ นอกจากนัน้ การ
คมนาคมทางรถไฟยังถื อได้ ว่ามี ความสะดวกรวดเร็ วและปลอดภัยในการเดินทางมากที่ สุดใน
ขณะนัน้ จึงนามาสูแ่ นวคิดในการดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถไฟ
แนวคิดการส่งเสริ มการท่องเที่ยวด้ วยการเดินทางโดยรถไฟผู้ วิจยั สันนิษฐานว่าคงจะเกิด
จากงานพระนิพนธ์ ของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ เรื่ อง เที ่ยวตาม
ทางรถไฟ พระองค์ทรงพระนิพนธ์ไว้ เป็ นตอน ๆ จานวน 10 ตอน เริ่ มจากเที่ยวตามทางรถไฟเมือง
บางปะอิน, พระนครศรี อยุธยา, พระพุทธบาท, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์ ,
สระบุรี และนครราชสีมาโดยงานพระนิพนธ์ ได้ ถูกจัดพิม พ์โดยกรมรถไฟเมื่อ พ.ศ. 2434 กระทั่ง
จัด พิ ม พ์ ร วมเล่ ม ครั ง้ แรกเมื่ อ พ.ศ. 24841 จัด ได้ ว่ า งานพระนิ พ นธ์ เรื่ อ งเที่ ย วตามทางรถไฟ
เปรี ยบเสมือนคูม่ ือการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ (Guide Book) ฉบับแรก ๆ ของไทยและยังเป็ น
จุดกาเนิดให้ เกิดการส่งเสริ มการท่องเที่ยวด้ วยการเดินทางโดยรถไฟไทยด้ วย รายละเอียดเนื ้อหา
ภายในได้ อธิบายวิธีการเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ด้ วยการเดินทางโดยรถไฟพร้ อมทังบอกระยะทาง
้
ในการเดินทางอย่างละเอียดและอธิบายถึงประวัติความเป็ นมาของสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญตาม
เมืองต่าง ๆ ไว้ อย่างน่าสนใจ
ต่อมาในช่วงเวลาที่พระเจ้ าน้ องยาเธอ พระองค์เจ้ าบุรฉัตรไชยากร กรมขุนกาแพงเพ็ช ร
อัครโยธิน (พระยศในขณะนัน)
้ ทรงดารงตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการกรมรถไฟหลวง (พ.ศ. 2460-2469)
พระองค์ทรงมีบทบาทในการดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยผ่านทางบทบาท
ของกรมรถไฟหลวงดังนี ้

1

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2557). เทีย่ วตามทางรถไฟ. คาชี ้แจง หน้ า 6.
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4.1 โรงแรมรถไฟเชียงใหม่ (Chiang Mai Railway Terminus Hotel)
ในช่วงเวลาการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือมาสู่เมืองเชียงใหม่นนจ
ั ้ าเป็ นจะต้ องมีที่พัก
อาศัยสาหรับนายช่างวิศวกรชาวต่างประเทศทังที
้ ่สถานีลาปางและสถานีเชียงใหม่ เพราะเมื่อทา
การถึงสถานีปลายทางในเวลาค่าคืนแล้ วเป็ นการยากที่จะไปเที่ยวหาโรงแรมเพื่อพักอาศัยในชนบท
ต่างจังหวัด1 กระทัง่ เมื่อไทยประกาศเข้ าร่วมสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
ทาให้ นายช่างวิศวกรชาวเยอรมันถูกจับตัวเป็ นเชลยศึกและถูกส่งตัวออกนอกประเทศ
ต่ อ มาเมื่ อ ครั ง้ ที่ พ ระเจ้ าน้ องยาเธอ กรมขุน ก าแพงเพ็ ช รอัค รโยธิ น ด ารงต าแหน่ ง ผู้
บัญชาการกรมรถไฟหลวงแล้ วได้ เสด็จตรวจงานการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือที่เมืองเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2460 พระองค์ได้ เสด็จโดยรถยนต์ตรวจทางถนนจากลาพูนไปเชียงใหม่
จนถึงดอยสุเทพและเสด็จต่อไปยังสถานีรถไฟเชียงใหม่ทรงมีดาริ ให้ สร้ างโฮเต็ล (Hotel) เพื่อเป็ นที่
พักสาหรับคนที่เดินทางมาเชียงใหม่แล้ วไม่มีที่พกั อาศัยและเพื่อเป็ นอุบายที่จะให้ คนเดินทางและ
ได้ ผลประโยชน์จากเงินรายรับค่าเดินทาง2
ดังนันกรมรถไฟหลวงจึ
้
งได้ ปรับปรุงเปลี่ยนบ้ านพักของนายช่างวิศวกรรถไฟมาเป็ นโรงแรม
รถไฟเชียงใหม่เพื่ออานวยความสะดวกเป็ นที่พกั อาศัยให้ กบั ผู้โดยสารที่เดินทางขึ ้นมาที่ เชียงใหม่
แล้ วเปิ ดให้ บริ ก ารใน พ.ศ. 24643 ถื อ ได้ ว่ าเป็ นโรงแรมระดับ มาตรฐานของจั ง หวัด เชี ย งใหม่
(ภาพประกอบ 12) โดยตัวอาคารมีลกั ษณะเป็ นอาคารไม้ ชนเดี
ั ้ ยวมีห้องพักเตียงนอนคูจ่ านวน 8 ห้ อง4
โดยโรงแรมรถไฟเชียงใหม่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณฝั่ งตรงข้ ามกับตัวอาคารสถานีรถไฟถือเป็ นโรงแรมแห่งที่ 3

1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2507). พิ ธีเปิ ดอาคารโรงแรมเชี ยงใหม่. หน้ า 1.

2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารรัชกาลที่ 6. กระทรวงคมนาคม. กรมรถไฟสายเหนือ. คค. 5.3/8.

เรื่ อง กรมขุนกาแพงเพชร์ เสด็จตรวจทางรถไฟสายเหนือ และสายตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (โคราชถึงอุบ ล) (4
สิงหาคม พ.ศ. 2460 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2468).
3

สานักหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.

0301.1.38.I/25. เรื่ อ ง TWENTY FIFTH ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE SIAMESE
STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2464.
4

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2507). เล่มเดิ ม. ไม่มีเลขหน้ า.
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ของจังหวัดเชียงใหม่รองจากโรงแรมจินหน่า (ภาพประกอบ 13) ตังอยู
้ ่ที่ถนนท่าแพและโรงแรมไท้ เผ็ง
ตังอยู
้ ท่ ี่ถนนวิชยานนท์1
นอกจากโรงแรมรถไฟที่จงั หวัดเชียงใหม่แล้ ว กรมรถไฟหลวงยังได้ ดาเนินการเปิ ดบริ การ
โรงแรมและบ้ านพักตามสถานี รถไฟเมื องต่าง ๆ ด้ วย กล่าวคือในทางรถไฟสายเหนื อมี บริ การ
โรงแรมและบ้ านพักที่สถานีลพบุรี, ปากน ้าโพ, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์ และนครลาปาง ส่วนในทางรถไฟ
สายใต้ มี บริ การโรงแรมและบ้ านพักที่ สถานี บางกอกน้ อย, หัวหิ น (ประจวบคีรีขันธ์ ), ชุม พร, สุ
ราษฎร์ ธานี, ทุ่งสง (นครศรี ธรรมราช) และหาดใหญ่ (สงขลา) 2 นอกจากนีก้ รมรถไฟหลวงยังได้
ดาเนินการปรับปรุ งพระราชวังพญาไทแล้ วเปิ ดบริ การเป็ นโรงแรมในวันที่ 18 กุม ภาพันธ์ พ.ศ.
24683 ใช้ ชื่ อ ว่า โฮเต็ ล วัง พญาไท (Phya Thai Palace Hotel)4 (ภาพประกอบ 14) และที่ สถานี
รถไฟกรุ งเทพฯ กรมรถไฟหลวงยังได้ เปิ ดบริ การโรงแรมภายในอาคารสถานีในวันที่ 24 มกราคม
พ.ศ. 24705 ใช้ ชื่ อว่า โรงแรมราชธานี (Rajdhani Hotel)6 (ภาพประกอบ 15) เพื่ ออานวยความ
สะดวกสบายให้ กับ นัก เดิน ทางนัก ท่อ งเที่ ย วที่ ใช้ บ ริ ก ารโดยสารรถไฟและเดิ น ทางม าแวะพัก
ท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ
จากการที่ ก รมรถไฟหลวงเปิ ดบริ ก ารโรงแรมและบ้ านพัก ตามสถานี ห ลายแห่ง ท าให้
จาเป็ นต้ องมีหน่วยงานรับผิดชอบหน้ าที่ดูแลด้ านโรงแรมและบ้ านพักโดยเฉพาะ ดังนันใน
้ พ.ศ.
2465 กรมรถไฟหลวงจึงได้ ดาเนินการจัดตัง้ กองโฮเต็ล ขึ ้นเพื่อทาหน้ าที่ในการตรวจตราโรงแรม
1

ณัฐกานต์ ลิม่ สถาพร; และ บุญเสริ ม สาตราภัย. (2553). เชี ยงใหม่(ใหม่) เชี ยงใหม่(เก่า). หน้ า 176.

2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/3. เรื่ อง

Guide Book of Siam (พ.ศ. 2463).
3

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์ .

รฟท. 2/11. เรื่ อง จดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์ ฉบับที่ 24-27 (พ.ศ. 2470).
4

โฮเต็ลวังพญาไท มีห้องพักจานวน 60 ห้ อง ประกอบด้ วยห้ องธรรมดา (Standard) และห้ อง Deluxe

ใน สราญมิตร์ ประชาญสิทธ์. (2541). กิ จการโฮเต็ลในประเทศไทย พ.ศ. 2406-2478. หน้ า 72.
5

สานักหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.

0301.1.38.I/28. เรื่ อ ง THIRTY FIRST ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE SIAMESE
STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2470.
6

โรงแรมราชธานี สถานีรถไฟกรุงเทพฯ มีห้องพักจานวน 14 ห้ อง ใน สราญมิตร์ ประชาญสิทธ์. (2541).

เล่มเดิ ม. หน้ า 72.
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บ้ านพัก และรถเสบียง ให้ มีประสิทธิภาพมาตรฐานเดียวกันทังหมด
้
ซึง่ แต่เดิมกรมรถไฟหลวงจัดให้
มีการประมูลผู้รับเหมาที่ให้ ราคาสูงสุดรับไปดาเนินการธุรกิจโรงแรมและบ้ านพัก แต่ผ้ ปู ระมูลแต่ละ
รายต่างคนต่างปฏิบตั ิจดั การคนละอย่างต่าง ๆ นานา กรมรถไฟหลวงจึงดาเนินการรับคืนกลับมา
ดาเนินการเอง1

ภาพประกอบ 12 โรงแรมรถไฟเชียงใหม่
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ภ.003 หวญ19/2. ภาพพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ทรงช้ างตาม ร.7 เสด็จเข้ านครเชียงใหม่ 22 ม.ค. 2469.

1

กรมรถไฟ. (2479). เล่มเดิ ม. หน้ า 23.
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ภาพประกอบ 13 โรงแรมจินหน่า
ที่มา: ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร; และ บุญเสริม สาตราภัย. (2553). เชี ยงใหม่(ใหม่) เชี ยงใหม่
(เก่า). หน้ า 176.

ภาพประกอบ 14 โฮเต็ลวังพญาไทหรื อพระราชวังพญาไท
ที่ ม า: ส านั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ . โฮเต็ ล วัง พญาไท. 41M00071. ภาพบริ เวณ
ด้ านหน้ าโรงแรมวังพญาไท.
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ภาพประกอบ 15 โรงแรมราชธานี ภายในสถานีรถไฟกรุงเทพฯ
ที่ ม า: ส านักหอจดหมายเหตุแห่ง ชาติ . การรถไฟแห่ง ประเทศไทย. ภ.รฟท.29/7. ภาพ
ทางเดินโรงแรมราชธานี สถานีรถไฟหัวลาโพง.
4.2 หนังสือคู่มือท่ องเที่ยวทางรถไฟ (Siamese State Railways A Guide Book)
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธินทรงริ เริ่ มให้ กรมรถไฟหลวงจัดทา
หนังสือคูม่ ือการท่องเที่ยวทางรถไฟเป็ นฉบับภาษาอังกฤษขึ ้นใน พ.ศ. 2463 พิมพ์ครัง้ แรกจานวน
1,000 ฉบับ และพิมพ์ครัง้ ที่สองใน พ.ศ. 2464 แล้ วส่งไปขายต่างประเทศในราคาเล่มละ 1 ปอนส์
หรื อ 4 ดอลลาร์ (10 บาท) ทาให้ ประเทศไทยเป็ นที่ร้ ู จกั ของชาวต่างประเทศมากขึ ้น 1 และเพื่อทา
การโฆษณาเชิ ญ ชวนให้ ช าวตะวัน ตกที่ เดิน ทางเข้ ามาในไทยได้ เดิน ทางจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไป
ท่องเที่ยวที่เชียงใหม่โดยทางรถไฟ อีกทังในเวลานั
้
นกรมรถไฟหลวงได้
้
เปิ ดเดินรถสายใต้ เชื่อมต่อ
กับ สหพัน ธรัฐ มลายูแล้ วมาตัง้ แต่วัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 หลัง จากที่ น ายพี .เอ.แอนโทนี่
ผู้จดั การรถไฟของสหรัฐมลายู เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อปรึกษาหารื อและตกลงว่าด้ วยเรื่ องสัญญา

1

จ าเริ ญ ลัก ษณ์ ธนะวัง น้ อย. (2544). ประวัติ ศาสตร์ ภ าพยนตร์ ไทย ตั้ง แต่ แ รกเริ่ มจนสิ้ น สมั ย

สงครามโลกครัง้ ที ่ 2. หน้ า 112.
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สาหรับการที่จะเดินรถไฟติดต่อกัน กับพระเจ้ าน้ องยาเธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ณ ที่ว่า
การกรมรถไฟหลวง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 24601
รายละเอียดภายในหนังสือคูม่ ือท่องเที่ยวทางรถไฟมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย อาทิ ที่ตงั ้
ขนาดเขตของประเทศ จ านวนประชากร และข้ อ มู ล ย่ อ เกี่ ย วกับ ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ รวมถึงรายได้ รายจ่ายของประเทศ ภูมิอากาศ ข้ อมูลเกี่ ยวกับระบบเส้ นทาง
รถไฟของไทย ข้ อมูลตารางวันเวลาการเดินทางระหว่างประเทศสิงคโปร์ กบั จังหวัดเชียงใหม่ ข้ อมูล
อธิบายการเดินทางจากปาดังเบซาร์ มากรุงเทพฯ และจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดเชียงใหม่ และอัตรา
ราคาค่าโดยสารรถไฟ2 (ตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงอัตราค่าโดยสารรถไฟ
เส้ นทางการเดินทาง
บางกอกน้ อย – ปาดังเบซาร์

ชัน้ 1 (บาท)
51.00

ชัน้ 2 (บาท)
30.60

ชัน้ 3 (บาท)
20.40

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

55.00

22.00

15.00

ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง.
รฟท. 1/4. เรื่ อ ง Siamese State Railways a guide book of general information on with time
table (พ.ศ. 2464).; และ เจ้ าวงศ์จนั ทร์ คชเสนี. (2540). บันทึกจากความทรงจา. ใน อนุสรณ์ งาน
พระราชทานเพลิ งศพ เจ้ าวงศ์ จันทร์ คชเสนี ณ เมรุ วดั มกุฎ กษัต ริ ยาราม วันพุธที ่ 29 ตุลาคม
2540. หน้ า 22.
แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเส้ นทางรถไฟสายเหนือสามารถเปิ ดเดินรถได้ ถึงเพียงสถานีปาง
ยางสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จาเป็ นต้ องแจ้ งเรื่ อง
กับพนักงานกรมรถไฟหลวงที่สถานีกรุงเทพฯ เพื่อที่ทางกรมรถไฟหลวงจะจัดขบวนรถไฟเฉพาะกิจ
1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 32.

2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/4. เรื่ อง

Siamese State Railways a guide book of general information on with time table (พ.ศ. 2464).
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รับ-ส่งโดยจะต้ องเปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานีนครลาปางเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีเชียงใหม่ แต่
ต่ อ มาในวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464 เมื่ อ รถไฟสามารถเปิ ดเดิ น รถถึ ง สถานี เชี ย งใหม่ แ ล้ ว
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถไฟจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวน
รถที่สถานีลาปางเหมือนแต่ก่อน ทาให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากขึ ้น
ในส่วนข้ อมูลเกี่ ยวกับจังหวัดเชียงใหม่กรมรถไฟหลวงได้ ให้ รายละเอียดไว้ ใน Siamese
State Railways a guide book ที่ผลิตขึ ้นใน พ.ศ. 2464 ความว่า
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

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/4. เรื่ อง

Siamese State Railways a guide book of general information on with time table (พ.ศ. 2464).
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จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ากรมรถไฟหลวงได้ ให้ รายละเอียดสถานที่ที่น่าสนใจคือ วัด
พระสิงห์ ดอยสุเทพ และน ้าตกห้ วยแก้ ว พร้ อมทังกล่
้ าวถึงสถานที่ผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผา ผ้ าทอ และ
เครื่ องเงินด้ วย ซึ่งสถานที่ ที่น่าสนใจทัง้ 3 แห่งดังกล่าวข้ างต้ นนับว่าเป็ นสถานที่ที่ได้ รับความสนใจ
มาตังแต่
้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีกลุ่มชาวต่างประเทศและกลุ่มข้ าราชการเดินทางจากกรุงเทพฯ
ขึ ้นไปเชียงใหม่ก็ได้ เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ดงั กล่าว รวมถึงในครัง้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ าเจ้ าอยู่หัวเสด็จเมืองเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2448 เมื่อยังดารงพระยศสยามมกุฎราชกุมารก็ ทรง
เสด็จสถานที่ดงั กล่าวด้ วย และยังได้ เสด็จเยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมือง อาทิ เครื่ อง
สาน เครื่ องปั น้ ดินเผา และเครื่ องเงิน1 ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัด
เชียงใหม่ที่ได้ รับความนิยมมาถึงปั จจุบนั นี ้มีที่มาจากความนิยมของกลุ่มคนที่เดินทางขึ ้นไปเมือง
เชียงใหม่มาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 จึงทาให้ เกิดการรับรู้เกี่ยวสถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสินค้ า
หัตถกรรมพื ้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ ้น
นอกจากหนังสือ Siamese State Railways a guide book แล้ วกรมรถไฟหลวงยังได้ ผลิต
หนังสือคู่มือการเดินทางรถไฟขบวนรถด่วนสายเหนือระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ (Guide to
the express) เป็ นฉบับภาษาอังกฤษอีกฉบับหนึ่งผลิตขึ ้นใน พ.ศ. 2466 ภายในระบุรายละเอียด
เกี่ ยวกับการเดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไปเชียงใหม่ โดยได้ บรรยายรายละเอีย ดสถานที่ ต่าง ๆ ที่
น่าสนใจตลอดสองข้ างทางตังแต่
้ ขบวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ ผ่านไปตามเมืองต่าง ๆ อาทิ
อยุธยา ลพบุรี ปากน ้าโพ อุตรดิตถ์ เด่นไชย (แพร่) ลาปาง ลาพูน จนถึงเชียงใหม่2 ถือเป็ นหนังสือ
คู่มือเดินทางเส้ นทางรถไฟสายเหนือระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ได้ เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ภายใน
หนังสือคูม่ ือยังมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟสายใต้ จากสถานีปาดังเบซาร์ เข้ า
สู่ประเทศไทยมาที่สถานีกรุงเทพฯ และเดินทางโดยรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่
ดังนันกล่
้ าวได้ ว่าหนังสือคูม่ ือเล่มนี เ้ หมาะสาหรับเป็ นหนังสือคูม่ ือนาทางสาหรับชาวต่างประเทศที่
เดินทางโดยรถไฟมาเข้ าท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
ในส่วนข้ อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ กล่าวถึง สถานที่ที่นา่ สนใจคือ วัดหลวง (วัดเจดีย์
หลวง-ผู้ วิจัย ) วัด พระสิ ง ห์ ดอยสุเทพ วัด สุเทพ (วัด พระธาตุด อยสุเทพ-ผู้วิ จัย ) รวมถึ ง สิ น ค้ า
1

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั . (2511). ลิ ลิตพายัพ. หน้ า 69, 79, 87.

2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/8. เรื่ อง

Guide Book by Erik Seidenfaden.
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หัตถกรรมพื ้นเมือง อาทิ ผ้ าทอ เครื่ องเงิน เครื่ องเขิน เครื่ องปั น้ ดินเผา และงานเทศกาลสงกรานต์
เมื่อนาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ของหนังสือคู่มือ ท่องเที่ยวทางรถไฟที่ ถูกผลิต
โดยกรมรถไฟหลวงจะเห็นได้ วา่ การให้ ข้อมูลรายละเอียดของจังหวัดเชียงใหม่ทงสถานที
ั้
่ที่น่าสนใจ
และสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมืองมีรายละเอียดข้ อมูลที่คล้ ายกัน เว้ นแต่รายละเอียดที่กล่าวถึงเทศกาล
สงกรานต์มีกล่าวถึงแต่ในหนังสือคูม่ ือการเดินทางรถไฟขบวนรถด่วนสายเหนือระหว่างกรุงเทพฯ
กับเชียงใหม่ (Guide to the express) ที่ถกู ผลิตขึ ้นใหม่ครัง้ หลัง
นอกจากนี ย้ ังพบว่า มี หนังสือคู่มื อท่องเที่ ยวในประเทศไทยที่ เป็ นฉบับภาษาอังกฤษถูก
จัดพิมพ์ด้วยโรงพิมพ์ของกรมรถไฟหลวง เช่น Siam of Bangkok with Notes on Siam1 ตีพิมพ์ใน
พ.ศ. 2470 ภายในหนังสือได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางมาเที่ยวกรุ งเทพฯ เป็ นหลัก โดย
ให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ประวัติศ าสตร์ ก รุ ง เทพฯ, สถานที่ ที่ น่าสนใจ และสถานที่ ส าคัญ ต่าง ๆ ของ
กรุงเทพฯ
อย่างไรก็ตามนอกจากหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวที่ตีพิมพ์โดยหน่วยงานกรมรถไฟหลวง
แล้ ว พบว่ายังมีหนังสือที่เป็ นบันทึกการเดินทางของข้ าราชการไทยที่มีโอกาสเดินทางจากกรุงเทพฯ
ขึ ้นไปเชียงใหม่ได้ ทาการจดบันทึกการเดินทางไว้ อย่างละเอียด ซึ่งสามารถใช้ เป็ นหนังสือคู่มือใน
การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่สาหรับกลุ่มคนไทยได้ เป็ นอย่า งดีคือ บันทึกการ
เดินทางของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) เรื่ อง ระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ พระ
พุทธศักราช 24652 ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2465 โดยภายในหนังสือได้ ให้ รายละเอียดประวัติความเป็ นมา
ของจังหวัดต่าง ๆ ที่ ขบวนรถไฟผ่าน อาทิ จังหวัดพิษณุ โลก แพร่ ล าปาง ล าพูน แล ะเชี ยงใหม่
รวมถึงสถานที่สาคัญ ของจังหวัดต่าง ๆ ด้ วย อาทิ ศาลากลางจังหวัด โรงเรี ยน โรงพยาบาล วัด
และคุ้มเจ้ าหลวง ตลอดจนเส้ นทางถนนและสะพาน
นอกจากนัน้ ภายในหนังสือยังได้ ให้ รายละเอียดถึงสินค้ าหัตถกรรมพื น้ เมืองของจังหวัด
เชียงใหม่พร้ อมทังแนะน
้
าให้ คนที่ขึ ้นมาเที่ยวเชียงใหม่ควรจะหาซื ้อเป็ นของที่ระลึก อาทิ ผ้ าไหมสัน
กาแพง เครื่ องเขิน เครื่ องดินเคลื อบ และเครื่ องเงิน 3 เพื่ อพิจารณาดูในรายละเอียดจะเห็นได้ ว่า
1

Erik Seidenfaden. (1927). Guide to Bangkok with notes on Siam.

2

พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ). (2465). ระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ พระพุทธศักราช

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 50.

2465.
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สินค้ าหัตถกรรมพื น้ เมืองที่ควรหาซือ้ เป็ นของที่ระลึกจะสอดคล้ องกับหนังสือคู่มือท่องเที่ยวทาง
รถไฟ (Siamese State Railways a guide book) และหนังสือคู่มือการเดินทางรถไฟขบวนรถด่วน
สายเหนือระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ (Guide to the express) ของกรมรถไฟหลวงที่ได้ เชิญ
ชวนให้ นกั ท่องเที่ยวไปเที่ยวชมสถานที่ผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผา ผ้ าทอ และเครื่ องเงิน แสดงให้ เห็นได้
ว่าสินค้ าหัตถกรรมพื น้ เมื องดังกล่าวนีเ้ ป็ นสินค้ าสัญ ลักษณ์ ของจังหวัดเชียงใหม่และกลายเป็ น
สินค้ าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในช่วงเวลาต่อมา
นอกจากหนังสือคู่มือท่องเที่ยวทางรถไฟทัง้ 2 ฉบับที่ถูกผลิตขึ ้นโดยกรมรถไฟหลวงและ
หนังสื อเรื่ องระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ พระพุทธศักราช 2465 ที่ เป็ นบันทึกการเดินทางของ
ข้ าราชการไทยแล้ ว ยัง พบว่าในส่ ว นของจัง หวัด เชี ย งใหม่ เองก็ ได้ ด าเนิ น การผลิ ต หนัง สื อ น า
ท่องเที ่ยวโบราณสถานเมื องเชี ยงใหม่ และลาพูน ขึ ้นใน พ.ศ. 2473 เพื่อใช้ เป็ นหนังสือนาเที่ยวชม
โบราณสถานของจังหวัดเชียงใหม่และลาพูนให้ กบั กลุม่ คณะสมาคมเวชกรรมสาหรับโรคเมืองร้ อน
แห่ ง บู ร พเทศ (The Far Eastern Association of Tropical Medicine) ซึ่ ง ประเทศไทยรั บ เป็ น
เจ้ าภาพจัดการประชุม โดยใช้ จังหวัดเชียงใหม่เป็ นสถานที่ ส าหรับการประชุม ภายในหนังสือมี
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศเมืองเชียงใหม่ ตานานสร้ างเมืองเชียงใหม่และลาพูน ตานานวัด
พระสิงห์ ตานานสร้ างพระธาตุดอยสุเทพ ประตูช้างเผือก ข่วงสิงห์ วัดโพธาราม ฯลฯ อีกทังหนั
้ งสือ
คู่มื อนาท่องเที่ยวเล่ม นีย้ ังมีทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้ วยความร่ วมมื อจากคณะครู
โรงเรี ยนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย1

1

เสริ นทร์ จิรคุปต์. (2550). ตามรอย 120 ปี ปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย. หน้ า 101.
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ภาพประกอบ 16 วัดพระสิงห์
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. การรถไฟแห่งประเทศไทย. ภ.รฟท.96/5. ภาพวัด
พระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่.

ภาพประกอบ 17 วัดเจดีย์หลวง
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. โบราณสถานจังหวัดเชียงใหม่. ภ.002 หวญ.40/5.
ภาพวิหารวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2464.
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ภาพประกอบ 18 น ้าตกห้ วยแก้ ว
ที่ ม า: ส านักหอจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ. การรถไฟแห่งประเทศไทย. ภ.รฟท.96/2. ภาพ
น ้าตกห้ วยแก้ ว จังหวัดเชียงใหม่.
4.3 กองภาพยนตร์ เผยแผ่ ข่าว กรมรถไฟหลวง (Photograpic Propaganda Sention)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) เป็ น
ช่วงเวลาที่ภาพยนตร์ เริ่ มได้ รับความนิยมในสังคมไทยประกอบกับพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระ
กาแพงเพ็ ช รอัค รโยธิ น ทรงมี ความสนพระทัย ในการถ่ายท าภาพยนตร์ พระองค์ จึง ทรงจัด ตัง้
หน่วยงานเพื่อผลิตภาพยนตร์ เรี ยกว่า กองภาพยนตร์ เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง (Photograpic
Propaganda Sention, The Royal State Railway of SIAM) ขึ น้ ในพ.ศ. 2465 ท าหน้ าที่ เ ป็ น
เสมือนศูนย์ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์ ประเภทข่าวสาร ได้ แก่ บันทึกเหตุการณ์พระราชกรณียกิจ
ต่าง ๆ, อุบตั ิการณ์ สาคัญ, กิจกรรมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ, กิจกรรมของสังคม เช่น เทศกาล
เข้ าพรรษา งานชักพระ งานกฐิ น และประเภทสารคดีเพื่อประโยชน์ในทางโฆษณาเผยแพร่ให้ ความรู้
ได้ แก่ การดูแลสุขภาพ, โรคภัยต่างๆ, ทิวทัศน์ ที่ท่องเที่ยว, ภูมิ ประเทศ และโบราณสถาน 1 รวมทัง้

1

โดม สุขวงศ์. (2555). สยามภาพยนต์. หน้ า 232.
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ประชาสัม พันธ์ กิ จการของกรมรถไฟหลวง และการท่ องเที่ ยวในสยาม 1 นับ ได้ ว่า เป็ นศูน ย์ ผ ลิ ต
ภาพยนตร์ แห่งชาติที่เดียว เพราะเป็ นหน่วยผลิตภาพยนตร์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวแห่งแรกของไทย
2
ที่มีทงก
ั ้ าลังคน อุปกรณ์ และห้ องปฏิบตั กิ ารล้ างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ ครบทุกขันตอน
้

นอกจากพระเจ้ า บรมวงศ์ เธอ กรมพระก าแพงเพ็ ช รอัค รโยธิ น แล้ ว พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468-2477) ทรงมีบทบาทต่อการถ่ายทาภาพยนตร์ ใน
ไทยตังแต่
้ ขณะที่พระองค์ยงั ทรงดารงพระยศพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ก่อน
จะเสด็จขึ ้นครองราชย์เป็ นพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงโปรดทอดพระเนตรภาพยนตร์ และยังทรง
โปรดการถ่ายทาภาพยนตร์ ด้วยฝี พระหัตถ์ของพระองค์เองด้ วย
หลังจากพระองค์เสด็จขึ ้นครองราชย์แล้ วเมื่อครัง้ เสด็จพระราชดาเนินเลียบมณฑลฝ่ าย
เหนือระหว่างวันที่ 6 มกราคมถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 เป็ นระยะเวลา 32 วัน การเสด็จครัง้
นี ้พระองค์ได้ ทรงเสด็จตรวจราชการเมืองต่าง ๆ ตลอดเส้ นทาง ได้ แก่ พิษณุโลก แพร่ ลาปาง เชียงราย
เชียงใหม่ และลาพูน3 โดยทรงเสด็จพระราชดาเนินทางรถไฟตลอดการเดินทางที่สาคัญไปกว่านัน้
คือ ตลอดการเสด็จพระราชดาเนินเลียบมณฑลฝ่ ายเหนือพระองค์ได้ ท รงถ่ายทาบันทึกภาพตลอด
การเดินทาง (ภาพประกอบ 19) เป็ นภาพยนตร์ เรื่ องการเสด็จเลียบเมืองเหนือแบ่งออกเป็ น 3 ภาค
ภาคละ 3 ม้ วน ทังหมดจ
้
านวน 9 ม้ วน4 โดยออกฉายตามโรงภาพยนตร์ ตา่ ง ๆ อาทิ พัฒนากร, บ้ าน
หม้ อ ฮ่องกง, บางลาภู, นางเลิ ้ง และนาครเขษม รายละเอียดภายในเป็ นการบันทึกเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ตังแต่
้ เสด็จโดยรถไฟพระที่นงั่ ออกจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2464 ทรงเยี่ยมราษฎรใน
จังหวัดต่าง ๆ เต็มไปด้ วยภาพพิธีการรับเสด็จ, ขบวนราษฎรที่ม าเฝ้ารับเสด็จ, สภาพบ้ านเมือง,
โบราณสถานและสถานที่ที่น่าสนใจ, ชีวิตความเป็ นอยู่และอาชีพการทามาหากินของราษฎร, ประเพณี
และการละเล่นต่าง ๆ จนกระทัง่ เสด็จนิวตั พิ ระนคร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 24695

1

โดม สุขวงศ์ และสวัสดิ์ สุวรรณปั กษ์ . (2545). ร้อยปี หนังไทย. หน้ า 9.

2

โดม สุขวงศ์. (2555). เล่มเดิ ม. หน้ า 187.

3

กรมศิลปากร. (2560). จดหมายเหตุเสด็ จพระราชดาเนิ นเลี ยบมณฑลฝ่ ายเหนื อ พระพุทธศักราช

2469. หน้ า คานา.
4

การเสด็จเลียบเมืองเหนือ. (2480, 8 เมษายน). ข่าวภาพยนตร์ . หน้ า 14.

5

โดม สุขวงศ์. (2542). พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กับภาพยนตร์ . หน้ า 80-81.
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การบันทึกภาพการเสด็จพระราชดาเนินเลียบมณฑลฝ่ ายเหนือเป็ นภาพยนตร์ นอกจาก
พระองค์จะทรงถ่ายทาด้ วยพระองค์เองเป็ นส่วนใหญ่ แล้ วยังมีหลวงกลการเจนจิต หัวหน้ าช่าง
ถ่ายภาพและภาพยนตร์ ของกองภาพยนตร์ เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง เป็ นผู้ถ่ายทาบันทึกภาพ
เหตุการณ์ ต่าง ๆ ร่วมด้ วย 1 กล่าวได้ ว่า กองภาพยนตร์ เผยแผ่ ข่าว กรมรถไฟหลวงเป็ นหน่วยงาน
หนึ่งที่มีส่วนสาคัญอย่างมากในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ ผ้ คู นจานวนมากทังชาวไทย
้
และชาวต่างประเทศได้ ร้ ูจกั จังหวัดเชียงใหม่ผา่ นการผลิตสื่อภาพยนตร์ ของกรมรถไฟหลวง ดังเห็น
ได้ จากบรรณาธิ การหนังสือพิม พ์ข่าวภาพยนตร์ ได้ กล่าวถึงภาพยนตร์ เรื่ องการเสด็จ เลียบเมือง
เหนือไว้ วา่
เมื่อกรมรถไฟหลวงได้ จดั ทาเป็ นภาพยนตร์ ขึ ้น ยังทาให้ ฝ่ายเราชาวใต้ (กรุ งเทพฯ-ผู้วิจยั ) ได้ ร้ ูเห็น
ความเป็ นไปของชนชาวเหนือหลายอย่าง เช่น ขนบธรรมเนียมลัทธิประเพณี และพิธีแปลก ๆ การอยู่
กินและการแต่งกายของชนภาษาต่าง ๆ ถนนหนทาง ภูมิประเทศอันสวยงาม และการรับเสด็จอันเต็ม
ไปด้ วยความปลื ้มปิ ติตามสถานที่ตา่ ง ๆ ซึง่ ถึงแม้ จะพรรณนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ยืดยาวสักเท่าใด
ก็ดีก็ยงั มิอาจที่จะจูงใจให้ ทา่ นรู้สกึ ปิ ติพอใจ เสมอเหมือนกับได้ เห็นด้ วยตนเอง...2

1

โดม สุขวงศ์. (2555). เล่มเดิ ม. หน้ า 238.

2

หมายเหตุเบ็ดเตล็ด. (2480, 8 เมษายน). ข่าวภาพยนตร์ . หน้ า 3.
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ภาพประกอบ 19 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงถ่ายภาพยนตร์
ระหว่างทางเสด็จเลียบมณฑลฝ่ ายเหนือ พ.ศ. 2469
ที่มา: โดม สุขวงศ์. (2542). พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กับภาพยนตร์ . หน้ า 49.
นอกจากนัน้ ยังพบว่ามี ภ าพยนตร์ ไทยที่ ถูกผลิตขึน้ โดยกรมรถไฟหลวงที่มี รายละเอี ยด
เนือ้ หาเกี่ ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ภาพยนตร์ สารคดีชุดประเทศสยาม ถ่ายทาโดยนายเฮอร์
ฟอร์ ด คาวลิง ชาวอเมริ กันเข้ ามาถ่ายทาเมื่อ พ.ศ. 2461 โดยได้ รับความร่วมมือจากกรมรถไฟหลวง,
สารคดีเรื่ องชมสยาม ถ่ายทาเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยหลวงกลการเจนจิต ฯลฯ ซึ่งภาพยนตร์ ตา่ ง ๆ ที่ถูก
ผลิ ตขึน้ โดยกรมรถไฟหลวงได้ ถูก น าออกฉายสู่ส ายตาประชาชนตามโรงภาพยนตร์ ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศด้ วยการลงโฆษณาเชิญชวนให้ ไปชมในหนังสือพิมพ์ขา่ วภาพยนตร์ 1
นอกจากภาพยนตร์ ไทยพบว่ายังมี ภ าพยนตร์ ที่ถูกผลิตขึน้ โดยกรมรถไฟหลวงเพื่ อขาย
ให้ กั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ ภาพยนตร์ มี ร ายละเอี ย ดเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศไทย โดยพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระกาแพงเพ็ ช รอัครโยธิ น ทรงประทานชื่ อ
1

จาเริ ญลักษณ์ ธนะวังน้ อย. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 109-115.
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ภาพยนตร์ ชุดนี ้ว่า See Siam เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมาก กระทั่งมีการผลิตภาพยนตร์
ชุดที่สองชื่อว่า See Siam No.2 ก็ยงั คงได้ รับความนิยมถึงกับต้ องทาการอัดสาเนากันอย่างหาบรุ่ง
หามค่าก็ยังผลิตออกไม่ทันขายในฤดูท่องเที่ยวจนต้ องมีบริ การจัดส่งตามไปให้ ภายหลัง 1 ผู้วิจัย
สันนิษฐานว่าอาจเป็ นภาพยนตร์ ชุดเดียวกับสารคดีเรื่ องชมสยามที่ถูกผลิตขึ ้นใน พ.ศ. 2470 แต่
ภาพยนตร์ เรื่ อง See Siam และ See Siam No.2 อาจเป็ นไปได้ ว่าถูกผลิตขึ น้ โดยมี การบรรยาย
เป็ นภาษาอังกฤษ
ยิ่งไปกว่านัน้ พบว่า กองภาพยนตร์ เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง ยังมีส่วนร่ วมในการผลิต
ภาพยนตร์ เรื่ อง นางสาวสุวรรณ (Miss Suvarna) ด้ วย กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2466 นายเฮนรี่ เอ แมกเร
(Henry A. MacRae) ผู้สร้ างภาพยนตร์ อาชีพจากฮอลลีว้ ดู ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ นาคณะถ่าย
ทาภาพยนตร์ เดินทางเข้ ามาประเทศไทยเพื่อขออนุญาตถ่ายทาภาพยนตร์ โดยต้ องการแสดงให้ เห็น
สภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวสยาม ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพบ้ านเมือง ความงดงามของ
พระราชวังและวัด รวมถึงความเจริ ญ แบบสมัยใหม่ในกรุ ง เทพฯ สถานที่ ท่องเที่ ยวตากอากาศ
ชายทะเลหัวเมือง และทรัพยากรป่ าไม้ ภาคเหนือ 2 ดังนันคณะถ่
้
ายทาภาพยนตร์ จึงเดินทางขึ ้นไปที่
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทาฉากการทาป่ าไม้
ในครัง้ นันพระเจ้
้
าน้ องยาเธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผู้บญ
ั ชาการกรมรถไฟหลวง
ในขณะนันได้
้ ทรงดาเนินการให้ ความช่วยเหลือในเรื่ องการจัดหาสถานที่ถ่ายทา การเดินทางขนส่ง
ทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด พร้ อมทังให้
้ กองภาพยนตร์ เผยแผ่ข่าว อานวยความสะดวกในการ
ถ่ายทาและอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ด้ วย เมื่อภาพยนตร์ ถ่ายทาเสร็ จสมบูรณ์นาออก
ฉายตามโรงภาพยนตร์ ในวันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 24663 ซึ่งภาพยนตร์ เรื่ อง นางสาวสุวรรณ ถือได้
ว่าเป็ นภาพยนตร์ ไทยเรื่ องยาวเรื่ องแรก 4 ดังนันภาพยนตร์
้
เรื่ องดังกล่าวอาจทาให้ จงั หวัดเชียงใหม่
เป็ นที่รับรู้ของกลุม่ ราษฎรทัว่ ไปที่มีโอกาสได้ ชมภาพยนตร์ มากขึ ้น
แต่เป็ นที่น่าเสียดายว่าฉากที่ถ่ายทาที่จงั หวัดเชียงใหม่นนมี
ั ้ ฉากประหารชีวิต จึงทาให้ ถูก
ตัดออกก่อนที่จะนาออกฉายในโรงภาพยนตร์ ตา่ งประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ ชาวต่างประเทศเห็นว่า
1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 135.

2

โดม สุขวงศ์. (2533). ประวัติภาพยนตร์ ไทย. หน้ า 12-14.

3

โดม สุขวงศ์. (2555). เล่มเดิ ม. หน้ า 233.
4
โดม สุขวงศ์; และสวัสดิ์ สุวรรณปั กษ์ . (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 9.

95
ประเทศไทยโหดร้ ายทารุ ณ 1 ดัง นัน้ กล่าวได้ ว่าภาพยนตร์ ทัง้ หมดที่ ก ล่าวมานี ม้ ี ผ ลต่อการรับ รู้
เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ทงชาวไทยและชาวต่
ั้
างประเทศด้ วย
4.4. แผนกโฆษณาการ กรมรถไฟหลวง (Information Burean)
นอกเหนือไปจากหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวทางรถไฟที่ถูกผลิตขึน้ ใน พ.ศ. 2463 เพื่อใช้
เป็ นหนังสือคู่มือในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยทางรถไฟ ก่อนจะมีการจัดตังแผนก
้
โฆษณาการขึ ้นใน พ.ศ. 2467 ยังไม่มีแผนกที่รับผิดชอบหน้ าที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาโดยตรง
แต่เมื่ อ เส้ น ทางรถไฟระหว่างประเทศไทยกับ สหรั ฐ มลายูเปิ ดเดิ น รถขบวนรถด่วนเมื่ อ วัน ที่ 2
มกราคม พ.ศ. 2464 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจของประเทศไทยให้ เป็ นที่ร้ ูจกั จึง
เป็ นประโยชน์ในการสร้ างรายได้ เข้ าสู่ประเทศนามาสู่การจัดตังแผนกโฆษณาการขึ
้
้นในกรมรถไฟ
หลวง
สมเด็ จ พระเจ้ าน้ องยาเธอ กรมพระก าแพงเพ็ ช รอัค รโยธิ น ทรงริ เริ่ ม จั ด ตัง้ แผนก
โฆษณาการ (Information Burean) สังกัดกรมรถไฟหลวงขึน้ ใน พ.ศ. 2467 เป็ นหน่วยงานทาหน้ าที่
ผลิ ตสื่ อโฆษณากิจ การรถไฟและสื่ อโฆษณาการส่งเสริ ม การท่องเที่ ยวของกรมรถไฟหลวงเพื่ อ
เผยแพร่ตอ่ ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ ทราบมากยิ่งขึ ้น โดยจุดประสงค์สาคัญในการ
จัดตังแผนกโฆษณาการขึ
้
้นมีกล่าวไว้ ในหนังสืองานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี ของกรมรถไฟหลวง
ความว่า
จุด ประสงค์ แ รก เนื่ อ งจากว่าทางราชการเล็งเห็ น ว่า การคมนาคมระหว่างประเทศสยามกับ
ประเทศข้ างเคียงคือ สหรัฐมลายู ได้ มีทางรถไฟเดินเชื่อมถึงถึงกันเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเป็ นการสมควรที่จะ
ทาการโฆษณาชักชวนให้ ชาวต่างประเทศที่อยูใ่ กล้ เคียง และพวกนักท่องเที่ยวในภาคยุโรปและอเมริ กา
ได้ มาเที่ยวประเทศสยามบ้ าง เพราะนอกจากเป็ นการเผยแพร่ประเทศยังเป็ นการนารายได้ มาสูป่ ระเทศ
ทางด้ านรถไฟด้ วย
ส่วนประการที่ 2 เพื่ อชัก ชวนประชาชนให้ นิ ยมการท่อ งเที่ ยวภายในประเทศ และพักผ่อนหา
ความรู้ด้วยการเดินทางโดยทางรถไฟ...2

1

จาเริ ญลักษณ์ ธนะวังน้ อย. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 31.

2

กรมรถไฟ. (2490). เล่มเดิ ม. หน้ า 77.
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นอกจากนี ้ยังพบว่าในสมุดเชิญชวนเที่ยวหัวหินที่ผลิตโดยแผนกโฆษณาการยังระบุหน้ าที่
รับผิดชอบของหน่วยงานไว้ วา่
มีหน้ าที่ต้อนรับและชีแ้ จงให้ ประชาชนได้ รับความสะดวกสบายในเรื่ องการท่องเที่ยวโดยทาง
รถไฟทัว่ ไป
ทาการโฆษณาแนะนาชี ้ชวนให้ ประชาชนได้ มีโอกาสทราบถึงสภาพภูมิประเทศทัว่ ไป เพื่อให้ ได้ มี
โอกาสใช้ เวลาว่างท่องเที่ยวไปในที่ตา่ ง ๆ หาความรู้ความรื่ นเริ งและความสาราญ
รับ ภาระติ ด ต่อ กับ ทางการสานัก พระราชวัง เพื่ อ ขออนุญ าตให้ ป ระชาชนชาวไทย และชาว
ต่ า งประเทศ ชมพระราชฐานต่ า ง ๆ เช่ น พระบรมมหาราชวัง วัด พระศรี รั ต นศาสดาราม และ
พระราชวังบางปะอิน ฯลฯ
จัดการสารองโรงแรมและบ้ านพักตามสถานีตา่ ง ๆ ซึง่ อยูใ่ นความอานวยการของกรมรถไฟ
สารองที่นงั่ ในกระบวนรถด่วน ทังชั
้ น้ 1 และ 2
จาหน่ายตัว๋ ล่วงหน้ า ให้ แก่ผ้ โู ดยสารที่ประสงค์เดินทางโดยรถชัน้ 1 และชัน้ 2
ให้ ข้อความเกี่ยวแก่กิจการรับส่งผู้โดยสารและสินค้ าโดยทางรถไฟ
จัด การให้ เช่ า ติ ด ป้ ายโฆษณาสิ น ค้ า ฯ ในรถโดยสารและตามสถานี ต่ า ง ๆ ในอัต ราถูก เพื่ อ
ประโยชน์ร่วมกับพ่อค้ า
จัดทาและฉายภาพยนตร์ ธรรมชาติโฆษณาเชิญชวนท่องเที่ยว...1

รวมถึ ง พบว่ายัง มี ห นัง สื อ คู่มื อ ท่อ งเที่ ย วกรุ ง เทพฯ (Guide to Bangkok with notes on
Siam) ฉบับภาษาอังกฤษผลิตโดยกรมรถไฟหลวงยังระบุหน้ าที่รับผิดชอบของหน่วยงานไว้ วา่
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.
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/9. เรื่ อง งาน

พิมพ์สมุดเชิญเที่ยวหัวหิน (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

ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าแผนกโฆษณาการมีหน้ าที่ในผลิตสื่อโฆษณาชักชวนให้ ทังชาวไทยและ
้
ชาวต่างประเทศเกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวโดยทางรถไฟ และจาหน่ายตัว๋ สารองที่นงั่
รวมถึงการให้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและข้ อมูลเกี่ยวกับเส้ นทางการเดินทางโดยรถไฟ
แนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่า สนใจ และช่วยวางแผนการเดิน ทางท่อ งเที่ ย ว ตลอดจ นติด ต่อ
ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว นอกจากนี ้
การดาเนินการของแผนกโฆษณาการมีดงั นี ้
1. ทาภาพโฆษณาและข้ อความชักชวนขึ ้นแล้ วส่งไปลงแจ้ งความหนังสือพิมพ์รายวัน
รายสัปดาห์ และรายเดือนในต่างประเทศ โดยเสียค่าแจ้ งความพอสมควร
2. พิมพ์สมุดคูม่ ือ เล่าเรื่ องประเทศสยามโดยมีภาพประกอบแสดงสถานที่ ๆ น่ารู้น่าชม
และแสดงรายการเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางตลอดจนสถานที่พักในที่ต่าง ๆ ส่งไป
จาหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สานักงานท่องเที่ยว โฮเต็ล ห้ องสมุด และสถานที่ ๆ สมควรบาง
แห่งในต่างประเทศ
3. พิมพ์ภาพโฆษณา ส่งไปปิ ดประกาศตามโฮเต็ล สถานีรถไฟ สานักงานท่องเที่ยว และ
สถานที่ ๆ เหมาะสมสาหรับการชักชวน
4. แต่ง และพิ ม พ์ ห นัง สื อ น าเที่ ยวจัง หวัดข้ างเคี ย งที่ มี โบราณวัตถุและปูช นี ย สถานที่
สาคัญ ๆ เป็ นภาษาต่างประเทศขึ ้นจาหน่าย พิมพ์กาหนดเวลาเดินรถและรูปภาพโป๊ สการ์ ด ซึง่ เป็ น
ภาพแสดงสถานที่สาคัญ ๆ ขึ ้นจาหน่ายในราคาพอสมควร
5. โต้ ตอบจดหมายต่าง ๆ ที่ชาวต่างประเทศและสานักท่ องเที่ยวเขียนถามมา พร้ อมส่ง
แผนที่แสดงทางรถไฟและภาพที่สมควรไปให้ จดั การรับรองนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเป็ นระยะ ๆ
6. ติดต่อกับบริ ษัทผู้แทนกรมรถไฟในการจาหน่ายตัว๋ สารองที่นงั่ นอนในรถและห้ องพัก
ของโฮเต็ล

1

Erik Seidenfaden. (1927). op. cit. p. 284.
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7. ตอบข้ อซักถามให้ ความรู้ เกี่ ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศสยามกับผู้ที่ม าเที่ยวใน
ประเทศ
8. ติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ตา่ ง ๆ เพื่อขออนุญาตให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าชมสถานที่สาคัญ ๆ
9. ติดต่อกับบริ ษัทเดินเรื อ รถยนต์ รถไฟ สายการบิน โฮเต็ล และสานักงานท่องเที่ยว
ตามประเทศต่าง ๆ เพื่อทราบกาหนดเวลาเดินเรื อ รถยนต์ รถไฟ การบิน และค่าโดยสาร พร้ อมทัง้
ข้ อความต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางในประเทศนัน้ ๆ สาหรับแนะนากับผู้ที่จะเดินทางไป1
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ เป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของแผนกโฆษณาการ กรม
รถไฟหลวงที่ มี ส่วนในการผลิ ตสื่ อโฆษณารู ป แบบต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกั บสถานที่ ท่องเที่ ยวส าคัญ ๆ
ภายในประเทศไทย หนึ่งนันคื
้ อ จังหวัดเชียงใหม่ เช่น แผ่นพับ หนังสือคูม่ ือนาเที่ยว ฯลฯ แล้ วส่งสื่อ
โฆษณาไปแจกจ่ายตามสถานที่สาคัญต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟ สถานทูตไทยในต่างประเทศ และ
โรงแรมที่มีชื่อเสียงทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
นอกจากนันในช่
้ วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลได้ ดาเนินการจัดตัง้ สภาเผยแผ่พาณิ ชย์ ขึ ้นในวันที่
20 สิงหาคม พ.ศ. 24632 โดยสภานีไ้ ด้ ดาเนินการผลิต หนังสื อจดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิ ชย์
เพื่อเผยแผ่กิจการต่าง ๆ ของบ้ านเมืองอยู่ในความรับผิดชอบของหลายกระทรวง อาทิ กระทรวง
พาณิ ชย์และคมนาคม กระทรวงเกษตราธิการ และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พร้ อมทัง้ มีการ
ผลิ ตเผยแผ่เป็ นฉบับภาษาอังกฤษใช้ ชื่อว่า The record ซึ่งจะออกจ าหน่ายทุก 3 เดือนทัง้ ฉบับ

1

กรมรถไฟ. (2490). เล่มเดิ ม. หน้ า 77-78.

2

ประกาศเพิ่ มเติมว่าด้ วยสภาเผยแผ่พาณิ ชย์ หฤากระทรวงพาณิ ชย์ . (2464, 2 ตุลาคม). ราชกิ จจา

นุเบกษา. เล่ม 38. หน้ า 295.
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในราคาฉบับละ 1 บาท โดยจะวางจาหน่ายตามสถานที่สาคัญ 1 ทาง
ราชการ ร้ านหนังสือ และโรงพิมพ์ รวมถึงที่สถานีรถไฟด้ วย2
สาเหตุหลักที่กล่าวถึงหนังสือจดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิ ชย์ (The record) เนื่องจาก
กรมรถไฟหลวงเป็ นส่วนหนึ่งของกิจการบ้ านเมืองที่มีความสาคัญสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศอย่าง
มหาศาล ดังนัน้ จึงมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ กิ จ การรถไฟภายในหนัง สื อจดหมายเหตุสภาเผยแผ่
พาณิ ชย์ (The record) ฉบับภาษาอังกฤษ คือ การลงโฆษณาเชิญชวนชาวต่างประเทศไปเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟของแผนกโฆษณาการ (ภาพประกอบ 20) จากการค้ นคว้ าเอกสาร
หลักฐานพบว่าได้ เริ่ มลงโฆษณาในฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2472 เป็ นฉบับแรกและ
ดาเนินการลงโฆษณาต่อเนื่องมาทุก ๆ ฉบับดังมีความว่า
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

1

สถานที่จาหน่ายหนังสือจดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์ได้ แก่ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ข้ างวัด

โพธิ์ , พิพิธภัณฑ์ สรรพสินค้ า ถนนสุริวงศ์ , กองโฆษณา กรมรถไฟหลวง, กรุ งเทพบรรณาคาร ถนนเจริ ญ กรุ ง,
พร้ อมภัณฑ์ ถนนเจริ ญกรุ ง, โรงพิมพ์บางกอกไตมส์, โรงพิมพ์สยามออบเซอเวอร์ , โรงพิมพ์กรุ งเทพฯ เดลิเมล์
และคลังวิทยาข้ างห้ างบีกริ ม ถนนมหาไชย. ใน สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย.
จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิ ชย์ . รฟท. 2/13. เรื่ อง จดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิ ชย์ ฉบับที่ 28-31 (พ.ศ.
2471).
2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิ ชย์ .

รฟท. 2/1. เรื่ อง จดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์ ฉบับที่ 1-3 (พ.ศ. 2464).
3

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิ ชย์ .

รฟท. 2/18. เรื่ อ ง THE RECORD, THE JOURNAL OF THE BOARD OF COMMERCIAL DEVELOPMENT.
NO.30-38, 1930 (พ.ศ. 2473).

100

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นได้ ว่า กรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการโฆษณาเชิญ ชวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้ เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่จงั หวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาว ใน
รายละเอียดได้ บรรยายถึงประสบการณ์ใหม่ที่จะได้ สมั ผัสและเส้ นทางการเดินทางโดยรถไฟไปยัง
จังหวัดเชียงใหม่ พร้ อมทังให้
้ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการของขบวนรถด่วนสายเหนือที่ให้ บริการ
อาทิตย์ละ 2 ขบวน พร้ อมด้ วยบริ การรถตู้นอนและรถเสบียงอาหาร โดยสามารถติดต่อสอบถาม
ข้ อมูลได้ ที่แผนกโฆษณาการที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ
ยิ่งไปกว่านันแผนกโฆษณาการยั
้
งได้ ดาเนินการซื ้อพื ้นที่ลงโฆษณาในหน้ าหนังสือนิตยสาร
รายเดือนต่างประเทศชื่อว่า กริ มออฟเดออีส (Glimpse of the East) เป็ นนิตยสารรายเดือนของ
ประเทศญี่ ปนุ่ แต่โรงพิมพ์ตงอยู
ั ้ ่ที่เมืองซานฟรานซิลโก (San Francisco) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยแผนกโฆษณาการได้ ซื อ้ พื น้ ที่ ลงโฆษณาภายในหนังสื อนิตยสารโดยใช้ หั วข้ อเรื่ อง ว่ าด้วย
ประเทศสยาม ลงในหน้ าที่ 8 และ 9 ระหว่างพ.ศ. 2473-2476 (ค.ศ. 1930-1933) เป็ นเวลา 4 ปี
โดยจ่ายเงิน ค่าลงโฆษณาในราคา 35 ปอนด์ต่อปี รายละเอี ยดเนื อ้ หาที่ ลงภายในหนังสื อ เป็ น
รายละเอียดเกี่ยวกับเส้ นทางรถไฟ กิจการโรงแรม และรูปภาพสถานที่ทอ่ งเที่ยวภายในประเทศ ซึ่ง
หนังสือนิตยสารฉบับนี ้จะวางแพร่ หลายตามโฮเต็ลชันน
้ า สถานที่ค้าขาย และที่ทาการสาคัญ ๆ
ตามประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก1
เมื่อพิจารณาแล้ วเป็ นไปได้ วา่ จังหวัดเชียงใหม่ต้องเป็ นหนึ่งในสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญแห่ง
หนึ่งที่แผนกโฆษณาการ เลือกจัดส่งรายละเอียดข้ อมูลเกี่ ยวกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนาไปตีพิมพ์
โฆษณาลงในนิตยสารฉบับดังกล่าวอย่างแน่นอน ดังนันจึ
้ งทาให้ จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นที่รับรู้ และ
ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากได้
อ่านรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ผา่ นนิตยสารดังกล่าว

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/7. เรื่ อง

Glimpse of the East (advertising railways, Hotel).
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ภาพประกอบ 20 ภาพโฆษณาเชิญชวนเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวง
ที่ ม า: ส านั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ . เอกสารส่ วนบุ ค คลพั น เอกแสง จุ ล ะริ ต ต์ . สบ
10.11.2/3. เรื่ อง การสร้ างทางรถไฟทหารติดต่อระหว่างประเทศไทย-ประเทศพม่าระหว่างสงคราม
มหาเอเชียบูรพา.
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4.5 การพัฒนาการเดินรถไฟเส้ นทางสายเหนือ
หลังจากพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ดารงตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการ
กรมรถไฟหลวง เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2460 ทาให้ กิจการรถไฟไทยกลายเป็ นหน่วยงานในการ
ควบคุมของคนไทย โดยแต่เดิมนัน้ กรมรถไฟหลวงอยู่ในการควบคุมของวิศวกรชาวเยอรมันและ
ชาวอังกฤษ เมื่อพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธินทรงพัฒ นากิจการรถไฟไทย
หลายด้ านโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเดินรถ ทาให้ กิจการรถไฟไทยเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมากเป็ น
ที่กล่าวถึงของผู้คนในยุคสมัยนัน้ กระทั่งกล่าวเปรี ยบเทียบรถไฟไทยกับรถไฟอังกฤษในดินแดน
อาณานิคมไว้ ในหนังสือนาทางทัว่ พระราชอาณาจักร์ สยามของหลวงนฤราชภักดี ความว่า “แท้ ที่
จริ งรถไฟของประเทศสยามนันเมื
้ ่อจะเทียบเคียงกันกับรถไฟของอังกฤษในทางแหลมมลายูหรื อ
อินเดีย พม่าแล้ ว ก็ยังเป็ นรองรถไฟของประเทศสยามเรา ได้ มีชาวต่างประเทศที่ได้ เคยโดยสาร
รถไฟไปมาทังสองฝ่
้
ายได้ กล่าวไว้ เป็ นพยานด้ วยแล้ ว...”1
เส้ นทางรถไฟสายเหนือนันตั
้ งต้
้ นจากสถานีกรุงเทพฯ มุ่งหน้ าสู่พระนครศรี อยุธยา (สถานี
กรุ งเก่า) แล้ วมีเส้ นทางแยกจากเส้ นทางรถไฟสายตะวัน ออกเฉี ยงเหนือที่สถานีชุมทางบ้ านภาชี
เข้ าสู่ลพบุรี ปากน ้าโพ (นครสวรรค์) พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลาปาง ลาพูน แล้ วสิ ้นสุดปลายทางที่
สถานีเชียงใหม่ หลังจากเส้ นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464
ความนิยมในการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏขึ น้ อย่างต่อเนื่องมี จานวนคนที่ เดินทางไป
เชียงใหม่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการเดินทางมีความสะดวกสบายรวดเร็ ว อีกทังยั
้ งมีนโยบายการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวง ดังนันกรมรถไฟหลวงจึ
้
งเริ่ มดาเนินการพัฒนา
กิจการรถไฟในเส้ นทางสายเหนือมาเป็ นลาดับ
เมื่ อรถไฟสามารถเดินรถถึงสถานี เชี ยงใหม่แล้ ว แรกเริ่ ม การเดินทางจากกรุ งเทพฯ ถึง
เชียงใหม่ใช้ ระยะเวลา 3 วัน โดยการเดินทางนันขบวนรถไฟจะท
้
าการเดินรถเฉพาะในเวลากลางวัน
เนื่องมาจากการเดินรถในเวลากลางคืนมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตราย เพราะรถไฟไทยไม่มีรัว้ 2 ข้ าง
ทางรถไฟ มีโจรผู้ร้ายจานวนมาก และสะพานรถไฟต่าง ๆ เป็ นไม้ อาจจะถูกเผาแล้ วเกิดอันตรายต่อ
ขบวนรถไฟ คนเลี ้ยงวัวควายก็ปล่อยให้ ข้ามทางรถไฟเอง แต่ต่อมาพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
กาแพงเพ็ชรอัครโยธิ น ทรงริ เริ่ มให้ เดินขบวนรถในเวลากลางคืนเริ่ มเฉพาะขบวนรถขนส่งสินค้ า
1

หลวงนฤราชภักดี. (2469). หนังสือนาทางทัว่ พระราชอาณาจักร์ สยาม.
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ก่อนเมื่อไม่มีเหตุการณ์ อนั ตรายเกิดขึ ้น จึงเริ่ มให้ มีขบวนรถขนส่งผู้โดยสารในเวลากลางคืนตังแต่
้
นันมา
้ 1
การหยุดพักค้ างคืนนัน้ หลังจากออกจากกรุ งเทพฯ ในคืนวันแรกจะแวะค้ างคืนที่ พิษณุ โลก
วันที่ สองที่ ล าปาง และถึงเชี ยงใหม่ในวันที่ สาม 2 ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2464 กรมรถไฟ
หลวงได้ เปิ ดเดินรถขบวนรถด่วนสายใต้ และระหว่างประเทศสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ทุกวันอาทิตย์และ
วันพุธจากสถานีบางกอกน้ อยถึงสถานีปาดังเบซาร์ ของสหรัฐมลายูและสามารถเดินทางต่อไปยัง
เกาะปี นังและสิงคโปร์ โดยมีรถโดยสารชัน้ 1 มีทงที
ั ้ ่นงั่ และนอนเดินทางทังกลางวั
้
นกลางคืน และมี
รถเสบียงพ่วงไปในขบวนด้ วย 3 ต่อมาในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ยังได้ เปิ ดให้ บริ การเพิ่มรถ
โดยสารชัน้ 2 และชัน้ 3 ด้ วย4 ยิ่งเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ ชาวต่างประเทศที่มีความสนใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถเดินทางจากสหรัฐมลายูเข้ ามาในประเทศโดยทางรถไฟสายใต้
มาที่กรุงเทพฯ และต่อรถไฟสายเหนือจากสถานีกรุงเทพฯ ขึ ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ได้ อย่างสะดวก
หลังจากเปิ ดเดินรถขบวนรถด่วนสายใต้ และระหว่างประเทศเป็ นที่ประสบความสาเร็ จดัง
เห็นได้ จากการจาหน่ายตัว๋ โดยสารชัน้ 1 ระหว่างประเทศไปกลับใน พ.ศ. 2464 จาหน่ายตั๋วได้
เพียง 293 ใบ แต่ใน พ.ศ. 2465 มียอดจาหน่ายเพิ่ม ขึ ้นเป็ นจานวน 1,273 ใบ รวมทัง้ ตัว๋ โดยสาร
ภายในประเทศก็มียอดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเช่นกัน5 ต่อมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 กรมรถไฟ
หลวงจึงเริ่ มเปิ ดเดินรถขบวนรถด่วนสายเหนือให้ บริ การสัปดาห์ละ 2 ขบวน ทังขาขึ
้ ้นและขาล่อง
โดยขาขึ ้นออกจากกรุงเทพฯ ทุกวันอาทิตย์และวันพุธเวลา 16.30 น. ขาล่องออกจากเชียงใหม่ทุก
วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 07.15 น. ขบรถรถด่วนประกอบด้ วยรถโดยสารชัน้ 1 มีที่นั่งและนอน
สาหรับเดินทางได้ ทงกลางวั
ั้
นกลางคืน และมีรถโดยสารธรรมดาชัน้ 2 และชัน้ 3 กับรถเสบียงพ่วง
1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 133.

2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/3. เรื่ อง

Guide Book of Siam (พ.ศ. 2463).
3

กรมรถไฟหลวง. (2475). เล่มเดิ ม. หน้ า 32-33.

4

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์ .

ร ฟ ท . 2/7. เรื่ อ ง THE RECORD (ISSUED BY THE MINISTRY OF COMMERCE, BANGKOK, SIAM)
NO.11-14, 1924 (พ.ศ. 2467).
5

กรมรถไฟ. (2479). เล่มเดิ ม. หน้ า 22.
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ไปด้ วย1 เมื่อสามารถเดินรถได้ ทงกลางวั
ั้
นกลางคืนทาให้ การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่
ใช้ เวลาเพียง 25 ชัว่ โมงครึ่งเร็วกว่าแต่ก่อนใช้ เวลาถึง 3 วัน2
นอกจากการปรับปรุงระบบการเดินรถให้ สามารถเดินทางได้ เร็ วขึ ้นแล้ ว พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระก าแพงเพ็ ช รอัค รโยธิ น ยัง ได้ ท รงปรั บ ปรุ ง การจ าหน่า ยอาหารในรถเสบี ย งสายเหนื อ
(ภาพประกอบ 21) ที่แต่เดิมให้ มีการจัดหาผู้ประมูลการจาหน่ายอาหารบนรถเสบียง ต่อมาในวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2466 กรมรถไฟหลวงได้ รับกลับมาดาเนินการเองเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ตามหลักมาตรฐานของอังกฤษ โดยมีจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม สุราทุกชนิดของต่างประเทศ
และค้ อ กเทลทุก อย่างเพื่ อ ให้ ค วามสุข สบายแก่ ผ้ ูโดยสารอย่างดี ที่ สุด เหมื อ นโรงแรมชัน้ หนึ่ ง 3
แรกเริ่ มรถเสบียงประจาขบวนรถด่วนสายเหนือมีจานวน 1 ตู้และสายใต้ มีจานวน 2 ตู้4 เมื่อขบวน
รถไฟจอดตามสถานีจงั หวัดต่าง ๆ พบว่าจะมีข้าราชการและคหบดีของจังหวัดนันจะขึ
้
้นไปบนรถ
เสบียง สัง่ น ้าหวานมากินกันราวกับรถเสบียงเป็ นสโมสรย่อย ๆ ของจังหวัดทีเดียว5
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าการพัฒนาการเดินรถไฟเส้ นทางสายเหนือที่แต่เดิมให้ บริ การ
เดินรถไฟเฉพาะเวลากลางวันทาให้ การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ใช้ เวลาถึง 3 วัน แต่เมื่อ
เริ่ มเปิ ดเส้ นรถไฟขบวนรถด่วนสายเหนือทาให้ การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ใช้ เวลาเพียง
25 ชั่วโมงและขบวนรถด่วนสายใต้ จ ากกรุ งเทพฯ ถึงสถานีปาดังเบซาร์ ของสหรัฐมลายูใช้ เวลา
เดินทาง 36 ชั่วโมงสามารถกระทาได้ สะดวกรวดเร็ วมากขึน้ อีกทัง้ ในขบวนรถไฟยังมี ร ถเสบียง
อาหารพ่วงไปด้ วย ยิ่งเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ กลุม่ คนเกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยทางรถไฟมากขึ ้น

1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 51.

2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์ .

ร ฟ ท . 2/7. เรื่ อ ง THE RECORD (ISSUED BY THE MINISTRY OF COMMERCE, BANGKOK, SIAM)
NO.11-14, 1924 (พ.ศ. 2467).
3

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 57.

4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 262.

5

แหล่งเดิ ม. หน้ า 133.
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ภาพประกอบ 21 ภายในตู้รถเสบียงอาหาร
ที่มา: กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี . ไม่มีเลขหน้ า.
5. กลุ่มคนที่เดินทางมาท่ องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มคนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยรถไฟสายเหนือจาก
การค้ นคว้ าข้ อมูลเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ บันทึกการเดินทางของกลุ่มคนที่เดินทาง
โดยรถไฟในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีกลุ่มคนที่เดิ นทางแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุ่มคนได้ แก่ กลุ่มชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ
5.1 กลุ่มชาวไทย
กลุ่มชาวไทยในที่นี ้หมายถึง กลุ่มชนชัน้ นาเป็ นหลักประกอบด้ วย พระมหากษัตริ ย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์ และข้ าราชการ ดังจะเห็นได้ จากบันทึกการเดินทางต่าง ๆ ของคนกลุม่ นี ้ สาเหตุที่มี
เฉพาะกลุ่มชนชันน
้ าเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
นัน้ การเดิน ทางไกลนับว่าเป็ นห่างไกลและไม่มี ความจ าเป็ นส าหรับราษฎรทั่วไป อี กทัง้ การเดิน
ทางไกลจ าเป็ นต้ องใช้ เงินจานวนมากสาหรับใช้ จ่ายค่าต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง อาทิ ค่าตั๋ วรถไฟ
ค่าที่ พัก ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้ จ่ายสิ่งของจ าเป็ นต่าง ๆ ในการเดิน ทางไปท่องเที่ ยว ดัง นัน้ การ
เดินทางท่องเที่ยวจึงเป็ นกิจกรรมสาหรับกลุม่ ชนชันน
้ ามากกว่ากลุม่ ราษฎรทัว่ ไป
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เมื่อเส้ นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ จึงเริ่ มมีบุคคลสาคัญของ
ราชสานักเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยใน พ.ศ. 2464 เป็ นปี แรกที่
รถไฟสามารถเดินรถได้ ในระยะยาวจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนที่สถานีนคร
ลาปางเหมือนก่อนหน้ านัน้ เชื ้อพระวงศ์องค์แรก ๆ ที่เดินทางขึ ้นไปท่องเที่ยวที่จงั หวัดเชียงใหม่ คือ
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ จากหลักฐานที่พระองค์ทรงนิพนธ์ไว้ ชื่อเรื่ อง
อธิบายระยะทางล่องน ้าพิง ตังแต่
้ เมืองเชียงใหม่จนถึงปากน ้าโพธิ์ ทรงกล่าวไว้ ในคานาว่า “เมื่อปี
ระกา พ.ศ. 2464 ข้ าพเจ้ าขึ ้นไปเที่ยวมณฑลพายัพ...”1 โดยเที่ยวขาขึ ้นพระองค์เสด็จโดยทางรถไฟ
จากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเมืองเชียงใหม่ เที่ยวขาล่องพระองค์เสด็จโดยทางเรื อจากเมืองเชียงใหม่จนถึง
ปากน ้าโพ และเสด็จกลับกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ
จากการเสด็จของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ จึงเริ่ มเกิดความนิยม
ในการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ใ นกลุ่มชนชัน้ นาเพิ่ม มากขึน้ กระทั่งใน พ.ศ. 2469
พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัช กาลที่ 7 หลัง จากพระองค์ เสด็จ ขึน้ ครองราชสมบัติ
พระองค์ได้ เสด็จพระราชดาเนินเลียบมณฑลพายัพเป็ นแห่งแรก ซึ่งเป็ นธรรมเนียมปฎิบตั ิสาหรับ
พระมหากษัตริย์ในการเสด็จพระราชดาเนินตามหัวเมืองมณฑลต่าง ๆ ที่อยูใ่ นพระราชอานาจ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จถึงเมืองเชียงใหม่ ได้ ทรงมีพระแสรับสัง่ ไว้
อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับความสาคัญและความน่าสนใจของเมืองเชียงใหม่ไว้ ว่า
ตังแต่
้ เราเข้ ามาในเขตต์มณฑล ก็เกิดชื่นชมโสมนัสด้ วยได้ เห็นภูมิลาเนาตัง้ แต่เมืองแพร่ เมืองนคร
ลาปาง เมืองเชียงราย ตลอดจนเมืองเชียงแสน ซึ่งเราได้ ไปจนสุดแดนพระราชอาณาเขตต์ แล้ วผ่าน
เมืองลาพูนมาถึงเมืองเชียงใหม่นี ้ ล้ วนเป็ นที่อดุ มด้ วยไร่นาป่ าไม้ อนั มีค่า ผู้คนพลเมืองที่ได้ พบปะมาก็
ล้ วนมีสมั มาคารวะ ต้ อนรับเราด้ วยความนิยมยินดีเห็นประจักษ์ แก่ตา มาจนได้ เห็นการที่จดั รับรอง ณ
เมืองเชี ยงใหม่นี ้ เป็ นการใหญ่ โตครึ กครื น้ สมกับเมืองอันเป็ นโบราณราชธานี และเป็ นที่ บังคับการ
มณฑลในปั จจุบนั ก็ยิ่งพูนเพิ่มความโสมนัสทังตั
้ วเราและสมเด็จพระราชินี ด้ วยเห็นความจงรักภักดี
ไมตรี จิตต์ของท่านทังหลาย
้
ทังเจ้
้ านายชายหญิ ง ข้ าราชการผู้ใหญ่ ผ้ นู ้ อย ตลอดจนสมณคณาจารย์
คฤหบดี พ่อค้ า ประชาชนทุกชาติทกุ ภาษา ขอจงได้ รับความชอบใจของเราทังสองอย่
้
างยิ่งให้ ทวั่ กัน
เมื่ อสมเด็ จพระบรมราชชนกนาถ (รัชกาลที่ 5-ผู้วิจัย) ของเราโปรดให้ สร้ างทางรถไฟมาเมือ ง
เชียงใหม่ ได้ แสดงพระราชประสงค์ไว้ ในครัง้ นันว่
้ า ถ้ าทางรถไฟสร้ างสาเร็ จแล้ วเมื่อใด จะเสด็จขึ ้นมา
1

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2473). เล่มเดิ ม. หน้ า คานา.

107
ประทับสาราญพระราชอิริยาบถ ณ เมืองเชียงใหม่ให้ เนือง ๆ อย่างเป็ นราชธานีทางฝ่ ายเหนือ เมื่อเรา
ได้ มาเห็นบ้ านเมืองและมาคุ้ยเคยกับผู้คนในมณฑลพายัพครัง้ นี ้ เห็นว่ากระแสพระราชดาริ นนสมควร
ั้
ยิ่งนักด้ วยเมืองเชียงใหม่ใหญ่โตเคยเป็ นราชธานีแห่งหนึง่ ในพงศาวดารของไทย ทังเป็
้ นที่มีความผาสุก
ในฤดูหนาว สมควรเป็ นที่ประทับของพระเจ้ าแผ่นดินได้ ตามฤดูกาล แต่ครัง้ นี ้เรามาในทางราชการแม้
ท่านทังหลายจั
้
ดการรับรองด้ วยความเต็มใจ ก็เป็ นการใหญ่โตต้ องเหน็ดเหนื่อยและสิ ้นเปลืองมากนัก
เราหวังวันหน้ าถ้ ามีโอกาสเมื่อใด จะมายังเมืองเชียงใหม่อีก แต่จะมาเหมือนแปรราชสานักเป็ นปกติ ให้
ท่านทังหลายรั
้
บรองเพียงอย่างต้ อนรับผู้เป็ นมิตรสหาย จะได้ ทาความคุ้นเคยต่อกันให้ สนิทยิ่งขึ ้น... 1

จากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เมื่อครัง้ เสด็จประพาสเมือง
เชียงใหม่แสดงให้ เห็นว่าเมืองเชียงใหม่เป็ นสถานที่ที่นา่ สนใจมีเจ้ านายเสด็จมาประพาสตังแต่
้ สมัย
รัชกาลที่ 5 กระทัง่ ถึงรัชสมัยของพระองค์เองก็ยงั ทรงแสดงความความพึ่งพอใจในการเดินทางมา
เยือนที่เมืองเชียงใหม่โดยกล่าวว่า เมืองเชียงใหม่เป็ นราชธานีเก่าและเป็ นเมื องที่มีความสุขในฤดู
หนาว ทัง้ ยังแสดงถึงความสนใจอยากจะเดินทางมาที่เมืองเชียงใหม่อีกในอนาคตข้ างหน้ า นั่น
แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสนใจที่ จ ะเดิ น ทางมาที่ เมื อ งเชี ย งใหม่ อี ก เนื อ ง ๆ จากกระแสรั บ สั่ง ของ
พระองค์ทาให้ เกิดความรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่เพิ่มมากขึ ้นในกลุม่ คนทัว่ ไป

1

หอพระสมุด วชิ รญาณ. (2470). จดหมายเหตุเสด็ จเลี ยบมณฑลฝ่ ายเหนื อแลนครเชี ยงใหม่ พ.ศ.

2469. หน้ า 40-41.
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ภาพประกอบ 22 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จจังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟ
ที่ ม า: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. หอพระสมุดวชิ รญาณ. ภ.003 หวญ19/2. ภาพ
เตรี ยมรับเสด็จที่สถานีนครเชียงใหม่ 22 ม.ค. 2469.
นอกจากนันการเสด็
้
จเชียงใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ เสด็จสถานที่
สาคัญ ๆ ทางราชการและสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วัดสวน
ดอก วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดกู่เต้ า สโมสรจิมคานา และโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย เมื่อพิจารณาดูใน
รายละเอี ยดจะเห็นได้ ว่าสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ พ ระองค์เสด็จ ไปจะสอดคล้ องกับหนังสื อคู่มื อการ
ท่องเที่ยวทางรถไฟ (Guide Book of Siam) ที่แนะนาสถานที่ที่สนใจในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ดอยสุ
เทพ วัด พระสิ ง ห์ อี กทัง้ นับ ตัง้ แต่สมั ยรั ช กาลที่ 5 กระทั่งสมัยรั ช กาลที่ 7 กลุ่ม คนที่ เดิน ทางมา
เชียงใหม่ต้องเดินทางไปเยี่ ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ กล่าวมานีแ้ สดงให้ เห็นว่าเป็ นสถานที่ ที่ได้ รับ
ความนิยมมาเป็ นเวลานานและเป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็ นมา
ของประวัตศิ าสตร์ เมืองเชียงใหม่
อย่างไรก็ ตามการเสด็จ เชี ยงใหม่ค รัง้ นี ท้ างจัง หวัด ยังได้ จัดงานแสดงสิน ค้ าหัตถกรรม
พื น้ เมื องที่ โรงเรี ยนยุพ ราชวิท ยาลัย โดยได้ ด าเนิ น การจัดงานอย่างงานฤดูห นาวในกรุ งเทพฯ 1
1

รายละเอียดงานฤดูหนาวอ่านเพิ่มเติม ใน เอนก นาวิกมูล. (2535, ตุลาคม-ธันวาคม). งานฤดูหนาว

2443-2471. ความรู้คือประทีป. (4): 28 - 31.
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ภายในงานได้ จดั แสดงสินค้ าหัตถกรรมของนักเรี ยนและสินค้ าศิลปหัตถกรรมของชาวพื ้นเมืองใน
มณฑลพายัพ ด้ วย อาทิ ช่างทอ ช่างเงิน ช่างปั น้ ช่างเคลือบมากกว่า 50 ร้ าน 1 จากการจัดงาน
แสดงสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมืองครัง้ นี ้ทาให้ ได้ รับการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เรี ยกว่า งาน
ฤดูหนาว โดยถือเป็ นงานประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือในช่วงเวลา
ต่อมาด้ วย นอกจากนัน้ การจัดงานแสดงสินค้ าหัตถกรรมพื น้ เมื องครัง้ นี ก้ ล่าวได้ ว่าทาให้ สินค้ า
หัตถกรรมพื ้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นที่ร้ ูจกั ของกลุ่มคนจานวนมากขึ ้นอีกทังงานดั
้
งกล่าวยัง
ได้ ดาเนินการจัดขึ ้นอีกเป็ นประจาทุกปี

ภาพประกอบ 23 ร้ านแสดงสินค้ าหัตถกรรมเครื่ องเงินในงานฤดูหนาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ม า: ส านัก หอจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ. ร. 7 เสด็จ เลี ย บมณฑลฝ่ ายเหนื อ พ.ศ. 2469.
ภ.003 หวญ19/46. ภาพงานแสดงเครื่ องเงินในงานแสดงหัตถกรรมของนางหล้ า.

1

กรมศิลปากร. (2560). เล่มเดิ ม. หน้ า 160.
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ภาพประกอบ 24 ร้ านแสดงสินค้ าหัตถกรรมเครื่ องปั น้ ในงานฤดูหนาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ม า: ส านัก หอจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ. ร. 7 เสด็จ เลี ย บมณฑลฝ่ ายเหนื อ พ.ศ. 2469.
ภ.003 หวญ19/46. ภาพร้ านแสดงเครื่ องปั น้ ในงานแสดงหัตถกรรมของห้ างศิริตนั .
หลังจากการเสด็จประพาสเมืองเชียงใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ มี
เชื อ้ พระวงศ์ เดิน ทางมาท่ อ งเที่ ย วเมื อ งเชี ย งใหม่ม ากขึน้ อาทิ ใน พ.ศ. 2470 พระวิม าดาเธอ
พระองค์เจ้ าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ, สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล
วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี , พระองค์เจ้ าอัพ ภัน ตรี ปชา และพระองค์เจ้ าเหมวดี
และใน พ.ศ. 2472 สมเด็จพระศรี สวริ นทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า ฯลฯ และการ
เสด็จของทุกพระองค์จะต้ องเสด็จไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งต่าง ๆ ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
นอกจากนันยั
้ งพบว่า ชุ่ม ณ บางช้ าง ข้ าราชการสังกัดกรมวิสามัญศึกษาจังหวัดกรุงเทพฯ
ได้ ย้ายมารับราชการครู ที่โรงเรี ยนยุพ ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.
2461 โดยทางแผนกศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การได้ ให้ เป็ นผู้นาชมทัง้ โบราณสถานของจังหวัด
กระทั่ง ใน พ.ศ. 2469 ได้ รับ หน้ าที่ เป็ นผู้นาเที่ ย วของกระทรวงศึก ษาธิ การและทางการจัง หวัด
เชียงใหม่ได้ แต่งตังให้
้ เป็ นผู้นาเที่ยวของจังหวัด โดยได้ เขียนเล่าประวัติการรับราชการของตนเองที่
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ไว้ วา่ “ใน พ.ศ. 2464 กรมรถไฟหลวงได้
เปิ ดขบวนรถด่วนระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ขึ ้น ทาให้ ชาวพระนครและชาวต่างจังหวัดอื่น ๆ พา
กันมาชมนครเชียงใหม่มากมาย มีนกั เรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาลใหญ่ ๆ ในจังหวัดพระนครนานักเรี ยน
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ขึ ้นมาทัศนาจรในระหว่างปิ ดภาคเรี ยนเป็ นจานวนมาก และมหาวิทยาลัยนาชมโบราณสถานและ
ประติมากรรม...”1
จากข้ อมูล ที่ กล่าวมาข้ างต้ นแสดงให้ เห็น ได้ ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวเริ่ ม มี กลุ่ม คนจาก
กรุ ง เทพฯ และต่างจัง หวัด เดิ น ทางขึน้ มาเที่ ย วชมจัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยทางรถไฟแล้ ว รวมถึ ง
หน่วยงานสถาบันศึกษาได้ จดั นานักเรี ยนและนักศึกษามหาวิทยาลัยเดินทางมาเที่ยวชมพร้ อมทัง้
ศึกษาประวัติค วามเป็ นมาของจัง หวัดเชี ย งใหม่ ดังนัน้ กล่าวได้ ว่า จากการที่ เริ่ ม มี กลุ่ม คนจาก
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟในช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ จึง
ทาให้ เกิดความรับรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ ้นในกลุ่ม
ราษฎรทัว่ ไปที่ได้ เดินทางขึ ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ในเวลาต่อมา
5.2 กลุ่มชาวต่ างประเทศ
ชาวต่ า งประเทศเป็ นกลุ่ ม คนที่ เดิ น ทางเข้ า มาในไทยจ านวนมาก หลัง จากไทยท า
สนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง เมื่อ พ.ศ. 2398 (ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ) ส่งผล
ให้ ประเทศไทยจ าเป็ นต้ อ งเปิ ดประเทศมากขึ น้ ต่ อ เนื่ อ งมาในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวยิ่ง เป็ นช่วงเวลาที่ ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ ามาในไทยเพิ่มมากขึน้ เพื่ อ
ประกอบกิจธุระต่าง ๆ อีกทังเมื
้ ่อประเทศไทยเปิ ดเดินรถไฟสายใต้ เชื่อมต่อกับสหรัฐมลายูแล้ วเปิ ด
ให้ บริ การเดินรถไฟระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 24612 ยิ่งเป็ นปั จจัยส่งเสริ มให้ ชาว
ต่างประเทศเดินทางเข้ ามาในไทยสะดวกรวดเร็วมากขึ ้น
จากการค้ นคว้ าบันทึกการเดินทางของชาวต่างประเทศพบว่าเมืองเชียงใหม่เป็ นสถานที่ที่
มีชาวต่างประเทศเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่ตงแต่
ั ้ ยงั ไม่มีเส้ นทางรถไฟสายเหนือ โดย
ในช่วงเวลาก่อนหน้ านันชาวต่
้
างประเทศได้ เดินทางโดยทางเรื อจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่ ซึ่ง
เมื องเชียงใหม่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ความน่าสนใจมาตัง้ แต่สมัยนัน้ กระทั่งรถไฟสายเหนื อ
สามารถเดินรถจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464 เริ่ มมีชาวต่างประเทศ
เดิน ทางโดยรถไฟจากกรุ งเทพฯ ไปเชี ยงใหม่คือ นายเอ็บ เบ คอร์ เนรุ ป (Ebbe Kornerup) ชาว
1

ชุ่ม ณ บางช้ าง. (2504). วัฒนธรรมและศิลปกรรมของจังหวัดเชียงใหม่. ใน งานศพ นางแช่ม ชัยนาม

ณ เมรุฌ าปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิ หาร วันที ่ 15 พฤษภาคม 2504. หน้ า 4-5.; และ ชุ่ม ณ บางช้ าง.
(2515). นาเทีย่ วจังหวัดเชี ยงใหม่. ไม่มีเลขหน้ า.
2

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 33.
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เดนมาร์ กเป็ นนักเขี ยนที่ มี ชื่อเสี ยงทางด้ านแต่งหนังสื อเรื่ องของประเทศต่าง ๆ เดินทางเข้ ามา
ประเทศไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในเดือนมกราคม พ.ศ. 24661
ได้ เขี ย นบั น ทึ ก เรื่ อ งราวการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศไทยทั ง้ ภาคตะวั น ตก ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต้ พร้ อมทัง้ เรี ยบเรี ยงเขี ยนเป็ นหนังสื อเรื่ อง
Friendly Siam ภายในหนังสือได้ เขียนถึงการเดินทางโดยรถไฟจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไปเชียงใหม่ได้
เขียนบรรยายถึงขบวนรถไฟกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ไว้ วา่
The mail express, a long and graceful train composed of modern eight-wheeled bogiecars 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

นอกจากนันยั
้ งเขียนบรรยายถึงสิ่งที่พบเห็นภายในขบวนรถไฟและบรรยากาศสองข้ างทาง
กระทัง่ ถึงเมืองเชียงใหม่ นายเอ็บเบ คอร์ เนรุป เขียนบรรยายภายในเมืองเชียงใหม่ไว้ อย่างน่าสนใจ
อาทิ ถนน, ตลาดเช้ า, วัดเก่า, ดอยสุเทพ, ผู้หญิงและผู้ชายชาวลาว และโรงเรี ยนหญิงล้ วนและชาย
ล้ วนที่ก่อตังโดยมิ
้
ชชันนารี อเมริ กัน รวมถึงบรรยายถึงเมืองอื่น ๆ ในภาคเหนือด้ วย ได้ แก่ ลาพูน
ลาปาง พะเยา เชียงราย และเชียงแสน
จากบันทึกของชาวต่างประเทศจะเห็นได้ ว่ามีกลุ่มชาวต่างประเทศที่ให้ ความสนใจเดิน
ทางเข้ ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย และยังได้ กล่าวแนะนาประเทศไทยไว้ ในบันทึกความว่า
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,
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. ชาวต่างประเทศ (เยี่ยมเมืองไทย).

เดนมาร์ ก. กต.33.6.4/9. เรื่ อง มิสเตอร์ เอ็มเมกอร์ เนรุราชู ทูตเดนมาร์ ทไปเที่ยวหัวเมืองฝ่ ายเหนือ (พ.ศ. 2466).
2

Ebbe 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

จากข้ อความข้ างต้ นกล่าวได้ ว่าเป็ นการแสดงคาเชิญชวนให้ ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ า
มาท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศไทยและใช้ บริ ก ารโดยสารรถไฟในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศที่ มี ความสะดวกสบายมี ที่ พักบริ การทัง้ โรงแรมและบ้ านพักตลอดเส้ นทางการ
เดินทาง
นอกจากนันพบว่
้
ายังมีชาวเยอรมันที่เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยแล้ วได้ เดินทางขึ ้นไป
เมืองเชียงใหม่ได้ จดบันทึกไว้ วา่
บริ เวณเมืองเก่าภายในกาแพงเมืองก็ยงั คงรักษาลักษณะเดิมไว้ ได้ ใต้ หมู่ปาล์มและต้ นไม้ เก่าแก่
เราจะเห็น วัดที่สวยงาม วัดบางวัดเช่น วิหารวั ดพระสิงห์ ยังสร้ างด้ วยไม้ ทงั ้ หลังสลักเป็ นลวดลาย
สวยงาม สิง่ ก่อสร้ างใหม่ ๆ จะใช้ วสั ดุก่อสร้ างที่เป็ นอิฐซึ่งไม่สวยงามและรูปแบบไม่กลมกลืนเท่า ตาม
ทางผ่านเมืองจะเห็นบ้ านไทยที่มีใต้ ถนุ สูงอยูห่ ลังหมูไ่ ม้ อนั เป็ นไม้ ผล หรื อเป็ นต้ นชบาซึง่ มีดอกสีแดงที่นี่
เป็ นที่อยูข่ องพวกข้ าราชการ เพราะกรมการปกครองต่าง ๆ อยูใ่ นบริ เวณวังเก่าซึง่ อยูใ่ นกาแพงเมือง
เชียงใหม่เป็ นเมืองที่สวยงาม และสาหรับชาวยุโรปเชียงใหม่เป็ นสถานพักผ่อนที่แสนสบาย เพราะ
ห่างจากกาแพงเมืองด้ านตะวันตกออกไปสามกิโลเมตรจะเป็ นดอยซึ่งมีป่าไม้ ปกคลุม คือดอยสุเทพ
ทางเดินสูด่ อยเป็ นทางที่แดดเปรี ย้ งผ่านทุง่ นา แต่เวลานี ้ก็มีถนนซึ่งรถไปถึงได้ บนเนินดอยจะเห็นเจดีย์
ปิ ดทองเหลืองอร่ามของวัดสุเทพซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นที่เหมาะและมองเห็นได้ แต่ไกล สูงขึ ้นไปอีก 1,000 เมตรจะ
ถึงยอดดอย จากยอดดอยมองลงมาจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามทังทางด้
้
านตะวันตกและตะวั นออก เมื่อ
ปลายเดือนมีนาคม ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470-ผู้วิจยั ) ผู้เขียนได้ มีโอกาสเห็นภาพอาทิตย์ตกจากยอดดอย
ดวงอาทิตย์สแี ดงฉานค่อย ๆ คล้ อยลงหลังทิวเขาที่มีป่าไม้ ขึ ้นปกคลุม เนินเขาเหล่านันเป็
้ นทิวต่อกันไป
ไม่มีจดุ จบเหมือนสายคลืน่ ถ้ ามองไปทางตะวันออกจะเห็นเขตที่ราบของเมืองเชียงใหม่อยูใ่ นความมืด
สลัว มีแสงไฟเริ่ มปรากฏขึ ้นบางแห่ง หลังเมืองเชียงใหม่เป็ นทิวเขาซับซ้ อนจากเหนือไปใต้ จนสุดสายตก
1

Ebbe Kornerup. (1999). Op. cit. Preface.

114
บนเนินที่เกือบจะถึงยอดดอยนี ้ พวกมิชชันนารี ได้ สร้ างบ้ านหลังเล็ก ๆ ขึ ้นไว้ เพื่อใช้ เป็ นที่หลบร้ อน
ยามที่วา่ งงานในโรงเรี ยนและโรงพยาบาลและอากาศข้ างล่างร้ อนจัด นับว่าเป็ นที่สงู ที่หลบอากาศแบบ
เขตร้ อนได้ อย่างแท้ จริ ง สถานที่นี ้เป็ นที่พกั ผ่อนที่ยงั ไม่ถกู รบกวนและหาได้ ยากในโลกนี ้ ทางที่จะเข้ าไป
ถึง มีแต่ทางเดินที่สงู ชันมีต้นไม้ สนขึ ้นปกคลุม บนเนินต่าลงไปมีบ้านพักร้ อนซึ่งชาวยุโรปที่พานักอยูใ่ น
เมืองเชียงใหม่สร้ างไว้ เพื่อหลบร้ อนและถ้ าจาเป็ นจะต้ องไปทางานในเชียงใหม่ซึ่งเป็ นเมืองที่มีสภาพ
อากาศและความเป็ นอยูเ่ หมาะที่สดุ สาหรับชาวยุโรปก็จะไปกลับในวันเดียวกันได้ ...1

จากข้ อความข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ เป็ นการบรรยายถึงสภาพของเมืองเชียงใหม่และสถานที่ที่
น่าสนใจคือ วัดพระสิงห์และดอยสุเทพ ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ได้ รับความนิยมของกลุ่มคนต่าง ๆ มาโดย
ตลอดและยังเป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่ดีสาหรับชาวยุโรปที่ได้ เดินทางเข้ ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย
เพื่อประกอบกิจธุระต่าง ๆ และรับราชการในประเทศไทยมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 เรื่ อยมา
นอกจากนันยั
้ งพบว่าในระหว่าง พ.ศ. 2464-2474 มีชาวต่างประเทศที่เป็ นบุคคลสาคัญ
และกลุ่ม คณะที่เดินทางเข้ ามาประเทศไทยแล้ วได้ เดินทางด้ วยรถไฟจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไปเที่ ยว
เชีย งใหม่ อาทิ ในเดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2469 นายพลเรื อจัต วา เปาล์ เบนเก (Admiral Paul
Behncke) ชาวเยอรมันพร้ อมครอบครัว 2, ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 คณะท่องเที่ยวนักเรี ยน
อเมริ กันและอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งนิวยอร์ ก จานวน 106 คน3 และในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2473 คณะสมาคมเวชกรรมสาหรับโรคเมืองร้ อนแห่งบูรพเทศ (The Far Eastern Association of
Tropical Medicine)4
จากความนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 ทาให้ หลังจากการสร้ าง
เส้ นทางรถไฟเหนือแล้ วเสร็จสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 ปรากฏว่ามีคนจานวน
มากเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ทงั ้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ ้น ดังเห็นได้ จาก
1

วิลเฮลม์ เครดเนอร์ . (2520). เล่มเดิ ม. หน้ า 141-143.

2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. ชาวต่างประเทศ (เยี่ยมเมืองไทย).

เยอรมัน. กต.33.6.3/25. เรื่ อง นายพลเรื อเอกเบนเก ชาวเยอรมันจะขึ ้นไปเที่ยวชมเชียงใหม่ (พ.ศ. 2469).
3

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. การต่างประเทศ. (ชาวต่างประเทศ). ศธ.

22.4/10. เรื่ อง การประชุมรับรองคณะท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยนิวยอร์ ก (17 ก.ย. 2471 – 19 ก.พ. 2471).
4

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. การต่างประเทศ. (ชาวต่างประเทศ). ศธ.

22.4/12. เรื่ อง การรับรองของมหาวิทยาลัยลอยน ้า (13 ก.พ. 2471 – 31 ม.ค. 2473).
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จานวนผู้โดยสาร ระหว่าง พ.ศ. 2464-2474 (ตาราง 2) อย่างไรก็ตามในจานวนผู้โดยสารดังกล่าว
ยังรวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบกิจธุระอื่น ๆ ด้ วย
ตาราง 2 จานวนผู้โดยสารรถไฟของสถานีเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2464-2474
พุทธศักราช (พ.ศ.)
พ.ศ. 2464

จานวนผู้โดยสาร (คน)
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

ที่ ม า: ส านั ก หอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ . เอกสารกระทรวงการคลั ง. ROYAI RAILWAY
DEPARTMENT. กค.0301.1.38.I/26-30. เรื่ อง ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION
OF THE SIAMESE STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2464-2475.
6. ความเปลี่ ย นแปลงของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม การ

ท่ องเที่ยวของกรมรถไฟหลวง
เมื่ อ เส้ น ทางรถไฟสายเหนื อ สามารถเปิ ดเดิน รถไฟระหว่างสถานี ก รุ ง เทพฯ กับ สถานี
เชียงใหม่ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464 นับเป็ นจุดเปลี่ยนแปลงสาคัญอีกจุดหนึ่ง นับตังแต่
้ การ
ปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (พ.ศ. 2411-2453) ที่ได้
ดาเนินการดึงอานาจการปกครองจากกลุ่มเจ้ านายเชียงใหม่เข้ าสู่ศนู ย์กลางอานาจที่กรุงเทพฯ ได้
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สาเร็ จ 1 แต่กระนัน้ ถื อได้ ว่าเป็ นความสาเร็ จทางด้ านการเมืองการปกครองมากกว่าความสาเร็ จ
ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
แต่เมื่อเส้ นทางรถไฟสายเหนือมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ วนับเป็ นปั จจัยส่งเสริ มให้ เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ และสังคมมากขึน้ เนื่ องจากการคมนาคมขนส่งสิน ค้ าอุปโภค
บริ โภค และสิ่ งใหม่ ๆ ที่ถูกนาขึน้ มาจากกรุ งเทพฯ มี ความสะดวกรวดเร็ วมากขึน้ อีกทัง้ จั งหวัด
เชี ย งใหม่ ไ ด้ ถูก จัด ให้ เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วส าคัญ ทางภาคเหนื อ ของไทยจากกรมรถไฟหลวง
เนื่ องจากว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็ นเมื องศูนย์ กลางอานาจการปกครองมาแต่เดิม สมัยอาณาจักร
ล้ านนา อีกทังยั
้ งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทังทางธรรมชาติ
้
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม จึง
ถือได้ วา่ เป็ นจังหวัดที่มีความพร้ อมมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
หลังจากเส้ นทางรถไฟสายเหนือสามารถเปิ ดเดินรถได้ ถึงสถานีเชียงใหม่ จึงเริ่ มเกิดความ
เปลี่ยนแปลงภายในจังหวัดเชียงใหม่หลายอย่าง ในขันแรกจั
้
งหวัดเชียงใหม่มีความเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ ชดั ที่จากเดิมเป็ นการผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครับเปลี่ยนมาเป็ น
การผลิตสินค้ าการเกษตรเพื่อค้ าขาย เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจจึงส่งผลมาถึง
ความเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคม โดยในจังหวัดเชียงใหม่มีความเป็ นสังคมเมืองสมัยใหม่มากขึ ้น
เห็นได้ จากการมีเส้ นทางคมนาคมถนนและสิ่งทันสมัยต่าง ๆ มากขึ ้น ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในหัวข้ อ
เมืองเชียงใหม่เมื่อทางรถไฟสายเหนือมาถึง ดังนัน้ ในส่วนนีจ้ ะขอกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นเมื่อเส้ นทางรถไฟสายเหนือมาถึงจังหวัดเชียงใหม่
เมื่ อรถไฟมาถึงเมื องเชี ยงใหม่แล้ วทาให้ มี จ านวนผู้คนและสิ่ งของต่าง ๆ ที่ ถูกขนส่งนา
ขึ ้นมาจากกรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมาก ซึ่งสินค้ าที่นาขึ ้นมาจากกรุงเทพฯ เป็ นสินค้ า
ที่น ้าหนักมาก อาทิ รถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร 2 ดังนันการขนส่
้
งสิ่งของที่มีน ้าหนักและจานวน
มาก จากสถานีรถไฟเข้ าสู่ตวั เมืองเชียงใหม่จาเป็ นต้ องมีถนนและสะพานข้ ามแม่น ้าปิ งเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ ว โดยในช่วงเวลาก่อนที่รถไฟมาถึงเมืองเชียงใหม่ภายในตัวเมืองเชียงใหม่เริ่ มมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการมาถึงของรถไฟสายเหนือ โดยการปรับปรุงถนนที่มีอยูแ่ ล้ วแต่เดิมหลาย
เส้ นทาง จากบันทึกการเดินทางของพระยาสุนทรเทพกิจ จารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ที่เดินทางขึ ้นไป
1

อ่านเพิ่มเติม ใน สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. บทที่ 8.

2

ปลายอ้ อ ชนะนนท์. (2530). เล่มเดิ ม. หน้ า 55.
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จังหวัดเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2465 บันทึกชื่อถนนไว้ ดงั นี ้ ถนนแม่ออน ถนนท่าแพ ถนนสวนดอก ถนนวิ
ชยานนท์ ถนนแก้ วนวรัฐ ถนนจ่าแสนวงศ์ ถนนช่างฆ้ อง ถนนศรี ดอนไชย ถนนเจริ ญประเทศ ถนน
ช้ างคลาน ถนนสันคู ถนนช้ างม่อย ถนนราษฎรเชียงแสน ถนนศรี ภมู 1ิ์
นอกจากการปรับปรุ งถนนแล้ ว ยังมีการสร้ างสะพานข้ ามแม่นา้ ปิ งหรื อสะพานนวรัฐขึน้
ใหม่ แ ทนสะพานนวรั ฐ เดิ ม (สะพานแรก) สร้ างใน พ.ศ. 2453 เป็ นสะพานสร้ างด้ ว ยไม้ สั ก
(ภาพประกอบ 25) ผ่านการใช้ งานมาแล้ วเป็ นเวลามากกว่าสิบปี และถูกไฟไหม้ เสียหายบางส่วน
นอกจากนัน้ ในฤดูน า้ หลากถู ก ซุ ง ไม้ จ านวนมากกระแทกพั ง เสี ย หาย จึ ง เป็ นสาเหตุให้ ต้ อ ง
ดาเนินการสร้ างสะพานนวรัฐขึ ้นใหม่เพื่อทดแทนสะพานนวรัฐเดิม
การสร้ างสะพานนวรั ฐ (สะพานที่ 2) ได้ เริ่ ม สร้ างใน พ.ศ. 2460 เมื่ อ รถไฟมาถึ ง เมื อ ง
เชียงใหม่ โดยสะพานใหม่นีไ้ ด้ รับการสร้ างเป็ นสะพานทาจากเหล็ก (ภาพประกอบ 26) มีความ
แข็งแรงมากกว่าสะพานนวรัฐเดิมที่สร้ างจากไม้ สักแล้ วเสร็ จพร้ อมเปิ ดใช้ งานใน พ.ศ. 2466 เพื่อ
รองรั บ จ านวนรถยนต์ ที่ มี ม ากขึน้ ดัง เห็ น ได้ จ ากการประกาศกระแสพระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวให้ ใช้ พระราชบัญญัติรถยนต์ในท้ องที่จงั หวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2465 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2465 ความว่า
บัดนี ้ ได้ ทรงทราบฝ่ าละอองธุลีพระบาทว่า การใช้ รถยนต์ในท้ องที่จงั หวัดเชียงใหม่มีจานวนมาก
ขึ ้นกว่าแต่ก่อน ถึงเวลาสมควรจะใช้ พระราชบัญญัติ เพื่อควบคุมการเดินรถให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและ
ปราศจากภยันตราย
ให้ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจัดตังเจ้
้ าพนักงานขึ ้นสาหรับจดทะเบียนรถยนต์และกระทาการอื่น ๆ
ให้ เป็ นไปตามพระราบบัญญัติ...2

จากประกาศพระราชบัญ ญั ติ ร ถยนต์ ในท้ องที่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ พ.ศ. 2465 สามารถ
วิเคราะห์ได้ ว่า ภายในจังหวัดเชียงใหม่มีจานวนรถยนต์ชนิดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้นหลังจากถูกขนส่ง
นาขึ ้นมาจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ สอดคล้ องกับบันทึกการเดินทางของพระยาสุนทรเทพกิจจา
1

พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางสุ). (2465). เล่มเดิ ม. หน้ า 48-49.

2

ประกาศกระแสร์ พระบรมราชโองการ ให้ ใช้ พระราชบัญญัติรถยนต์ในท้ องที่จงั หวัดเชียงใหม่. (2465,

30 เมษายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 39. หน้ า 10-11.
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รักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ที่เดินทางขึ ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2465 บันทึกไว้ วา่ “ยานพาหนะต่าง ๆ
ที่ ใช้ อยู่ในร่ วมนครเชี ยงใหม่ ในเวลานี โ้ ดยประมาณมี จ านวนดังนี ้ รถยนต์ 50 คัน รถม้ า 50 คัน
จักรยาน 2,000 คันเศษ นอกนันก็
้ มีเกวียนล้ อหุ้มเหล็ก สาหรับบรรทุกสินค้ าเป็ นจานวนมาก (ตาม
ทะเบียน พ.ศ. 2465 เพียงสิ ้นเดือนธันวาคม มีจานวน 3,383 คัน)...”1
นอกจากจานวนรถยนต์ที่มีเพิ่มมากขึ ้นแล้ วยังมีการขนส่งสินค้ าจาพวกสินค้ าเกษตรและ
สินค้ าอุปโภคบริ โภคต่าง ๆ ดังนันการปรั
้
บปรุงถนนและการสร้ างสะพานนวรัฐใหม่นี ้ผู้วิจยั วิเคราะห์
ว่าคงสร้ างขึน้ เพื่ อรองรับ กลุ่ม คนที่ เดินทางจากกรุ ง เทพฯ ขึน้ มาท่องเที่ ยวจังหวัดเชี ยงใหม่ที่ มี
จานวนเพิ่มมากขึ ้นด้ วย ประกอบกับในช่วงเวลาการปรับปรุงถนนและการสร้ างสะพานนวรัฐใหม่
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผู้บญ
ั ชาการกรมรถไฟหลวงในขณะนันได้
้ เสด็จ
มาตรวจการปรับปรุงถนนและการสร้ างสะพานนวรัฐใหม่นี ้ด้ วยพระองค์เอง2 และยังมีเจ้ าแก้ วนวรัฐ
เจ้ าหลวงองค์ที่ 9 แห่งนครเชียงใหม่เป็ นแม่กองจัดสร้ างถนนหลายสายและสะพานนวรัฐใหม่ จาก
ผลงานของพระองค์ทาให้ นามของพระองค์ได้ รับเกี ยรติเป็ นนามของสะพานนวรัฐ ถนนนวรัฐ ฯลฯ
เพื่อเป็ นเกียรติยศสืบมา3

1

พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางสุ). (2465). เล่มเดิ ม. หน้ า 49.

2

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 30.

3

วงศ์สกั ก์ ณ เชียงใหม่. (2539). เจ้าหลวงเชี ยงใหม่. หน้ า 165.
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ภาพประกอบ 25 สะพานนวรัฐ (สะพานแรก) สร้ างใน พ.ศ. 2453
ที่มา: ณัฐกานต์ ลิ่ มสถาพร; และ บุญเสริ ม สาตราภัย. (2553). เชี ยงใหม่ (ใหม่ ) เชี ยงใหม่
(เก่า). หน้ า 139.

ภาพประกอบ 26 สะพานนวรัฐ (สะพานที่ 2) สร้ างใน พ.ศ. 2464
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่. ภ.002 หวญ.
32/16. ภาพสะพานนวรัฐ ข้ ามแม่น ้าปิ งที่ตดิ กับถนนเจริญราษฎร์ .
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นอกจากการปรับปรุ งถนนและสร้ างสะพานนวรัฐขึน้ ใหม่ภายในตัวเมื องเชี ยงใหม่แล้ ว
ในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเส้ นทางถนนจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังอาเภอรอบ
นอกแล้ ว อาทิ อาเภอดอยสะเก็ด, อาเภอหางดง, อาเภอแม่ริม,1 อาเภอสันกาแพง, อาเภอสันทราย
และอาเภอจอมทอง2 โดยเส้ นทางถนนดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงจากเส้ นทางเดินเท้ าเป็ นเส้ นทาง
สาหรับเกวียนมาตังแต่
้ พ.ศ. 24443 ต่อมาใน พ.ศ. 2458 เพื่อตอบสนองต่อกิจการรถไฟจึงได้ เริ่ ม
ปรับปรุงเส้ นทางเกวียนเป็ นเส้ นทางถนนเพื่อให้ สามารถขนส่งสินค้ าในท้ องถิ่นมายังสถานีรถไฟได้
อย่างสะดวก4
ดังนันท
้ าให้ การขนส่งสินค้ าทางการเกษตรจากอาเภอรอบนอกเข้ ามาสู่ตวั เมืองเชียงใหม่
เพื่อค้ าขายและขนส่งสินค้ าโดยทางรถไฟลงไปขายที่กรุงเทพฯ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ ้น อีกทัง้
เส้ นทางถนนอาเภอรอบนอกดังกล่าวยังสามารถเอื อ้ ประโยชน์ให้ กับนักท่องเที่ ยวที่ต้องการจะ
เดินทางไปเที่ยวยังอาเภอรอบนอกด้ วย อาทิ การเดินทางไปยังอาเภอสันกาแพงเพื่อชมการผลิต
เครื่ องปั น้ ดินเผาและผ้ าทอที่เป็ นสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ดังที่กรมรถไฟหลวง
ได้ ลงโฆษณาเชิญชวนให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมยังสถานที่ผลิตสินค้ า
ยิ่ ง ไปกว่า นัน้ เมื่ อ รถไฟสายเหนื อ มาถึ ง เมื อ งเชี ย งใหม่ ท าให้ ระบบเศรษฐกิ จ ระหว่า ง
กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กนั มากขึ ้น กล่าวคือแต่เดิมภายในเมืองเชียงใหม่การใช้ เงิน
หน่วยบาทยังไม่เป็ นที่นิยมของกลุ่มคนเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากภายในเมืองเชียงใหม่นิยมใช้ เงิน
เป็ นหน่วยรูปี ซึ่งเป็ นเงิ นของประเทศอินเดียที่ถูกนามาเข้ าโดยชาวอังกฤษตังแต่
้ ครัง้ ที่ธุรกิจป่ าไม้
ของเมืองเชียงใหม่รุ่งเรื อง กระทัง่ รัฐบาลสยามดาเนินการปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพ พ.ศ.
2442 ผนวกเมืองเชียงใหม่เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของสยาม ทาให้ เงินบาทเริ่ มเข้ ามาเป็ นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนซื ้อขายสินค้ าระหว่างกันมากขึ ้น

1

พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางสุ). (2465). เล่มเดิ ม. หน้ า 49.

2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์.

รฟท.2/18. เรื่ อ ง THE RECORD, THE JOURNAL OF THE BOARD OF COMMERCIAL DEVELOPMENT.
NO.30-38, 1930 (พ.ศ. 2473).
3

รัตนาพร เศรษฐกุล. (2552). ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จวัฒนธรรมแอ่งเชี ยงใหม่ -ลาพูน. หน้ า 285.

4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 291.
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กระทั่งเมื่ อ รถไฟเดิน รถถึ ง เมื อ งเชี ยงใหม่มี ก ลุ่ม คนจากกรุ ง เทพฯ เดิน ทางขึน้ ไปเมื อ ง
เชียงใหม่มากขึ ้นและเพื่อให้ การใช้ เงินบาทเกิดความนิยมในเมืองเชียงใหม่ ทาให้ ใน พ.ศ. 2470 มีการ
จัด ตัง้ ธนาคารแบงก์ ส ยามกัม มาจล (ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ) แห่ง แรกในภาคเหนื อ ขึน้ ที่ เมื อ ง
เชียงใหม่มีที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณฝั่ งตรงข้ ามกับสถานีรถไฟเชียงใหม่ (ภาพประกอบ 27) เพื่ออานายความ
สะดวกของกลุ่มคนที่เดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึน้ ไปเชียงใหม่ไม่ต้องนาเงินติดตัวไปจานวนมากเพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทาง ดังสมเด็จพระบรมเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้
กล่าวไว้ ในอธิบายเรื่ องเที่ยวความว่า “เงินที่จะใช้ สอยตามระยะทางการที่เอาเงินสดติดตัวไปมาก ๆ
ลาบากทังในการรั
้
กษาและในการที่จะยกขน...”1
ดังนันการมี
้
ธนาคารพาณิชย์ที่เมืองเชียงใหม่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเบิกเงินใช้ จ่ายได้
อย่างสะดวก อีกทัง้ ยังเป็ นประโยชน์ตอ่ กลุ่มพ่อค้ าระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่สามารถทาการ
โอนเงิ น จ่ า ยช าระค่ า สั่ง ซื อ้ สิ น ค้ า กั น ได้ อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ ว ซึ่ ง แต่ เดิ ม ต้ องอาศัย ใช้ บริ ก าร
กรมไปรษณี ย์โทรเลขในการรับส่งธนาณัติ 2 และยังเป็ นการสร้ างความคุ้นเคยให้ กับกลุ่มคนเมือง
เชียงใหม่นิยมใช้ เงินบาทแทนเงินรูปี อีกทังทางรั
้
ฐบาลยังจ่ายเงินเดือนข้ าราชการที่ประจาการอยู่
เมืองเชียงใหม่เป็ นเงินบาทด้ วยเพื่อให้ เงินบาทมีจานวนแพร่หลายมากขึ ้นแทนที่เงินรูปี3

1

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2550). เล่มเดิ ม. หน้ า 10.

2

ปลายอ้ อ ชนะนนท์. (2530). เล่มเดิ ม. หน้ า 87-88.

3

รัตนาพร เศรษฐกุล. (2552). เล่มเดิ ม. หน้ า 296.
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ภาพประกอบ 27 อาคารธนาคารแบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์)
ที่มา: ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร; และ บุญเสริ ม สาตราภัย. (2553). เชี ยงใหม่(ใหม่) เชี ยงใหม่
(เก่า). หน้ า 184.
7. ปั จจัยที่มาของการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
การเกิดขึ ้นของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เริ่ มเกิดขึ ้นหลังจากเส้ นทางรถไฟ
สายเหนือสร้ างแล้ วเสร็ จสามารถเปิ ดเดินรถไฟได้ ถึงสถานีเชียงใหม่ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464 จึง
เป็ นปั จจัยสาคัญทาให้ การเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปจังหวัดเชียงใหม่มีความสะดวกรวดเร็ วใน
การเดินทางมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าววัฒนธรรมการท่องเที่ยวเริ่ ม
เป็ นที่รับรู้ ในสังคมไทยแล้ วและยังเป็ นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาเศรษฐกิจทาให้
รัฐบาลจาเป็ นต้ องหารายได้ เข้ าสูป่ ระเทศ ดังนันธุ
้ รกิจการท่องเที่ยวจึงเป็ นธุรกิจที่ส ามารถทารายได้
ให้ กบั ประเทศไทย
7.1 การเกิดขึน้ ของวัฒนธรรมการท่ องเที่ยวเพื่อพักผ่ อนหย่ อนใจ
วัฒ นธรรมการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นและเป็ นที่นิยมในกลุ่มชาติ
ตะวันตกก่อนที่จะแพร่หลายมาสู่ภาคภูมิอื่นในโลก ต่อมาไทยเริ่มมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมาก
ขึน้ หลังจากการทาสนธิ สัญ ญาเบาว์ริง เมื่ อ พ.ศ. 2398 ส่งผลให้ มี ช าวตะวันตกหลายชาติเดิน
ทางเข้ ามาในไทยมีจานวนเพิ่มขึ ้น ทังเดิ
้ นทางเข้ ามาเผยแพร่ศาสนา ค้ าขาย ทูต และรับราชการใน
สยามจานวนมาก ดังเห็นได้ จากบันทึกของนายลูอิส ไวเลอร์ เจ้ ากรมรถไฟ (พ.ศ. 2444-2460) ที่ได้
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บันทึกสถิติรวบรวมจานวนชาวยุโรปที่เข้ ามารับราชการในสยามช่วงเวลารัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) มีจานวนทัง้ สิน้ 228 คน ประกอบด้ วยชาวอังกฤษ
110 คน ชาวเยอรมัน 45 คน ชาวเดนมาร์ ก 42 คน ชาวอิตาเลียน 13 คน ชาวฮอลแลนด์ 8 คน ชาว
ฝรั่งเศส 7 คนและชาวอเมริกนั 3 คน1
จากสาเหตุที่มีชาวตะวันตกเข้ ามารับราชการในไทยจานวนมากนัน้ ด้ วยเพราะช่วงเวลา
ดังกล่าว ในสยามยังไม่มีผ้ มู ีความรู้เกี่ยวกับระบบปกครองและวิทยาการแบบสมัยใหม่ อาทิ การ
สร้ างเส้ นทางรถไฟ การวางระบบไปรษณีย์โทรเลข ฯลฯ ประกอบกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว เป็ นช่ ว งเวลาของการปฏิ รูป ประเทศท าให้ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งว่า แจ้ ง
ชาวตะวันตกหลายชาติเข้ ามาดารงตาแหน่งสาคัญ ในหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อดาเนินการ
วางรากฐานระบบการปกครองและวิทยาการแบบสมัยใหม่ในไทย
จากที่กล่าวมาทาให้ ชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ ามาอยู่อาศัยในไทยได้ นาวัฒ นธรรมการ
ท่องเที่ ยวเพื่ อพักผ่อนหย่อนใจจากชาติตะวันตกเข้ ามาแพร่ หลายในสังคมไทย งานศึกษาของ
ปิ่ นเพชร จาปา ชี ้ให้ เห็นว่า การท่องเที่ยวในสมัยก่อนรัชกาลที่ 4 เป็ นสิ่งที่แฝงอยูใ่ นการเดินทางเพื่อ
ประกอบศาสนกิจและกิจธุระต่าง ๆ แต่หลังจากสมัยรัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา การท่องเที่ยวมีความ
หมายถึงการเดินทางเพื่อความสุขสาราญใจหรื อการเดินทางพักผ่อนตากอากาศเพื่อรักษาสุขภาพ
ตลอดจนเป็ นการเดินทางเพื่อเปิ ดโลกทัศน์เพิ่มพูนความรู้ แก่ตนเอง 2 นอกจากนัน้ งานศึกษาของ
วีรยุทธ ศรี สวุ รรณกิจ ยังชี ้ให้ เห็นว่า การเดินทางเปลี่ยนอากาศเริ่มเข้ าสูส่ ยามตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 4
เช่น การเดินทางเปลี่ยนอากาศที่อ่างศิลา เขาสามมุข และเกาะสีชัง ล้ วนเป็ นที่ไม่เคยปรากฏมา
ก่อนในสังคมสยาม แนวคิดการพักผ่อนหย่อนใจแบบจารี ตไม่เคยคานึงถึงคุณ ประโยชน์ที่มีต่อ
สุขภาพ3
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าเริ่ มเกิดความนิยมในราชสานักก่อนโดยแพร่หลายเฉพาะในหมูเ่ จ้ านาย
และชนชันสู
้ ง4 ดังเห็นได้ จากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงสร้ างพระราชวัง
1

ลูอิส ไวเลอร์ . (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 150.

2

ปิ่ นเพชร จาปา. (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 56-57.

3

วีรยุทธ ศรี สวุ รรณกิจ. (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 55.

4

นิธิ เอียวศรี วงศ์. (2557). ผ้ าชาวม้ า, ผ้ าซิ่น, กางเกงใน และ ฯลฯ ว่าด้ วยประเพณี, ความเปลีย่ นแปลง

และเรื่ องสรรพสาระ. ใน อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วกับผลกระทบต่อวัฒนธรรม. หน้ า 65.
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ในต่างจังหวัดแห่งหลาย เช่น พระราชวังบางปะอิน พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังพระ
นครคีรี (เขาวัง) ฯลฯ เพื่อใช้ เป็ นสถานที่ประทับเวลาเสด็จแปรพระราชฐานหรื ออีกนัยคือ การเสด็จ
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และต่อเนื่องมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรง
โปรดปรานการเสด็จประพาสต้ นไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ได้
เสด็จประพาสต้ นถึงจานวน 24 ครัง้ 1 เพื่อตรวจตราบ้ านเมืองและเพื่อเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้ วย
นอกจากนันสมเด็
้
จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์เรื่ อง
เที่ยวตามที่ตา่ ง ๆ อธิบายถึงประโยชน์ของการเดินทางท่องเที่ยวไว้ วา่
การเที่ยวเตร่นี ้มีประโยชน์ว่ารวบยอด 2 ประการคือ ได้ ความสุขสาราญประการ 1 และได้ ความรู้
ประการ 1 ส่วนความสุขนันก็
้ เป็ นสิง่ ซึง่ อนุโลมต่อกัน แม้ แต่คนไข้ ได้ แปรสถานในเวลาอันสมควร หมอก็
ย่อยถือว่าเป็ นทางที่จะหายได้ เร็ ว ถึงคนซึ่งไม่มีอาการถึงป่ วยเจ็บ เป็ นคนที่ประจาการมีกิจธุระต่าง ๆ
ย่อมมีเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ า เมื่อได้ ละกิจกังวลแปรสถานไปเที่ยวเตร่ ตามอาเภอใจเสียได้ ครัง้ หนึ่ง
คราวหนึง่ ก็ยอ่ มชื่นบานสาราญกายตลอดจนจิตรใจ กลับทาการได้ แข็งแรงดีขึ ้นกว่าเก่า
ส่วนความรู้ มีเหตุ 3 อย่างรู้ ได้ โดยรู้ สกึ เอง กล่าวคือที่ได้ เห็นได้ ยินได้ ถกู ต้ องและชิมรสเป็ นต้ นอย่าง 1
รู้ได้ โดยความรู้สกึ ของผู้อื่นกล่าวคือ ได้ ฟังคาฤาได้ อา่ นหนังสือที่ผ้ อู ื่นเขาได้ ร้ ูสกึ มาเองแล้ ว มาพรรณนา
ให้ เข้ าใจอย่าง 1 และคิดตริ ตรองตามด้ วยสติปัญญาของตนอีกอย่าง 1…2

จากค าอธิ บ ายถึ งประโยชน์ ของการเดิน ทางไปท่องเที่ ยวตามสถานที่ ท่องเที่ ยวต่าง ๆ
สามารถกล่าวสรุ ปได้ ว่า การท่องเที่ยวเป็ นประโยชน์ทงได้
ั ้ ความสุขสาราญและความรู้ต่อบุคคลที่
ได้ เดินทางไปท่องเที่ยว และยิ่งเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่ปฏิบตั ิราชการแผ่นดินดังความว่า “ถ้ าได้ เที่ยวดู
การบ้ านเมืองมากขึ ้นก็ย่อมจะเป็ นประโยชน์ทงจะเป็
ั้
นเครื่ องป้องกันความพลาดพลังได้
้ ด้วย...”3
อีกทังสมเด็
้
จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ยังได้ ทรงเขียนเส้ นทางท่องเที่ยวใน
สยามไว้ จานวน 15 เส้ นทาง และพระองค์ยงั ทรงกล่าวคาแนะนาไว้ วา่ ให้ บคุ คลทังหลายที
้
่เคยได้ ไป
เที่ยวในที่ตา่ ง ๆ ให้ เขียนเรี ยบเรี ยงระยะทางไว้ เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ไปภายหน้ าด้ วย 4 แสดงให้ เห็น
1

พลาดิศยั สิทธิธญ
ั กิจ. (2537). บันทึกสยาม. หน้ า 209.

2

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2550). เล่มเดิ ม. หน้ า 1-2.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 4.

4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 10-12.

125
ว่า การเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในประเทศไทย เริ่ มเป็ นกิจกรรมที่ได้ รับความ
นิยมในกลุ่มชนชัน้ สูง ดังเห็นได้ จากบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวของเชือ้ พระวงศ์หลายพระองค์
อาทิ เรื่ องเที่ยวทะเลตะวันออก พระนิพนธ์ของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์, เรื่ อง
เที่ยวน ้าตกเจ้ าอนัมก๊ กที่เกาะกูด พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์
กรมพระยาภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช, เรื่ องเที่ยวเมืองพม่า พระนิพนธ์ ของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ฯลฯ
เมื่อกิจการรถไฟในประเทศไทยมีความเจริญก้ าวหน้ านับตังแต่
้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวที่มีเส้ นทางรถไฟมุ่งหน้ าออกจากกรุ งเทพฯ ไปตามเส้ นทางต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศทัง้ เส้ นทางสายเหนือและสายใต้ กระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
เส้ นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดินรถจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีเชี ยงใหม่ ส่วนเส้ นทางรถไฟ
สายใต้ ส ร้ างเสร็ จ สมบูรณ์ ส ามารถเปิ ดเดินรถระหว่างประเทศไทยกับ สหรัฐ มลายูโดยมี สถานี
ปาดังเบซาร์ เป็ นสถานีร่วม (ภาพประกอบ 28) ทาให้ ชาวต่างประเทศสามารถเดินทางจากเมืองปี นัง
และสิงคโปร์ โดยรถไฟเพื่อเข้ ามาท่องเที่ยวและประกอบกิจธุระในประเทศไทยได้ อย่างสะดวกมากขึ ้น

ภาพประกอบ 28 สถานีปาดังเบซาร์
ที่มา: สานักหอจดหมายแห่งชาติ. รฟท/116. ภาพสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ .
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นอกจากนันในสมั
้
ยรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงออกประกาศกาหนดวันหยุดราชการ นักขัต
ฤกษ์ ป ระจาปี เพื่ อให้ ข้าราชการได้ มี เวลาวันหยุดพักผ่อนร่ างกาย 1 แน่นอนว่าทาให้ ข้าราชการ
สามารถใช้ โอกาสในเวลาวันหยุดราชการของแต่ละปี เดินทางไปท่องเที่ยวตามเมืองที่มี ระยะทาง
ห่างไกลโดยทางรถไฟ เช่น เชียงใหม่ หัวหิน ฯลฯ
งานศึกษาของอรวรรณ ศรี อดุ ม ชี ้ให้ เห็นว่า ในสมัยรัชกาลที่ 6 ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ได้ เริ่ ม ก่อตัวขึน้ นับเป็ นครัง้ แรกที่ ประเทศไทยมี การวางระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวอย่าง
ชัดเจน2 โดยมีกรมรถไฟหลวงเป็ นหน่วยงานผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจด้ านการท่องเที่ยว3 ตามเมือง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่รถไฟสามารถเดินทางไปถึงสถานที่นนั ้ ๆ เนื่องจากเส้ นทางรถไฟเป็ นเส้ นทางที่
สามารถเดินทางไปได้ ทวั่ ประเทศมากขึ ้น ทาให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปยังเมืองที่
มีระยะทางห่างไกลและใช้ เวลาในการเดินทางน้ อยลง กล่าวคือ ก่อนหน้ าที่เส้ นทางรถไฟสายเหนือ
จะสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ การเดินทางจากกรุ งเทพฯ ไปยังเชียงใหม่ใช้ เวลานานร่ วม
เดือ นดัง ที่ ได้ ก ล่าวไว้ แล้ วในบทที่ 2 แต่เมื่ อมี ก ารคมนาคมทางรถไฟเกิ ด ขึน้ ท าให้ การเดิน จาก
กรุ งเทพฯ ไปเชียงใหม่ใช้ เวลาเพียง 3 วัน และต่อมาเมื่อกรมรถไฟหลวงเปิ ดบริ การขบวนรถด่วน
สายเหนือในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ยิ่งทาให้ การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่รวดเร็ ว
ขึ ้นใช้ เวลาเพียง 25 ชัว่ โมง
ดังนันกล่
้ าวได้ ว่ารถไฟเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดความนิยมในการเดินทางไปท่องเที่ยว
จัง หวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องมาจากมี ความสะดวกรวดเร็ วในการเดินทางอี กทัง้ กรมรถไฟหลวงยัง มี
ให้ บริการโรงแรมที่พกั ที่สถานี รถไฟเชียงใหม่และบริการอาหารบนรถเสบียงอีกด้ วย (ภาพประกอบ
29) ยิ่งไปกว่านันกรมรถไฟหลวงยั
้
งมีบทบาทในการดาเนินการส่งเสริ มให้ เกิดการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ ดังเห็นได้ จากการดาเนินการของแผนกโฆษณาการ กรมรถไฟหลวงดังได้ กล่าวมาแล้ ว
ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่ าวประเทศไทยก าลังประสบกับปั ญ หาเศรษฐกิ จ ท าให้ ธุ รกิ จการ
ท่องเที่ ยวเป็ นอี กธุ รกิ จหนึ่ งที่ เป็ นหนทางในการสร้ างรายได้ ให้ กับประเทศเพื่ อช่วยแก้ ไขปั ญ หา
เศรษฐกิจ
1

ประกาศกาหนดวันหยุดราชการ นักขัตฤกษ์ ประจาปี พระพุทธศักราช 2456. (2456, 30 มีนาคม). ราช

กิ จจานุเบกษา. เล่ม 30. หน้ า 533-535.
2

อรวรรณ ศรี อดุ ม. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 67.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 84.
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ภาพประกอบ 29 ภาพโฆษณารถเสบียงและบ้ านพักของกรมรถไฟหลวง
ที่มา: กรมรถไฟ. (2481). เรื ่องของช้าง. ไม่มีเลขหน้ า.
7.2 ปั ญหาเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยเริ่ มมีเค้ าปั ญหาทางเศรษฐกิจมาตังแต่
้ ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) เนื่องมาจากปั ญหามูลค่าสินค้ า ส่งออกของ
ไทยเริ่ มลดต่าลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ พ.ศ. 2449-2455 (ตาราง 3) ยกเว้ นในระหว่าง พ.ศ. 24512453 ที่มีมลู ค่าสินค้ าส่งออกเพิ่มขึ ้น ซึ่งปั ญหาดังกล่าวเป็ นผลมาจากการค้ าตกต่าทัว่ โลกและการ
เปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานเงินมาเป็ นมาตรฐานทองคา อีกทังผลผลิ
้
ตทางการเกษตรสินค้ าหลัก
ของไทยคือ ข้ าว มีราคาตกต่าลงและผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นก็ได้ ผลผลิตลดน้ อยลงเป็ นผล
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มาจากปั ญหาฝนฟ้ าอากาศไม่ อ านวยแก่ ก ารท านาในระหว่ า ง พ.ศ. 2450-24541 เป็ นเวลา
ติดต่อกันส่งผลให้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลดต่าลง
ตาราง 3 แสดงมูลค่าสินค้ านาเข้ าและส่งออกของประเทศไทยระหว่างพ.ศ. 2449-2455
พุทธศักราช (พ.ศ.)
2448

มูลค่ าสินค้ านาเข้ า (ล้ านบาท) มูลค่ าสินค้ าส่ งออก (ล้ านบาท)
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

ที่มา: พรเพ็ญ ฮัน่ ตระกูล. (2517). การใช้ จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (พ.ศ. 2453-68). หน้ า 50.
แต่เดิ ม หลัง จากสยามด าเนิ น การปฏิ รูป ประเทศ ใน พ.ศ. 2435 โดยจัด ตัง้ หน่ว ยงาน
กระทรวงต่าง ๆ ทาหน้ าที่พฒ
ั นาประเทศ โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัตจิ ะเป็ นหน่วยงานจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินให้ กบั กระทรวงต่าง ๆ และไม่มีนโยบายในการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อเป็ น
การป้ องกั น ไม่ ใ ห้ มหาอ านาจชาติ ต ะวั น ตกใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการเข้ ามามี บ ทบาทกิ จ การ
ภายในประเทศ2 ดังนันรั
้ ฐบาลสยามจึงดาเนินนโยบายควบคุมงบประมาณรายจ่ายไม่ให้ สูงเกิน

1

พรเพ็ญ ฮัน่ ตระกูล. (2517). การใช้จ่ายเงิ นแผ่นดิ นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั

(พ.ศ. 2453-68). หน้ า 51.
2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 38.
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กว่ารายได้ ของประเทศเพื่ อรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 1 แต่ต่อมาในช่วงเวลาที่
สยามด าเนิ น การพั ฒ นาประเทศทางด้ านต่ า ง ๆ รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบการคมนาคม
ภายในประเทศ คือ เส้ นทางรถไฟ เพื่ อประโยชน์ทางด้ านการเมืองการปกครองหัวเมืองห่างไกล
และผลประโยชน์ทางด้ านเศรษฐกิจ
แต่กระนันการสร้
้
างเส้ นทางรถไฟจาเป็ นต้ องใช้ งบประมาณแผ่นดินจานวนมหาศาล โดย
งบประมาณในการสร้ างนามาจากรายได้ การค้ าขายสินค้ าส่งออกกับต่างประเทศ 2 แต่ด้วยการ
สร้ างเส้ นทางรถไฟทัง้ สายเหนือและสายใต้ ต้องใช้ เงินงบประมาณแผ่นดินจานวนมหาศาลและ
ระยะเวลายาวนาน ทาให้ รัฐบาลสยามจ าเป็ นที่ จะต้ องกู้เงินจากชาติต ะวันตก คือ อังกฤษและ
ฝรั่งเศส จานวน 3 ครัง้ ในพ.ศ. 2448 จ านวน 1,000,000 ปอนด์ พ.ศ. 2450 จ านวน 3,000,000
ปอนด์ และพ.ศ. 2452 จานวน 4,000,000 ปอนด์ตามลาดับ3 โดยจานวนเงินกู้ส่วนใหญ่ นามาใช้
จ่ายในการสร้ างเส้ นทางรถไฟทังสายเหนื
้
อและสายใต้ 4
หลังจากรัฐบาลสยามทาการกู้เงินจากชาติตะวันตกทาให้ รัฐบาลต้ องจ่ายเงินสาหรับชาระ
ค่าดอกเบี ้ย เริ่มตังแต่
้ พ.ศ. 2448 และต้ นเงินกู้ใน พ.ศ. 2453 แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลสยาม
ยังคงมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสามารถจ่ายคืนยอดเงินกู้ให้ กบั ชาติตะวันตกได้ แต่หลังจากสยาม
เริ่ ม มี ปัญ หาจากมูล ค่าสิ น ค้ าออกอย่างต่อเนื่ อ งหลายปี และปั ญ หาผลผลิ ตทางการเกษตรลด
น้ อยลง ในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว อีกทัง้ ในช่วงต้ นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) รัฐบาลยังต้ องใช้ จ่ายเงิน
จานวนมากในการจัดงานการพระเมรุ และงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็ นจานวนเงินเกือบ 2
ล้ านบาท5 และใน พ.ศ. 2457 ยังเป็ นช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์สาคัญของโลกคือ สงครามโลกครัง้ ที่ 1
(พ.ศ. 2457-2461) ผลจากเหตุก ารณ์ ท าให้ เกิ ดผลกระทบทางเศรษฐกิ จ เป็ นวงกว้ างไปทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยด้ วยยิ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ ้น

1

พรเพ็ญ ฮัน่ ตระกูล. (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า 29.

2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 35.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 66.

4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 40.

5

แหล่งเดิ ม. หน้ า 67.
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ผลจากปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ท าให้ กระทรวงพระคลัง มหาสมบัติจ าเป็ นที่ ต้ องตัดทอน
งบประมาณของกระทรวงต่าง ๆ เพื่ อรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตังแต่
้ สมัย
รัชกาลที่ 5 การสร้ างเส้ นทางรถไฟทังสายเหนื
้
อและสายใต้ รัฐบาลสยามต้ องจ่ายเงินค่าดาเนินสร้ าง
มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2437-2452 เป็ นเงิ น จ านวน 58.1 ล้ า นบาท 1 และในสมัย รั ช กาลที่ 6 การสร้ าง
เส้ นทางรถไฟได้ ดาเนินต่อไปโดยเป็ นโครงการสืบเนื่องต่อมา โดยค่าใช้ จ่ายในระหว่าง พ.ศ. 24532468 เป็ นเงิ น จ านวน 112.6 ล้ านบาท รวมทั ง้ หมดเป็ นจ านวนเงิ น 170.7 ล้ านบาท นอกจาก
ค่าใช้ จา่ ยในการสร้ างเส้ นทางรถไฟเป็ นหลักแล้ วยังมีคา่ ใช้ จ่ายในส่วนของการชลประทาน การประปา
การไฟฟ้า ฯลฯ2
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่ารัฐบาลสยามจาเป็ นต้ องแบกรับภาระค่าใช้ จ่ายในการดาเนิน
โครงการต่าง ๆ มากมาย ทาให้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาเนื่ องมาจากมูลค่าสินค้ าออก
ลดต่าลงและปั ญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ จานวนลดลงจากปั ญหาดินฟ้าอากาศ ทาให้ รัฐบาล
สยามต้ องปรับตัวหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจของประเทศให้ มีเสถียรภาพมัน่ คง ดังนันอาจ
้
กล่าวได้ ว่ากิจ การรถไฟเข้ ามามี บทบาททางด้ านเศรษฐกิ จ ของประเทศด้ วย ดังเห็ นได้ จ ากเมื่ อ
เส้ นทางรถไฟสายเหนือสร้ างผ่านไปยังเมืองใดเมืองแห่งนันก็
้ จะมีความเจริ ญทางเศรษฐกิจ เช่น
เมืองปากน ้าโพ (พ.ศ. 2448) เมืองพิษณุโลก (พ.ศ. 2452) เมืองอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2454) เมืองลาปาง
(พ.ศ. 2459) และเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2464)
เมื่อเส้ นทางรถไฟผ่านไปยังเมืองต่าง ๆ ตามเส้ นทางรถไฟแล้ ว ในระยะแรกเป็ นประโยชน์
ต่อการควบคุม อานาจการปกครองหัวเมื องห่างไกลและผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ เป็ นล าดับ
ตามมา เนื่ องจากรถไฟทาให้ เกิดความสะดวกต่อการลาเลียงสินค้ าทางการเกษตรจากหัวเมือง
ห่างไกลเข้ าสู่กรุ งเทพฯ ง่ายขึ ้นเพื่อเป็ นสินค้ าส่งออกของประเทศช่วยแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
และยังทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามเมืองต่าง ๆ ที่เส้ นทางรถไฟสายเหนือผ่าน งาน
ศึกษาของพูนพร พูลทาจักร ชี ้ให้ เห็นว่า เส้ นทางรถไฟสายเหนือมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของมณฑลพายัพ หลังจากการมาถึงของเส้ นทางรถไฟสายเหนือ3

1

พรเพ็ญ ฮัน่ ตระกูล. (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า 40.

2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 107-108.

3

อ่านเพิ่มเติม ใน พูนพร พูลทาจักร. (2530). เล่มเดิ ม. บทที่ 4.
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แต่ ก ระนั น้ ในช่ ว งปลายรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว รั ฐ บาลมี
งบประมาณรายจ่ า ยมากกว่า รายได้ ติ ด ต่อ กั น ถึ ง 4 ปี ระหว่ า ง พ.ศ. 2465-24681 (ตาราง 4)
ขณะเดียวกันในช่วงที่ประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องมาจากมีงบประมาณ
รายจ่ายมากกว่ารายได้ แต่ผลประกอบการรายปี ของกรมรถไฟหลวงกับเป็ นธุรกิจที่ทาเงินรายได้
ให้ กับ ประเทศอัน ดับ ต้ น ๆ กล่าวคื อใน พ.ศ. 2463 มี รายได้ 3.8 ล้ านบาท แต่ใน พ.ศ. 2472 มี
รายได้ สงู ขึ ้นเป็ น 10.2 ล้ านบาท2 เนื่องมาจากการสร้ างเส้ นทางรถไฟภายในประเทศสาเร็ จสมบูรณ์
หลายเส้ นทางแล้ วทังสายเหนื
้
อ สายใต้ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทาให้ รัฐบาลมีรายได้ เพิ่ม
มากขึ ้นจากกิจการรถไฟ
ตาราง 4 แสดงรายได้ และรายจ่ายของประเทศไทยระหว่างพ.ศ. 2463-2470
พุทธศักราช (พ.ศ.)
2463

รายได้ (ล้ านบาท)
80.34

รายจ่ าย (ล้ านบาท)
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

ที่มา: พอพันธ์ อุยยานนท์. (2558). เศรษฐกิ จไทยในสมัยรัชกาลที ่ 7. หน้ า 60.

1

พอพันธ์ อุยยานนท์. (2558). เศรษฐกิ จไทยในสมัยรัชกาลที ่ 7. หน้ า 61-62.

2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 53.
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ดังนัน้ เมื่ อการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนื อรัฐบาลสยามจ าเป็ นต้ องใช้ จ่ายเงินจานวน
มหาศาลในการดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือ เมื่อเป็ นดังนี ้รัฐบาลสยามจึงดาเนินการ
แสวงหาผลประโยชน์รายได้ จากกิจการเส้ นทางรถไฟสายเหนือหลายช่องทาง อาทิ การขนส่งสินค้ า
ทางการเกษตร สินค้ าอุปโภคบริ โภค และการขนส่งผู้โดยสารที่เดินทางไปประกอบกิจธุระต่าง ๆ
รวมถึง ธุรกิ จ การท่อ งเที่ ยวตามทางเส้ น ทางรถไฟ จึง นามาสู่แนวคิดการส่งเสริ ม การท่องเที่ ย ว
จังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวง เพื่อหารายได้ เข้ าสูป่ ระเทศช่วยแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าจากการที่กรมรถไฟหลวงเข้ ามามีบทบาทการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่มาตังแต่
้ เส้ นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดินรถถึงจังหวัดเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464
ทังด้
้ านการโฆษณาของแผนกโฆษณาการ การผลิตสื่อภาพยนตร์ ของกองภาพยนตร์ และเผยแพร่
ข่าว นอกจากนันจากการที
้
่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2469
โดยทางรถไฟยิ่งทาให้ เกิดการรับรู้และความนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟ
กระทั่งในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ยิ่งทาให้ มี กลุ่ม คนเดินทางไปเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟเพิ่ม มากขึน้ อีกทัง้ กรมรถไฟหลวงยังได้ จัดโปรโมชั่นลดราคาค่า
โดยสารรถไฟ ในช่วงเวลาที่จงั หวัดเชียงใหม่จดั งานเทศกาลประจาปี อาทิ งานเทศกาลสงกรานต์ งาน
ฤดูล าไย งานเทศกาลลอยกระทง งานฤดูหนาว ฯลฯ เพื่ อ เป็ นการส่ง เสริ ม การท่อ งเที่ ยวจัง หวัด
เชียงใหม่

บทที่ 4
กรมรถไฟหลวงกับการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2475-2502
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทาให้ กลุ่มราษฎรทัว่ ไปเริ่ มก้ าวขึ ้นมาเป็ นกลุ่มที่มี
ความสามารถในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ ที่มีระยะทางห่างไกลภายในประเทศ
มากขึน้ แต่ ก่ อ นหน้ านี ก้ ิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วได้ รับ ความนิ ย มในกลุ่ม ชนชัน้ สูง และกลุ่ม ชาว
ต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่มากกว่ากลุ่มราษฎรทัว่ ไป เนื่องด้ วยการเดินทางท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องใช้
จ่ายเงินจานวนมากในสิ่งต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าสินค้ าที่
ระลึก ฯลฯ กระทัง่ หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองกลุ่มราษฎรทัว่ ไปสามารถประกอบกิจธุระ
กิจ กรรมต่าง ๆ ได้ อย่างเสมอภาคมากขึน้ ตามนโยบายหลัก 6 ประการของกลุ่ม คณะราษฎรที่
ดาเนินการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา
เป็ นระบอบประชาธิปไตย
ท าให้ นับ จาก พ.ศ. 2475 เป็ นต้ น มาจัง หวัด เชี ย งใหม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม โฆษณาการ
ท่องเที่ยวจากกรมรถไฟหลวงมากยิ่งขึ ้นหลังจากที่ได้ ดาเนินการมาตังแต่
้ ยคุ เริ่ มต้ นแล้ ว อีกทังยั
้ งมี
หน่วยงานของรัฐบาล อาทิ สานักงานโฆษณาการและแผนกส่งเสริ มการท่องเที่ยว กรมพาณิชย์
และหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่ได้ เริ่ มดาเนินการส่งเสริ มผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของท้ องถิ่นให้ จงั หวัด
เชียงใหม่กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของภาคเหนือและเพื่อดาเนินการตามนโยบายรัฐนิยม
ของรัฐบาลที่สง่ เสริมให้ คนไทยได้ เดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อน
การศึกษาในบทนี ้มุง่ ศึกษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
เชี ยงใหม่หลังการเปลี่ ยนแปลงการปกครองของประเทศใน พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2502 เป็ นปี ที่กรม
รถไฟหลวงสิ ้นสุดบทบาทการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากในสมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ ดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
และดาเนินการจัดตัง้ องค์ การส่งเสริ ม การท่องเที ่ยว (อ.ส.ท.) ขึน้ เพื่ อทาหน้ าที่การส่งเสริ มการ
ท่องเที่ ยวของประเทศไทยแทนหน่วยงานกรมรถไฟหลวง และความเปลี่ ยนแปลงของจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
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1. การส่ งเสริมการท่ องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หลัง พ.ศ. 2475
เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงการปกครองในวัน ที่ 24 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2475 โดยกลุ่ ม
คณะราษฎรเป็ นผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็ นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ด้ านภายในประเทศอย่างมาก อาทิ การเมืองการปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีต่อการส่งเสริ มการท่องเที่ยวกล่าวคือ กลุ่มคณะราษฎรได้ ดาเนินการ
ออกนโยบายหลัก 6 ประการเพื่อในเป็ นแนวทางในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งในนโยบายหลักประการที่ 4
ระบุไว้ วา่ จะต้ องให้ ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันตามความดังนี ้
เราเกิดมาเป็ นราษฎรชาวสยามเรามีความเป็ นไทยเราจะไปไหนหรื อมาไหนจะนั่ง นอน
เดิ น ยืน หรื อพู ดจาอย่ างไร หรื อ เราจะใช้ ส่ ิ งของเงินทองของเราไปอย่ างไร หรื อ เราจะใช้
สิ่งของเงินทองของเราไปอย่ างไร บ้ านเรื อนของเราจะปลูก จะรื อ้ จะทาอย่ างไร เราก็ทาได้
ตามชอบใจของเรา อย่ างที่พูดมานี เ้ รี ยกว่ าเรามีสิทธิ แต่เราเป็ นราษฎรสยามอยู่ด้วยกันมากคน
มากครัวเรื อ รัฐบาลผู้ดแู ลเราจาต้ องออกข้ อบังคับไม่ให้ ผ้ ใู ดทาความเดือดร้ อนหรื อเสียหายแก่ผ้ อู ื่นเช่น
เราจะพูดด่าผู้อื่นไม่ได้ ข้ อบังคับของรัฐบาลเรี ยกว่า กฎหมาย เราควรจาไว้ วา่ เราอาจทาอะไรตามชอบ
ใจของเราได้ เสมอ แต่อย่าให้ ผิดกฎหมาย ก็แล้ วกัน
ราษฎรมีสิทธิประจาตนทุกคน แต่เมื่อก่อนนี ้บางคนต้ องไปเป็ นทาสเป็ นข้ าของคนอื่น ไม่มีสทิ ธิแก่
ตน จะไปไหนมาไหนตามชอบใจไม่ได้ นายคอยบังคับกดขี่ ทามาหาเงินมาได้ ก็ต้องเอามาให้ นาย
เรี ยกว่าราษฎรไม่มีสิทธิแก่ตน ภายหลังรัฐบาลออกกฎหมายให้ เลิกการมีทาสเสีย ให้ ราษฎรได้ มีสิทธิ
แก่ตนทัว่ กัน ตามธรรมดาราษฎรทัว่ ไปย่อมมีคนฉลาด โง่ คนมี คนจน คนมียศศักดิ์ คนไม่มียศศักดิ์
ต่าง ๆ กันเช่นนี ้ ก็เกิดการใช้ สทิ ธิของตนไม่ถกู ต้ องขึ ้น คนโง่ก็ถกู กดขี่ คนจนก็ถกู บีบคัน้ คนไม่มียศศักดิ์
ก็ถกู กีดกันให้ เป็ นการเดือดร้ อนแก่กนั ที่พดู มานี ้เรี ยกว่า มีสทิ ธิไม่เสมอกัน...1

จากข้ อความข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ กลุม่ คณะราษฎรได้ ดาเนินการให้ สิทธิแก่ราษฎรทัว่ ไปของ
ประเทศไทยให้ มี สิ ท ธิ เสรี ภ าพเสมอทั่วกัน สามารถประกอบอาชี พ หรื อ เดิน ทางไปไหนมาไหน
ภายในประเทศอย่างอิสระ เมื่อเป็ นดังนัน้ ทาให้ กลุ่ม ราษฎรทั่ วไปสามารถเดินทางไปยังสถานที่
1

จรู ญ ณ บางช้ าง. (2475?). หลัก 6 ประการ. ใน โอกาสพิ ธีการมหกรรมฉลองรัฐธรรมนูญ แห่ งพระ

ราชอาณาจักรสยาม พระพุทธศักราช 2475. หน้ า 11-13.
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ห่างไกลตามจังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศได้ อย่างสะดวกมี อิ ส รเสรี ยิ่ ง ไปกว่า นัน้ ทางการได้
ดาเนินการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟลงร้ อยละ 40 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ทวั่ ถึงกันในทุก ๆ โอกาสที่จะจัดทาได้ 1 ซึง่ เป็ นผลดี
ต่อหน่วยงานของกรมรถไฟหลวงที่จะดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยทางรถไฟให้ มากยิ่งขึ ้น
เพื่อสร้ างรายได้ ให้ กบั กรมรถไฟหลวง
หลังจากกรมรถไฟหลวงดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงแรกมา
ตังแต่
้ เส้ นทางรถไฟสายเหนือ สร้ างแล้ วเสร็ จสามารถทาการเดินรถจากสถานีรถไฟกรุ งเทพฯ ถึง
สถานีรถไฟเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 เป็ นผลให้ การส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็ นผลที่
น่าประทับใจมีนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศจานวนมากเดินทางโดยรถไฟขึน้ ไป
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็ นการสร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้นให้ กบั กรมรถไฟหลวง
แต่ห ลัง จากใน พ.ศ. 2470 เป็ นต้ น มารายได้ ของกรมรถไฟหลวงมี จ านวนลดลงอย่า ง
ต่อเนื่อง (ตาราง 5) ทังนี
้ ้มีสาเหตุมาจากผลของระบบเศรษฐกิจตกต่าลงทัว่ โลกในทศวรรษ 2470
ได้ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้ วย 2 และทางหน่วยงานกรมรถไฟหลวงยังได้ ลดราคาค่าขนส่ง
สินค้ าลงเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ3 ยิ่งทาให้ รายได้ ของกรมรถไฟหลวง
มีจานวนลดลง อีกทังเมื
้ ่อพิจารณาจากจานวนผู้โดยสารรถไฟตังแต่
้ พ.ศ. 2470-2475 จะเห็นได้ ว่า
มีจานวนผู้โดยสารรถไฟลดลงอย่างต่อเนื่อง (ตาราง 6) กรมรถไฟหลวงจาเป็ นต้ องหายุทธวิธีใน
การสร้ างรายได้ ให้ กบั หน่วยงานโดยเพิ่มการบริ การที่จะทาให้ ประชาชนเกิดการเดินทางโดยรถไฟ
มากขึ ้น จึงนามาสูแ่ นวคิดในการจัดรถไฟขบวนพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อหารายได้ เพิ่มใน
พ.ศ. 2475 ซึง่ ผลปรากฏว่าได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว4

1

แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2483). รถไฟในงานฉลองรัฐธรรมนูญ 2483. หน้ า 7.

2

อ่านเพิ่มเติม ใน พอพันธ์ อุยยานนท์. (2558). เล่มเดิ ม. หน้ า 30-43.

3

วิทยา ปานะบุตร. (2527). พระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น กับงานด้านการสื ่อสาร

คมนาคม. หน้ า 131.
4

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.

0301.1.38.I/30. เรื่ อง THIRTY SIXTH ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE SIAMESE
STATE RAILWAYS FOR THE YEAR B.E. 2475.
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ตาราง 5 จานวนเงินรายได้ ของกรมรถไฟหลวงระหว่าง พ.ศ. 2470-2474
พุทธศักราช (พ.ศ.)

จานวนเงิ นรายได้ (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

ที่มา: กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี . ไม่มีเลขหน้ า.
ตาราง 6 จานวนผู้โดยสารใช้ บริการรถไฟระหว่าง พ.ศ. 2470-2475
พุทธศักราช (พ.ศ.)
พ.ศ. 2470
พ.ศ. 2471
พ.ศ. 2472
พ.ศ. 2473
พ.ศ. 2474
พ.ศ. 2475

จานวนผูโ้ ดยสาร (คน)
6,682,847
6,462,567
6,303,419
5,284,637
3,631,181
3,253,577

ที่มา: กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี . ไม่มีเลขหน้ า.
จากผลการตอบรับใน พ.ศ.2475 กรมรถไฟหลวงจึงได้ ดาเนินการจัดขบวนรถไฟพิเศษ
ในช่วงงานเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ งานเทศกาลสงกรานต์ งานฤดูหนาว งาน
เทศกาลฤดูลาไยและงานลอยกระทง (ยี่เป็ ง) เพื่ อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ให้ กับกลุ่ม ราษฎรทั่วไปสามารถเดินทางไปยังสถานที่ ต่าง ๆ ภายในประเทศอย่างที่ ไม่เคยเกิ ด
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ขึ ้นมาก่อน เริ่ มปี แรกใน พ.ศ. 2476 กรมรถไฟหลวงได้ จดั โปรโมชัน่ ราคาพิเศษค่าโดยสารประมาณ
1 ใน 4 ของราคาปกติ1 เดินทางไปกลับท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์
(ภาพประกอบ 30) โดยสามารถอยู่เที่ยวในเมืองเชียงใหม่ ได้ เป็ นเวลา 7-9 วัน ได้ รับผลตอบรับเป็ น
อย่างดีมี จานวนผู้โดยสารมากกว่า 2,000 คน นอกจากนัน้ ยังมี โปรโมชั่นราคาพิเศษค่าโดยสาร
สาหรับคณะลูกเสือ, คณะนักเรี ยน, คณะท่องเที่ยว, คณะมหรสพ ฯลฯ สาหรับการเดินทางเป็ นหมู่
คณะด้ วย2 อาทิ คณะนักท่องเที่ยวเดินทางในระยะใกล้ ลดราคา 1 ใน 4 และระยะไกลลดให้ ครึ่ ง
ราคาของอัตราค่าโดยสาร3 คณะนักเรี ยนคิดค่าโดยสารเฉพาะเที่ยวไปฟรี เที่ยวกลับ4
ส่วนงานเทศกาลฤดูหนาวเชียงใหม่จดั ขึ ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้ นเดือนมกราคม
ของทุกปี โดยงานฤดูหนาวได้ ดาเนินการจัดมาตังแต่
้ พ.ศ. 2470 หลังจากในครัง้ ที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2469 ทางจังหวัดได้ มีการรวบ
รวบตัวอย่างสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมืองประเภทต่าง ๆ มาจัดแสดงพร้ อมทังเปิ
้ ดให้ ประชาชนเข้ าชม
ด้ วย จึงเป็ นที่ มาของงานฤดูหนาวหนาวนับแต่ นนั ้ มา โดยจัดขึน้ ที่ บริ เวณสนามโรงเรี ยนยุพราช
วิทยาลัยเป็ นประจาทุกปี 5 (ภาพประกอบ 31) ใน พ.ศ. 2476 กรมรถไฟหลวงได้ จัดขบวนรถไฟ
พิเศษโดยออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ คืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2476 เวลา 18.00 น. ในส่วนขา
กลับกรมรถไฟหลวงได้ ให้ โอกาสนักท่องเที่ยวสามารถเลือกวันเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้ คือวันที่ 5
และ 9 มกราคม พ.ศ. 2477 เท่านัน้ ซึ่งอัตราค่าโดยสารลดราคาพิเศษแบ่งออกเป็ นชัน้ ที่ 1 ราคา
35 บาท ชันที
้ ่ 2 ราคา 25 บาท และชันที
้ ่ 3 ราคา 15 บาท6
1

ค่าโดยสารปกติไปกลับราคา 27.50 บาท กรมรถไฟหลวงจัดโปรโมชัน่ ลดราคาค่าโดยสารไปกลับเหลือ

เพียงราคา 10 บาท ใน ประชุม อัมพุนนั ทน์. (2527). เล่มเดิ ม. หน้ า 19.
2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.

0301.1.38.I/31. เ รื่ อ ง THIRTY SEVENTH ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE
SIAMESE STATE RAILWAYS FOR THE YEAR B.E. 2476.
3

กรมรถไฟลดค่าโดยสารให้ แก่คณะท่องเที่ยว. (2478, 2 สิงหาคม). ประชาชาติ . หน้ า 17.

4

นักเรี ยนชายและหญิงทังหลาย.
้
(2478, 31 สิงหาคม). ประชาชาติ . หน้ า 20.

5

นฤมล ศรี กิจการ. (2536). การทอผ้าไหมที ่บ้านกาด อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ : ประวัติและ

พัฒนาการตัง้ แต่ พ.ศ. 2453-2524. หน้ า 31.
6

เชิญเที่ยวงานฤดูหนาวเชียงใหม่. (2476, 26 ธันวาคม). ประชาชาติ . หน้ า 8.
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ผลจากการดาเนินการของกรมรถไฟหลวงใน พ.ศ. 2476 เกี่ยวกับการโฆษณาแนะนาการ
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วโดยรถไฟจากสถานี ก รุ ง เทพฯ ขึน้ ไปท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยแผนก
โฆษณาการของกรมกรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการลงโฆษณาในหนังสื อพิ ม พ์ ประชาชาติฉบับ
รายวัน ซึ่งก่อนจะถึงงานเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดเชีย งใหม่ แผนกโฆษณาการจะลงโฆษณา
ล่วงหน้ าก่อนเป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน 1 เพื่ อให้ ผ้ ูสนใจที่ อยากจะเดินทางไปท่องเที่ ยวจังหวัด
เชี ย งใหม่ได้ มี โอกาสเตรี ยมตัวล่วงหน้ า กระทั่งก่ อนจะถึง วัน เดิน ทางแผนกโฆษณาการจะลง
โฆษณาติดต่อกันเป็ นเวลา 3-4 วันเพื่อแจ้ งข่าวให้ กบั ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวรี บดาเนินการซื ้อ
ตัว๋ ก่อนที่นงั่ ขบวนรถไฟจะเต็มดังคาโฆษณาของกรมรถไฟหลวงกล่าวว่า “โปรดรี บซื ้อตัว๋ โดยสาร
เร็ว...”2
จากผลสาเร็ จในปี แรกของการจัดรถไฟขบวนพิเศษในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์และงาน
ฤดูหนาวผลเป็ นที่น่าพอใจจึงเป็ นสาเหตุให้ กรมรถไฟหลวงดาเนินการจัดรถไฟขบวนพิเศษในปี ต่อ ๆ
มาโดยได้ รับความสนใจมี ประชาชนเดินทางไปเป็ นจานวนมาก อาทิ งานเทศกาลสงกรานต์ใน
พ.ศ. 2479 กรมรถไฟหลวงต้ อ งจัด ขบวนรถไฟพิ เศษเป็ นจ านวนถึง 2 ขบวน ในแต่ล ะขบวนมี
ผู้โดยสารจานวนมากถึง 750 คน ซึ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ ้นกว่าใน พ.ศ. 2478 จานวน 400 คน อัน
เนื่องมาจากทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ ออกโฆษณาว่าจะมีงานออกร้ านและมีปิดทองไหว้ พระบนวัด
พระธาตุดอยสุเทพ 3 ซึ่งวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็ นสถานที่ยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ดงั มีคา
กล่าวไว้ วา่ “ไม่ขึ ้นไปไหว้ พระธาตุดอยสุเทพ ก็ยงั ไม่ถึงเชียงใหม่”4
ยิ่งไปกว่านันใน
้ พ.ศ. 2479 กรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการจัดพิมพ์หนังสือนาเที่ยวเชียงใหม่
เพื่อใช้ เป็ นหนังสือคู่มือในการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ออกจาหน่ายในวันที่ 29 มีนาคมปี
เดียวกันในราคาเล่มละ 20 สตางค์ โดยวางขายตามหน้ าโรงภาพยนตร์ , ร้ านขายหนังสือในสถานี
หัวลาโพง, ร้ านกรุงเทพบรรณาคาร ซึ่งทางกรมรถไฟหลวงได้ เขียนโฆษณาอีกว่า “แม้ ท่านไม่ได้ ไป

1

กรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม. (2476, 29 พฤศจิกายน). ประชาชาติ . หน้ า 18.

2

เชิญเที่ยวงานฤดูหนาวเชียงใหม่. (2476, 26 ธันวาคม). ประชาชาติ . หน้ า 8.

3

เที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหม่ในปี นี ้. (2479, 25 เมษายน). ประชาชาติ . หน้ า 13, 16, 32.

4

ธารานุมาศ. (2500). แอ่วเหนือเมื่อสงกรานต์. ใน สารคดีรอบเมื องไทย. หน้ า 22.
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เชียงใหม่เพียงแต่ซื ้ออ่านเท่านัน้ รสชาติของหนังสือทาให้ เสมือนว่าท่านได้ ไปเที่ยวเชียงใหม่กบั เขา
เหมือนกัน...”1
ต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงครามเป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ ดาเนินการส่งเสริ มให้
จังหวัดเชียงใหม่เป็ นดินแดนถิ่นไทยงามและเป็ นยุคของการประกวดนางสาวสยาม ทาให้ จงั หวัดใน
ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ให้ ความสนใจจึงมีการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ขึ ้น 2 โดยเริ่ ม
จัดการประกวดมาตังแต่
้ พ.ศ. 24803 ซึ่งเป็ นกิจกรรมสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้ างชื่อเสียง
ระดับประเทศทาให้ กลุม่ คนจานวนมากให้ ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมความงามของสาวเหนือ
นอกจากงานเทศกาลทังสองดั
้
งที่ได้ กล่าวมาแล้ วพบว่ายังมีงานเทศกาลฤดูลาไยในช่วง
เดือนสิงหาคม เนื่ องมาจากในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี มักมีจานวนผู้โดยสารรถไฟน้ อยกว่า
เดือนอื่น ๆ เป็ นประจา 4 อาทิ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2477 มีจานวนผู้โดยสาร 520,756 คน แต่ใน
เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2478 มี จ านวนผู้โดยสาร 350,811 คน 5 เมื่ อ น าจ านวนผู้โดยสารในเดื อ น
เมษายนเป็ นเดือนของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์กบั เดือนสิงหาคมเป็ นเดือนที่ไม่มีงานเทศกาล
สาคัญ เลยมาเปรี ยบเที ยบกันจะเห็นได้ ว่ามี จานวนผู้โดยสารแตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชัด ทาให้
ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี กรมรถไฟหลวงมีรายได้ จากค่าโดยสารรถไฟน้ อยกว่าเดือนอื่น ๆ
ดังนันกรมรถไฟหลวงจึ
้
งได้ ดาเนินการร่ วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่จดั รถไฟขบวนพิเศษงาน
เทศกาลฤดูลาไยเพื่ อต้ องการหารายได้ เพิ่มขึน้ 6 โดยกรมรถไฟหลวงได้ ออกโฆษณาเป็ นแผ่นพับ
เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลฤดูลาไย7 และลงโฆษณาในหนังสือท่องเที่ยวสัปดาห์ของแผนกส่ง เสริ ม
1

รถไฟลดราคาทัว่ พระราชอาณาจักร. (2480, 8 เมษายน). ประชาชาติ . หน้ า 23.

2

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 595.

3

ดารุณี สมศรี . (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 77.

4

สานักหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.

0301.1.38.I/32. เรื่ อง THIRTY EIGHTN ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE SIAMESE
STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2477.
5

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. กรมรถไฟ. กต.5/39. เรื่ อง กระทรวง

เศรษฐการส่งรายการแสดงกิจการของกรมรถไฟ (พ.ศ. 2477-2478).
6

ดารุณี สมศรี . (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 128.

7

แผ่นพับ เชียงใหม่ ฤดูลาไย 17 สิงหาคม พ.ศ. 2483 ใน ดารุณี สมศรี . (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 129.
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การท่องเที่ ยว กรมพาณิ ชย์ 1 ซึ่งได้ ดาเนิ นการส่งเสริ ม การท่องเที่ ยวร่ วมกับกรมรถไฟหลวง ผล
ปรากฏว่าได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีทาให้ งานเทศกาลฤดูลาไยกลายเป็ นอีกหนึ่งงานเทศกาล
สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน

ภาพประกอบ 30 รถไฟขบวนเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์จงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2476
ที่ ม า: ส านัก หอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง . ROYAI RAILWAY
DEPARTMENT. กค. 0301.1.38.I/31. เรื่ อง THIRTY SEVENTH ANNUAL REPORT ON THE
ADMINISTRATION OF THE SIAMESE STATE RAILWAYS FOR THE YEAR B.E. 2476.

1

แผนกส่งเสริ มการท่องเที่ยว. (2483?). รู ปต่าง ๆ จากหนังสื อท่ องเที ่ยวสัปดาห์ ตัง้ แต่กรกฎาคมถึ ง

มี นาคม พ.ศ. 2482 และปี ที ่ 3 ตัง้ แต่เมษายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2483. ไม่มีเลขหน้ า.

141

ภาพประกอบ 31 สนามโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยขณะจัดงานฤดูหนาว
ที่มา: ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร; และ บุญเสริ ม สาตราภัย. (2553). เชี ยงใหม่(ใหม่) เชี ยงใหม่
(เก่า). หน้ า 227.

ภาพประกอบ 32 เชิญเที่ยวงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2477
ที่มา: เชิญเที่ยวงานฤดูหนาวเชียงใหม่. (2476, 26 ธันวาคม). ประชาชาติ . หน้ า 8.
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ภาพประกอบ 33 เชิญเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์จงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2478
ที่มา: นิภาพร รัชตพัฒนากุล; และคนอื่น ๆ. (2537). สองข้างทางรถไฟ. หน้ า 127.
กองภาพยนตร์ เผยแพร่ขา่ ว กรมรถไฟหลวงเป็ นส่วนหนึง่ ที่ดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศกาลฤดูลาไยให้ เป็ นที่รับรู้ของคนจานวนมากผ่านทางภาพยนตร์ การท่องเที่ยว โดยกรมรถไฟ
หลวงได้ ทาการฉายภาพยนตร์ เรื่ องการค้ าลาไย เริ่ มแต่สวนลาไยเชียงใหม่จนถึงกรุงเทพฯ ภายใน
งานฉลองรัฐธรรมนูญของร้ านกรมรถไฟหลวง นอกจากนันยั
้ งมีภาพยนตร์ เกี่ยวกับทิวทัศน์ที่งดงาม
ภาพยนตร์ การศึก ษา ภาพยนตร์ เหตุการณ์ อัน อยู่ค วามสนใจของประชาชนภายในงานฉลอง
รัฐธรรมนูญทุก ๆ ปี ซึ่งงานฉลองรัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2483 ได้ ทาการฉายภาพยนตร์ อาทิ งานวัน
ชาติ พ.ศ. 2483, การแห่เรี ยกร้ องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส, ท่องเที่ยวโดยทางรถไฟสายใต้ จากปี นัง
ถึงกรุงเทพฯ, เที่ยวลพบุรี, โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลไทยที่ลาปาง ฯลฯ1
ภาพยนตร์ เรื่ อง สามปอยหลวง2 เป็ นภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่งที่มีส่วนสาคัญต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคือ ภาพยนตร์ เรื่ องสามปอยหลวงเป็ นภาพยนตร์ ที่เกิดขึน้ จาก
1

แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2483). เล่มเดิ ม. หน้ า 3.

2

ภาพเรื่ อ งสามปอยหลวง เขีย นเรื่ อ งโดย เวทางค์ (ร.ต.ทองอิ น ทร์ บุญ ยเสนา) ใช้ ผ้ ูแ สดงเป็ นเจ้ า

พนักงานในกรมรถไฟทังหมด
้
ใน จาเริ ญลักษณ์ ธนะวังน้ อย. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 206.
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ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กบั กรมรถไฟหลวง เนื่องด้ วยหลวงศรี ประกาศ (ฉันท์ วิ
ชยาภัย) นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ในขณะนันต้
้ องการสร้ างภาพยนตร์ เพื่อเผยแพร่ประวัติและ
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นการเชิญชวนกลุ่มคนต่าง ๆ เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริ ม
เศรษฐกิ จ และการครองชี พ ของประชาชน แต่ด้ ว ยเทศบาลนครเชี ย งใหม่ไ ม่มี ง บประมาณใน
จัดสร้ างภาพยนตร์ จึงได้ ติดต่อมายังกรมรถไฟหลวงด้ วยเห็นว่ามีหน่วยงานกองภาพยนตร์ เผยแพร่
ข่าวและยังมีเครื่ องมืออุปกรณ์ครบถ้ วน1
อย่างไรก็ตามกรมรถไฟหลวงเองไม่มี งบประมาณเช่นเดียวกัน แต่ด้วยกรมรถไฟหลวง
พิจารณาเห็นว่าภาพยนตร์ เรื่ องนี ้จะให้ ประโยชน์ในการโฆษณากิจการรถไฟทังในด้
้ านการโดยสาร
และด้ านการส่งเสริ มการเดินทางจึงได้ อนุมตั ิการร่วมมือพร้ อมทังให้
้ เจ้ าหน้ าที่ของกรมรถไฟหลวง
เป็ นผู้จดั สร้ างให้ 2 โดยหม่อมเจ้ าศุภรวรรณดิศ ดิศกุล ทรงจัดหาผู้ลงทุน ให้ คือ นายบุญชอบ อ่อง
สว่าง ในการจัดทาภาพยนตร์ กรมรถไฟหลวงได้ จัดหาผู้ถ่าย เครื่ องถ่าย ผู้แสดงประกอบบางคน
และค่าโดยสารรถไฟ รวมทัง้ ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าฟิ ล์ม ค่าจ้ างผู้ทางานและผู้แสดง ค่าเครื่ อง
แต่งตัว ค่าใช้ จ่ายระหว่างเดินทางและอยู่ในกรุ งเทพฯ ส่วนค่าใช้ จ่ ายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
หลวงศรี ประกาศเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยเองทังหมด
้
อาทิ ค่าที่พกั ค่าอาหาร ฯลฯ3
กระทัง่ ภาพยนตร์ เรื่ องสามปอยหลวงจัดสร้ างเสร็จสมบูรณ์ออกฉายในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2483 โดยลงโฆษณาในหนังสือประมวลภาพยนตร์ รายสัปดาห์ ฉบับประจาวันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2483 เขี ย นเชิ ญ ชวนให้ ไปชมภาพยนตร์ เรื่ อ งสามปอยหลวงนี ว้ ่า “เป็ นภาพยนตร์ ไ ทยสี
ธรรมชาติเรื่ องแรก สาเร็ จด้ วยน ้ามือของไทยและเพื่อไทย ท่านจะได้ ดแู ละชื่นชมทิวทัศน์แห่งเมือง
เหนือที่งามตามธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนเลย บนเวทีทกุ รอบทุกวันมีการสลับด้ วยนางงาม
เมืองเหนือออกมาฟ้อนให้ ท่านชมกาหนดฉายเริ่ มตังแต่
้ รอบเช้ าวันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันอังคารที่ 17
ธัน วาคมนี .้ ..” 4 เมื่ อ เข้ า ฉายแล้ วปรากฏว่า เป็ นภาพยนตร์ ไ ทยที่ ส ามารถท ารายได้ ม ากกว่ า
1

จาเริ ญลักษณ์ ธนะวังน้ อย. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 205.

2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริ ตต์ . สบ.10.11.9/3. เรื่ อ ง

หนังสือข่าวโฆษณาการ.
3

จาเริ ญลักษณ์ ธนะวังน้ อย. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 205.

4

ประมวลภาพยนตร์ รายสัปดาห์. (2483, 14 ธันวาคม). หน้ า 24. ใน จาเริ ญลักษณ์ ธนะวังน้ อย. (2544).

เล่มเดิ ม. หน้ า 205.
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ภาพยนตร์ ฝ รั่ งที่ เข้ าฉายในขณะนัน้ คื อ เรื่ อ งทาร์ ซ าน เนื่ อ งด้ วยเป็ นภาพยนตร์ สี เรื่ อ งแ รกของ
ภาพยนตร์ ไทยผู้คนจึงให้ ความสนใจเข้ าชมเป็ นจานวนมาก1
นอกจากภาพยนตร์ ที่ถูกผลิตขึ ้นโดยกรมรถไฟหลวงและความร่ วมมือจากเทศบาลนคร
เชียงใหม่แล้ วยังพบว่ามีภาพยนตร์ ที่ถกู ผลิตขึ ้นจากบริ ษัทภาพยนตร์ ตา่ ง ๆ อาทิ บูรพาภาพยนตร์ ,
บางกอกฟิ ล์ ม , ภาพยนตร์ อ อมสิ น ศึก ษา, นครพิ งค์ ภ าพยนตร์ , ไทยไตรมิ ต รภาพยนตร์ , วชิ รา
ภาพยนตร์ ฯลฯ อี ก หลายเรื่ อ งที่ ได้ ด าเนิ น การถ่ ายท าฉายภาพยนตร์ ที่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ อาทิ
ภาพยนตร์ เรื่ องสาวเครื อฟ้า (พ.ศ. 2477)2 กุหลาบเชียงใหม่ (พ.ศ. 2478)3 ดอยรักดอยร้ าง (พ.ศ.
2491)4 ร่ มฟ้ าเวียงพิงค์ (พ.ศ. 2492)5 แดนกะเหรี่ ยง (พ.ศ. 2493)6 ต้ นรักดอกโศก (พ.ศ. 2493)7
ลานนาไทย (พ.ศ. 2494)8 สาวเครื อฟ้า (พ.ศ. 2496)9 และสามเกลอแผลงฤทธิ์ (พ.ศ. 2497)10
ดังนัน้ กล่าวได้ ว่าการจัดรถไฟขบวนพิ เศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของจัง หวัดเชี ย งใหม่
รวมถึงภาพยนตร์ เกี่ยวกับเทศกาลฤดูลาไยของจังหวัดเชียงใหม่และภาพยนตร์ เรื่ องสามปอยหลวง
ที่ถกู ผลิตขึ ้นโดยกรมรถไฟหลวง และภาพยนตร์ เรื่ องต่าง ๆ ทังหมดที
้
่กล่าวมานันล้
้ วนแล้ วแต่มีสว่ น
ในการส่งเสริ มให้ กลุ่มคนจานวนมากได้ รับรู้ เรื่ องราวเกี่ ยวกับจังหวัดเชียงใหม่จึงเกิดความสนใจ
เดินทางโดยสารรถไฟเพื่อไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และยังเป็ นประโยชน์ตอ่ กรมรถไฟหลวงใน
ด้ านรายได้ จากการบัตรค่าโดยสารรถไฟที่มีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างมากอีกทังค่
้ าใช้ จ่ายในด้ านบริ การ
อื่น ๆ อาทิ รถเสบียงอาหาร โรงแรมรถไฟเชียงใหม่ ฯลฯ

1

จาเริ ญลักษณ์ ธนะวังน้ อย. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 204.

2

หอภาพยนตร์ (องค์ การมหาชน). (2557). ภาพยนตรานุกรมแห่ งชาติ ฉบับที ่ 1 พ.ศ. 2470-2499.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 50.

4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 138.

5

แหล่งเดิ ม. หน้ า 144.

6

แหล่งเดิ ม. หน้ า 153.

7

แหล่งเดิ ม. หน้ า 183.

8

แหล่งเดิ ม. หน้ า 199.

9

แหล่งเดิ ม. หน้ า 338.

หน้ า 41.

10

แหล่งเดิ ม. หน้ า 448.
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ภาพประกอบ 34 โฆษณาภาพยนตร์ ที่มีฉากถ่ายทาที่จงั หวัดเชียงใหม่
ที่มา: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). (2557). ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที ่ 1 พ.ศ.
2470-2499. หน้ า 41.

ภาพประกอบ 35 โฆษณาภาพยนตร์ เรื่ องสาวเครื อฟ้า พ.ศ. 2496
ที่มา: ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ . (2496, 5 กุมภาพันธ์). คนเมื อง. หน้ า 32.
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นอกจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษของกรมรถไฟหลวงแล้ ว รัฐบาลยังมีส่วนในการส่งเสริ ม
การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด เชี ย งใหม่ ผ่า นหน่ วยงานส านัก งานโฆษณาการ 1และแผนกส่ ง เสริ ม การ
ท่อ งเที่ ย วด้ ว ย ซึ่ง ทัง้ สองหน่ว ยงานมี บ ทบาทหน้ าที่ ในการส่ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วของประเทศ
เช่นเดียวกัน แต่สานักงานโฆษณาการจะเน้ นส่งเสริ มกลุ่มคนภายในประเทศ ส่วนแผนกส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว กรมพาณิ ชย์ สังกัดกระทรวงเศรษฐการจะเน้ นส่งเสริ มกลุ่มคนต่างประเทศให้ เดิน
ทางเข้ ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
สานักงานโฆษณาการเป็ นหน่วยงานที่คณะราษฎรจัดตังขึ
้ ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อเป็ นหน่วยงานทาหน้ าที่เผยแพร่ ความรู้ ให้ แก่ประชาชนได้ รับรู้ เกี่ ยวกับ
กิจการต่าง ๆ ที่ได้ รัฐบาลได้ ทาไปแล้ วหรื อกาลังกระทาอยู่หรื อคิดที่จะทาโดยความรู้ ที่จะนาออก
เผยแพร่ ต้องเป็ นประโยชน์ ต่อสาธารณชนทั่วไปรวมถึงสภาพต่างจังหวัดท้ องถิ่ นต่าง ๆ เพื่ อให้
ประชาชนได้ มีความรู้กว้ างกวางยิ่งขึ ้นและความรู้เกี่ยวกับถนนหนทางและการท่องเที่ยวด้ วย2
สานักงานโฆษณาการได้ จดั ให้ มีการปาฐกถาของผู้แทนราษฎร เรื่ องสภาพของจังหวัดต่าง ๆ
เพื่อให้ ราษฎรทัว่ ไปได้ รับความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็ นอยู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ
ฯลฯ สิ่ ง ส าคัญ ก็ เพื่ อให้ ก ลุ่ม ราษฎรตามจัง หวัด ต่า ง ๆ รับ รู้ ว่าประชาชนในจัง หวัด ต่าง ๆ ของ
ประเทศมีความเป็ นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3 จึงได้ จดั ให้ ผ้ แู ทนราษฎรของ
จังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศมาพูดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดของตนเองให้ ราษฎรทัว่ ประเทศได้
รับรู้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นนั ้ พระพิ นิจธนากร4 ผู้แทนราษฎรของจังหวัดคนแรกได้ กล่าว
1

สานักงานโฆษณาการ เมื่อ แรกจัดตัง้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ใช้ ชื่อว่า กองการโฆษณา

ต่อมาในวันที่ 9 ธันวาคมปี เดียวกันเปลี่ยนชื่อเป็ น สานักงานโฆษณาการ และในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
เปลีย่ นชื่อเป็ น กรมโฆษณาการ กระทัง่ ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2493 เปลีย่ นชื่อเป็ น กรมประชาสัมพันธ์ ใน กรม
ประชาสัมพันธ์. (2526). 50 ปี กรมประชาสัมพันธ์ . หน้ า 25.
2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพัน เอกแสง จุละจาริ ตต์ . สบ.10.11.9/6. เรื่ อ ง

หนังสือข่าวโฆษณาการ.
3

สมาคมมิตรภาพญี่ปน-ไทย.
ุ่
(2539). ปาฐกถาของผูแ้ ทนราษฎร เรื ่องสภาพของจังหวัดต่าง ๆ. คานา

หน้ า (7)-(8).
4

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1. (2476, 24 ธันวาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 50.

หน้ า 2628.
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ปาฐกถาเรื่ องสภาพจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2477 โดยรายละเอียดได้ กล่าวถึง
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของจังหวัด ลักษณะของชาวเชี ยงใหม่ ระบบการศึกษา สภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งของบริ โภคอุปโภค และได้ กล่าวปิ ดท้ ายด้ วยการเชิญชวนให้ ผ้ คู นเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2477 และงานฤดู
หนาวประจาปี พร้ อมทังโฆษณาว่
้
ากรมรถไฟหลวงได้ ถือโอกาสลดราคาเพื่อให้ มหาชนต่างจังหวัด
ได้ มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวชมด้ วย1
แผนกส่งเสริ มการท่องเที่ยว กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ มีที่ตงส
ั ้ านักงานอยู่ที่ถนน
เจริญกรุง ตรงมุมถนนสุริยวงศ์ โดยหน่วยงานมีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
และรับดาเนินการจัดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกภายในประเทศไทยมีคากล่าวเชิญ
ชวนให้ เกิ ดความสนใจในการเดิ นทางท่องเที่ ยวว่า “ปลูกความรู้ แก่ตวั ท่านด้ วยการท่องเที่ ยว”2
ดาเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับกรมรถไฟหลวง
การดาเนินการของแผนกส่งเสริ มการท่องเที่ยวนัน้ ได้ ทาการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
เชี ย งใหม่ ในลัก ษณะแบบกลุ่ม โดยใช้ ชื่ อ ว่า เที ่ ย วภาคพายัพ กับ แผนกส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย ว
รายละเอียดโปรแกรมการเดินทางคือ 7 หัวเมือง 21 อาเภอ ใช้ เวลาไปกลับ 10 วัน ค่าใช้ จ่าย 65
บาท ราคานี ้รวมการเดินทางโดยสารรถไฟชัน้ 2 และรถยนต์ แต่ไม่รวมค่าอาหาร โดยเมืองที่ได้ แวะ
ท่องเที่ยวประกอบด้ วยจังหวัดแพร่ น่าน ลาปาง เชียงราย ลาพูน เชียงใหม่ และตาก คณะเที่ยว
ภาคพายัพยังได้ มีโอกาสล่องเรื อในแม่น ้าปิ งจากอาเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ลอ่ งลงมาที่จงั หวัดตาก
(ภาพประกอบ 36) โดยแผนกส่งเสริ มการท่องเที่ยวเรี ยกกิจกรรมนี ้ว่า ท่องเที ่ยวเผชิ ญภัย3 นับเป็ น
กิจกรรมที่ได้ รับความพอใจจากคณะนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก เนื่องด้ วยตลอดสองฝั่ งแม่น ้าปิ ง
ทิวทัศน์มีความสวยงามแปลกตา อีกทังแผนกส่
้
งเสริ มการท่องเที่ยวจะจัดกิจกรรมเที่ยวภาคพายัพ
ในช่วงเดือนเมษายนเพื่อให้ คณะนักท่องเที่ยวได้ มีโอกาสเล่นน ้าสงกรานต์ที่เชียงใหม่ และเพื่อให้ มี
คนสนใจร่วมเดินทางกับคณะเที่ยวภาคพายัพเพิ่มขึ ้นด้ วย

1

สมาคมมิตรภาพญี่ปน-ไทย.
ุ่
(2539). เล่มเดิ ม. หน้ า 31-37.

2

แผนกส่งเสริ มการท่องเที่ยว. (2483?). เล่มเดิ ม. ไม่มีเลขหน้ า.

3

แหล่งเดิ ม. ไม่มีเลขหน้ า.
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ภาพประกอบ 36 คณะเที่ยวภาคพายัพล่องแก่งแม่น ้าปิ ง
ที่มา: แผนกส่งเสริ มการท่องเที่ยว. (2483?). รู ปต่าง ๆ จากหนังสื อท่องเที ่ยวสัปดาห์ ตัง้ แต่
กรกฎาคมถึงมี นาคม พ.ศ. 2482 และปี ที ่ 3 ตัง้ แต่เมษายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2483. ไม่มีเลขหน้ า.
การจัดปาฐกถาผู้แ ทนราษฎรจังหวัด เชี ย งใหม่ข องส านัก งานโฆษณาการและการจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวมณฑลพายัพของแผนกส่งเสริ มการท่องเที่ยวล้ วนแล้ วแต่เป็ นการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้ มีผ้ คู นจานวนมากเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละปี
มากขึน้ ดังจะเห็ นได้ จากจานวนผู้โดยสารรถไฟที่ เดินทางไปจังหวัดเชี ยงใหม่มี จ านวนเพิ่ม ขึน้
ตามลาดับ (ตาราง 7)1
นอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ทงจากแผนกโฆษณาการของกรมรถไฟ
ั้
หลวง สานักงานโฆษณาการ และแผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมพาณิชย์แล้ วยังพบว่ารัฐบาล
จอมพล ป. พิบลู สงครามในขณะนันมี
้ สว่ นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทย กล่าวคือรัฐบาล
ได้ ออกคาแถลงนโยบายในการบริ หารราชการแผ่นดินในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ซึ่งได้ กล่าว
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงต่าง ๆ หนึ่งนันคื
้ อ กระทรวงเศรษฐการ โดยรายละเอียด

1

ดูตาราง 7 หน้ า 178
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ในข้ อที่ 4 ระบุไว้ ว่า “จะส่งเสริ มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว...”1 ซึ่งเห็นได้ จากการจัดตังแผนกส่
้
งเสริ ม
การท่องเที่ยวดังที่กล่าวมาแล้ วและรัฐบาลยังได้ ดาเนินการออกประกาศนโยบายรัฐนิยม 12 ฉบับ
โดยในรัฐนิยมฉบับที่ 11 ว่าด้ วยเรื่ องกิจประจาวันของคนไทย ประกาศในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.
2484 มีรายละเอียดในข้ อ 5 ระบุไว้ ว่า “ชนชาติไทยพึงใช้ เวลาในวันหยุดงาน ให้ เป็ นประโยชน์แก่
ร่างกายและจิตต์ใจ เช่น ประกอบกิจในทางศาสนา ฟั งเทศน์ ทาบุญ ศึกษาหาความรู้ ท่ องเที่ยว
เล่นกีฬา หรื อพักผ่อน เป็ นต้ น...”2
จากการออกคาแถลงนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามและการออกประกาศ
รัฐนิยมฉบับที่ 11 แสดงให้ เห็นได้ ว่า รัฐบาลมีนโยบายดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวให้ คนไทย
เดินทางไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศกล่าวรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันหยุดงาน
เพื่อเป็ นการพักผ่อนร่างกาย หลังจากการประกอบกิจการงานเพื่อเลี ้ยงชีพในชีวิต ประจาวัน กล่าว
ได้ ว่าในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2475-2484 เป็ นระยะเวลาของการส่งเสริ มการรับรู้ให้ จงั หวัดเชียงใหม่
กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญทางภาคเหนือของประเทศไทยในเวลาต่อมา
2. เส้ นทางรถไฟสายเหนือและเมืองเชียงใหม่ ในระหว่ างสงครามโลกครั ง้ ที่ 2
2.1 เส้ นทางรถไฟสายเหนือ
ในระหว่างสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) กิ จ การรถไฟไทยนับ ว่า เป็ นปั จ จัย
สาคัญของการขนส่งทางทหารทังทหารไทยและทหารญี
้
่ปนุ่ รวมถึงลาเลียงขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์
ใช้ ในสงครามเนื่ องจากรถไฟเป็ นการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ วมากที่ สุดในขณะนัน้ ส่ง ผลให้
เส้ น ทางรถไฟทัง้ สายเหนื อ และสายใต้ ถูก ด าเนิน การควบคุม กิ จ การโดยกลุ่ม ทหารในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 กล่าวคือ หลังจากทหารญี่ ปนยกพลขึ
ุ่
น้ บกทางภาคใต้ ชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช สงขลา ปั ตตานี 3 นราธิวาส และ
อาเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ในส่วนทางบกทหารญี่ ปนเข้
ุ่ ามาทางจังหวัดพระตะบองและ
1

คาแถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ นายพลเอก หลวงพิบลู สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี 26 ธันวาคม

2481. (2484, 9 กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 55. หน้ า 3325.
2

ประกาศสานัก นายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ วยรั ฐ นิ ย ม ฉบับ ที่ 11 เรื่ องกิ จประจ าวัน ของคนไทย. (2484, 9

กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 58. หน้ า 1132-1133.
3

พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2554). ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิ ตย์อทุ ยั . หน้ า 25.
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จังหวัดพิ บูล สงคราม ประเทศกัม พูช า 1 แล้ วเข้ าสู่ป ระเทศไทยทางอาเภออรัญ ประเทศ จังหวัด
ปราจีนบุรี2 ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และทหารญี่ ปุ่นจ านวน 50,000 คนได้ เดินทางเข้ าสู่
กรุงเทพฯ ในตอนบ่ายของวันนัน้ 3 ทาให้ รถไฟถูกใช้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการขนส่งทังทหารและอาวุ
้
ธ
ยุทโธปกรณ์เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศพม่าและมลายูดนิ แดนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
เมื่ อญี่ ปุ่ นยกพลขึน้ บกเข้ า สู่ป ระเทศไทยได้ เพี ย ง 3 วัน ได้ ด าเนิ น การยื่ น ร่ างข้ อ ตกลง
ระหว่างไทย-ญี ่ปนุ่ เกี ่ยวแก่การใช้รถไฟในทางทหาร ต่อกรมรถไฟไทยเพื่อขอใช้ รถไฟไทยในการ
ขนส่ง ทหารทัง้ เส้ น ทางสายเหนื อ สายใต้ และสายตะวัน ออก กล่าวคือ เส้ น ทางสายเหนื อ นัน้
ดาเนินการขนส่งทหารขึ ้นไปประจาอยู่ที่จงั หวัดเชียงใหม่เพื่อเดิ นทางต่อไปเข้ าสู่ประเทศพม่า ใน
ส่วนของเส้ นทางสายใต้ นนั ้ ดาเนินการขนส่งทหารเพื่ อไปยังสหรัฐมลายู ซึ่งทัง้ สองประเทศเป็ น
ดินแดนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ และส่วนของเส้ นทางสายตะวันออกนันด
้ าเนินการขนส่ง
ทหารเพื่อไปยังเขมรที่เป็ นดินแดนอาณานิยมของประเทศฝรั่งเศส จากการยื่น ข้ อตกลงขอใช้ รถไฟ
ไทยในการขนส่งลาเลียงทหารนัน้ ไทยได้ ตกลงลงนามในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2484 มีหนังสือ
สัญญาชื่อว่า ข้อตกลงหลักในเรื ่องการใช้รถไฟร่ วมกันระหว่างกองทัพญี ่ปนุ่ และไทย โดยมีข้อตกลง
ร่วมกัน 7 ประการ4
หลังจากไทยลงนามอนุมตั ขิ ้ อตกลงร่วมกับญี่ปนแล้
ุ่ วทาให้ เส้ นทางรถไฟทังสายเหนื
้
อ สาย
ใต้ และสายตะวัน ออกเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการขนส่ง ทหารและอาวุธ ยุท โธปกรณ์ ในส่วนนี จ้ ะ
กล่าวถึงเส้ นทางรถไฟสายเหนือเป็ นหลัก โดยเส้ นทางรถไฟสายเหนือนันทหารญี
้
่ ปนได้
ุ่ ดาเนินการ
ขนส่งทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปประจาตามจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือของไทย 5 อาทิ จังหวัด
นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ 6 ลาปาง ลาพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ 1
1

จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. (2550). ความสัมพันธ์ ชาวเมื องเหนือล่างกับทหารญี ่ปนุ่ สมัยสงครามโลก

ครัง้ ที ่ 2 (พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488). หน้ า 21.
2

แผนทีแ่ สดงเส้ นทางทหารญี่ปนเดิ
ุ่ นทางเข้ าสูป่ ระเทศไทย ดูภาคผนวก ง

3

ธานี สุขเกษม. (2522). ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทยกับญี ่ ป นสมั
ุ่ ยสงครามโลกครั้งที ่สอง (พ.ศ. 2484-

2488). หน้ า 113.
4

พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2554). เล่มเดิ ม. หน้ า 41-45.

5

แผนที่แสดงที่ตงของกองทหารญี
ั้
่ปนในเขตภาคเหนื
ุ่
อ ดูภาคผนวก จ

6

จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. (2550). เล่มเดิ ม. หน้ า 27.
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ซึ่งทังหมดเป็
้
นกลุ่มทหารของกองพลทหารรถไฟที่ 7 แห่งกองทัพใหญ่ของภาคพื ้นทิศใต้ ทาหน้ าที่
ประจาอยู่ตามเส้ นทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออก 2 ดังนันเส้
้ นทางรถไฟสายเหนือต้ นทาง
จากสถานีกรุงเทพฯ ไปยังปลายทางสถานีเชียงใหม่ได้ กลายเป็ นเส้ นทางสาคัญในการขนส่งทหาร
ญี่ปนเพื
ุ่ ่อเดินทางต่อไปเข้ าสูป่ ระเทศพม่า
แต่กระนัน้ ในช่วงระยะแรกของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ญี่ ปุ่ นนับ ว่าได้ เปรี ยบทางการท า
สงครามกับ ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต ร ต่อ มาใน พ.ศ. 2486 กองทัพ ทหารของฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต ร ได้ แ ก่
อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ ได้ เริ่ ม ตอบโต้ กองทัพ ญี่ ปนเข้
ุ่ ามาในบริ เวณเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 3 นั่น
หมายรวมถึงประเทศไทยด้ วยเป็ นผลให้ สิ่งต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เป็ นปั จจัยในการทาสงครามของ
ญี่ ปนถู
ุ่ กเครื่ องบินทิ ้งระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรทาลาย อาทิ สถานที่ราชการ ที่ทาการของทหาร
ญี่ ปนุ่ และเส้ นทางรถไฟทังสายเหนื
้
อและสายใต้ รวมถึงสถานีรถไฟและสะพานรถไฟข้ ามแม่นา้
ต่าง ๆ ถูกทิ ้งระเบิดทาลายเสียหายอย่างมาก
ในส่วนกิจการรถไฟในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การดาเนินกิจการเป็ นไปด้ วยความ
ยากลาบากและประสบอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ การขาดแคลนวัสดุตา่ ง ๆ ที่จาเป็ นแก่การเดินรถ ความ
เสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากภัยสงครามทางอากาศ วัสดุหลายอย่างหาได้ ยาก ต้ องสูญหายเพราะ
โดนโจรกรรม นอกจากนัน้ ขบวนไฟก็มีจานวนลดน้ อยลงและยังถูกบีบบังคับให้ แบ่งเอาไปใช้ ใน
การทหารของกองทัพ ญี่ ปนอี
ุ่ กด้ วย 4 โดยในแต่ละวันกรมรถไฟหลวงต้ องจัดสรรรถไฟให้ แก่การ
ขนส่งราชการกระทรวงต่าง ๆ พ่อค้ าประชาชน และขบวนรถไฟพิเศษทหารในภาคเหนือซึ่งต้ อง
ขนส่งลาเลียงทหารและยุทโธปกรณ์ไปส่งที่สถานีลาปางและเชียงใหม่5 แม้ อยูใ่ นสภาวะสงครามแต่
1

วลัยพร กาญจนการุ ณ ; และ ธี วัช ปั ญโญ. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ความสัมพันธ์ ระหว่างชาว

ญี่ ปุ่ นและชาวไทยในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ช่ วงก่ อ นและระหว่างสงครามโลกครั ง้ ที่ สอง. วารสารมนุษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ. 11(1): 44 - 45.
2

โยชิกาวา โยชิฮารุ. (2538). ทางรถไฟสายไทย-พม่าในสมัยสงครามมหาเอเชี ยบูรพา. หน้ า 116.

3

พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2554). เล่มเดิ ม. หน้ า 33.

4

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2508). ผู้ซื่อสัตย์. ใน งานพระราชทานเพลิ งศพ นายเกษม ศรี พยัคฆ์ ณ

วัดเทพศิ รินทราวาส วันที ่ 24 พฤศจิ กายน 2508. หน้ า 30.
5

งานพระราชทานเพลิ งศพ พลเอก จรู ญ รัตนกุล เสรี เริ งฤทธิ์ ณ วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิ หาร วันที ่

21 ธันวาคม 2526. (2526). หน้ า 138.
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กรมรถไฟหลวงก็ ยังพยายามให้ บริ การรถไฟแก่ป ระชาชนที่ ต้ องการเดิน ทางอย่างเต็ม ที่ ดัง ค า
โฆษณาของกรมรถไฟหลวงความว่า “ถึง แม้ จ ะต้ องมี ภ าระหนักในกิ จ การของทหารในขณะที่
ประเทศชาติกาลังทาสงครามติดพันอยู่เช่นนี ้ กรมรถไฟก็ยงั พยามยามที่จะช่วยเหลือประชาชนให้
ได้ มีโอกาสโดยสาร และรับส่งสินค้ าให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เป็ นอย่างดี...”1
กระทัง่ ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2486 รัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงครามยังได้ ออกประกาศ
เปลี่ยนสภาพกิจการของกรมรถไฟเป็ นรถไฟทหารและขึ ้นต่อผู้บงั คับบัญชาการทหารสูงสุดเพื่อให้
กิจการรถไฟดาเนินเป็ นไปตามแผนการส่วนรวมของทหาร 2 โดยแต่งตังให้
้ พลโท มังกร พรหมโยธี
เป็ นผู้บัญ ชาการรถไฟทหาร ทาหน้ าที่ อานวยการรถไฟแทนผู้บัญ ชาการทหารสูงสุด 3 ยิ่งท าให้
กิจการรถไฟเข้ าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์สงครามอย่างเต็มตัวและกลุม่ ทหารยังเข้ ามามีอานาจใน
การควบคุมกิจการรถไฟทังหมด
้
ผลจากสภาวะของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทาให้ เส้ นทางรถไฟสายเหนือนัน้ มีสะพานรถไฟ
ข้ า มแม่ น า้ หลายแห่ ง ถู ก ทิ ง้ ระเบิ ด ท าลาย อาทิ สะพานจัก รี ข้ ามแม่ น า้ ป่ าสัก ในเขตจัง หวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (ภาพประกอบ 37) สะพานห้ วยแม่ ต้ า ข้ า มแม่ น า้ ยมในเขตจัง หวัด แพร่
(ภาพประกอบ 38) สะพานปรมิ นทร์ ข้ามแม่นา้ น่านในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (ภาพประกอบ 39)
รวมถึงสถานีรถไฟหลายแห่ง อาทิ สถานีปากน ้าโพ สถานีพิษณุโลก สถานีอตุ รดิตถ์ 4 สถานีลาปาง
และสถานีเชียงใหม่ถกู ทิ ้งระเบิดในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2486 โดยลุงศรี ปั ณณวลี บ้ านอยู่ข้าง
โรงแรมรถไฟ ซึ่งอยู่ตรงข้ ามกับสถานีรถไฟเชียงใหม่เล่าเหตุการณ์ไว้ ว่า “ปี พ.ศ. 2486 วันนันเป็
้ น
วันเกิดผมพอดี คือ วันที่ 21 ธันวาคม กาลังนัง่ อยูท่ ี่บนั ไดบ้ าน เห็นเครื่ องบินบินมา 7 เครื่ องเรี ยงกัน
มา พอวนมาพ้ นโรงแรมรถไฟก็ทิ ้งระเบิดใส่สถานีรถไฟทันที บึ ้ม ๆ ผมรี บกระโดดลงหลุดหลบภัย
หลังบ้ าน ทิ ้งเที่ยวเดียวก็ไปเลย...”5
1

แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2487, มีนาคม). หนังสือพิ มพ์รถไฟ. 2(3): หน้ าปกหลัง.

2

ประกาสกองบันชาการทหานสูงสุด . (2486, 14 ธันวาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 60. ตอนที่ 65.

หน้ า 3862-3863.
3

เรื่ องการตังผู
้ ้ บนั ชาการรถไฟทหาน. (2486, 14 ธันวาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 60. ตอนที่ 65.

หน้ า 3863-3864.
4

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). เล่มเดิ ม. หน้ า 240.

5

อนุ เนินหาด. (2543). สังคมเมื องเชี ยงใหม่ เล่ม 2. หน้ า 59.
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จากการทิง้ ระเบิดทาลายสถานีรถไฟเชียงใหม่ซึ่งเป็ นสถานีปลายทางของเส้ นทางรถไฟ
สายเหนือจนไม่สามารถเปิ ดให้ บริการได้ ทาให้ ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2487 กรมรถไฟหลวงต้ อง
เปลี่ ยนไปใช้ ส ถานี ป่ าเส้ า จังหวัด ล าพูน เป็ นสถานี ป ลายทางของเส้ นทางรถไฟสายเหนื อแทน
ชัว่ คราว ต่อมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกันทางกรมรถไฟหลวงจึงได้ ขยายเส้ นทางรถไฟสาย
เหนือไปใช้ สถานีปางยางเลิ ้งแทน1 กระทัง่ ใน พ.ศ. 2490 การสร้ างอาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่หลัง
ใหม่แล้ วเสร็จ2
ดังนันในระหว่
้
างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การเดินทางโดยรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่
เป็ นไปด้ วยความยากล าบากใช้ เวลาในการเดินทาง 3 วัน 3 คืน เนื่ องจากต้ องเดินทางในเวลา
กลางคืนเป็ นส่วนใหญ่ ตอนกลางวันก็ต้องวิ่งขึ ้นลงจากรถไฟไปหลบข้ างทางในเวลาที่เครื่ องบินมา3
อีกทังเส้
้ นทางรถไฟสายเหนือหลายแห่งถูกทิ ้งระเบิดทาลายเสียหาย ทาให้ การเดินทางโดยรถไฟ
ต้ องคอยเปลี่ ยนขบวนรถโดยสารแต่ละจุดที่รถไฟสามารถเดินรถได้ จากการเล่าเหตุการณ์ ของ
ผู้ใช้ บริการรถไฟในตอนนันเล่
้ าว่า
ระหว่างเดินทางก็ต้องวิ่งขึ ้นลงรถไฟเพื่อหลบระเบิดจากเครื่ องบิน เวลากลางคืนในบางช่วงสะพาน
ขาดแล้ วรถไฟไปไม่ได้ ก็ต้องจ้ างรถโยก (รถค ้าถ่อ) จุดตะเกียงลานข้ างหน้ าและข้ างหลังเพื่อพอให้ เห็น
ทางและเพื่อไม่ให้ เครื่ องบินมองเห็น มาถึงบ้ านปิ นซึง่ ตังอยู
้ ่ระหว่างเด่นชัยกับลาปาง รถโยกคันดังกล่าว
เกิ ด ชนกั บ รถโยนอัก คัน ที่ แ ล่ น มาจากทางเหนื อ จนแม่ ซึ่ ง นั่ง หย่ อ นขาอยู่ ข้ างหน้ าต้ องขาหัก เข้ า
รักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยบ้ านปิ นหลายวัน...4

จากข้ อความข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า การเดินทางโดยรถไฟในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 25 มี
ความยากลาบากอันตรายและยังทาให้ ผ้ คู นโดยสารได้ รับบาดเจ็บ เมื่อการเดินทางโดยรถไฟไม่

1

แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2487, มกราคม). หนังสือพิ มพ์รถไฟ. 2(1): หน้ าปกหลัง.

2

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2560). 100 ปี สถานีกรุงเทพ. หน้ า 148.

3

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริ ญเมือง, บรรณาธิการ. (2552). เรื ่องเล่าจาว

กาด เล่ม 6. หน้ า 54.
4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 55.

5

เส้ นทางการเดินทางโดยรถไฟในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) ดูภาคผนวก ฉ
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สามารถทาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว ทาให้ การเดินทางโดยเรื อจากเชียงใหม่ลงมากรุ งเทพฯ ที่เคย
ได้ รับความนิยมมาแต่ก่อนมีเส้ นทางรถไฟสายเหนือกลับมามีผ้ ใู ช้ เป็ นเส้ นทางเดินทางทางเรื ออีก
ครัง้ ในระหว่างสงครามโลก1 แต่การเดินทางทางเรื อก็ไม่ได้ มีความปลอดภัยมากนักเนื่องจากมีโจร
ผู้ร้ายดักปล้ นระหว่างทางช่วงบ้ านป่ ายาง บ้ านสามเงา และบ้ านนา จังหวัดตาก 2 โดยส่วนใหญ่เป็ น
กลุ่มพ่อค้ า อาทิ นายจู ลูกเขยของเจ๊ กหมาแดง เศรษฐี เชียงใหม่ ถูกโจรผู้ร้ายปล้ นจนหมดตัว 3 และ
เถ้ าแก่ชิวจัว๊ แซ่เต็ง นาลาไยแห้ ง ยาสูบ เหล้ า ตราช้ าง ล่องเรื อไปกรุงเทพฯ โดยรวมตัวกันเดินทาง
ไปประมาณ 10 ลา ใช้ เวลาเดินทาง 14 วัน4 อย่างไรก็ตามแม้ จะมีความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง
แต่กลุม่ พ่อค้ าเชียงใหม่ ก็มีจาเป็ นที่จะต้ องเดินทางล่องเรื อจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพฯ เพื่อมาซื ้อ
สินค้ านากลับไปจาหน่ายที่เชียงใหม่ เพราะว่าได้ ผลกาไรตอบแทนดีกว่าในช่วงภาวะปกติ5

1

ปลายอ้ อ ชนะนนท์ . (2529). บทบาทนายทุ น พ่ อค้ าที ่ มี ต่ อ การก่ อและขยายตัวของระบบทุ นนิ ย ม

ภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2464-2523. หน้ า 103.
2

อนุ เนินหาด. (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 39.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 37.

4

อนุ เนินหาด. (2556, 4 ตุลาคม). ย่านกาดหลวง (15). (ออนไลน์).

5

อนุ เนินหาด. (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 33-40.
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ภาพประกอบ 37 สะพานจักรี ถกู ทิ ้งระเบิดทาลาย
ที่มา: กระทูส้ งครามโลกครั้งที ่ 2 กับแต่ละเมื องท้องถิ่ นในไทย. (2555). (ออนไลน์).

ภาพประกอบ 38 สะพานห้ วยแม่ต้าถูกทิ ้งระเบิดทาลาย
ที่มา: กระทูภ้ าพการโจมตี ทางอากาศของสัมพันธมิ ตรในประเทศไทย. (2557). (ออนไลน์).
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ภาพประกอบ 39 สะพานปรมินทร์ ถกู ทิ ้งระเบิดทาลาย
ที่มา: กระทูภ้ าพการโจมตี ทางอากาศของสัมพันธมิ ตรในประเทศไทย. (2557). (ออนไลน์).
2.2 เมืองเชียงใหม่
หลังจากไทยลงนามอนุมตั ิข้อตกลงร่วมกับญี่ ปนแล้
ุ่ วทหารญี่ ปนและทหารไทยได้
ุ่
เคลื่อน
กาลังพลโดยขบวนรถไฟพิเศษจากสถานีกรุงเทพฯ ขึ ้นไปตังฐานทั
้
พที่จงั หวัดเชียงใหม่เพื่อยกกาลัง
เข้ าสูป่ ระเทศพม่า มีทงยานพาหนะและอาวุ
ั้
ธยุทโธปกรณ์อื่น ๆ รวมทังกองทหารม้
้
า ลา ล่อ บรรทุก
ของจานวนมาก1 และได้ นากาลังหน่วยทหารราบจานวนเป็ นกองพลและกองบินทางอากาศมาใช้
สนามบิ น ของจัง หวัด เชี ย งใหม่ 2 มี เครื่ อ งบิ น ญี่ ปุ่ นมาจอดไม่ ต่ า 100 ล า 3 ท าให้ ในระหว่ า ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จึงมีทหารญี่ ปุ่นจานวนมากประจาการอยู่ภ ายในตัวเมืองเชียงใหม่โดยใช้
สถานที่ตา่ ง ๆ ในการพักอาศัยตลอดระหว่างสงคราม อาทิ โรงเรี ยน โรงพยาบาล และวัดต่าง ๆ ใน
1

บุญเสริ ม สาตราภัย. (2546). เชี ยงใหม่กบั ภัยทางอากาศ. หน้ า 68.

2

คณะทายาทเจ้ าทิพวรรณ ณ เชียงตุง. (2533). เผยวีรกรรมและเกียรติประวัติของทหารไทยในสงคราม

มหาเอเชี ย บูรพา. ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิ งศพ เจ้ าทิ พ วรรณ ณ เชี ยงตุง ณ วัดสวนดอก จังหวัด
เชี ยงใหม่ วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2533. หน้ า 170.
3

อนุ เนินหาด. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 47.
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เขตเมืองเชียงใหม่หลายแห่ง เช่น วัดดับภัย วัดหม้ อคาตวง วัดหมื่นเงินกอง วัดศรี ดอนไชย วัดเมือง
ทาง วัดเชษฐา วัดเจดีย์หลวง วัดช่างเคี่ยน และวัดหมื่นสารโดยวัดนี ้ถูกใช้ เป็ นโรงพยาบาลด้ วย 1
ส่วนกองทัพทหารไทยตังอยู
้ ท่ ี่วดั ควรค่าม้ าและวัดชัยพระเกียรติ2
ตลอดระยะเวลาในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เส้ นทางรถไฟสายเหนือถูกควบคุมโดย
ทหารญี่ ปนและภายในเขตตั
ุ่
วเมืองเชียงใหม่ก็มีทหารญี่ ปนประจ
ุ่
าการอยู่เป็ นจานวนมาก ทาให้
เมืองเชียงใหม่อยู่ในสภาวะสงครามอย่างเต็มตัวมีเครื่ อ งบินฝ่ ายสัมพันธมิตรบินมาทิ ้งระเบิดตาม
จุดสาคัญต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟ สนามบิน3 เป็ นผลให้ กลุ่มคนเชียงใหม่ที่อาศัยอยู่ภายในตัวเมือง
ได้ รับความเดือนร้ อนจากภัยสงคราม สินค้ าอุปโภคบริโภคขาดแคลนและมีราคาแพง อาทิ ไม้ ขีดไฟ
น ้ามันเชื ้อเพลิง เสื ้อผ้ า ยารักษาโรค4 ทาให้ กลุ่มคนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ต้องอพยพออกไปอาศัย
อยู่บริ เวณนอกเขตตัวเมื องเพื่ อความปลอดภัยจากการทิง้ ระเบิดของฝ่ ายสัม พันธมิตร 5 รวมทัง้
สถานที่ราชการสาคัญต้ องย้ ายไปอยู่นอกตัวเมืองเชียงใหม่เป็ นการชัว่ คราว อาทิ ที่ทาการอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ย้ายไปอยูท่ ี่วดั โรงเรี ยนบ้ านท่อ ตาบลป่ าตัน, สถานีตารวจกองเมืองย้ ายไปอยูว่ ดั ข่วง
สิงห์ และการรับแจ้ งความย้ ายไปวัดศรี เกิด6
แต่ยังมีกลุ่มคนจานวนหนึ่งภายในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้ านตามเดิม
โดยทางราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ จดั ให้ มีการสร้ างหลุมหลบภัยและจัดตังกองอาสาสมั
้
ครระวัง
ภัยขึน้ ในจังหวัด พร้ อมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทัง้ หญิ งชายจากข้ าราชการครู และพ่อค้ า
ประชาชนชาวไทยทัว่ ไป 7 นอกจากทางราชการแล้ วกลุ่มชาวบ้ านก็ดาเนินการขุดหลุบหลบภัยใน
บ้ านของตนเองและในเวลากลางคืนก็ต้องพรางแสงไฟโดยใช้ ผ้าสีดาหรื อสีน ้าเงินคลุมหลอดไฟ

1

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 536.

2

สมโชติ อ๋องสกุล. (2546). เล่มเดิ ม. หน้ า 38.

3

อนุ เนินหาด. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 47.

4

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 577.

5

อนุ เนินหาด. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 60.

6

แหล่งเดิ ม. หน้ า 57.

7

คณะทายาทเจ้ าทิพวรรณ ณ เชียงตุง. (2533). เล่มเดิ ม. หน้ า 170.
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ไม่ให้ มีแสงสว่างมากเกินไป เมื่อเครื่ องบินฝ่ ายสัม พันธมิตรบินมาโจมตีทางการจะให้ สัญญาณ
เตือนเสียงหวอดังไปทัว่ เมืองเชียงใหม่1
นอกจากนีก้ ลุ่มคนจีนและกลุ่มชาวต่างประเทศเป็ นกลุ่มที่ได้ รับผลกระทบอย่างมาก ใน
ส่วนของกลุ่มชาวจีนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต้องอพยพหนีออกจากเมืองเชียงใหม่ เนื่องมาจากทาง
ญี่ ปนบี
ุ่ บบังคับให้ รัฐบาลไทยขับไล่คนจีนในจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ อพยพออกจากมณฑลพายัพ
ออกไปให้ หมดให้ ไปตังถิ
้ ่นฐานอยูไ่ ด้ นบั ตังแต่
้ จงั หวัดพิษณุโลกลงไป 2 นับเป็ นการโยกย้ ายครัง้ ใหญ่
ที่สดุ ที่บรรดาคนจีนได้ รับความเดือนร้ อน3 ทาให้ ในช่วงเวลานันคนจี
้
นที่มีกิจการอยู่ภายในจังหวัด
เชียงใหม่จาเป็ นต้ องฝากกิจการไว้ กบั คนเมืองเชียงใหม่ที่มีความไว้ ใจช่วยดูแลแทน
อาทิ เถ้ าแก่โอ๊ วหรื อนายชู โอสถาพันธุ์ ชาวจีนจิ๋ว ได้ เดินทางอพยพมาอยู่เมืองเชียงใหม่
ตังแต่
้ พ.ศ. 2462 ดาเนินการทาธุรกิจจนร่ ารวย แต่เมื่อรัฐบาลดาเนินนโยบายขับไล่คนจีน ทาให้
ต้ องฝากกิจการการค้ าต่าง ๆ ไว้ กบั คนสนิทไว้ ใจช่วยดูแลแทนแล้ วอพยพครอบครัวลงมากรุงเทพฯ
อาศัยอยู่บริ เวณทุ่งมหาเมฆเป็ นเวลาราว 1 ปี 4 และยังมี เถ้ าแก่ชิวจั๊ว แซ่เต็ง ได้ อพยพจากเมื อง
เชียงใหม่มาที่กรุงเทพฯ ย่านบางลาพู5 และพ่อของนายปรี ชา เจือสันติชยั กุล ได้ อพยพจากเมือง
เชียงใหม่ไปอยูจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์ 6 ส่วนคนที่อพยพไม่ทนั ก็ถกู ทหารญี่ปนจั
ุ่ บกุมตัว อาทิ นายตันง่วน
ชุน นายบุญเปล่ง เลาหะเพ็ญแสง นายหมาแดง เล่าโฮงเสง และนายไกรศรี นิมมานเหมินท์7
ส่วนกลุ่มชาวต่างประเทศ ได้ แก่ กลุ่มนายห้ างป่ าไม้ และกลุ่มมิชชันนารี ต้องหลบหนีภัย
สงคราม 8 ออกจากประเทศไทยทางอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 9 อาทิ นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี
คอร์ ต แพทย์ใหญ่ประจาโรงพยาบาลแมคคอร์ มิคต้ องอพยพครอบครัวหนีไปทางพม่าและอินเดีย
1

อนุ เนินหาด. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 47.

2

คณะทายาทเจ้ าทิพวรรณ ณ เชียงตุง. (2533). เล่มเดิ ม. หน้ า 170.

3

ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. (2523). เล่มเดิ ม. หน้ า 107.

4

ทศ คณนาพร. (2551). สิ งห์ลา้ นนา. หน้ า 180-183.

5

อนุ เนินหาด. (2556, 4 ตุลาคม). ย่านกาดหลวง (15). (ออนไลน์).

6

อนุ เนินหาด. (2556, 16 กันยายน). ย่านกาดหลวง (12). (ออนไลน์).

7

สมโชติ อ๋องสกุล. (2546). เล่มเดิ ม. หน้ า 39.

8

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 577.

9

ดรุณี บุญภิบาล. (2520). บทบาทของไทยในสงครามโลกครัง้ ที ่สอง. หน้ า 146.
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อีกทังหลายคนต้
้
องเสียชีวิตระหว่างทางหนี ส่ วนคนที่หนีไม่ทนั ก็ถูกทหารญี่ ปนจั
ุ่ บตัวไปกักตัวไว้ ที่
วัดเจดีย์หลวงและบังคับใช้ แรงงาน เช่น ขับรถบรรทุก แบกหามขนข้ าวสาร ยิ่งไปกว่านันคนที
้
่ถกู จับ
จะไม่ได้ สวมเสื ้อ สวมเพียงกางเกงขาสันแม้
้ แต่ในฤดูหนาว และห้ ามสูบบุหรี่ ถ้ าทาผิดจะถูกทหาร
ญี่ปนตบหน้
ุ่
า1
กระทั่ง ในวันที่ 21 ธัน วาคม พ.ศ. 2486 เครื่ องบินฝ่ ายสัม พัน ธมิ ตรได้ ทาการทิง้ ระเบิด
ทาลายสถานี รถไฟเชียงใหม่ดังที่ ได้ กล่าวมาแล้ ว รวมถึงบ้ านเรื อนราษฎร โกดังสินค้ า ฉางข้ าว
ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ เคียง สนามบินเชียงใหม่ ยุทธสัมภาระของทหารญี่ ปนถู
ุ่ กทาลายพินาศ 2 เป็ น
สาเหตุให้ มีผ้ เู สียชีวิต 115 คน บาดเจ็บสาหัส 67 คน และบาดเจ็บ 99 คน3
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เส้ นทางรถไฟสายเหนือและ
ภายในเขตเมืองเชียงใหม่ถูกระเบิดทาลายเสียหายอย่างหนัก ประชาชนเมืองเชียงใหม่และตาม
จังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนื อได้ รับ ความเดือดร้ อนจากการทิง้ ระเบิดท าลายของเครื่ องบินฝ่ าย
สัมพันธมิตร นอกจากนีก้ ลุ่มคนจีนยังต้ องอพยพหนีไปอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคกลางและ
กลุ่มชาวต่างประเทศต้ องหนีออกจากประเทศไทย ไม่เว้ นแม้ แต่นกั ท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนว่าระหว่าง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 นี ้การเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ซบเซาลงมาก กระทัง่ เหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุติลงและกรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการบูรณะเส้ นทางรถไฟสายเหนือและ
สถานี รถไฟต่า ง ๆ ที่ ไ ด้ รับ ความเสี ย หายอย่ า งมหาศาลจากการทิ ง้ ระเบิ ด ของเครื่ อ งบิ น ฝ่ าย
สัมพันธมิตรเสร็จสมบูรณ์แล้ ว การเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จงึ กลับมาได้ รับความนิยม
ขึ ้นอีกครัง้ และได้ รับความนิยมสืบต่อมาจนถึงปั จจุบนั

1

อนุ เนินหาด. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 53.

2

บุญเสริ ม สาตราภัย. (2546). เล่มเดิ ม. หน้ า 81-82.

3

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริ ตต์ . สบ.10.11.9/10. เรื่ อง

หนังสือข่าวโฆษณาการ.
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ภาพประกอบ 40 การเดินทางโดยสารรถไฟของชาวเชียงใหม่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ที่ ม า: ล าจุล ฮวบเจริ ญ . (2551). เมื ่ อเงาจักรวรรดิ นิ ยมปกคลุม สยาม (ร.ศ. 112) และ
ล้านนาในความทรงจา. หน้ า 273.
3. กรมรถไฟหลวงและการส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ยวจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ หลั ง

สงครามโลกครั ง้ ที่ 2
3.1 กรมรถไฟหลวง
หลังเหตุการณ์ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุติลงเส้ นทางรถไฟสายเหนือและสายใต้ ถูก ทิง้ ระเบิด
ทาลายเป็ นสาเหตุให้ เส้ น ทางรถไฟและสะพานรถไฟข้ ามแม่น า้ หลายแห่งได้ รับ ความเสี ยหาย
รวมถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ดงั ได้ กล่าวมาแล้ ว นับว่าเป็ นความเสียหายครัง้ ใหญ่ของกิจการรถไฟ
ไทยเป็ นมูลค่าสูงถึง 37,333,000 บาท1 ทาให้ กิจการรถไฟไทยจาเป็ นต้ องใช้ งบประมาณจานวน
มหาศาลเพื่ อบูรณะเส้ นทางรถไฟภายในประเทศให้ สามารถทาการเดินรถไฟตลอดเส้ นทางได้
เหมือนเดิม อันนามาสูโ่ ครงการปฏิรูปองค์การรถไฟเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในเวลาต่อมา
เนื่องมาจากหลังเหตุการณ์ สงครามโลกยุติลงกรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการบูรณะกิจการ
รถไฟมาตามลาดับ อาทิ ดาเนินการจัดซื ้อหัวรถจักรไอน ้าเข้ ามาทดแทนหัวรถจักรเดิมที่ได้ รับความ
1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). เล่มเดิ ม. หน้ า 237.
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เสียหาย 1และดาเนินการสร้ างอาคารสถานี รถไฟที่ได้ รับความเสียหายให้ สามารถเปิ ดบริ การได้
ตามปกติเหมือนเดิมหนึ่งนัน้ คือ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ได้ ดาเนินการสร้ างอาคารสถานีหลังใหม่
เสร็ จ สมบู ร ณ์ ใ น พ.ศ. 24902 (ภาพประกอบ 41) และสะพานรถไฟข้ า มแม่ น า้ หลายแห่ ง ได้
ดาเนินการสร้ างบูรณะเสร็จสมบูรณ์ อาทิ สะพานปรมินทร์ ข้ามแม่น ้าวังแล้ วเสร็จเปิ ดใช้ งานในวันที่
14 มีนาคม พ.ศ. 24963

ภาพประกอบ 41 อาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่หลังใหม่
ที่มา: บุญ เสริ ม สาตราภัย. (2562). สถานี รถไฟเชี ยงใหม่ ถ่ายบนถังน้ าของสถานี รถไฟ
เมื ่อ พ.ศ. 2495. (ออนไลน์).

1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). เล่มเดิ ม. หน้ า 237.

2

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2559). เล่มเดิ ม. หน้ า 148.

3

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริ ตต์. สบ10.2/39. เรื่ อง รายงาน

ประจาปี 2496 งบดุลบัญชีทาการและบัญชีกาไรขาดทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2496).
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จากการบูรณะกิ จ การรถไฟจ าเป็ นต้ อ งใช้ เงิ นจ านวนมหาศาล ท าให้ ป ระเทศไทยต้ อ ง
ดาเนินการกู้เงินจากธนาคารโลก1โดยได้ รับการสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริ กา การดาเนินการ
กู้เงินครัง้ นี ้ของประเทศไทย นอกจากเพื่อการบูรณะกิจการรถไฟแล้ วยังมีอีก 2 โครงการใหญ่ที่ได้
ด าเนิ น การกู้เงิ น ในครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ โครงการประปาลุ่ม น า้ ภาคกลางและโครงการพัฒ นาท่ า เรื อ
กรุ งเทพฯ โดยการกู้เงินของกิจการรถไฟไทยเพื่ อทาการบูรณะกิจการภายในของรถไฟหลังจาก
ได้ รับ ความเสี ย หายอย่ างหนัก ในระหว่างสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ซึ่ง ได้ ท าการกู้เงิ น เป็ นจ านวน
3,000,000 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า แบ่ง ออกเป็ น 3 โครงการย่อ ย ได้ แ ก่ การบูรณะโรงงาน
มักกะสัน จานวน 1,800,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา การตังเครื
้ ่ องอาณัติสญ
ั ญาณประจาที่รวม 85
สถานี จ านวน 1,120,000 เหรี ย ญสหรัฐ อเมริ กา และการซื อ้ เครื่ องอะไหล่เพื่ อใช้ ในการบูรณะ
ล้ อเลื่อน จานวน 80,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา2 โดยในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2493 รัฐบาลไทยได้
มอบอานาจให้ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าวรรณไวทยากร ทรงลงพระนามในสัญญากู้เงินกับ
ธนาคารโลก ประเทศไทยนับเป็ นประเทศแรกในอาเซียอาคเนย์ที่ธนาคารโลกได้ อนุมตั ิให้ ก้ เู งินได้ 3
หลัง จากการด าเนิ น การกู้เงิ น จากธนาคารโลกแล้ ว ท าให้ ห น่ ว ยงานกรมรถไฟหลวง
จาเป็ นต้ องดาเนินการปฏิรูปหน่วยงานตามคาแนะนาของธนาคารโลก โดยได้ แนะนาให้ รัฐบาล
ดาเนินการจัดตังให้
้ กรมรถไฟหลวงเป็ นหน่วยงานอิสระในการดาเนินงานด้ วยตัวเองตามหลักเชิง
พาณิชย์ และควรมีคณะกรรมการรถไฟเพื่อกาหนดนโยบายการบริ หารงานภายในหน่วยงานอีกทัง้
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งผู้ว่าการควรจะเป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์ ทางด้ านรถไฟ 4 ดังนันรั
้ ฐบาล
1

ธนาคารโลกเป็ นองค์การคู่กบั องค์การเงินระหว่างประเทศและก่อกาเนิดขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 ภายหลัง

สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกในด้ านการกู้เงินสาหรับการก่อสร้ างบูรณะและพัฒนาประเทศ
โดยให้ มีการผลิตมากขึ ้นและส่งเสริ มมาตรฐานการครองชีพ ใน การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2500). การรถไฟ
แห่งประเทศไทย 2439-2500. หน้ า 16.
2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริ ตต์. สบ10.2/36. เรื่ อง รายงาน

ประจาปี 2494 งบดุลบัญชีทาการและบัญชีกาไรขาดทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2494).
3

คาแถลงการณ์ เรื่ องการกู้เงินจากธนาคารโลก. (2493, 7 พฤศจิกายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 67.

ตอนที่ 60. หน้ า 5768-5770.
4

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง. กค0301.8.2/1. เรื่ อง loan agreement

and technical report ของการรถไฟ.
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ของจอมพล ป. พิ บูล สงคราม จึงได้ ด าเนิน การจัดตัง้ หน่วยงานกรมรถไฟหลวงเป็ นหน่วยงาน
เอกเทศในสถานะรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ประกาศ
ในวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2494 โดยใช้ ชื่อว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 1 พร้ อมทังแต่
้ งตัง้
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 จานวน 7 คน ประกอบด้ วย
1. นายเล้ ง ศรี สมวงศ์

เป็ นประธาน

2. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
3. พล.ท. จรูญ รัตนกุล เสรี เริ งฤทธิ์

เป็ นกรรมการ

4. พระพิศาลสุขมุ วิท

เป็ นกรรมการ

5. นายเกษม ศรี พยัคฆ์

เป็ นกรรมการ

6. พระภัทรกิจโกศล

เป็ นกรรมการ

7. พ.อ. ประมาณ อดิเรกสาร

เป็ นกรรมการ2

เป็ นกรรมการ

โดยคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็ นผู้รับมอบกิจการของกรมรถไฟหลวงจากจอม
พล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในพิธีรับมอบ ณ วังสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.
2494 เพื่อรับไปดาเนินการโดยรัฐบาลได้ มอบเงินทุนจานวน 30,000,000 บาทเป็ นทุนประเดิมใน
การบริหารกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ แต่งตังให้
้
พล.ท. จรู ญ รัตนกุล เสรี เริ งฤทธิ์ เป็ นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศ3 ซึ่งหลังจากนันเป็
้ นต้ นมากิจการ
รถไฟจาเป็ นต้ องดาเนินกิจการด้ วยตนเองและไม่มีเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไป
3.2 การส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
จากเหตุการณ์ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทาให้ กิจการต่าง ๆ ภายในของกรมรถไฟหลวงได้ รับ
ความเสี ยหายอย่างหนัก รวมถึงแผนกโฆษณาการก็ ได้ รับผลกระทบเช่นกันจากการทิ ง้ ระเบิด
ทาลายบริ เวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุติลง
1

พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494. (2494, 30 มิถนุ ายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม

68. ตอนที่ 40. หน้ า 4-25.
2

แจ้ งความสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องตังคณะกรรมการรถไฟแห่
้
งประเทศไทย. (2494, 10 กรกฎาคม).

ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 68. ตอนที่ 44. หน้ า 2896.
3

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริ ตต์. สบ10.2/36. เรื่ อง รายงาน

ประจาปี 2494 งบดุลบัญชีทาการและบัญชีกาไรขาดทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2494).
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กรมรถไฟหลวงดาเนินการการบูรณะกิจการรถไฟมาตามลาดับ ซึ่ง แผนกโฆษณาการได้ กลับมา
ดาเนิ น การส่งเสริ ม การท่องเที่ ยวอี กครั ง้ ใน พ.ศ. 2490 ดัง เห็ น ได้ จ ากการลงโฆษณาเชิ ญ ชวน
เดินทางท่องเที่ยวโดยทางรถไฟ1ในหนังสืองานฉลองรถไฟหลวงครบ 50 ปี 2
ต่อมาใน พ.ศ. 2493 กรมรถไฟหลวงได้ เล็งเห็นความสาคัญของการโฆษณากิจการรถไฟ
มากยิ่งขึ ้นเพื่อให้ ประชาชนได้ ทราบถึงการบริการต่าง ๆ ของกิจการรถไฟจะได้ มาใช้ บริการเพื่อช่วย
ยกสถานะภาพของกิจการรถไฟหลังได้ รับความเสียหายจากเหตุการณ์ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จึงได้
ดาเนินการสรรหาบุคลากรภายในกรมรถไฟหลวงเพิ่มขึน้ จากเดิมมีเจ้ าหน้ าที่เพียง 4 คน เพื่อมา
ดาเนินการรับผิดชอบหน้ าที่ในแผนกโฆษณาการที่มีจานวนงานเพิ่มขึ ้น พร้ อมทังแผนกโฆษณาการ
้
ยังได้ ดาเนินการวางแผนงานการโฆษณาแบ่งออกเป็ น 10 หมวด โดยใน 10 หมวดนันมี
้ แผนงาน
เกี่ ยวกับการส่งเสริ ม การท่องเที่ ยวคือ หมวดนาเที่ ยว, หมวดถ่ายรู ปและภาพยนตร์ และหมวด
Guide book, timetable, rates and fares pamphlet3
กระทั่ง ใน พ.ศ. 2494 แผนกโฆษณาการ กรมรถไฟหลวงได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ ้นอีกครัง้ หลังจากยุติลงชัว่ คราวเมื่อเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ดังเห็นได้
จากแผ่น พับ โฆษณาเชิ ญ ชวนเที่ ย วงานเทศกาลสงกรานต์เชี ยงใหม่ 4 อี ก ทัง้ ในช่วงการจัดงาน
เทศกาลสงกรานต์ เชี ย งใหม่ กรมรถไฟหลวงยัง ได้ จัด เพิ่ ม ขบวนรถด่วนกรุ ง เทพฯ – เชี ย งใหม่
(ภาพประกอบ 42) โดยทาการเดินรถทุกวัน5 เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้โดยสารทังยั
้ ง
เป็ นการเพิ่มรายได้ จากการขายบัตรโดยสารให้ กบั กรมรถไฟหลวงด้ วย

1

ภาพโฆษณาเชิญชวนเที่ยวประเทศไทยหลังสงครามโลกครัง้ 2 ดูภาคผนวก ช

2

กรมรถไฟ. (2490). เล่มเดิ ม. ภาคผนวก.

3

สานัก หอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ . เอกสารส่ว นบุค คลพัน เอกแสง จุละริ ต ต์ . สบ10.2/23. เรื่ อง การ

ปรับปรุงโฆษณาของกรมรถไฟ.
4

แผ่นพับรถพิเศษท่องเที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหม่ พ.ศ. 2494. ใน ดารุ ณี สมศรี . (2549). เล่มเดิ ม .

หน้ า 132.
5

ขบวนรถด่วนกรุงเทพฯ – เชียงใหม่. (2496, 12 มีนาคม). คนเมื อง. หน้ า 4.
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ภาพประกอบ 42 ขนวนรถด่วนกรุงเทพฯ – เชียงใหม่
ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2500). การรถไฟแห่งประเทศไทย 2439-2500. หน้ า 48.
นอกจากการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของกรมรถไฟหลวงแล้ วในช่วงทศวรรษ 2490 รัฐบาล
เริ่ มเล็งเห็นความสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะสามารถทารายได้ ให้ เกิดผลประโยชน์
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศหลัง จากอาคารส านัก งานส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วถูก เครื่ อ งบิ น
สัมพันธมิตรทิ ้งระเบิดทาลายในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จึงดาเนินการจัดตัง้ สานักงานท่องเที ่ยว
สัง กัดกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัม พัน ธ์ ) ขึน้ ในวัน ที่ 1 สิ ง หาคม พ.ศ. 2490 ซึ่งส านัก งาน
ท่องเที่ยวได้ ออกโฆษณาชักชวนเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผา่ นสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์ 1 พร้ อมทังยั
้ งได้
จัดคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยดังจะกล่าวรายละเอียดต่อไป
ในช่วงทศวรรษ 2490 ได้ เกิดสื่อสิ่งพิมพ์หลายชนิดที่มีส่วนส่งเสริ มให้ เกิดการรับรู้เกี่ยวกับ
จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของภาคเหนือ อาทิ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือคูม่ ือท่องเที่ยว
งานศึกษาของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อธิบายไว้ ว่าการเกิดขึ น้ ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมี
ส่ ว นต่ อ การขยายข่า วสารจากท้ องถิ่ น ไปสู่ ส่ ว นกลาง ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การเติ บ โตของภาคบริ ก าร

1

ธารานุมาศ. (2500). เล่มเดิ ม. หน้ า 16.
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โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เนื่องจากข่าวสารที่ถ่ายทอดเป็ นข่าวสารที่มุ่งสร้ างภาพลักษณ์ ที่งดงาม
ของภาคเหนือ1 ทาให้ กลุ่มคนท้ องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มก้ าวขึน้ มามีบทบาทในการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ นิตยสารโยนกของสมาคมชาวเหนือโดยมี
นายเมธ รัตนประสิทธิ์ (หลวงวิลาสวันวิทย์) เป็ นนายกสมาคมและผู้อานวยการนิตยสาร นายแสน
ธรรมยศเป็ นบรรณาธิการ และนายสุกิจ นิมมานเหมินท์เป็ นที่ปรึ กษา มีที่ตงส
ั ้ านักงานอยู่ที่บ้าน
อัมพวัน ถนนพิษณุโลก กรุ งเทพฯ เริ่ มออกฉบับแรกในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 24902 รายละเอียด
เนื ้อหาของนิตยสารประกอบด้ วยเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมชาวเหนือ จัดพิมพ์ที่โรง
พิมพ์กรมรถไฟหลวง3 และหนังสือพิมพ์คนเมืองของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสงัด บรรจงศิลป์เป็ น
บรรณาธิการ ดาเนินการผ่านบริ ษัท ลานนาการพิมพ์ มีที่ตงส
ั ้ านักงานในอาเภอเมือง บริ เวณถนน
ศรี ดอนไชย และยังมี ส าขาตามจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงกรุ งเทพฯ ด้ วยมี ที่ตงั ้ อยู่ที่บริ ษั ท อาคเนย์
ประกั น ภั ย จ ากั ด บริ เ วณถนนราชด าเนิ น 4 เริ่ ม ออกฉบับ แรกในเดื อ นมกราคม พ.ศ. 2496
รายละเอียดเนื ้อหาของหนังสือพิมพ์ประกอบด้ วยบทความที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ สถานที่
ท่องเที่ยว ประเพณี วิถีชีวิต5
สื่อสิ่งพิมพ์ที่กล่าวมาล้ วนมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้ วย
รายละเอียดเนื ้อหาภายในมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่รวมถึงการลงโฆษณาเชิญเที่ยวงานเทศกาลของจังหวัด อาทิ งานฤดูหนาว ซึ่งเป็ นงาน
ประจ าปี ของจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยหนังสื อพิม พ์ คนเมื องลงโฆษณาความว่า “งานฤดูหนาวปี นี ้
คณะกรรมการจัดงานได้ จัดให้ มีขึน้ อย่างครึ กครื น้ มโหฬารยิ่ง สมกับงานใหญ่ ประจาปี ของนคร
เชี ย งใหม่ มี ร้านทัง้ ในเชี ย งใหม่แ ละพระนครหลายแห่ง ได้ ม าร่ วมเปิ ดร้ านโชว์ สิ น ค้ า ด้ ว ย การ

1

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2534). การเปลี ่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการทางการเมื อง

ในภาคเหนือของไทยหลังสงครามโลกครัง้ ที ่ 2. หน้ า 16.
2

สมโชติ อ๋องสกุล. (2546). เล่มเดิ ม. หน้ า 41.

3

แหล่งเดิ ม. หน้ า 129.

4

สมาชิกคนเมืองในพระนคร. (2496, 6 กรกฎาคม). คนเมื อง. หน้ า 26.

5

วัลลภ ทองอ่อน. (2537). พัฒนาการการผลิ ตและบทบาททางสังคมของผ้าไหมสันกาแพง อาเภอสัน

กาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่. หน้ า 59.
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ประกวด น.ส.เชี ย งใหม่ และ น.ส.ถิ่ น ไทยงาม ก็ มี ผ้ ู ส่ ง เข้ า ประกวดกัน เป็ นจ านวนมากเป็ น
ประวัตกิ ารณ์...”1
รวมทังงานลอยกระทง
้
ซึ่งเป็ นอีกเทศกาลหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวโดยนิตยสารโยนกลงโฆษณางานลอยกระทงความว่า
พระจันทร์ ในคืนเพ็ญสิบห้ าค่าลอยเด่นขึน้ ทางทิศตะวันออกของแม่น ้าปิ งกระแสร์ น ้าในเดือนสิบ
สองเปี่ ยมฟากฝั่ ง แสงอันสดใสของพระจันทร์ สาดต้ องยอดไม้ ลอดมากระทบสายน ้าเป็ นประกายไหล
ละเลือ่ มไปตามคดเคี ้ยวของลาน ้าปิ ง พิธีลอยกระทงในนครเชียงใหม่เกิดจากความ “ศรัทธา” หากท่าน
ได้ ชมงานลอยกระทงในนครเชียงใหม่อาจจะทาให้ ทา่ นติดใจไม่ยิ่งกว่าสงกรานต์เลย...2

หนังสือพิมพ์คนเมืองยังได้ ลงโฆษณางานลอยกระทงเช่นกันความว่า “พิธีลอยกระทงปี นี ้
(พ.ศ. 2496-ผู้วิจัย) จะจัดให้ เป็ นพิเศษจริ ง ๆ จะจัดให้ นา้ แม่ปิงแพรวพราวไปด้ วยแสงไฟอย่าง
วิจิตรตระการตา...”3 สาเหตุที่ต้องดาเนินการจัดงานเป็ นพิเศษเนื่องด้ วยในงานปี ดังกล่าว จอมพล
ป. พิบูลสงครามได้ เดินทางจากกรุ งเทพฯ ขึ ้นมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้ าร่ วมงานลอยกระทงด้ วย
นอกจากนัน้ ในงานลอยกระทงแต่ละปี ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ยงั ได้ ดาเนินการจัดการแข่งขัน
ประกวดกระทงพร้ อมทังมี
้ รางวัลเป็ นถ้ วยเงิน 4 และงานลอยกระทงใน พ.ศ. 2496 ทางเทศบาลยัง
ได้ จดั การแข่งเรื อในแม่น ้าปิ งขึ ้นเป็ นปี แรกด้ วย5
จากข้ อความลงโฆษณาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าเป็ นการกล่าวถึงงานเทศกาลประจาปี ของ
จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ งานฤดูหนาว งานลอยกระทง โดยเป็ นการเขียนโฆษณาเชิญชวนให้ เดินทาง
มาเที่ยวมาร่ วมงาน ซึ่งนอกจากงานเทศกาลสงกรานต์และงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ที่

1

งานฤดูหนาวปี นี ้ครึกครื น้ กว่าทุกปี . (2496, 1 มกราคม). คนเมื อง. หน้ า 3.

2

งานพิธีลอยกระทง. (2492, 8 ธันวาคม). นิ ตยสารโยนก. 1(6). ใน วัลลภ ทองอ่อน. (2537). เล่มเดิ ม.

3

แม่ปิงจะเป็ นธารสวรรค์ในวันยี่เป็ งเทศบาลจัด ‘แพเริ งระบา’ อวดจอมพล. (2496, 6 พฤศจิกายน). คน

หน้ า 61.
เมื อง. หน้ า 1.
4

ชุ่ม ณ บางช้ าง. (2504). เล่มเดิ ม. หน้ า 26-27.

5

แข่งเรื อในแม่ปิงในงานลอยกะทง. (2496, 24 กันยายน). คนเมื อง. หน้ า 3.
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ได้ รับความนิยมมาตังแต่
้ พ.ศ. 2475 แล้ ว งานลอยกระทงก็เป็ นอีกเทศกาลหนึ่งที่ได้ รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ในช่วงเวลาการจัดงานเทศกาลลอย
กระทงหรื อเทศกาลยี่เป็ ง จากการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ดังกล่าวยังสามารถชักจูงนักท่องเที่ยวให้
เกิดความสนใจเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อีกด้ วย ดังเห็นได้ จากจานวนผู้โดยสารรถไฟใน
ทศวรรษ 2490 มีจานวนเพิ่มมากขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด (ตาราง 7)1
หนังสือคู่มือท่องเที่ยวเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ เกิดการรับรู้ เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ใน
ฐานะเมืองท่องเที่ยว ในช่วงเวลาดังกล่าวมีหนังสือคูม่ ือท่องเที่ยวจานวนหลายเล่มที่ได้ ถกู ผลิตขึ ้น
เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มีจานวนมากขึ ้น และมีความจาเป็ นที่
จะต้ องใช้ หนังสือคูม่ ือท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศไทยกล่าวรวมถึง
จังหวัดเชียงใหม่ด้วย หนังสือคูม่ ือท่องเที่ยวประเทศไทยในขณะนันเขี
้ ยนขึ ้นโดยหน่วยงานราชการ
อาทิ กรมศิลปากร สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และผู้เขียนหนังสือทัว่ ไป
หนังสือคู่มือท่องเที่ยวที่มีรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ จังหวัดต่าง ๆ
ในประเทศไทย (พ.ศ. 2491) จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย (พ.ศ. 2500) ตระเวนรอบโลกและ 71
จังหวัดในเมืองไทย (พ.ศ. 2502) เที่ยวเมืองไทย 71 จังหวัด (พ.ศ. 2502) ฯลฯ
จากที่ กล่าวมาแสดงให้ ว่า นอกจากหน่วยงานกรมรถไฟหลวงและหน่วยงานส านักงาน
ท่องเที่ยวของรัฐบาลแล้ ว สื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มคนท้ องถิ่นและหนังสือคู่มือท่องเที่ยวก็มีส่วนสาคัญ
ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ เกิดการรับรู้ทางด้ าน
เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของภาคเหนือ ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าเทศกาลประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ทุก
เทศกาลประเพณี อาทิ เทศกาลงานสงกรานต์ เทศกาลฤดูลาไย เทศกาลงานลอยกระทง เทศกาล
งานฤดูห นาว เทศกาลงานวัน ขึน้ ปี ใหม่ ฯลฯ ล้ วนแล้ ว แต่เป็ นเทศกาลที่ ไ ด้ รับ ความนิ ย มจาก
นัก ท่องเที่ ย วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเรื่ อยมา อี กทัง้ การส่งเสริ ม การท่องเที่ ยวจัง หวัด
เชียงใหม่ยงั ได้ ดาเนินการมาโดยตลอดกระทัง่ ในปั จจุบนั

1

ดูตาราง 7 หน้ า 178
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4. กลุ่มคนที่เดินทางมาท่ องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หลัง พ.ศ. 2475
แต่เดิมก่อน พ.ศ. 2475 กลุม่ คนที่เดินทางมาท่องเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่สาหรับกลุ่มคนไทย
จะจากัดเฉพาะกลุ่มเชื ้อพระวงศ์ กลุ่มข้ าราชการ และกลุ่มคหบดี ส่วนกลุ่มชาวต่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ ามารับราชการและเข้ ามาเพื่ อเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะ แต่หลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 กลุ่มราษฎรทั่วไปเริ่ มก้ าวขึ ้นมามีบทบาทเป็ นกลุ่มคนที่สามารถเดินทางไป
ไหนมาไหนภายในประเทศได้ อ ย่ า งอิ ส ระมากขึ น้ และกลุ่ม ชาวต่า งประเทศเดิ น ทางเข้ า มา
ภายในประเทศมากขึ ้นในทศวรรษ 2490 หลังเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตลิ ง
4.1 กลุ่มคนไทย
หลังจากการเปลี่ยนแปลงปกครอง พ.ศ. 2475 ทาให้ กลุ่มราษฎรทัว่ ไปสามารถเดินทางไป
ยังพืน้ ที่ต่าง ๆ ภายในประเทศไทยมากขึ ้น จึงเป็ นผลดีต่อการจัดรถไฟขบวนพิเศษของกรมรถไฟ
หลวงเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศเริ่ มใน พ.ศ. 2475 ได้ ดาเนินการ
จัดรถไฟขบวนพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึง่ ได้ ผลตอบรับเป็ นอย่างดี ทาให้ กรมรถไฟหลวงจึง
ได้ ดาเนินการจัดรถไฟขบวนพิเศษเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประจาปี โดยเริ่มในเทศกาลงาน
สงกรานต์ เชี ย งใหม่ พ.ศ. 2476 ผลตอบรั บ เป็ นที่ น่ า พอใจอย่ า งมาก กรมรถไฟหลวงจึ ง ได้
ดาเนินการจัดเรื่ อยมาเป็ นประจาทุก ๆ ปี ทาให้ กรมรถไฟหลวงมี รายได้ จากจานวนผู้โดยสารที่
เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ ้นทุกปี ตามลาดับ
จากการค้ นคว้ าเอกสารหลักฐาน ผู้วิจัยพบว่ามี บันทึกการเดินทางของกลุ่ม คนไทยที่ มี
โอกาสเดินทางโดยรถไฟไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์เพื่อ ให้ ทราบถึง
บรรยากาศรายละเอียดเรื่ องเล่าของบุคคลที่มีโอกาสได้ เดินทางโดยสารขบวนรถไฟพิเศษในช่วง
งานเทศกาลสงกรานต์ไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็ นปี ที่สองของการจัดรถไฟ
ขบวนพิเศษบันทึกดังกล่าวเล่าไว้ วา่
ออกจากกรุ งเทพฯ ย่ า ค่ าวัน ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2477 ที่ รถเสบี ย งมี บ ริ ก ารกระฉับ กระเฉงดี
สะอาด สุภ าพเรี ย บร้ อย ราคาเครื่ อ งดื่ ม และอาหารสูง กว่ า ราคาตลาดข้ างล่ า ง 5 เท่ า ตัว อย่ า ง
ข้ าวราดแกงข้ างล่างจานละ 5 สตางค์ บนรถไฟ 25 สตางค์1

1

ตารางรายการอาหาร เครื่ องดื่ม และของว่าง ดูภาคผนวก ซ

170
ถึงอุตรดิตถ์ย่ารุ่งวันรุ่งขึ ้น รถไฟต้ องแบ่งตู้โดยสารออกเป็ น 2 ขบวน ขบวนละ 5 ตู้แต่ละขบวนมีหวั
รถจักรลากจูงพอเหมาะสมกาลังพาขึ ้นเขาได้ ด้วยความปลอดภัยจนถึงเชียงใหม่
เมื่อพ้ นอุตรดิตถ์ไปภูมิประเทศก็เปลี่ยนจากที่ราบไปเป็ นเทือกขุนเขาสลับซับซ้ อนอุดมสมบูรณ์ไป
ด้ วยป่ าไม้ สกั ดินฟ้ าอากาศก็เปลีย่ นแปลงไปเป็ นเย็นชุมชื ้นเพราะขึ ้นที่สงู และป่ าดงดิ บ รู้สกึ ตื่นเต้ นเมื่อ
ลอดอุโมงค์เขาพลึง และตื่นเต้ นมากเมื่อเข้ าถ ้าขุนตาลด้ วยระยะเวลาอันยาวนานอีก มีความประทับใจ
อย่างที่สดุ ในความงามของภูมิประเทศตามทางรถไฟ ลัดเลาะเลียบไปตามลาห้ วยแม่ต้า แก่งหลวง
(ภาพประกอบ 43) น า้ ไหลริ น เซาะเกาะแก่ ง ก้ นล าห้ วย ซึ่ ง คดเคี ย้ วโค้ งไปโค้ งมาท่ อ นไม้ ซุ ง สัก
ระเกะระกะก่ายพาดกันค้ างอยู่ในลาห้ วยมากมาย อากาศแห้ งปลอดโปร่งบริ สทุ ธิ์สดชื่น เป็ นภูมิภาพที่
ตื่นตาตื่นใจอย่างสุดบรรยาย เมื่อได้ พบเห็นเป็ นครัง้ แรกในชีวิต
ถึงลาปางก็ได้ รับการต้ อนรับจากพี่น้องชาวลาปางเย็นชื่นฉ่าเข้ ามาทางหน้ าต่างเป็ นครัง้ แรกเปี ยก
ปอนไปตาม ๆ กัน เพราะไม่ร้ ู ตวั ไม่ค้ นุ ประเพณี ขบวนหลังถึงเชียงใหม่ 4 โมงเย็นก็ได้ รับการต้ อนรับ
อย่างเย็นฉ่าอุราเป็ นซ ้าสองที่สถานีรถไฟ เช่นเดียวกันอีก...1

จากข้ อความข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าตลอดการเดินทางโดยสารขบวนรถไฟเส้ นทางสายเหนือ
ตลอดเส้ นทางตังแต่
้ อตุ รดิตถ์จะผ่านเข้ าสูใ่ นภูมิประเทศหุบเขาและมีสภาพอากาศดีตลอดเส้ นทาง
รถไฟจนถึ ง เมื อ งเชี ย งใหม่ ที่ เป็ นสิ่ ง สร้ างความสนใจของกลุ่ ม คนเป็ นจ านวนมาก ท าให้ เกิ ด
ความรู้ สึก อยากจะเดิน ทางไปสัม ผัส ประสบการณ์ ค วามสวยงาม นอกจากนัน้ ผู้ที่ เดิน ทางไป
เชียงใหม่ในช่วงเวลานันยั
้ งได้ เล่าถึงสภาพแวดล้ อมของเมืองเชียงใหม่ไว้ วา่
เชียงใหม่อยูไ่ กลแสนไกล คล้ ายกับอยูค่ นละประเทศเป็ นดินแดนมหัศจรรย์ ยากที่จะเข้ าถึง เมื่อไป
ถึงก็มีความรู้สกึ ตื่นตาตื่นใจจริ ง ๆ ในบ้ านเมือง ภูมิประเทศ ดินฟ้ า อากาศ ผู้คน ชีวิตความเป็ นอยู่ การ
แต่งกาย อาหารการกิน การดนตรี การพูดจาภาษาที่ฟังไพเราะหู สถานที่น่าเที่ยว น ้าตกมีเยอะแยะ
รูปแบบสถาปั ตยกรรม ปูชนียสถาน วัดวาอาราม บ้ านเรื อนราษฎร ตลาดร้ านค้ า เป็ นแบบของลานนา
ไทยโดยเฉพาะ แตกต่างกับภาคกลางโดยสิ ้นเชิง...2

1

ประชุม อัมพุนนั ทน์. (2527). เล่มเดิ ม. หน้ า 19-21.

2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 21.
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จากข้ อความข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าเมืองเชียงใหม่มีสภาพแวดล้ อมที่เชิญชวนให้ เกิดความ
หลงเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ที่มีสิ่งต่าง ๆ ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของท้ องถิ่นและมีความแตกต่างจาก
ภาคกลางที่สร้ างความสนใจให้ ผ้ คู นจากภาคกลางและภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศเกิดความสนใจ
อยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่สกั ครัง้ หนึ่งจนเกิดเป็ นความนิยมของกลุ่ม คนอย่าง
แพร่หลาย

ภาพประกอบ 43 เส้ นทางรถไฟสายเหนือ ขณะรถไฟกาลังแล่นผ่านแก่งหลวง
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ภาพถ่ายเก่า. ชุดรถไฟและทางหลวง 2462.
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ทงจากกรมรถไฟหลวงและหน่
ั้
วยงานรัฐบาลดัง
ได้ กล่าวมาแล้ ว ทาให้ กรมรถไฟหลวงมีรายได้ จากจานวนผู้โดยสารที่เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่มี
จานวนเพิ่มขึ ้นทุกปี ตามลาดับตังแต่
้ พ.ศ. 2475-2483 (ตาราง 7)1 มีเพียงบางปี อาทิ พ.ศ. 2480,
2483 ที่มีจานวนผู้โดยสารลดลงแต่เมื่อพิจารณาโดยรวมจากจานวนผู้โดยสารในปี อื่น ๆ จะเห็นได้
ว่าจานวนผู้โดยสารมีปริ มาณเพิ่มขึ ้น ซึ่งรายได้ จากการขายบัตรโดยสารรถไฟที่มีจานวนเพิ่มขึน้
ช่วยแก้ ไขปั ญ หาจากภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่าในทศวรรษ 2470 ให้ กับกรมรถไฟหลวงกระทั่งเกิ ด
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
1
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ในช่ ว งระหว่ า งเหตุ ก ารณ์ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) แน่ น อนว่ า จาก
สถานการณ์สงครามย่อมมีกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้ วยในระหว่างสถานการณ์สงครามคงไม่มีใครอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยว
เนื่องจากเสี่ยงต่อภัยอันตรายจากการทิง้ ระเบิดทาลายเส้ นทางรถไฟของฝ่ ายสัมพันธมิ ตรดังได้
กล่าวรายละเอี ยดมาแล้ ว อีกทัง้ ทางกรมรถไฟหลวงเองก็ ไม่ได้ ป ระกาศลดราคาค่าโดยสารให้
ในช่วงเทศกาลเหมือนกับปี ก่อน ๆ ที่ผ่านมาโดยให้ เหตุผลว่า “การลดค่าโดยสารดังกล่าวนันจะถื
้ อ
เป็ นการลดประจาปี หาได้ ไม่ความจริ งเป็ นการลดราคาแต่เพียงครัง้ คราวเพราะสุดแต่เหตุการณ์
และกรณีแวดล้ อมโดยทัว่ ไป เฉพาะอย่างยิ่งในปี นี ้กรมรถไฟมีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ รถโดยสารใน
กิจการสาคัญอย่างอื่นมากขึ ้นกว่าปกติ จึงไม่มีการลดค่าโดยสารในเดือนเมษายนศกนี ้...”1
อย่างไรก็ ต ามจากการค้ น คว้ าเอกสารหลัก ฐานพบว่าทางราชการได้ ให้ สิ ท ธิ พิ เศษแก่
ครอบครัวทหารที่ไปงานราชการให้ มีโอกาสไปเที่ยวภาคเหนือได้ ในเทศกาลขึ ้นวันปี ใหม่ โดยกรม
รถไฟหลวงเป็ นผู้จัดรถไฟขบวนพิเศษไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในงานเทศกาลวันขึน้ ปี ใหม่ พ.ศ.
2486 ดังมีรายละเอียดความว่า “การจัดรถไฟนาครอบครัวทหารไปเที่ยวภูมิภาคเหนือเมื่อวันปี ใหม่
ขบวนรถนาด้ วยรถจักรดีเซลไฟฟ้า เทียบหน้ าสถานีเชียงใหม่ ครางด้ วยเสียงเครื่ องยนต์กะหึม่ หวูด
เสียงใหญ่ ดงั ก้ อง ทาให้ คนขบวนและชาวนครพิงค์ใจเต้ น เป็ นขบวนที่น่าชม...”2 โดยขบวนรถไฟ
พิเศษออกจากสถานี กรุ ง เทพฯ ในวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2486 เวลา 18.00 น. มี ผ้ ูโดยสารร่ วม
ขบวนรถไฟไปประมาณ 300 คน เมื่ อ ขบวนรถไฟถึง สถานี เชี ย งใหม่ท างการจังหวัดได้ จัด การ
ต้ อนรับอย่างเอิกเกริกและอานวยความสะดวกทุกประการ และขบวนรถไฟเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2486 เวลา 10.30 น.3
แต่จากข้ อมูลในตารางจานวนผู้โดยสารรถไฟ (ตาราง 7)4 จะเห็นได้ ว่าจานวนผู้โดยสาร
รถไฟในระหว่าง พ.ศ. 2484-2486 มีจานวนเพิ่มมากขึ ้นตามลาดับ เว้ นแต่ใน พ.ศ. 2487 มีจานวน

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริ ตต์. สบ10.11.9/4. เรื่ อง หนังสือ

ข่าวโฆษณาการ.
2

แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2486, กุมภาพันธ์). หนังสือพิ มพ์รถไฟ. 1(2): หน้ าบรรณาธิการ.

3

แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2486, กุมภาพันธ์). หนังสือพิ มพ์รถไฟ. 1(2): หน้ า 117.

4
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ผู้โดยสารลดลงจาก พ.ศ. 2486 เป็ นจานวน 44,971 คน เนื่องมาจากเส้ นทางรถไฟสายเหนือถูกทิ ้ง
ระเบิดทาลายในปลาย พ.ศ. 2486 ดังได้ กล่าวรายละเอียดมาแล้ ว
ในส่วนสาเหตุที่ทาให้ ระหว่าง พ.ศ. 2484-2486 มีจานวนผู้โดยสารรถไฟเพิ่มมากขึ ้นทังที
้ ่
อยูใ่ นช่วงระหว่างสงคราม กรมรถไฟหลวงได้ ให้ ข้อมูลไว้ วา่
ใน พ.ศ. 2485 ประชาชนยังตระหนกตกใจในในเหตุการณ์ จึงมีการเดินทางในลักษณะที่มีความ
จาเป็ นจริ ง ๆ และใน พ.ศ. 2486 ประชาชนได้ รับความลาบากฝื ดเคือง จึงเริ่ มออกเดินทางซื ้อขายและ
แลกเปลี่ยนสินค้ าในระยะทางใกล้ และไกล ซื ้อของได้ ถูกแต่ขายได้ แพง ทาให้ สถิติผ้ โู ดยสารใน พ.ศ.
2486, 2487 จึงสูงขึ ้นตามลาดับทัง้ ๆ การเดินทางโดยทางรถไฟมีความยากลาบากและเสี่ยงต่อการ
โจมตีทางอากาศ...1

จากข้ อความข้ างต้ นเป็ นการวิเคราะห์ของหน่วยงานกรมรถไฟหลวงซึ่งเป็ นการวิเคราะห์
จากจานวนผู้โดยสารรถไฟทุกเส้ นทาง แต่ในส่วนของสถานีรถไฟเชียงใหม่ผ้ วู ิจยั วิเคราะห์ว่าจาก
จานวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ ้นประกอบด้ วยกลุ่มคนจานวน 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มแรกพ่อค้ าเชียงใหม่
ที่เดินทางมาซื ้อสินค้ าจากกรุงเทพฯ แล้ วนากลับขึ ้นไปขายที่จงั หวัดเชียงใหม่เพื่อเป็ นการค้ าขายที่
ได้ กาไรในอัตราราคาสูงขึ ้นหลายเท่าตัว และกลุ่มที่สองคนอพยพออกจากเมืองเชียงใหม่ไปตาม
จังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง ซึ่งประกอบด้ วยคนจีนที่ต้องอพยพเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลดังได้
กล่าวมาแล้ วและคนเมืองเชียงใหม่เพื่อหนีจากภัยทิ ้งระเบิดของเครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธ์มิตร
หลังเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลงกรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการบูรณะเส้ นทาง
รถไฟสายเหนือให้ สามารถเปิ ดเดินรถไฟได้ ตามปกติแล้ ว นักท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยเริ่ ม ให้ ความ
สนใจเดิ น ทางมาเที่ ย วจัง หวัด เชี ย งใหม่ อี ก ครั ง้ และมี ก ลุ่ ม คนหลากหลายเพิ่ ม มากขึ น้ อาทิ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กลุ่มข้ าราชการและคณะหน่วยงานราชการ กลุ่มราษฎร
ทัว่ ไป และกลุม่ นักเรี ยนนักศึกษา
4.1.1 พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
พระมหากษัตริ ย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็ นกลุ่มคนที่มี ความนิยมเดินทางมา
จังหวัดเชียงใหม่ตงแต่
ั ้ เมื่อเส้ นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464
1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). เล่มเดิ ม. หน้ า 237.
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ดังได้ กล่าวรายละเอียดมาแล้ วในบทที่ 3 ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
จังหวัดเชียงใหม่ก็ยงั มีกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง
พระมหากษัตริย์ด้วย
พระมหากษัตริ ย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่โดยทาง
รถไฟในระหว่าง พ.ศ. 2490-2502 อาทิ ใน พ.ศ. 2492 สมเด็จพระนางเจ้ าราไพพรรณี พระบรม
ราชินีในรัชกาลที่ 7 และใน พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
(พ.ศ. 2489-2559) พร้ อมด้ วยสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริกิต์ิ พระบรมราชิ นี นาถ ทรงเสด็ จ พระราช
ดาเนินจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือในระหว่างวัน ที่ 27 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม พ.ศ. 2501 ซึ่งทัง้
สองพระองค์ได้ เสด็จประพาสจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม พ.ศ. 2501 การเสด็จ
จัง หวัด เชียงใหม่นัน้ เป็ นการเสด็จ เพื่ อเยี่ ยมชมทุกข์ สุขของราษฎรในการปกครองของพระราช
อานาจที่เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั มิ าแต่ในอดีต
ในการเสด็จจังหวัดเชียงใหม่นนั ้ พระองค์เสด็จพระราชดาเนินยังสถานที่สาคัญ
ของจังหวัด อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพ น ้าตกห้ วยแก้ ว วัดพระสิงห์ วัดสวนดอก โรงเรี ยนยุพราช
วิทยาลัย โรงเรี ยนปริ นส์รอแยลส์วิทยาลัย โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย โรงพยาบาลแมคคอร์ มิค และ
เสด็จพระราชดาเนินอาเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ อาเภอหางดง อาเภอสันปาตอง
อาเภอจอมทอง อาเภอแม่ริม อาเภอแม่แตง อาเภอเชียงดาว และอาเภอฝาง
เมื่อพิจารณาจากสถานที่เสด็จพระราชดาเนินพบว่าการเสด็จสถานที่สาคัญต่าง ๆ
ของจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกับในครัง้ การเสด็จพระราชดาเนินของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 เมื่อใน พ.ศ. 2469 เว้ นแต่การเสด็จพระราชดาเนินยังอาเภอรอบนอกจังหวัด
เชียงใหม่เมื่อครัง้ สมัยรัชกาลที่ 7 ไม่ได้ โดยเสด็จอาเภอรอบนอก เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวถนน
หนทางออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปสู่อาเภอรอบนอกยังไม่มีเส้ นทางถนนรถยนต์ที่มีความสะดวก
ในการเดินทาง แต่ในครัง้ สมัยรัชกาลที่ 9 ได้ โดยเสด็จไปนัน้ เนื่องด้ วยถนนหนทางภายในตัวเมือง
เชียงใหม่ และถนนออกจากตัวเมืองไปยังอาเภอรอบนอกมีเส้ นทางถนนรถยนต์สามารถขับขี่ได้
สะดวกแล้ ว นอกจากนันการเสด็
้
จวัดพระธาตุดอยสุเทพเมื่อครัง้ สมัยรัชกาลที่ 7 ต้ องเสด็จพระราช
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ดาเนินโดยทรงพระเก้ าอี ้หามขึ ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ 1 แต่ในครัง้ สมัยรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จพระ
ราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นงั่ ขึ ้นไปบนวัดพระธาตุดอยสุเทพ2
4.1.2 กลุ่มข้ าราชการและคณะหน่ วยงานราชการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดที่มีกลุม่ ข้ าราชการจากกรุงเทพฯ เดินทางขึ ้นมาตังแต่
้
สมัยรัชกาลที่ 5 แต่การเดินทางมาเพื่อตรวจราชการเป็ นหลักมากกว่าเป็ นเดินทางเพื่อมาเที่ยว แต่
กระนัน้ หลังจากเสร็ จกิจ ธุระงานราชการแผ่นดิน กลุ่ม ข้ าราชการได้ มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวชม
สถานที่สาคัญต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เช่นเดียวกับในทศวรรษ 2490 กลุ่มข้ าราชการที่
เดินทางขึน้ มาเพื่ อตรวจราชการจังหวัด เชียงใหม่มี จ านวนมากถึงมี การกล่าวเปรี ยบเที ยบว่ามี
จานวน 25 เปอร์ เซ็นต์ของคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลของจอมพล ป. พิบลู สงคราม3
เมื่ อเป็ นดังนัน้ ทาให้ จังหวัดเชี ยงใหม่อยู่ในความสนใจและการรับรู้ ของราษฎร
ทัว่ ไปมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากการเดินทางมาตรวจราชการของกลุ่มข้ าราชการแต่ละครัง้ ได้ มีการออก
ข่าวผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแห่งประเทศไทย4 อย่างไรก็ตามการเดินทางมาของ
กลุ่มข้ าราชการนันมี
้ วตั ถุประสงค์หลักเพื่อตรวจราชการของจังหวัดเชียงใหม่ แต่เมื่อเสร็ จกิจธุระ
งานตรวจราชการแล้ วก็ได้ มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่สาคัญและงานเทศกาลของจังหวัด
เชี ย งใหม่ อาทิ นายเสวตร เปี่ ยมพงษ์ ศานต์ ส.ส. ระยอง อดี ต รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า กระทรวง
กระทรวงการคลังพร้ อมคณะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2495 เพื่ อ
ติด ต่อ กิ จ ธุ ระเมื่ อ เสร็ จ กิ จ ธุ ระแล้ ว ได้ เดิน ทางไปเที่ ย วงานฤดูห นาวประจ าปี พ.ศ. 2496 ด้ ว ย5
แม้ กระทั่งจอมพล ป. พิบูลสงครามก็ได้ มีโอกาสเดินทางมาร่ วมงานเทศกาลลอยกระทงในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 24966 และในเดือนธันวาคมปี เดียวกันได้ เดินทางมาภาคเหนือเพื่อตรวจราชการ
เมื่อพักอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ได้ มีโอกาสเดินทางไปอาเภอจอมทองเพื่อเที่ยวชมน ้าตกแม่ยะด้ วย7
1

บุญเสริ ม สาตราภัย. (2532). เสด็จลานนา เล่ม 2. หน้ า 84-85.

2

แหล่งเดิ ม. หน้ า 113.

3

การตรวจราชการ. (2496, 19 มีนาคม). คนเมื อง. หน้ า 3.

4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 30.

5

อดีต รมต. มาเชียงใหม่. (2496, 1 มกราคม). คนเมื อง. หน้ า 3.

6

จอมพล ป. พิบลู สงคราม จะมาร่วมลอยกะทงเชียงใหม่. (2496, 6 พฤศจิกายน). คนเมื อง. หน้ า 5.

7

จอมพลมาตรวจราชการภาคเหนือ. (2496, 24 ธันวาคม). คนเมื อง. หน้ า 6.
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ในส่วนกลุ่มคณะหน่วยงานราชการที่ได้ เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเที่ยวชม
ศึกษาภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ กลุ่มคณะดังกล่าวคือ กลุ่มคณะหน่วยงานของคุรุสภาเป็ น
หน่วยงานราชการรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครูของประเทศ โดยหน่วยงานคุรุสภาได้ จดั
โครงการกิจกรรมการเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
แสวงหาความรู้ในทางประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ตามจังหวัดหรื ออาเภอต่าง ๆ ภายในประเทศ
ซึง่ จัดขึ ้นใน พ.ศ. 2495 เป็ นปี แรกโดยการนาสมาชิกที่เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในเส้ นทางกรุงเทพฯ
– เชียงใหม่มีจานวน 44 คน เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาความรู้ ทางประวัติศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์ พร้ อมกับศึกษาเส้ นทางล่องแก่งแม่นา้ ปิ งด้ วย ผลจากการจัดกิจกรรมในปี แรกได้ ผล
ตอบรับดีจงึ ได้ ดาเนินการจัดในปี ต่อมาเป็ นประจาทุกปี 1
นอกจากกลุ่มคณะคุรุสภาแล้ วพบว่ายังมีกลุ่มคณะครูใหญ่เมืองแพร่จานวน 242
คน ประกอบด้ วยโรงเรี ยนราษฎร์ , โรงเรี ยนประชาบาล และศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งจังหวัดแพร่เป็ น
จังหวัดที่ อยู่ในภาคเหนือเช่นเดียวกับจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยกลุ่ม ดังกล่าวได้ เดินทางมาเที่ ยวชม
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ใ นเดื อ นกั น ยายน พ.ศ.2496 เพื่ อ ศึ ก ษาภู มิ ป ระเทศและชมโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ตลอดจนชมการอุตสาหกรรมภายในครอบครัว คือ การผลิตสินค้ าท้ องถิ่นตามอาเภอ
ต่าง ๆ เพื่อนาความรู้ที่ได้ รับไปถ่ายทอดให้ กบั นักเรี ยน อีกทังในการเดิ
้
นทางมาครั ง้ นี ้คณะครูใหญ่
ยังได้ แวะเที่ยวชมจังหวัดลาปางและลาพูนด้ วย2
4.1.3 กลุ่มราษฎรทั่วไป
นับจากทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมากลุ่มราษฎรทัว่ ไปที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ เทศกาล
วันขึ ้นปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลฤดูลาไย เทศกาลลอยกระทง ฯลฯ แต่กล่าวได้ ว่าเทศกาล
สงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นสถานที่เล่นนา้ ได้ รับความนิยมอย่างมากมาโดยตลอดตังแต่
้
อดีตกระทั่งในปั จจุบัน และพบว่ายังมีการจัดโครงการนาทัศนาจรของสานักงานท่องเที่ยว กรม
ประชาสัมพันธ์ ได้ นาประชาชนและนักเรี ยนไปเที่ยวชมท้ องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่า
ย่อมหมายรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีรายชื่ออยู่ในโครงการองค์การ
1

ยุทธ เดชคารณ. (2510). ล่องแก่งแม่น้าปิ ง. หน้ า 8-9.

2

คณะครูใหญ่เมืองแพร่ . (2496, 30 กันยายน). คนเมื อง. หน้ า 5.
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อนามัยและทัศนศึกษาของส านักงานท่องเที่ ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อยกระดับมาตรฐานการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การอนามัยและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนด้ วยการ
จัดนานักท่องเที่ยวไปร่วมงานเทศกาลประจาปี ของจังหวัดและอาเภอทัว่ ราชอาณาจักร ซึ่งตังแต่
้
จัดตังส
้ านักงานท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2498 ได้ นาประชาชนและนักเรี ยน
ไปชมท้ องถิ่นต่าง ๆ มาแล้ วเป็ นจานวนประมาณ 4,000 คน1 นอกจากนันส
้ านักงานท่องเที่ยวยังได้
จัดโครงการนานักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในฤดูลาใยด้ วย2
4.1.4 กลุ่มนักเรียนนักศึกษา
กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาเป็ นกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรี ยนความรู้ต่าง ๆ
ทัง้ ทางด้ านวิช าการและด้ านความรู้ รอบตัวจากประสบการณ์ ที่ได้ รับ การเดิน ทางไปศึก ษายัง
สถานที่ จ ริ ง ซึ่ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ นจัง หวัด ที่ มี ค วามรู้ ทัง้ ทางด้ า นธรรมชาติ ประวัติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีตา่ ง ๆ ที่ได้ รับการสืบทอดมาเป็ นเวลานานหลายร้ อยปี
ท าให้ ใน ช่ ว งท ศ วรรษ 2490 เป็ น ต้ น ม ามี กลุ่ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ าจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศเดินทางมาทัศนศึกษาหาความรู้ ที่จงั หวัดเชียงใหม่หลาย
สถาบันด้ วยกัน อาทิ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้ แก่ ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2496 นิสิต
อักษรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย จ านวน 75 คน เดินทางมาเพื่ อศึกษาเกี่ ยวกับ จังหวัด
เชี ย งใหม่ เป็ นระยะเวลา 7 วัน ,3 ในวัน ที่ 25 สิ ง หาคม พ.ศ. 2496 นิ สิ ต รั ฐ ศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จานวน 100 คน เดินทางมาเพื่อชมภูมิประเทศ ชมการอุตสาหกรรมภายในครอบครัว
ชมปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นระยะเวลา 4 วัน,4 ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.
2496 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การนิสิตเกษตรได้ จดั นาคณะนิสิตเดินทางมาศึกษาภูมิ
ประเทศและดูการเกษตรในภาคเหนือ5 และคณะนักเรี ยนโรงเรี ยนอานวยศิลป์6
1

คาตอบคาถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คาถามที่ ว. (2) 57/2498. (2499, 21 กุมภาพันธ์ ). ราช

กิ จจานุเบกษา. เล่ม 73. ตอนที่ 16. หน้ า 699-723.
2

นักท่องเที่ยวถึงพรุ่งนี ้. (2496, 24 กรกฎาคม). คนเมื อง. หน้ า 1.

3

นิสติ อักษรศาสตร์ . (2496, 24 สิงหาคม). คนเมื อง. หน้ า 3.

4

นิสติ รัฐศาสตร์ . (2496, 24 สิงหาคม). คนเมื อง. หน้ า 4.

5

นิสติ เกษตรมา ช.ม. (2496, 6 ตุลาคม). คนเมื อง. หน้ า 1, 32.

6

ลานนากระซิบ. (2496, 30 สิงหาคม). คนเมื อง. หน้ า 7.
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ตาราง 7 จานวนผู้โดยสารรถไฟของสถานีเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2475-2501
พุทธศักราช (พ.ศ.)
พ.ศ. 2475
พ.ศ. 2476
พ.ศ. 2477
พ.ศ. 2478
พ.ศ. 2479
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2482
พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2484
พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2486
พ.ศ. 2487
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2499
พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2501

จานวนผูโ้ ดยสาร (คน)
9,793
11,346
14,125
16,006
17,651
17,513
19,082
23,821
22,397
28,007
35,276
65,679
20,708
54,671
134,326
130,755
149,282
142,272
128,733
113,639
112,306
215,953

ที่ ม า: ส านั ก หอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ . เอกสารกระทรวงการคลั ง. ROYAI RAILWAY
DEPARTMENT. กค.0301.1.38.I/31-32. เรื่ อง ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION
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OF THE SIAMESE STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2476-2477.; ก อ งป ระ ม วล ส ถิ ติ
พยากรณ์. (2480). สถิ ติพยากรณ์ รายปี แห่งราชอาณาจักรสยาม บรรพที ่ 19 พ.ศ. 2478-79. หน้ า
216.; กองประมวลสถิ ติ. (2482). สถิ ติพ ยากรณ์ รายปี ประเทศไทย บรรพที ่ 20 พ.ศ. 2480-81.
หน้ า 214.; กองประมวลสถิติพยากรณ์. (2488). สถิ ติพยากรณ์ รายปี ประเทศไทย บรรพที ่ 21 พ.ศ.
2482-87. หน้ า 318.; สานักงานสถิติกลาง. (2499). สมุดสถิ ติรายปี ของประเทศไทย บรรพที ่ 22
(ภาค 2) พ.ศ. 2488-98. หน้ า 338.; และ ส านัก งานสถิ ติ ก ลาง. (2502). สมุ ด สถิ ติ ร ายปี ของ
ประเทศไทย บรรพที ่ 23 พ.ศ. 2499-2501. หน้ า 386.
4.2 กลุ่มชาวต่ างประเทศ
ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ ามาประเทศไทยในระหว่าง พ.ศ. 2475-2484 ผ่านเข้ ามาทาง
สถานีปาดังเบซาร์ แล้ วเดินทางโดยสารรถไฟสายใต้ เข้ าสู่กรุงเทพฯ เพื่อประกอบกิจธุระต่าง ๆ หรื อ
เพื่ อมาท่องเที่ ยวโดยเฉพาะมี ชาวต่างประเทศอยู่จานวนไม่น้อยที่ได้ เดินทางโดยสารรถไฟสาย
เหนือขึ ้นไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มาแล้ วตังแต่
้ เมื่อเส้ นทางรถไฟสายเหนื อสามารถเปิ ดเดินถึง
สถานี เชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 แต่จากการศึกษาค้ นคว้ าไม่พ บว่ามี ระบุจานวนชาวต่างประเทศ
จานวนเท่าใด ซึง่ จากข้ อมูลจานวนผู้โดยสารรถไฟของสถานีเชียงใหม่เป็ นจานวนที่ไม่ได้ จาแนกชน
ชาติอย่างชัดเจนแต่แน่นอนว่าในจานวนผู้โดยสารรถไฟนัน้ ได้ นบั รวมจานวนชาวต่างประเทศไว้
ด้ วยแล้ ว
ในระหว่าง พ.ศ. 2475- 2484 ก่อนเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ชาวต่างประเทศที่มี
ชื่อเสียงที่ได้ เดินทางเข้ ามาประเทศไทยแล้ วได้ มีโอกาสเดินทางขึ ้นไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นนั ้ จาก
การศึกษาค้ นคว้ าพบว่ามีคณะตรวจการเศรษฐกิจญี่ ปนจ
ุ่ านวน 14 คนได้ เดินทางเข้ ามาประเทศ
ไทยในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 18 เมษายน พ.ศ. 2478 เพื่อต้ องการมาหาหนทางซื ้อสินค้ าของ
ประเทศไทยให้ มากขึ ้น คณะดังกล่าวได้ เดินทางขึ ้นไปเชียงใหม่โดยทางรถไฟในวันที่ 8 เมษายน
และถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 9 เมษายน ระหว่างที่พักอยู่ที่เชียงใหม่ คณะตรวจการเศรษฐกิจ
ญี่ ปุ่ นได้ เดิน ทางไปเยี่ ย มชมสถานที่ ต่าง ๆ เช่น โรงเรี ย นยุพ ราชวิท ยาลัย และดูก ารท าสิ น ค้ า
พื ้นเมืองของจังหวัดแล้ วออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 11 เมษายน เพื่อเดินทางกลับ
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กรุงเทพฯ นอกจากนันในระหว่
้
างที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่คณะตรวจการเศรษฐกิจญี่ปนยั
ุ่ งได้
แวะเยี่ยมชมจังหวัดลาพูน ลาปาง และพิษณุโลกด้ วย1
นอกจากนัน้ พบว่ายังมี ผ้ ูแทนหนังสื อ Cazzetta del Popolo ของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็ น
หนังสือพิมพ์ชื่อดังของเมืองโตรี โน ได้ เดินทางเข้ ามาประเทศไทยในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
เพื่อเขียนเรื่ องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและถ่ายภาพภูมิประเทศประกอบเรื่ องที่เขียนเพื่อนาไปลง
หนังสือพิมพ์ โดยผู้แทนหนังสือพิมพ์ได้ เดินทางไปเชียงใหม่วนั ที่ 27 กรกฎาคม เพื่อถ่ายภาพภูมิ
ประเทศของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนาไปเขียนลงในหนังสือพิมพ์ โดยใช้ เวลาอยู่ในเชียงใหม่ 2 วัน
แล้ วเดินทางกลับโดยรถไฟสายใต้ ผา่ นออกไปทางสถานีปาดังเบซาร์ 2
ต่อมาในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จานวนชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ ามาประเทศไทยลด
น้ อยลงเนื่องมาจากสถานการณ์ สงครามโลก ดังเห็นได้ จากกรมรถไฟสหรัฐมลายูได้ ส่งเรื่ องมายัง
กรมรถไฟหลวงของดการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับปาดัง เบซาร์ จากสัปดาห์ละ 2 ขบวนคือ ทุก
วันพุธและวันเสาร์ ให้ เหลือเพื่อสัปดาห์ละ 1 ขบวน เนื่องด้ วยในเวลานี ้เป็ นเวลาระหว่างสงคราม ไม่มี
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทาง และผู้โดยสารที่เดินทางไปมาระหว่างปาดังเบซาร์ กบั กรุงเทพฯ ก็มี
น้ อยเป็ นการขาดทุน จึงขอให้ เหลือเพียงสัปดาห์ละ 1 ขบวนโดยออกจากกรุงเทพฯ ทุกวันพุธ เริ่ ม
ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 24843 เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับจานวนผู้โดยสารรถไฟขาเข้ าของ
สถานีปาดังเบซาร์ ระหว่าง พ.ศ. 2482-2485 (ตาราง 8) พบว่ามีจานวนผู้โดยสารลดลงตามลาดับ
จริ งตังแต่
้ เริ่ มเกิดเหตุการณ์ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 กระทัง่ เมื่อทหารญี่ ปนเดิ
ุ่ นทางเข้ าสู่ประเทศไทย
แล้ ว ทาให้ การเดินรถไฟระหว่างประเทศไทยกับ สหรัฐ มลายูถูกยกเลิกไป ดังนัน้ กล่าวได้ ว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเลย
อีกทังถ้
้ าชาวต่างประเทศเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยก็อาจจะถูกทหารญี่ ปนจั
ุ่ บกุมตัวเป็ นเชลย
ศึกได้
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิ การ. การต่างประเทศ. ชาวต่างประเทศเยี่ ยม

เมืองไทย. ศธ.22.4/26. เรื่ อง กระทรวงเศรษฐการ การต้ อนรับคณะตรวจการเศรษฐกิจญี่ปนที
ุ่ ่จะเข้ ามาประเทศสยาม.
2

สานัก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารกระทรวงการต่า งประเทศ. กต.33.6.8/8. เรื่ อง ขอความ

ช่วยเหลือในการอานวยความสะดวกให้ แก่นกั หนังสือพิมพ์อิตาเลียนซึง่ เข้ ามาเขียนเกี่ยวกับประเทศสยาม.
3

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริ ตต์ . สบ.10.11.9/5. เรื่ อ ง

หนังสือข่าวโฆษณาการ.
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ตาราง 8 จานวนผู้โดยสารรถไฟขาเข้ าของสถานีปาดังเบซาร์ ระหว่าง พ.ศ. 2482-2485
พุทธศักราช (พ.ศ.)
พ.ศ. 2482
พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2484
พ.ศ. 2485

จานวน (คน)
11,564
7,999
6,878
4,924

ที่มา: กองประมวลสถิติพยากรณ์ . (2488). สถิ ติพยากรณ์ รายปี ประเทศไทย บรรพที ่ 21
พ.ศ. 2482-87. หน้ า 90.
ภายหลังเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุติลง การเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของชาวต่างประเทศเริ่ มเกิดขึ ้นอีกครัง้ และมีจานวนเพิ่มมากขึ ้นตามลาดับ เนื่องมาจากรัฐบาลได้
ดาเนินการจัดตังส
้ านักงานท่องเที่ยว สังกัดกรมประชาสัมพันธ์และดาเนินการร่วมมือประสานงาน
กับสถานเอกอัครราชทูต สถานอัครราชทูต และสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศ และสานักงาน
ทัศ นาจรต่า งประเทศที่ ส าคัญ ต่า ง ๆ ทั่ว โลก โดยมี ก ารส่ ง เอกสารและสิ่ ง ตี พิ ม พ์ ที่ ส านัก งาน
ท่องเที่ยวได้ จดั ทาขึ ้น ผลที่ได้ รับทาให้ มีชาวต่างประเทศเดินทางเข้ ามาติดต่อเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ
มากขึน้ ตามล าดับ 1 ดังเห็นได้ จากสถิ ติจานวนนักท่องเที่ ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ ามายัง
ประเทศของสานักงานท่องเที่ยว กรมประชาสัมพันธ์ ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2498
(ตาราง 9)
นอกจากนันการเดิ
้
นรถไฟระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐมลายูที่ได้ ถูกยกเลิกไปในระหว่าง
สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ทางการรัฐบาลสหรัฐมลายูได้ ทาการติดต่อมายังกระทรวงการต่างประเทศ
ของไทยเพื่อขอเปิ ดเดินรถไฟระหว่างประเทศเหมือนเดิมพร้ อมกับส่งคณะผู้แทนรัฐบาลสหรัฐมลายู
เดิ น ทางมาเจรจาท าสั ญ ญา ณ ที่ ท าการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ในระหว่ า งวัน ที่ 10 – 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 แล้ วได้ ทาการเปิ ดเดินรถไฟขบวนแรกระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐมลายู
1

คาตอบคาถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คาถามที่ ว. (2) 57/2498. (2499, 21 กุมภาพันธ์ ). ราช

กิ จจานุเบกษา. เล่ม 73. ตอนที่ 16. หน้ า 698.
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ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 24971 ทาให้ ชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์อยากจะเดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความสะดวกสบายมากขึ ้นและจากการเปิ ดเดินรถไฟระหว่างประเทศ
แล้ ว ทาให้ มีจานวนชาวต่างประเทศเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ ้น ดังเห็นได้ จาก
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ ามายังประเทศไทย ในระหว่าง พ.ศ. 2497-2498
ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด (ตาราง 9)
ตาราง 9 จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ ามายังประเทศไทย
ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2498
พุทธศักราช (พ.ศ.)
พ.ศ. 2490 (สิงหาคม-ธันวาคม)
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2498
รวม

จานวน (คน)
500
1,100
1,300
1,800
1,900
2,000
2,600
4,868
10,059
26,127

ที่มา: คาตอบคาถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คาถามที่ ว. (2) 57/2498. (2499, 21
กุมภาพันธ์). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 73. ตอนที่ 16. หน้ า 697-698.

1

สานัก หอจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ . เอกสารส่ว นบุค คลพัน เอกแสง จุละจาริ ต ต์ . สบ.10.2/39. เรื่ อ ง

รายงานประจาปี 2496 งบดุลบัญชีทาการและบัญชีกาไรขาดทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2496).
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แต่กระนันจากจ
้
านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่กล่าวมาข้ างต้ นไม่สามารถระบุได้ ว่า
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็ นจานวนมากน้ อยเพียงใดที่ได้ เดินทางขึน้ ไปท่องเที่ ยวจังหวัด
เชียงใหม่แต่แน่นอนว่าในจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศดังกล่าวต้ องได้ มีโอกาสเดินทางขึ ้น
ไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้ วยจังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดหนึง่ ที่รัฐบาลดาเนินการส่งเสริ ม
การท่อ งเที่ ยวมาเป็ นเวลานานแล้ ว จึง เป็ นไปไม่ได้ ว่าในจ านวนนักท่อ งเที่ ยวดัง กล่าวจะไม่ได้
เดินทางขึ ้นไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ อีกทังในจ
้ านวนผู้โดยสารรถไฟสถานีเชียงใหม่ (ตาราง 7)1
ยังได้ นบั รวมจานวนชาวต่างประเทศเข้ าไว้ ด้วย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงทศวรรษ 2490 จาก
การศึกษาค้ นคว้ าพบว่ามีบคุ คลสาคัญและมีชื่อเสียงเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ในวันที่
16-19 ตุลาคม พ.ศ. 2496 นายวิลเลียม แทนเซอร์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้ อมด้ วยภรรยา
เดินทางมาเชี ย งใหม่เพื่ อ ประชาสัม พันธ์ เกี่ ย วกับ กิ จ การงานขององค์ การสหประชาชาติ ให้ แ ก่
ประชาชนและได้ เดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ตา่ ง ๆ ของเชียงใหม่2
จากข้ อมูลจานวนนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ กล่าวสรุปได้ ว่าในทศวรรษ
2490 เป็ นต้ นมาความนิยมของการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องดัง
เห็นได้ จากจ านวนผู้โดยสารที่ เดินทางมายังสถานี เชียงใหม่มี จานวนเพิ่ม ขึน้ อย่างก้ าวกระโดด
(ตาราง 7)3 เป็ นผลมาจากการดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของกรมรถไฟหลวงและหน่วยงาน
รัฐบาล อี กทัง้ ยังมี กลุ่ม คนท้ องถิ่ นให้ การสนับสนุนร่ วมด้ วย นอกจากนัน้ ในทศวรรษ 2490 การ
ส่งเสริ มการท่องเที่ ยวได้ ขยายตัวเพิ่ม กว่าแต่ก่อนหน้ านัน้ มาก เนื่องด้ วยรัฐบาลเริ่ ม ตระหนักถึง
ความสาคัญ ของธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึน้ ดังเห็นได้ จากการจัดตัง้ สานักงานท่องเที ่ยว ดังจะ
กล่าวรายละเอียดในส่วนถัดไป
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ ว่ามีจานวนผู้โดยสารลดลงในระหว่าง พ.ศ. 2497-2500 (ตาราง 7)4
เนื่ อ งด้ วยกรมรถไฟหลวงได้ ด าเนิ น การปรับ ขึน้ ราคาค่าโดยสารหลัง จากการด าเนิ น การกู้เงิ น

1

ดูตาราง 7 หน้ า 178

2

เจ้ าหน้ าที่ยโู นขึ ้นมาเยือนเชียงใหม่. (2496, 18 ตุลาคม). คนเมื อง. หน้ า 1, 2.

3

ดูตาราง 7 หน้ า 178

4

ดูตาราง 7 หน้ า 178
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ธนาคารโลกครัง้ ที่ 1 (พ.ศ. 2494) และครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2497)1 จึงอาจทาให้ มีจานวนผู้โดยสารลดลง
ดังเห็นได้ จากบันทึกของกลุ่มคนไทยที่ได้ เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2497 บันทึกไว้ ว่า “เนื่ องจากรถไฟขึน้ ราคาค่าโดยสาร จึงท าให้ ผ้ ูโดยสารรถไฟบางตาผิด ปกติ
เพราะคนที่ เดินทางโดยรถไฟนัน้ จะต้ องมี ความจาเป็ นจริ ง ๆ...”2 อย่างไรก็ ตามในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2498 มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็ นจานวนมากจนไม่มีที่พกั
โรงแรมเต็ ม ทุ ก แห่ ง อี ก ทั ง้ ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วในเชี ย งใหม่ มี โ รงแรมเพี ย งไม่ กี่ แ ห่ ง ท าให้
นักท่องเที่ยวหลายคณะต้ องพักค้ างคืนตามโรงเรี ยนและวัดในตัวเมือง3
แต่อีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ จานวนผู้โดยสารรถไฟลดลงนันผู
้ ้ วิจยั มีความเห็นว่าเกิดจากเนื่อง
ด้ วยในวัน ที่ 1 มี น าคม พ.ศ. 2490 ได้ เริ่ ม เปิ ดให้ บ ริ การการเดิน ทางโดยเครื่ องบิน แล้ วเส้ นทาง
ระหว่างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ 4 ซึ่งอาจเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ มีจานวนผู้โ ดยสารรถไฟลดลง
แต่ก็ลดลงเพียงจานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจานวนที่มีเพิ่มมากขึ ้นประกอบกับราคาค่าโดยสาร
เครื่ องบิน5เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาค่าโดยสารรถไฟ 6นับว่ามีราคาสูงกว่ามาก แต่กระนัน้ ในช่วง
ก่อนทศวรรษ 2500 การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่โดยรถไฟถือได้ วา่ มีความปลอดภัย
มากที่สุดเมื่อเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์ ดังเห็นได้ จากบันทึกของคนที่เดินทางโดยรถยนต์
ในช่วงเวลานันกล่
้ าวไว้ วา่ “เนื่องจากเส้ นทางลาบากต้ องผ่านทางลาพูน ป่ าซาง ลี ้ เถิน โดยเส้ นทาง
ในช่ว งระหว่า งลี ก้ ับ เถิ น รถยนต์ ต้ อ งผ่า นภู เขาสูง มากเส้ น ทางแคบบ่อ ยครั ง้ รถโดยสารไม่ ถึ ง
กรุงเทพฯ เนื่องจากรถเสียกลางทางหรื อเคราะห์ร้ายหน่อยก็รถตกเหวมีผ้ โู ดยสารบาดเจ็บและตาย

1

ตารางเปรี ยบเทียบราคาค่าโดยสารรถไฟก่อนและหลังกู้เงินจากธนาคารโลก ดูภาคผนวก ฌ

2

ป. อินทรปาลิต. (2497?). ทัวร์ เชี ยงใหม่. ไม่มีเลขหน้ า.

3

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 596.

4

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงคมนาคม. คค.0202.14/1. เรื่ อง ร่ างใบอนุญ าต

ประกอบกิจการในการเดินอากาศ (พ.ศ. 2492-2497).
5

ค่าโดยสารเครื่ องบินราคา 325 บาท ใน สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงคมนาคม.
คค.0202.14/1. เรื่ อง ร่างใบอนุญาตประกอบกิจการในการเดินอากาศ (พ.ศ. 2492-2497).
6
ค่าโดยสารรถไฟชัน้ 1 ราคา 260 บาท ชัน้ 2 ราคา 130 บาท ชัน้ 3 ราคา 65 บาท ใน บุญ ช่วย ศรี
สวัสดิ์. (2504). เชี ยงใหม่และภาคเหนือ. หน้ า 14.
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จานวนมาก...”1 อย่างไรก็ตามหลังจากทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมาจานวนผู้โดยสารรถไฟกลับมา
เพิ่มขึ ้นอีกครัง้ หลังจากการดาเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยว (อ.ส.ท.)

ภาพประกอบ 44 งานสงกรานต์เชียงใหม่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ พ.ศ. 2496
ที่ ม า: บุญ เสริ ม สาตราภัย . (2562). สงกรานต์ เชี ย งใหม่ บ ริ เวณสี ่แ ยกพุท ธสถานเชิ ง
สะพานนวรัฐ เมื ่อ พ.ศ. 2496. (ออนไลน์).

1

หน้ า 46.

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์ ; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, บรรณาธิ การ. (2552). เล่มเดิ ม .

186

ภาพประกอบ 45 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเล่นน ้าสงกรานต์ที่จงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2497
ที่มา: บุญเสริ ม สาตราภัย. (2562). ชาวต่างประเทศ เล่นน้าสงกรานต์ ที ่ถนนท่าแพ พ.ศ.
2497. (ออนไลน์).
5. ความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรั บการท่ องเที่ยว
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวงในช่วงระหว่าง พ.ศ. 24642474 ดังกล่าวมาแล้ วในบทที่ 3 นับเป็ นปั จจัยทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเมืองเชียงใหม่
หลายอย่างเพื่ อตอบสนองกิ จ กรรมการท่องเที่ ยวและนับ ว่าเป็ นจุด เริ่ ม ต้ น ความนิ ย มของการ
เดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาต่อมา
หลัง การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กลุ่ม คณะราษฎรได้ ด าเนิ น การออก
พระราชบัญ ญัติว่าด้วยระเบี ยบการบริ หารแห่ งพระราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ในวันที่ 9
ธั น วาคม พ.ศ. 2476 โดยในเนื อ้ หารายละเอี ย ดได้ ท าการจั ด ระเบี ย บราชการบริ ห ารแห่ ง
ราชอาณาจั ก รสยามออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ องถิ่ น 1 จาก
พระราชบัญญัติฉบับนี ้มีผลให้ เมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองศูนย์กลางของมณฑลพายัพมาตังแต่
้ ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ถูกลดฐานะมาเป็ นจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย
1

พระราชบัญ ญัติว่าด้ วยระเบียบราชการบริ หารแห่งราชอาณาจักรสยาม. (2476, 9 ธันวาคม). ราช

กิ จจานุเบกษา. เล่ม 50. หน้ า 751-762.
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นอกจากนัน้ ภายในจังหวัดเชี ยงใหม่ยังเกิ ดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพื่ อรองรับกับ
ธุรกิ จการท่องเที่ ยวที่ มี ความเติบโตขึน้ ตามล าดับ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ถนน รถยนต์ โรงแรม
ร้ านอาหาร สินค้ าของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อเป็ นสิ่งอานวยความสะดวกและสร้ างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
5.1 สถานที่ท่องเที่ยว ถนน รถยนต์
จังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นจังหวัดหนึ่งที่ มีแหล่งท่องเที่ ยวอันสมบูรณ์ พ ร้ อมทัง้ ทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒ นธรรม อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เชื่อว่าคนจานวนมากคงนึกถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแรก ๆ แน่นอนว่าเป็ นวัด
ที่มีความสาคัญและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดเชียงใหม่มาแต่ในอดีต ยิ่งไปกว่านันทุ
้ กครัง้
ที่พระมหากษัตริย์และเชื ้อพระวงศ์ราชวงศ์จกั รี เสด็จเชียงใหม่ต้องเสด็จพระราชดาเนินไปยังวัดพระ
ธาตุดอยสุเทพทุกครัง้ ไม่เว้ นแม้ แต่ราษฎรทัว่ ไปและชาวต่างประเทศ
แต่ในอดีตการเดินทางขึน้ ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพไม่ได้ มีความสะดวกสบายเหมือนใน
ปั จจุบนั การเดินทางขึ ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพจาเป็ นต้ องเดินจากเชิงดอยขึ ้นไปโดยมีระยะทาง 4
กิโลเมตรใช้ เวลาในการเดินประมาณ 2 ชัว่ โมงขึ ้นไป1 กระทัง่ ใน พ.ศ. 2477 เกิดความร่ วมมือกัน
ระหว่างหลวงศรี ประกาศกับครูบาศรี วิชยั พร้ อมด้ วยราษฎรชาวภาคเหนือที่มีจิตศรัทธาต่อครูบาศรี
วิชัยร่ วมกันสร้ างถนนขึน้ วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยเริ่ ม สร้ างในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477
แล้ วเสร็ จภายใน 5 เดือน 22 วัน เริ่ มเปิ ดถนนให้ รถวิ่งในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 24782 ซึ่งแน่นอน
ว่าการสร้ างถนนสายนี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแต่เมื่อ ดาเนินการสร้ างเสร็ จแล้ ว ถนน
เส้ นนี ้มีผลทาให้ กลุ่มคนที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถขึ ้นไปไหว้ สกั การะพระธาตุดอย
สุเทพได้ สะดวกกว่าแต่ก่อน พร้ อมทังยั
้ งมีรถวิ่งให้ บริ การรับส่งขึ ้นลงดอยสุเทพคิดค่าบริ การคนละ
1 บาท3 ยิ่งทาให้ เพิ่มความสะดวกสบายแก่นกั ท่องเที่ยวและคนทัว่ ไปมากขึ ้น
ตลาดวโรรสหรื อ กาดหลวงเป็ นอี ก หนึ่งสถานที่ ท่อ งเที่ ยวส าคัญ ที่ เป็ นหน้ าเป็ นตาของ
จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติความเป็ นมายาวนานโดยตลาดวโรรสเกิดขึ ้นจากพระประสงค์ของพระ
1

ธารานุมาศ. (2500). เล่มเดิ ม. หน้ า 23-24.

2

สง่า สุภาภา. (2518). ประวัติครู บาศรี วิชยั ร่ วมกับหลวงศรี ประกาศ ตอน สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ. หน้ า

3

เทีย่ วงานสงกรานต์เชียงใหม่ในปี นี ้. (2479, 25 เมษายน). ประชาชาติ . หน้ า 16.

8-9.
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ราชชายาเจ้ าดารารัศมีสร้ างขึ ้นใน พ.ศ. 2453 เพื่อต้ องการให้ ตลาดวโรรสเป็ นแหล่งรายได้ ของสมาชิก
ในวงญาติ1 ทาให้ ตลาดวโรรสเป็ นตลาดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งรวมสินค้ าทุกชนิด
อาทิ อาหารสด ผลไม้ สด อาหารปรุงสุก และสินค้ าของที่ระลึก จึงมีกลุ่มพ่อค้ าแม่ค้าจากอาเภอรอบ
นอกขนส่งสินค้ าเกษตรเดินทางมาที่ตลาดวโรรสเพื่อขายและซื ้อนากลับไปขาย2 รวมถึงนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องเดินทางมาที่ตลาดแห่งนี ้ที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ
นอกจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญที่เป็ นที่ร้ ูจกั ของคนจานวนมากแล้ ว จังหวัดเชียงใหม่ยงั มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงภายในตัวเมืองอีกหลายแห่ง อาทิ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วัดสวน
ดอก น ้าตกห้ วยแก้ ว สวนสัตว์เชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอาเภอรอบนอก อาทิ อาเภอ
สันกาแพง อาเภอจอมทอง อาเภอหางดง ฯลฯ
ถนนเส้ นทางต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ สาหรับเดินทางออกไปยังอาเภอรอบนอก
อาทิ อาเภอสันกาแพง, อาเภอสันทราย, อาเภอแม่ริม, อาเภอดอยสะเก็ด, อาเภอจอมทอง, อาเภอ
หางดง และเส้ นทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กบั ลาพูนและลาปางมีความสะดวกกว่าในอดีตมาก
ได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถนนเส้ นทางต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานันมี
้ นกั ท่องเที่ยวที่ได้ เดินทางมา
เที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหม่ใน พ.ศ. 2479 เขียนลงไว้ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติว่า “เชียงใหม่
ประกอบด้ วยถนนหนทางราบรื่ น ถนนแทบทุกสายลาดด้ วยยางอัสฟั สต์ (ยางมะตอย-ผู้วิจิย) ไม่ว่า
สายสันและยาวเที
้
ยบส่วนแล้ วดีกว่ากรุงเทพฯ มาก...”3
จากข้ อความที่กล่าวมานันแสดงให้
้
เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนาถนนภายในจังหวัด
เป็ นอย่างดี แต่การพัฒนาถนนนัน้ ไม่ใช่เป็ นการทาขึ ้นเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว หากแต่เป็ น
การพัฒ นาถนนที่ กล่าวมานันในขั
้ นแรกท
้
าขึ ้นเพื่อใช้ ในการขนส่งสินค้ าจากท้ องถิ่นมายังอาเภอ
เมืองที่สถานีรถไฟ เพื่อให้ มีความสะดวกมากยิ่งขึ ้นต่อมาเมื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเข้ ามาทาให้ ถนน
เข้ ามามีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว กล่าวคือ ถนนเส้ นทางระหว่างตัวเมืองเชียงใหม่กบั อาเภอ
รอบนอกมีส่วนในการอานวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งในอาเภอรอบนอกที่
1

วงศ์สกั ก์ ณ เชียงใหม่. (2539). เล่มเดิ ม. หน้ า 177.

2

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์ ; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, บรรณาธิ การ. (2548). เล่มเดิ ม .

หน้ า 34, 38.
3

เที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหม่ในปี นี ้. (2479, 25 เมษายน). ประชาชาติ . หน้ า 16.
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กล่าวมานันมี
้ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ อาเภอสันกาแพงเป็ นแหล่งผลิตผ้ าไหมที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศและอาเภอจอมทองเป็ นอาเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ คือ วัดพระธาตุจอมทอง
ฯลฯ
อย่างไรก็ตามการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ออกไปยังอาเภอรอบนอกนัน้ แต่เดิมการ
เดินทางเป็ นไปด้ วยความยากลาบากต้ องใช้ วิธีการเดินทางด้ วยวัวเทียมเกวียน, ขี่จกั รยาน, รถลาก
และรถสามล้ อถีบ1 กระทัง่ ในช่วงก่อน พ.ศ. 2475 เล็กน้ อยเริ่ มมีการนารถยนต์เข้ ามาใช้ ใช้ ในการ
ขนส่งสินค้ าและคนระหว่างอาเภอเมืองกับอาเภอรอบนอก โดยเรี ยกว่า รถคอกหมู (ภาพประกอบ 46)
แรกเริ่ มเป็ นรถใช้ ส าหรับบรรทุกขนหมูเข้ ามาขายในอาเภอเมื อง ต่อมาได้ ใช้ บรรทุกสินค้ าอื่น ๆ
รวมทังขนส่
้ งคนโดยสารมาด้ วย2

ภาพประกอบ 46 รถคอกหมู
ที่ ม า: สุภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์ ; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญ เมื อง, บรรณาธิ การ.
(2549). เรื ่องเล่าจาวกาด เล่ม 3. หน้ า 125.

1

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริ ญเมือง, บรรณาธิการ. (2549). เรื ่องเล่าจาว

กาด เล่ม 3. หน้ า 65.
2

อนุ เนินหาด. (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 109-110.
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ต่อมาใน พ.ศ. 2480 ได้ มีการจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสหายรถยนต์ไทย (ส.ร.ท.) ภายหลังเปลี่ยน
ชื่อเป็ น บริ ษัทสหายรถยนต์เชียงใหม่ (ส.ร.ช.) ดาเนินธุรกิจรถโดยสารแบ่งเส้ นทางออกเป็ น 2 สาย
คือ สายเหนือและสายใต้ ซึ่งจุดจอดรถโดยสารสายเหนืออยู่ที่บริ เวณตลาดต้ นลาไยตรงข้ ามคุ้มนวรัฐ
หรื อตลาดนวรัฐ1 เส้ นทางวิ่งคือ แม่ริม แม่แตง เชียงดาว ฝาง และจุดจอดรถโดยสารสายใต้ อยู่ที่
ตลาดบุญอยู่ เส้ นทางวิ่งคือ หางดง สันป่ าตอง จอมทอง ฮอด 2 นอกจากนันยั
้ งมีรถสามล้ อปั่ นคอย
ให้ บริ การรับจ้ างสาหรับการเดินทางภายในบริ เวณเขตตัวเมืองเชียงใหม่และบริ เวณใกล้ เคียงด้ วย 3
(ภาพประกอบ 47)
ในช่วงทศวรรษ 2490 จังหวัดเชียงใหม่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็ นจานวนมากขึ ้น
ท าให้ เกิ ด ธุ ร กิ จ เช่ า รถยนต์ ขึ น้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว 4 (ภาพประกอบ 48)
ประกอบกับในช่วงทศวรรษดังกล่าวเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ ดาเนินการสร้ างถนนหลายแห่งโดยใช้
งบประมาณถึ ง เจ็ ด แสนกว่ า บาท จากการด าเนิ น การสร้ างถนนของเทศบาลนครเชี ย งใหม่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เขียนบันทึกการเดินทาง
กล่าวถึงถนนไว้ วา่ “ทังในเมื
้
อง นอกเมือง มีถนนลาดยางเรี ยบร้ อยตัดผ่านกันไปมา...”5

1

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์ ; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, บรรณาธิ การ. (2549). เล่มเดิ ม .

2

อนุ เนินหาด. (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 113-114.

3

วสันต์ ปั ญญาแก้ ว; และคณะ. (2540). ยานยนตร์ ผูค้ น และบริ การขนส่งในเมื องเชี ยงใหม่ ชี วิตข้าง

หน้ า 43.

ถนน: โครงการ 2. หน้ า 44.; และ สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์ , บรรณาธิการ. (2559). เรื ่องเล่าจาวเจี ยงใหม่ เล่ม 2.
หน้ า 64.
4

รถยนตร์ โกยก. (2496, 24 พฤษภาคม). คนเมื อง. หน้ า 23.

5

ธารานุมาศ. (2500). เล่มเดิ ม. หน้ า 21.
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ภาพประกอบ 47 รถสามล้ อปั่ นจอดรอให้ บริ การผู้โดยสารบริเวณหน้ าสถานีรถไฟเชียงใหม่
ที่ ม า : Pendleton, Robert Larimore. (1937). Chiang Mai Changwat (Thailand) .
Tricycles at railroad station rest house. (Online).

ภาพประกอบ 48 โฆษณาให้ บริการเช่ารถยนต์
ที่มา: รถยนตร์ โกยก. (2496, 24 พฤษภาคม). คนเมื อง. หน้ า 23.
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5.2 โรงแรม ร้ านอาหาร สินค้ าของที่ระลึก
โรงแรมและร้ านอาหารเป็ นสิ่งส าคัญ สาหรับนักท่องเที่ ยว ซึ่งการเดินทางจากบ้ านเพื่ อ
เดินทางมาเที่ยวนันจ
้ าเป็ นจะต้ องมีที่พกั โรงแรมและร้ านอาหารไว้ ค่อยบริการนักท่องเที่ยวสาหรับ
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ถูกส่งเสริ มการท่องเที่ยวมาตังแต่
้ เมื่อเส้ นทางรถไฟสาย
เหนือสามารถเปิ ดเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 และมีการจัดสร้ างโรงแรมรถไฟเชียงใหม่
ที่เป็ นโรงแรมแห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่รองจากโรงแรมจินหน่ าและโรงแรมไท้ เผ็งดังที่กล่าว
มาแล้ วในบทที่ 3
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เริ่ มมีจานวนมากขึ ้นกว่าในยุคก่อนหน้ าเพื่อรองรับกับจานวน
นักท่องเที่ยวที่มีมากขึ ้นตามลาดับ โดยโรงแรมที่เปิ ดให้ บริ การหลัง พ.ศ. 2475 อาทิ โรงแรมนวรัฐ
ถนนเจริ ญ ประเทศ (ภาพประกอบ 49) โรงแรมไชยณรงค์และโรงแรมอ้ อมอารี ย์ถนนช้ างม่อย 1
โรงแรมกาธร (ภาพประกอบ 50) และโรงแรมราชวงศ์ถนนราชวงศ์2 (ภาพประกอบ 51) และโรงแรม
ศรี ประกาศถนนเชียงใหม่-ลาพูนย่านวัดเกต3 (ภาพประกอบ 52)

1

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์ ; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, บรรณาธิ การ. (2548). เล่มเดิ ม .

หน้ า 56-57.
2

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริ ญเมือง, บรรณาธิการ. (2553). เรื ่องเล่าจาว

กาด เล่ม 7. หน้ า 38.
3

บุญเสริ ม สาตราภัย. (2549). สีโหม้ และโรงแรมศรี ประกาศ. ใน บ้านต้าวัดเกต. หน้ า 204-205.
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ภาพประกอบ 49 โรงแรมนวรัฐ
ที่มา: บุญเสริม สาตราภัย. (2562). น้าท่วมบริ เวณถนนเจริ ญประเทศ ด้านขวามื อเคยเป็ น
ที ต่ งั้ โรงแรมนวรัฐ แต่ปัจจุบนั ถูกรื ้ ออกไปแล้ว เมื ่อ พ.ศ. 2508. (ออนไลน์).

ภาพประกอบ 50 โรงแรมกาธร
ที่มา: เชี ยงใหม่ที่คณ
ุ ไม่เคยเห็น. (2560). (ออนไลน์).

194

ภาพประกอบ 51 โรงแรมราชวงศ์
ที่มา: สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ.
(2553). เรื ่องเล่าจาวกาด เล่ม 7. หน้ า 38.

ภาพประกอบ 52 โรงแรมศรี ประกาศ
ที่มา: บุญเสริ ม สาตราภัย. (2562). โรงแรมศรี ประกาศบนถนนเชี ยงใหม่ -ลาพูน ถ่ายทาง
อากาศ เมื ่อ พ.ศ. 2512. (ออนไลน์).
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ร้ านอาหารถื อ เป็ นอี ก ธุ ร กิ จ หนึ่ ง ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วเนื่ อ งส าคัญ กั บ การท่ อ งเที่ ย ว เพราะ
นักท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องรับประทานอาหาร โดยแหล่งรวมอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ตลาดวโรรส
และตลาดต้ นลาไยนับเป็ นแหล่งสถานที่ที่มีจาหน่ายอาหารให้ บริ การ แต่แน่นอนว่าในตลาดวโรรส
และตลาดต้ น ล าไยมี จ าหน่ า ยอาหารที่ เป็ นอาหารท้ องถิ่ น ภาคเหนื อ เป็ นหลั ก และสถานที่
รับประทานอาจไม่มีความสะดวกมากนัก ซึง่ นักท่องเที่ยวคนไทยจากภาคอื่นและนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศอาจไม่มีความคุ้นเคยหรื ออาจรับประทานบ้ างประเภทไม่ได้ จึงอยากรับประทานตาม
ร้ านอาหารที่ มี ค วามสะดวกมี พ นัก งานคอยให้ บ ริ ก ารท าให้ เกิ ดธุ รกิ จ ร้ านอาหารขึน้ ในจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อให้ บริการแก่นกั ท่องเที่ยวรวมถึงคนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ร้ านอาหารที่มีชื่อเสียงใน
จัง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ นร้ านอาหารไทยจี น คื อ ร้ านอาหารแสงชัย ตัง้ อยู่ ถ นนช้ า งคลาน 1 และ
ภัตตาคารศรี ประกาศ ของโรงแรมศรี ประกาศตังอยู
้ ร่ ิมถนนลาพูนเชิงสะพานนวรัฐ2
สินค้ าของที่ระลึกหรื อสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ดงั ได้ กล่าวมาแล้ วใน
บทที่ 3 คือ เครื่ องปั น้ ดินเผา ผ้ าไหมสันกาแพง เครื่ องเงินถนนวัวลาย แต่ในช่วงเวลาต่อมาสมัย
รัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงครามมีนโยบายส่งเสริ มเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดยมีจดุ หมายเพื่อ
ด าเนิ น การส่ง เสริ ม การท่อ งเที่ ย วด้ วยซึ่ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ไ ด้ น าเสนอสิ น ค้ า ประจ าจัง หวัด คื อ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ อาทิ เครื่ องเขิน ช้ างไม้ กะบะไม้ ขันโตกไม้ หีบบุหรี่ ไม้ ไผ่ หีบไม้ ไผ่ ที่ใส่กาน ้าร้ อน
ท าด้ ว ยไม้ ไผ่ และภาชนะใส่ ด อกไม้ บูช าพระ 3 นอกจากนัน้ ยัง พบว่า ใน พ.ศ. 2483 รั ฐ บาลได้
ดาเนินการส่งเสริมการทาร่มโดยการจัดตังโรงเรี
้
ยนทาร่มขึ ้นจังหวัดเชียงใหม่เพื่อผลิตสินค้ าร่มไทย
ให้ มีแพร่หลายตามท้ องตลาด4 กระทัง่ ใน พ.ศ. 2484 กรมสหกรณ์ได้ ดาเนินการจัดตังสหกรณ์
้
ผ้ รู ่ม

1

ห้ องอาหารชันเยี
้ ่ยม (2496, 24 กันยายน). คนเมื อง. หน้ า 26.

2

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์ ; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, บรรณาธิ การ. (2548). เล่มเดิ ม .

3

ดารุณี สมศรี . (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 76.

4

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริ ตต์ . สบ.10.11.9/1. เรื่ อ ง

หน้ า 56.

หนังสือข่าวโฆษณาการ.
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บ่อสร้ าง จากัดสินใช้ เพื่อสนับสนุนกลุ่มราษฎรประกอบอาชีพทาร่มในท้ องที่บ้านบ่อสร้ าง อาเภอ
สันกาแพง1 และรัฐบาลยังได้ ดาเนินการส่งเสริมการทอผ้ าแบบกี่กระตุกด้ วย2
จากนโยบายการส่งเสริ มเอกลักษณ์ ของรั ฐบาลทาให้ จงั หวัดเชียงใหม่มีสินค้ าหัตถกรรม
พื ้นเมืองกลายเป็ นสินค้ าของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ ้น อาทิ เครื่ องเขินถนนวัวลาย ร่มบ่อสร้ างสัน
กาแพง และไม้ แกะสลักหางดง
เมื่อเป็ นดังนัน้ ทาให้ แหล่งผลิตสินค้ าของที่ระลึกต่าง ๆ ได้ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวไป
ด้ วยเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีถนนและรถยนต์สามารถเข้ าถึงสถานที่ผลิตสินค้ าของที่ระลึก
ได้ อย่างสะดวกทาให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวชมขันตอนการผลิ
้
ตและซื ้อสินค้ าของที่
ระลึกได้ แต่ถ้านักท่องเที่ยวไม่สะดวกในการเดินทางไปยัง แหล่งผลิตก็สามารถหาซื ้อสินค้ าของที่
ระลึกได้ ที่ตลาดวโรรสหรื อตลาดต้ นลาไยซึ่งมีร้านค้ าในตลาดหลายร้ านรับมาจาหน่าย อาทิ ร้ าน
บุญธรรมพานิช จาหน่ายเครื่ องปั น้ ดินเผา 3 ร้ านวัฒนภัณฑ์ จาหน่ายเครื่ องเงินวัวลายและผ้ าไหม
สันกาแพง4 ห้ างชัวย่งเส็งของหลวงอนุสารสุนทรจาหน่ายผ้ าไหมสันกาแพง5 ฯลฯ
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดล้ วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวย่อมต้ องการได้ รับความสะดวกสบายและสิ่งอานวยความสะดวก ซึง่ ถนน รถยนต์
โรงแรม ร้ านอาหารเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการท่องเที่ยวอย่างมาก นอกจากนันในส่
้ วนสินค้ าของที่
ระลึกเป็ นสิ่ งของสาหรับให้ นักท่องเที่ ยวซือ้ เก็บไว้ เป็ นของที่ ระลึ กความทรงจาหรื อเป็ นของฝาก
ให้ กบั เพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ที่ให้ ความเคารพนับถือได้ อีกด้ วย

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริ ตต์ . สบ.10.11.9/6. เรื่ อ ง

หนังสือข่าวโฆษณาการ.
2

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริ ตต์ . สบ.10.11.9/5. เรื่ อ ง

หนังสือข่าวโฆษณาการ.
3

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริ ญเมือง, บรรณาธิการ. (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า

4

แหล่งเดิ ม. หน้ า 66.

5

แหล่งเดิ ม. หน้ า 97-98.

51.
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6. การสิน้ สุดบทบาทการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวของกรมรถไฟหลวง
เมื่ อเข้ าสู่ทศวรรษ 2500 เป็ นช่วงเวลาของการพัฒ นาประเทศในหลายด้ าน รวมถึงการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างจริ งจังมากยิ่งขึ น้ จนนามาสู่การจัดตังหน่
้ วยงานองค์กรดูแลรับผิดชอบ
ทางด้ านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะขึน้ เพื่อให้ เข้ าใจความเป็ นมาของการส่งเสริ มการท่องเที่ยวใน
ประเทศ จึงอยากขออธิบายว่านับตังแต่
้ หน่วยงานของกรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวภายใต้ การควบคุมของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิ นขณะดารง
ตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการกรมรถไฟหลวง (พ.ศ. 2460-2469) โดยมีแผนกโฆษณาการรับทาหน้ าที่ผลิตสื่อ
โฆษณา อาทิ หนังสือคูม่ ือ แผ่นพับ และบริการทางด้ านข้ อมูลการเดินทางเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว
ทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยโดยทางรถไฟ รวมถึงกรม
รถไฟหลวงยังได้ ดาเนินการจัดสร้ างโรงแรมตามเมืองสาคัญและปรับปรุงบ้ านพักนายช่างวิศวกร
รถไฟตามสถานีรถไฟต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่อเปิ ดบริ การเป็ นที่พกั สาหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจน
อานวยความสะดวกทางด้ านบริ การอื่น ๆ อาทิ ขบวนรถด่วน รถเสบียงอาหาร จองตัว๋ รถไฟ จองที่
พัก ติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อการเข้ าชมสถานที่สาคัญ ฯลฯ
ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2468 เมื่อพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัคร
โยธินทรงได้ รับการแต่งตังจากพระบาทสมเด็
้
จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ให้ ทรงดารง
ตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมได้ ดาเนินการจัดตังหน่
้ วยงานด้ านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขึ ้นเพื่ อทาหน้ าที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวควบคู่กับแผนกโฆษณาการของกรมรถไฟหลวง
กระทัง่ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลายหน่วยงานถูกยกเลิกสลับสับเปลี่ยนไป
อยู่ตามกระทรวงต่าง ๆ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2479 กระทรวงเศรษฐการได้ หยิกยกโครงการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวขึ ้นมาดาเนินการโดยเสนอโครงการบารุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อ
คณะรั ฐ มนตรี โดยมี วัต ถุป ระสงค์ 3 ประการคื อ งานโฆษณาชัก ชวนนักท่อ งเที่ ย ว งานรั บ รอง
นักท่องเที่ยว และงานบารุงสถานที่ทอ่ งเที่ยวและที่พกั
ในการนีก้ ระทรวงเศรษฐการได้ เสนอให้ จัดตังเป็
้ นรู ปของสมาคมการท่องเที่ยวในวันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 แต่คณะรัฐมนตรี ไม่เห็นสมควรให้ จดั ตังเป็
้ นสมาคม จึงได้ ดาเนินการตาม
มอบหมายให้ กรมพาณิ ช ย์ สัง กัด กระทรวงเศรษฐการรั บ ไปด าเนิ น การตามวัต ถุป ระสงค์ 3
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ประการ1 ดังนันกรมพาณิ
้
ชย์ จึงได้ ดาเนินการจัดตังแผนกส่
้
งเสริมพาณิชย์และการท่องเที่ยวขึ ้นใน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 24792 โดยดาเนินการร่วมกับกรมรถไฟหลวง
ต่อมาใน พ.ศ. 2485 การประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินประจา พ.ศ.
2485 คณะกรรมาธิ ก ารเห็ น ชอบให้ โอนย้ า ยแผนกส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว กรมพาณิ ช ย์ สัง กัด
กระทรวงเศรษฐการมาสังกัดกระทรวงคมนาคมแทนในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 โดยกระทรวง
คมนาคมได้ มีคาสัง่ ให้ เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า สานักงานส่งเสริ มการท่องเที ่ยว 3 กระทัง่ เกิดสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 สานักงานถูกระเบิดจากเครื่ องบินสัมพันธมิตรทาให้ หน่วยงานถูกยกเลิกไป
หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุติลงหลายประเทศได้ รับผลกระทบอย่างมากจากปั ญหา
ทางเศรษฐกิจรวมถึงประเทศไทยด้ วย ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการหารายได้ ให้ แก่ประเทศเพื่อแก้ ไขปั ญหา
ทางเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรให้ ปรับปรุงหน่วยงานดูแลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขึ ้นใหม่ ทาให้
ในวัน ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2490 รัฐ บาลได้ ด าเนิ น การจัด ตัง้ ส านัก งานท่ องเที ่ยว ขึน้ สังกัด กรม
โฆษณาการพร้ อมทังด
้ าเนินโครงการจัดตังองค์
้ การอนามัยและทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนามัย
และทัศนศึกษา อันเป็ นบริการสาธารณและเป็ นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยได้
ดาเนินการปรับปรุงสถานที่หลายแห่งที่เห็นสมควรจัดให้ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและ
เพิ่ ม พูน ความรู้ โดยทางทัศ นศึก ษา ทัง้ ยัง พิ จ ารณาส่งเสริ ม ระดับ ของโรงแรมให้ มี ส ภาพเที ย ม
มาตรฐานสากลและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ เจริญก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น4
จากการดาเนินงานปรากฏได้ รับ ผลเกินคาดหมายไว้ อย่างมากเป็ นสาเหตุให้ รัฐบาลเห็น
ความสาคัญของการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทาให้ ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2492
คณะรัฐ มนตรี มี ม ติ ให้ ก รมโฆษณาการสัง กัด ส านัก นายกรั ฐ มนตรี รับ หน้ าที่ ดูแ ลเกี่ ย วกับ การ

1

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2533). 30 ปี ททท. หน้ า 20.

2

พระราชกฤษฎี ก าจัด วางระเบี ย บราชการสานัก งานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ. (2479, 31

มกราคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 53. หน้ า 1157-1158.
3

แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2486, เมษายน). หนังสือพิ มพ์รถไฟ. 1(4): หน้ า 28-29.

4

คาตอบคาถามของสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร เรื่ อง การส่งเสริ มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. (2499, 21

กุมภาพันธ์). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 73. ตอนที่ 16. หน้ า 696-699.
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ท่องเที่ยวของประเทศไทยใช้ ชื่อว่า สานักงานส่งเสริ มการท่องเทีย่ ว โดยรับดาเนินการต่อจากแผนก
ส่งเสริมพาณิชย์และการท่องเที่ยว กรมพาณิชย์ สังกัดกระทรวงเศรษฐการ1
กระทัง่ ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2493 คณะรัฐมนตรี ได้ ดาเนินการจัดตังหน่
้ วยงานการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็ นทางการใช้ ชื่อว่า สานักงานท่องเที ่ยว ตามพระราชกฤษฎีการจัดวาง
ระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 24932 แต่กระนัน้ การดาเนินการ
ทางด้ านการท่องเที่ยวได้ ร่วมดาเนินการกับกรมรถไฟหลวงเนื่องด้ วยการเดินทางในช่วงเวลานัน้
การคมนาคมทางรถไฟมี ค วามสะดวกมากที่ สุด ถึง แม้ ว่าการเดิน ทางโดยเครื่ อ งบิน จะเริ่ ม เปิ ด
ดาเนิ น การแล้ วแต่ด้วยอัต ราค่าโดยสารค่อนข้ างสูง เกิ น กว่ากลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ จะสามารถ
เดินทางได้ 3
เมื่อเข้ าสู่ทศวรรษ 2500 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่สร้ างรายได้ อย่าง
มหาศาลให้ กบั หลายประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทยด้ วย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดารง
นายกรัฐมนตรี (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506) ได้ เล็งเห็นความสาคัญ ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดังหมายเหตุตามท้ ายประกาศพระกฤษฎีกาจัดตังองค์
้ การส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว พ.ศ. 2502 ให้ เหตุผลในการจัดตังความว่
้
า “โดยที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นกิจการที่
เป็ นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ ของประเทศ และช่วยเผยแพร่ วัฒ นธรรมของประเทศ สมควรจัดตั ง้
องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยว...”4 และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยังได้ รับแนวคิดการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวมาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาในระหว่างที่เดินทางไปพักรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลวอล
เตอร์ รีด (Walter Reed Hospital) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ใน พ.ศ. 2501 ขณะระหว่างการพักรักษาสุขภาพ
ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก านัน้ ได้ ท าการศึก ษากิ จ การทางด้ านต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
1

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2533). เล่มเดิ ม. หน้ า 21.

2

พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493. (2493,

2 พฤษภาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 67. ตอนที่ 25. หน้ า 461-464.
3

อัตราค่าโดยสารเครื่ องบินเส้ นทางกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่ ราคา 325 บาท ทาการบินไป-กลับในวัน

เดียวกัน ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ใน สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงคมนาคม. คค.
0202.14 /1. เรื่ อง ร่างใบอนุญาตประกอบกิจการค้ าในการเดินอากาศ (พ.ศ. 2492-2497).
4

พระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
้ การส่งเสริ มการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502. (2502, 28 กรกฎาคม). ราชกิ จจา

นุเบกษา. เล่ม 76. ตอนที่ 74. หน้ า 285.
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เพื่อนามาปรับใช้ กับประเทศไทย รวมถึงดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 1 จึงนามาสู่แนวคิดการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังโดยดาเนินการจัดตัง้ องค์การส่งเสริ มการท่องเทีย่ ว (อ.ส.ท.)
ดังนัน้ เมื่ อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ ขึ น้ ด ารงต าแหน่ งนายกรั ฐ มนตรี แ ล้ วได้ ดาเนิ นการ
ส่งเสริ ม การท่องเที่ยวขึน้ เป็ นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยในวันที่ 28 กรกฏาคม
พ.ศ. 2502 ได้ ดาเนินการออกพระราชกฤษฎี กาจัดตังองค์
้ การส่งเสริ มการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502
(อ.ส.ท.) ขึ น้ เป็ นองค์ ก ารอิ ส ระท าหน้ าที่ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วในและต่ า งประเทศมี
วัตถุประสงค์ดงั นี ้
1. ส่งเสริ มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ เป็ นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของชาติ และเผยแพร่
ประเทศไทยในด้ านวัฒนธรรม ศิลปกรรม ประเพณี นาฏศิลป์ การกีฬา และกิจการอย่างอื่ นอันจะ
เป็ นการชักจูงหรื อเป็ นที่สนใจแก่นกั ท่องเที่ยว
2. ช่วยเหลือ แนะนา และร่วมมือในการจัดและดาเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
เอกชน
3. สารวจ จัดสร้ าง ส่งเสริมหรื อบูรณะสถานที่อนั เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยว
4. ติ ด ต่ อ ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารหรื อ สมาคมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทั ง้ ในและนอก
ราชอาณาจักร
5. ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกรณี ที่เอกชนไม่สามารถจะกระทาได้ โดยลาพัง
หรื อในกรณีที่ทางราชการมอบหมาย
6. ประกอบธุรกิจอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่หรื อเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2
หลังจากการดาเนินการจัดตังหน่
้ วยงาน องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมีระเบียบแบบแผนตามมาตรฐานสากล
ทาให้ หน่วยงาน กรมรถไฟหลวงที่ได้ ดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวมาตังแต่
้ ในสมัยพระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิ น ดารงตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการ
กรมรถไฟหลวง (พ.ศ. 2460-2469) โดยมี แผนกโฆษณาการ รับหน้ าที่ เกี่ ยวกับการส่งเสริ ม การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยลดบทบาทหน้ าที่ลงเนื่องด้ วยกรมรถไฟหลวงมีบทบาทหน้ าที่ทางด้ านอื่น ๆ
1

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2533). เล่มเดิ ม. หน้ า 21.

2

พระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
้ การส่งเสริ มการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502. (2502, 28 กรกฎาคม). ราชกิ จจา

นุเบกษา. เล่ม 76. ตอนที่ 74. หน้ า 275-276.
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ร่วมด้ วยที่ต้องดาเนินการ อาทิ การขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งสินค้ า ฯลฯ ซึง่ เป็ นบทบาทหน้ าที่หลัก
สาคัญทาให้ กรมรถไฟหลวงสิ ้นสุดบทบาททางด้ านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนับจากนันมา
้
กล่าวโดยสรุปได้ วา่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หลัง พ.ศ. 2475 เป็ นต้ นมานัน้
กรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังมากขึ ้นด้ วยการจัดรถไฟขบวนพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนัน้ ยังมีส านักงานโฆษณาการ และแผนก
ส่งเสริมการท่องเที่ยวดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวร่วมด้ วย เมื่อเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครัง้
ที่ 2 ท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วรวมถึ ง กิ จ การอื่ น ๆ ด้ วยต้ อ งหยุด ชะงัก ลงกระทั่ง หลัง จากเหตุก ารณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตลิ ง
การดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ รับการฟื ้นฟูอีกครัง้ ในทศวรรษ
2490 เป็ นต้ นมา การส่งเสริ มการท่องเที่ ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ รับการส่งเสริ ม มากยิ่งขึน้ ทัง้ การ
โฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทาให้ กลุ่มคนที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มคน
หลากหลายมากขึ ้น จึงทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
อาทิ การเปิ ดกิจการโรงแรม ร้ านอาหาร และบริ การเช่ารถยนต์ ตลอดจนการพัฒนาเส้ นทางถนน
เพื่อให้ เกิดความสะดวกสาหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใน
จังหวัดเชียงใหม่
กระทัง่ ในทศวรรษ 2500 รัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็ น
อุตสาหกรรมที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ กับประเทศอย่างมหาศาล จึงต้ องการที่จะให้ มีหน่วยงาน
สาหรับทาหน้ าที่ รับผิ ดชอบเกี่ ยวกับกิ จ การอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวตามแบบอย่างสากล ดังนัน้
รัฐบาลจึงดาเนินการจัดตัง้ องค์ การส่งเสริ ม การท่ องเที ่ยว (อ.ส.ท.) ขึน้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2502 เพื่ อ เป็ นหน่ วยงานส าหรั บ ท าหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบทางด้ านอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ย วของ
ประเทศไทย เมื่อเป็ นดังนันท
้ าให้ บทบาทของกรมรถไฟหลวงที่ดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวมา
ประเทศไทยมาเป็ นเวลานานหลายสิบปี สิ ้นสุดบทบาทลง

บทที่ 5
บทสรุ ป
การศึกษาเรื่ อง บทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 24642502 มุง่ ศึกษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงในการดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เพื่ อแสดงให้ เห็ นถึ งความเปลี่ ยนแปลงของการเดิ นทางไปเชี ยงใหม่ จากการเดิ นทางไปเพื่ อ ท า
สงครามและติดต่องานราชการแผ่นดินเปลี่ ยนมาเป็ นการเดินทางไปเพื่ อการท่องเที่ ยวพักผ่อน
หย่อนใจตามสถานที่ ท่ องเที่ ยวภายในตัวเมื องเชี ย งใหม่ และงานเทศกาลประจ าปี ของจัง หวัด
เชียงใหม่โดยการเดินทางด้ วยรถไฟสายเหนือจากกรุ งเทพฯ ถึงเชียงใหม่ โดยใช้ เอกสารหลักฐาน
จากหน่ ว ยงานกรมรถไฟหลวงเป็ นหลั ก รวมถึ ง เอกสารหลัก ฐานจากกระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละ
คมนาคม กรมโฆษณาการ ราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์
จากการศึกษาพบว่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ในช่วงก่อนเส้ นทางรถไฟ
สายเหนือสามารถเดินรถไฟถึงสถานีเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2464 เป็ นการเดินทางไปเพื่อกิจธุระที่มี
ความจาเป็ นและมีความสาคัญของกลุ่มคนต่าง ๆ ไม่ใช่เป็ นการเดินทางไปเพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจหรื อเป็ นการเดินทางเพื่อไปเที่ยว ซึ่งแต่ละกลุ่มคนที่เดินทางในช่วงเวลานี ต้ า่ งมีปัจจัยสาคัญใน
การเดินทางไปที่แตกต่างกัน แต่ล้วนแล้ วมีกิจธุระสาคัญจาเป็ นที่จะต้ องเดินทางโดยสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้ แก่ กลุ่มแรกเจ้ านายฝ่ ายเหนือมีความจาเป็ นที่ต้องเดินทางจากเชียงใหม่
ลงกรุงเทพฯ เพื่อการถวายเครื่ องราชบรรณาการทุก 3 ปี รวมถึงสาเหตุอื่น ๆ ด้ วยอาทิ รายงานข่าว
ศึกสงคราม เข้ ารับพระราชทานแต่งตังต
้ าแหน่งเจ้ าผู้ครองนคร เข้ าร่วมงานพระราชพิธี และเข้ าเฝ้า
เมื่อมีหมายเรี ยก
กลุ่มที่สองเจ้ านายและข้ าราชการกรุงเทพฯ เดินทางขึ ้นไปเชียงใหม่ต้องการป้องกันรักษา
บ้ านเมืองในประเทศราชให้ อยู่ภายใต้ อานาจของสยามและต้ องการจัดระเบียบการปกครองเมือง
เชียงใหม่ โดยช่วงระยะแรกสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ การเดินทางของกลุ่มคนเหล่ านีม้ ีภาระกิจการ
เดินทางไปเพื่องานราชการสงครามเป็ นหลัก เนื่องจากเชียงใหม่มีสถานะเป็ นหัวเมืองฝ่ ายเหนือที่มี
เขตแดนติดต่อกับประเทศพม่า ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเป็ น
ช่วงเวลายุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพร้ อมกับเป็ นช่วงเวลาของการก่อตัวของรัฐเขตแดน
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สมัยใหม่เพื่อการรวมดินแดนประเทศราชเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของสยาม ทาให้ เดินทางขึ ้นไปเมือง
เชียงใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นการเดินทางไปเพื่อแสดงถึงอานาจทางการปกครองเหนือเมือง
เชียงใหม่และเพื่อดูแลควบคุมความสงบเรี ยบร้ อยภายในบ้ านเมืองเป็ นหลัก
กลุ่มที่สามพ่อค้ าเป็ นกลุ่มที่เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่บ่อยครัง้ มากที่สุดเพื่อ
ติดต่อค้ าขายโดยใช้ เส้ นทางน ้าเป็ นหลักมีเรื อเป็ นพาหนะในการขนส่งสินค้ า เนื่องจากเชียงใหม่เป็ น
เมืองศูนย์กลางการค้ าสินค้ าของป่ าแหล่งสาคัญ จึงทาให้ มีการเดินทางของกลุ่ม พ่อค้ าระหว่าง
เมื องต่าง ๆ เดินทางมาทาการค้ าขายที่ เชี ยงใหม่ ซึ่งย่านการค้ าที่ ส าคัญ ของเมื องเชี ยงใหม่อยู่
บริ เวณย่านวัดเกต เนื่องจากตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่น ้าปิ งและเป็ นแหล่งชุมชนชาวเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งกลุ่ม
พ่อค้ าที่เดินทางติดต่อค้ าขายระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ มีด้วยกัน 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเจ้ านาย
ฝ่ ายเหนือ กลุม่ พ่อค้ าไทยใหญ่ กลุม่ พ่อค้ าคนจีน และกลุม่ พ่อค้ าอินเดีย
กลุ่มที่สี่มิชชันนารี เป็ นกลุ่มนักเดินทางเพื่อแสวงหาพื ้นที่เผยแพร่ศาสนาคริ สต์ไปยังแหล่ง
พื ้นที่ใหม่ ๆ และยังชอบเดินทางสารวจพืน้ ที่ห่างไกลเพื่อเรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ ภายในเมืองนัน้ ๆ ที่ ได้
เดินทางไปโดยกลุ่มมิชชันนารี ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ ้นไปเชียงใหม่ ประกอบด้ วยกลุ่มมิชชันนารี
ชาวฝรั่งเศสและกลุ่มมิชชันนารี ชาวอเมริ กัน ซึ่งกลุ่มมิชชันนารี ทงั ้ สองมีความสนใจที่จะเผยแพร่
ศาสนาคริ ส ต์ รวมทัง้ การแพทย์ แ ละการศึก ษาสมัย ใหม่ภ ายในเมื อ งเชี ย งใหม่พ ร้ อมทัง้ จัด ตัง้
คริสตจักรที่เมืองเชียงใหม่
จากรายละเอียดทังหมดของกลุ
้
่มคนทัง้ 4 กลุ่มจะเห็นได้ ว่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ
กับเชียงใหม่ในช่วงก่อนมีเส้ นทางรถไฟถึงเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2464 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ของกลุ่ม คนแต่ละกลุ่ม มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางที่แ ตกต่างกัน แต่กระนัน้ เส้ นทางการ
เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่เต็มไปด้ วยความยากลาบากซึง่ เส้ นทางที่ได้ รับความนิยมใน
การเดิน ทางเป็ นเส้ น ทางน า้ โดยมี เรื อ หางแมงป่ องเป็ นพาหนะและเป็ นการเดิน ทางที่ มี ค วาม
สะดวกสบายมากที่สดุ เพียงแต่ต้องใช้ ระยะเวลาในการเดินทาง 1 – 3 เดือน เนื่องจากเส้ นทางน ้า
ในแม่น ้าปิ งต้ องเดินทางผ่านแก่งจานวนมาก แต่ละแก่งอาจใช้ เวลาเดินทางหลายวันถึงจะผ่านแก่ง
ไปได้ นัน่ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ การเดินทางติดต่อสัมพันธ์ กันระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มี
อุปสรรคในการเดินทางอย่างมาก ทาให้ เกิดแนวคิดในการสร้ างระบบคมนาคมเส้ นทางรถไฟสาย
เหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
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แนวคิดในการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายแรกเกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส
แผ่ขยายเขตอาณานิคมเข้ าควบคุม การปกครองภายในประเทศเพื่ อนบ้ านของไทย ทาให้ ไทย
จาเป็ นที่จะต้ องปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ภายในประเทศให้ มีความทันสมัย ดังนันการ
้
สร้ างเส้ นทางรถไฟภายในประเทศ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รัฐบาลส่วนกลางสามารถเดินทางไป
ควบคุมการปกครองเมืองต่าง ๆ ในพระราชอาณาเขตได้ สะดวกรวดเร็ว
ต่อมาใน พ.ศ. 2430 รัฐบาลไทยได้ ดาเนินการว่าจ้ างวิศวกรชาวอังกฤษสารวจเส้ นทางเพื่อ
สร้ างทางรถไฟจากกรุ งเทพฯ ถึงเชี ยงใหม่ หลังจากการส ารวจเส้ นทางรถไฟแล้ วเสร็ จ ในเดือน
ตุล าคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้
จัด ตัง้ กรมรถไฟขึน้ สัง กัด กระทรวงโยธาธิ ก าร และด าเนิ น การสร้ างเส้ น ทางรถไฟสายแรกคื อ
เส้ นทางกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2434 กระทัง่ ในวันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2439 รถไฟได้ เริ่มเปิ ดเดินรถในระยะแรกเส้ นทางจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีกรุงเก่า
จากนัน้ ได้ ดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือโดยมีทางแยกออกจากเส้ นทางรถไฟ
สายนครราชสีมาที่ สถานีชุมทางบ้ านภาชีโดยเริ่ ม สร้ างในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2442 ขึ ้นไปทาง
ภาคเหนือผ่านเมืองลพบุรี, ปากน ้าโพ, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลาปาง ลาพูนไปจนถึงเมืองเชียงใหม่
โดยสามารถเปิ ดเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464 เมื่อรถไฟสามารถเดินรถ
ได้ ถึ ง สถานี เชี ย งใหม่แ ล้ ว จึง เป็ นปั จ จัย สนับ สนุน ท าให้ เกิ ด การส่ ง เสริ ม การท่อ งเที่ ย วจัง หวัด
เชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวง
อย่ า งไรก็ ต ามก่ อ นหน้ า นัน้ ในประเทศไทยยัง ไม่ มี ค วามรั บ รู้ เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในสังคมไทยเลย ซึ่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนันเข้
้ ามาในสังคมไทย
ในสมัย รั ช กาลที่ 4 กล่า วคื อ หลัง จากการท าสนธิ สัญ ญาเบาว์ ริง เมื่ อ พ.ศ. 2398 ส่ ง ผลให้ มี
ชาวตะวันตกหลายชาติเดินทางเข้ ามาในไทยมีจานวนเพิ่มขึ ้น ทัง้ เดินทางเข้ ามาเผยแพร่ ศาสนา
ค้ าขาย ทูต และรับราชการในสยามจานวนมาก ชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ ามาอยู่อาศัยในไทยได้
นาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจจากชาติตะวันตกเข้ ามาแพร่ หลายในสังคมไทย
โดยเริ่มเกิดความนิยมในราชสานักก่อนโดยแพร่หลายเฉพาะในหมูเ่ จ้ านายและชนชันสู
้ ง ต่อมาเมื่อ
กิ จ การรถไฟในประเทศไทยมี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ านับ ตัง้ แต่ใ นรั ช สมัย พระบา ทสมเด็ จ พระ
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จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่มีเส้ นทางรถไฟมุง่ หน้ าออกจากกรุงเทพฯ ไปตามเส้ นทางต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
ทังเส้
้ นทางสายเหนือและสายใต้
กระทัง่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เส้ นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดิน
รถจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีเชียงใหม่ ส่วนเส้ นทางรถไฟสายใต้ สร้ างเสร็จสมบูรณ์สามารถเปิ ด
เดิน รถระหว่า งประเทศไทยกับ สหรั ฐ มลายูโดยมี ส ถานี ป าดัง เบซาร์ เป็ นสถานี ร่วม ท าให้ ช าว
ต่างประเทศสามารถเดินทางจากเมืองปี นังและสิงคโปร์ โดยรถไฟเพื่อเข้ ามาท่องเที่ยวและประกอบ
กิจธุระในประเทศไทยได้ อย่างสะดวกมากขึน้ และนับเป็ นครัง้ แรกที่ประเทศไทยมีการวางระบบ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีกรมรถไฟหลวงเป็ นหน่วยงานผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจด้ านการ
ท่องเที่ยว ตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ รถไฟสามารถเดินทางไปถึงสถานที่นนั ้ ๆ เนื่องจากเส้ นทาง
รถไฟเป็ นเส้ นทางที่สามารถเดินทางไปได้ ทวั่ ประเทศมากขึ ้น ทาให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการ
เดินทางไปยังเมืองที่มีระยะทางห่างไกลและใช้ เวลาในการเดินทางน้ อยลง กล่าวคือ ก่อนหน้ าที่
เส้ นทางรถไฟสายเหนื อจะสามารถเดินรถถึง สถานี เชี ยงใหม่ การเดินทางจากกรุ งเทพฯ ไปยัง
เชียงใหม่ใช้ เวลานานร่วมเดือน แต่เมื่อมีการคมนาคมรถไฟเกิดขึ ้นทาให้ การเดินจากกรุงเทพฯ ไป
เชียงใหม่ใช้ เวลาเพียง 25 ชัว่ โมง
ดังนัน้ รถไฟจึงกลายเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดความนิยมในการเดินทางไปท่องเที่ยว
จัง หวัด เชี ย งใหม่ เนื่ อ งมาจากมี ค วามสะดวกรวดเร็ วในการเดิน ทางและกรมรถไฟหลวงยัง มี
ให้ บริ การโรงแรมที่พักที่สถานีเชียงใหม่ บริ การอาหารบนรถเสบียงอีกด้ วย กล่าวได้ ว่ากรมรถไฟ
หลวงมี บ ทบาทในการส่งเสริ ม ให้ เกิ ดการท่องเที่ ย วจัง หวัด เชี ยงใหม่ ดังเห็น ได้ จ ากสื่ อ โฆษณา
ท่องเที่ยวของกรมรถไฟหลวง ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยกาลังประสบกับปั ญหา
เศรษฐกิจ ทาให้ ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็ นอีกธุรกิจหนึ่งที่เป็ นหนทางในการรายได้ ให้ กบั ประเทศเพื่อช่วย
แก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
การดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวงนันสามารถแบ่
้
ง
ออกเป็ น 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่าง พ.ศ. 2464-2474 และ พ.ศ. 2475-2502
1. ระหว่า ง พ.ศ. 2464-2474 กรมรถไฟหลวงได้ เริ่ ม ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
จังหวัดเชียงใหม่โดยการผลิตหนังสือคู่มือท่องเที่ยวทางรถไฟ ผลิตสื่อโฆษณาการท่องเที่ยว ผลิต
ภาพยนตร์ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาการเดินรถไฟเส้ นทางสายเหนือและสร้ าง
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โรงแรมรถไฟเชียงใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้ วยรถไฟจากกรุงเทพฯ ขึ ้นมาเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่
แต่กระนันในช่
้ วงแรกของการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวงมี
กลุ่มคนที่เดินทางไปเที่ ยวยังไม่แพร่ หลายนักยังจากัดอยู่ในแต่ เฉพาะกลุ่ม ชนชัน้ สูง ข้ าราชการ
คหบดี คณะนักเรี ยนนักศึกษา และกลุ่ม ชาวต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ เนื่ องด้ วยการเดิน ทาง
ท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องใช้ เงินจานวนมากในการจ่ายค่าบริ การต่าง ๆ ทาให้ กลุ่มราษฎรทัว่ ไปยังมีจานวน
ไม่มากนัก
นอกจากนัน้ การส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวงยังทาให้ เกิด
ความเปลี่ยนแปลงภายในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย อาทิ ถนน สะพาน เพื่อรองรับกับจานวนรถยนต์ที่มี
เพิ่มมากขึ ้น รวมถึงการผลิตสินค้ าที่ระลึกของท้ องถิ่นจากเดิมเป็ นการผลิตเพื่อใช้ ภายในครอบครัว
เป็ นหลักกลายมาเป็ นการผลิตเพื่อค้ าขายเป็ นสินค้ าของที่ระลึก
2. ระหว่าง พ.ศ. 2475-2502 การส่ง เสริ ม การท่องเที่ ย วจังหวัด เชี ยงใหม่ของกรมรถไฟ
หลวงมีบทบาทชัดเจนมากยิ่งขึ ้นโดยกรมรถไฟหลวงได้ ดาเนินการจัดรถไฟขบวนพิเศษเดินทางไป
เที่ ยวจัง หวัดเชี ย งใหม่ในช่วงเทศกาลประจ าปี ต่าง ๆ ของจังหวัด เชี ย งใหม่ อาทิ งานเทศกาล
สงกรานต์ งานฤดูลาไย งานเทศกาลลอยกระทง และงานฤดูหนาวซึง่ จัดเป็ นประจาทุกปี พร้ อมทัง้
ยังมีกิจกรรมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ที่เป็ นกิจกรรมที่สร้ างชื่อสร้ างให้ กับจังหวัดเชียงใหม่
ด้ วย นอกจากกรมรถไฟหลวงแล้ วยังมีหน่วยงานราชการที่ดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ด้วย อาทิ สานักงานโฆษณาการ และแผนกส่งเสริมการท่องเที่ยว
กระทั่งเข้ าสู่ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) เส้ นทางรถไฟสายเหนือและ
สายใต้ อยู่เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรทิ ้งระเบิดทาลายเป็ นสาเหตุให้ การเดินทางโดยรถไฟระหว่าง
กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ทาให้ การดาเนินการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หยุดชะงักลงในช่วงเวลาดังกล่าว และกลับมาดาเนินการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อีกครัง้ หลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตลิ ง
หลังทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมาการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ รับการส่งเสริ ม
มากยิ่งขึ ้นโดยกรมรถไฟหลวงได้ กลับมาดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อีกครัง้
พร้ อมทังยั
้ งมีสื่อสิ่งพิมพ์ของท้ องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้ ดาเนินการส่งเสริ มการท่องเที่ยวร่วมด้ วย
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ทาให้ กลุ่มคนที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มคนหลากหลายมากขึ ้น จึงทาให้ เกิดความ
เปลี่ ย นแปลงภายในจัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ รองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว อาทิ การเปิ ดกิ จ การโรง แรม
ร้ านอาหาร และบริ ก ารเช่ารถยนต์ ตลอดจนการพัฒ นาเส้ น ทางถนนเพื่ อ ให้ เกิ ด ความสะดวก
สาหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่
ในทศวรรษ 2500 รั ฐ บาลเล็ ง เห็ น ความส าคัญ ของอุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ น
อุตสาหกรรมที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ กับประเทศอย่างมหาศาล ดังนันใน
้ พ.ศ. 2502 รัฐบาลจึง
ดาเนิน การจัด ตัง้ องค์ ก ารส่ งเสริ ม การท่ องเที ่ยว (อ.ส.ท.) เพื่ อ เป็ นหน่วยงานส าหรั บท าหน้ าที่
รับผิดชอบทางด้ านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เมื่อเป็ นดังนันท
้ าให้ บทบาทของ
กรมรถไฟหลวงที่ดาเนินการส่งเสริ ม การท่องเที่ยวของประเทศไทยมาเป็ นเวลานานหลายสิบปี
สิ ้นสุดบทบาทลง
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ชิ ้นนี ้มุ่งศึกษาประเด็นการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยทาง
รถไฟเป็ นหลัก ทาให้ ได้ ข้อมูลการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จากัดแต่ในเฉพาะการคมนาคม
ทางรถไฟ ซึ่งในช่วงทศวรรษ 2490 เริ่ มมีการคมนาคมทางเครื่ องบินเปิ ดทาการแล้ ว ดังนันจึ
้ งเป็ น
ประเด็นที่นา่ สนใจในการศึกษาต่อไปสาหรับการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยทางเครื่ องบิน
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จดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์ ฉบับที่ 24-27 (พ.ศ. 2470).
----------. เอกสารการรถไฟแห่ งประเทศไทย. จดหมายเหตุส ภาเผยแผ่ พ าณิ ช ย์ . รฟท.2/13. เรื่ อ ง
จดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์ ฉบับที่ 28-31 (พ.ศ. 2471).
----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิ ชย์. รฟท.2/18. เรื่ อง THE
RECORD, THE JOURNAL OF THE BOARD OF COMMERCIAL DEVELOPMENT.
NO.30-38, 1930 (พ.ศ. 2473).
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สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารรัชกาลที่ 6. กระทรวงคมนาคม. กรมรถไฟสายเหนือ. คค.5.3/8.
เรื่ อง กรมขุน กาแพงเพชร์ เสด็จ ตรวจทางรถไฟสายเหนื อ และสายตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
(โคราชถึงอุบล) (4 สิงหาคม พ.ศ. 2460 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2468).
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์. สบ.10.11.9/1. เรื่ อง หนังสือข่าวโฆษณาการ.
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์. สบ.10.11.9/3. เรื่ อง หนังสือข่าวโฆษณาการ.
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์. สบ.10.11.9/5. เรื่ อง หนังสือข่าวโฆษณาการ.
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์. สบ.10.11.9/6. เรื่ อง หนังสือข่าวโฆษณาการ.
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์. สบ.10.11.9/10. เรื่ อง หนังสือข่าวโฆษณาการ.
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริ ตต์. สบ10.2/23. เรื่ อง การปรับปรุ งโฆษณาของกรม
รถไฟ.
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริ ตต์. สบ10.2/36. เรื่ อง รายงานประจาปี 2494 งบดุล
บัญชีทาการและบัญชีกาไรขาดทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2494).
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริ ตต์. สบ10.2/39. เรื่ อง รายงานประจาปี 2496 งบดุล
บัญชีทาการและบัญชีกาไรขาดทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2496).
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริ ตต์. สบ10.2/61. เรื่ อง รายงานประจาปี 2503 งบดุล
บัญชีทาการและบัญชีกาไรขาดทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2503).
รู ปภาพจากสานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. การรถไฟแห่งประเทศไทย. ภ.รฟท.29/7. ภาพทางเดินโรงแรมราช
ธานี สถานีรถไฟหัวลาโพง.
----------. การรถไฟแห่งประเทศไทย. ภ.รฟท.96/2. ภาพน ้าตกห้ วยแก้ ว จังหวัดเชียงใหม่.
----------. การรถไฟแห่งประเทศไทย. ภ.รฟท.96/5. ภาพวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่.
----------. โบราณสถานจัง หวัด เชี ย งใหม่ . ภ.002 หวญ.40/5. ภาพวิ ห ารวัด เจดี ย์ ห ลวง จัง หวัด
เชียงใหม่ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2464.
----------. พลเอก พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน. ภ.สบ.47/532. ภาพสะพาน
รถไฟสายเหนือ.
----------. พลเอก พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระแพงเพ็ชรอัครโยธิน. ภ.สบ.47/455. ภาพคนงานกาลัง
สร้ างสะพานนวรัฐ ข้ ามแม่น ้าปิ ง มณฑลพายัพ.

211
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ภ.003 หวญ19/2. ภาพพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธินทรงช้ างตาม ร.7
เสด็จเข้ านครเชียงใหม่ 22 ม.ค. 2469.
----------. ร. 7 เสด็จเลียบมณฑลฝ่ ายเหนือ พ.ศ. 2469. ภ.003 หวญ19/46. ภาพงานแสดงเครื่ องเงิน
ในงานแสดงหัตถกรรมของนางหล้ า.
----------. ร. 7 เสด็จเลียบมณฑลฝ่ ายเหนือ พ.ศ. 2469. ภ.003 หวญ19/46. ภาพร้ านแสดงเครื่ องปั น้
ในงานแสดงหัตถกรรมของห้ างศิริตนั .
----------. รฟท/109. ภาพกรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน.
----------. รฟท/116. ภาพสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ .
----------. สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่. ภ.002 หวญ.32/16. ภาพสะพานนวรัฐ ข้ ามแม่น ้าปิ งที่
ติดกับถนนเจริญราษฎร์ .
----------. หอพระสมุดวชิรญาณ. ภ.003 หวญ19/2. ภาพเตรี ยมรับ เสด็จ ที่ สถานี นครเชียงใหม่ 22
ม.ค. 2469.
----------. เหตุการณ์ของกรมรถไฟ พ.ศ. 2439. ภ.003 หวญ78/29. ภาพปากอุโมงค์ขนุ ตานด้ านเหนือ
ถ ้ายาว 1,361.30 เมตร.สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. โฮเต็ลวังพญาไท. 41M00071. ภาพ
บริเวณด้ านหน้ าโรงแรมวังพญาไท.
ราชกิจจานุเบกษา
การเปิ ดทางรถไฟนครราชสีห์มาระหว่างกรุงเทพฯ กับกรุงเก่า และเปิ ดที่ว่าการข้ าหลวงเทศาภิบาล
มณฑลกรุงเก่า. (2440, 4 เมษายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 14. ตอนที่ 1. หน้ า 11-13.
คาตอบคาถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คาถามที่ ว. (2) 57/2498. (2499, 21 กุมภาพันธ์). ราช
กิ จจานุเบกษา. เล่ม 73. ตอนที่ 16. หน้ า 695-723.
คาแถลงการณ์ เรื่ องการกู้เงินจากธนาคารโลก. (2493, 7 พฤศจิกายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 67.
ตอนที่ 60. หน้ า 5768-5770.
คาแถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ นายพลเอก หลวงพิบลู สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี 26 ธันวาคม
2481. (2484, 9 กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 55. หน้ า 3325.
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คามิสเตอร์ เบทเก เจ้ ากรมรถไฟ อ่านกราบถวายบังคมทูลพระกรุ ณาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนารถ เมื่อเวลาเสด็จพระราชดาเนินมาเปิ ดทางรถไฟ
วันที่ 26 มี นาคม รัตนโกสิ นทร์ ศก 115. (2440, 4 เมษายน). ราชกิ จ จานุเบกษา. เล่ม 14.
ตอนที่ 1. หน้ า 16.
แจ้ งความสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องตังคณะกรรมการรถไฟแห่
้
งประเทศไทย. (2494, 10 กรกฎาคม).
ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 68. ตอนที่ 44. หน้ า 2896.
ประกาศกระแสร์ พระบรมราชโองการ ให้ ใช้ พระราชบัญญัติรถยนต์ในท้ องที่จงั หวัดเชียงใหม่. (2465,
30 เมษายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 39. หน้ า 10-11.
ประกาศกาหนดวันหยุดราชการ นักขัตฤกษ์ ประจาปี พระพุทธศักราช 2456. (2456, 30 มี นาคม).
ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 30. หน้ า 533-535.
ประกาศเซอรเวทางรถไฟ. (2431, 10 พฤษภาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 5. ตอนที่ 2. หน้ า 14-15.
ประกาศตังกรมตั
้
งพระองค์
้
เจ้ าและเจ้ าพระยา. (2472, 10 พฤศจิกายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 46.
หน้ า 181-183.
ประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนดจัดที่ดนิ สร้ างทางรถไฟหลวงสายใต้ . (2452, 1 สิงหาคม). ราชกิ จจา
นุเบกษา. เล่ม 26. หน้ า 9-10.
ประกาศเพิ่ม เติมว่าด้ วยสภาเผยแผ่พ าณิ ชย์ห ฤากระทรวงพาณิ ชย์. (2464, 2 ตุลาคม). ราชกิ จจา
นุเบกษา. เล่ม 38. หน้ า 295.
ประกาศรวมกรมรถไฟสายเหนื อกับสายใต้ เป็ นกรมเดียวกัน และตังผู
้ ้ บญ
ั ชาการกรมรถไฟหลวง.
(2460, 27 มิถนุ ายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 34. หน้ า 304-305.
ประกาศเลื่อนกรมตังพระองค์
้
เจ้ าและตังเจ้
้ าพระยา. (2465, 19 พฤศจิกายน). ราชกิ จจานุเบกษา.
เล่ม 39. หน้ า 305-309.
ประกาศสร้ างรถไฟสยามแต่ก รุ ง เทพฯ ถึ ง เมื อ งนครราชสี ห์ ม า. (2433, 22 มี น าคม). ราชกิ จ จา
นุเบกษา. เล่ม 7. ตอนที่ 51. หน้ า 456-457.
ประกาศส านัก นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ วยรั ฐ นิ ยม ฉบับ ที่ 11 เรื่ อ งกิ จ ประจ าวัน ของคนไทย. (2484, 9
กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 58. หน้ า 1132-1133.
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ประกาสกองบันชาการทหานสูงสุด. (2486, 14 ธันวาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 60. ตอนที่ 65.
หน้ า 3862-3863.
พระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
้ การส่งเสริ มการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502. (2502, 28 กรกฏาคม). ราชกิ จจา
นุเบกษา. เล่ม 76. ตอนที่ 74. หน้ า 273-285.
พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493. (2493,
2 พฤษภาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 67. ตอนที่ 25. หน้ า 461-464.
พระราชกฤษฎี ก าจัด วางระเบี ยบราชการส านัก งานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ. (2479, 31
มกราคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 53. หน้ า 1157-1158.
พระราชบัญ ญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494. (2494, 30 มิถุนายน). ราชกิ จจานุเบกษา.
เล่ม 68. ตอนที่ 40. หน้ า 4-25.
พระราชบัญ ญัติว่าด้ วยระเบียบราชการบริ หารแห่งราชอาณาจักรสยาม. (2476, 9 ธันวาคม). ราช
กิ จจานุเบกษา. เล่ม 50. หน้ า 751-762.
รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1. (2476, 24 ธันวาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 50.
หน้ า 2628.
เรื่ องการตังผู
้ ้ บนั ชาการรถไฟทหาน. (2486, 14 ธันวาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 60. ตอนที่ 65.
หน้ า 3863-3864.
สาเนาสัญญาเซอรเวทางรถไฟ. (2431, 10 พฤษภาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 5. ตอนที่ 2. หน้ า
15-16.
เอกสารชัน้ ต้ นที่ตีพมิ พ์ แล้ ว
กรมศิลปากร. (2542). สยามและคณะมิ สชันนารี ฝรั่งเศส. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
----------. (2551). เอกสารเฮนรี เบอร์ นีย์ เล่ม 1. แปลโดย สาวิตรี สุวรรณสถิตย์. กรุงเทพฯ: บริ ษัท รุ่ง
ศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด.
----------. (2560). จดหมายเหตุเสด็จพระราชดาเนิ นเลี ยบมณฑลฝ่ ายเหนื อ พระพุทธศักราช 2469.
พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดอกเบี ้ย.
กองประมวลสถิติ. (2482). สถิ ติพยากรณ์ รายปี ประเทศไทย บรรพที ่ 20 พ.ศ. 2480-81. กรุ งเทพฯ:
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี .
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กองประมวลสถิติพยากรณ์. (2480). สถิ ติพยากรณ์ รายปี แห่งราชอาณาจักรสยาม บรรพที ่ 19 พ.ศ.
2478-79. กรุงเทพฯ: กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี .
----------. (2488). สถิ ติ พ ยากรณ์ รายปี ประเทศไทย บรรพที ่ 21 พ.ศ. 2482-87. กรุ ง เทพฯ: กรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี .
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2473). อธิ บายระยะทางล่องลาน้าพิ ง ตัง้ แต่
เมื องเชี ยงใหม่จนถึงปากน้าโพธิ์ . พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.
----------. (2545). นิ ทานโบราณคดี . พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ดอกหญ้ า 2545.
----------. (2548). คนดี ทีข่ ้าพเจ้ารู้จกั เล่ม 1. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา.
-----------. (2550). อธิบายถึงเรื่ องเที่ยว. ใน เรื ่องเทีย่ วทีต่ ่าง ๆ ภาค 1-5. หน้ า 1-12. กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร.
----------. (2557). เทีย่ วตามทางรถไฟ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
ทิพ ากรวงศ์ (ขา บุนนาค), เจ้ าพระยา. (2531). พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที ่ 1.
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ภาคผนวก ก
แผนที่แสดงการเดินทางเส้ นทางนา้ และทางรถไฟ
ระหว่ างกรุ งเทพฯ กับเชียงใหม่

ที่มา: พูนพร พูลทาจักร. (2530). การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิ จในมณฑลพายัพหลังการ
ตัดเส้นทางรถไฟสายเหนื อ พ.ศ. 2464-2484. หน้ า 3.
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ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงที่ตงั ้ ของหมู่บ้านมืดกา

ที่มา: บุญเสริม สาตราภัย. (2532). เสด็จลานนา เล่ม 1. หน้าปกหลัง.
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ภาคผนวก ค
แผนที่แสดงที่ตงั ้ ของหมู่บ้านนา

ที่มา: บุญเสริม สาตราภัย. (2532). เสด็จลานนา เล่ม 1. หน้าปกหลัง.
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ภาคผนวก ง
แผนที่แสดงเส้ นทางทหารญี่ปุ่นเดินทางเข้ าสู่ประเทศไทย

ที่มา: จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. (2550). ความสัมพันธ์ ชาวเมื องเหนือล่างกับทหารญี ่ปนุ่
สมัยสงครามโลกครั้งที ่ 2 (พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488). หน้ า 22.
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ภาคผนวก จ
แผนที่แสดงที่ตัง้ ของกองทหารญี่ปนในเขตภาคเหนื
ุ่
อ

ที่มา: จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. (2550). ความสัมพันธ์ ชาวเมื องเหนือล่างกับทหารญี ่ปนุ่
สมัยสงครามโลกครั้งที ่ 2 (พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488). หน้ า 73.
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ภาคผนวก ฉ
เส้ นทางการเดินทางโดยรถไฟในระหว่ างสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488)

ที่ ม า: ส านั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ . เอกสารส่ วนบุ ค คลพั น เอกแสง จุ ล ะริ ต ต์ . สบ
10.11.2/3. เรื่ อง การสร้ างทางรถไฟทหารติดต่อระหว่างประเทศไทย-ประเทศพม่าระหว่างสงคราม
มหาเอเชียบูรพา.
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ภาคผนวก ช
ภาพโฆษณาเชิญชวนเที่ยวประเทศไทยหลังสงครามโลกครั ง้ ที่ 2

ที่มา: กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี . ไม่มีเลขหน้ า.
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ภาคผนวก ซ
ตารางรายการอาหาร เครื่ องดื่ม และของว่ าง1
มีจาหน่ายบนรถขบวนพิเศษ เที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ พ.ศ. 2477 ดังนี ้
รายการอาหาร
1. แกงเผ็ด
2. แกงจืด
3. หมูต้มเค็ม
4. สตูเนื ้อหรื อไก่
5. ไข่ดาวกุนเชียง
6. ข้ าวผัด
7. ข้ าวเปล่า

ราคา
ชามละ
ชามละ
ชามละ
ชามละ
จานละ
จานละ
จานละ

25 สตางค์
25 สตางค์
25 สตางค์
25 สตางค์
25 สตางค์
25 สตางค์
5 สตางค์

ราคาอาหารทุกอย่างเหล่านี ้ สูงกว่าราคาตลาด 5 เท่าตัวในขณะนัน้
รายการเครื่องดื่มและของว่ าง
1. ขนมปั งทานมหรื อเนย
2. น ้าชา กาแฟร้ อน
3. น ้าชา กาแฟเย็น
4. โซดาแช่เย็น
5. น ้าหวานแช่เย็น
6. น ้าออเร็นครัช แช่เย็น
7. เบียร์ ซปั โปโร ตราช้ าง ขวดใหญ่
8. เบียร์ คลอสเตอร์ ออลโซป ขวดใหญ่
9. หมูแผ่น
10. วิสกี ้กับโซดา

1

ราคา
แผ่นละ 5 สตางค์
ถ้ วยละ 10 สตางค์
ถ้ วยละ 15 สตางค์
ขวดละ 20 สตางค์
ขวดละ 25 สตางค์
ขวดละ 30 สตางค์
ขวดละ 50 สตางค์
ขวดละ 1 บาท
ห่อละ 10 สตางค์
แก้ วละ 60 สตางค์

ประชุม อัมพุนนั ทน์. (2527). เทีย่ วไปในอดีต เมื ่อเงีย้ วปล้นเมื องแพร่ และเมื องนครลาปาง. หน้ า 30-31.
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รายการเครื่องดื่มและของว่ าง (ต่ อ)
11. น ้าไซโดร
12. น ้าแข็ง
13. ซิกาแร็ ต ไพ่ป๊อก
14. ซิกาแร็ ต เชสเตอร์ ฟิล
15. ซิกาแร็ ต อับดุลลา
16. ซิกาแร็ ต ไพ่ป๊อก
17. ซิกาแร็ ต ปลากัด
18. ไม้ ขีดไฟ

ราคา
ขวดละ 35 สตางค์
แก้ วละ 5 สตางค์
กระป๋ องละ 60 สตางค์
กระป๋ องละ 90 สตางค์
ซองละ 12 สตางค์
ซองละ 12 สตางค์
ซองละ 12 สตางค์
กล่องละ 3 สตางค์

หมายเหตุ: ทังหมดราคามี
้
ราคาสูงกว่าราคาตลาดหลายร้ อยเปอร์ เซ็นต์ขึ ้นไป
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ภาคผนวก ฌ
ตารางเปรี ยบเทียบราคาค่ าโดยสารรถไฟก่ อน1และหลัง2กู้เงินธนาคารโลก
ระยะทาง
1-250 กิโลเมตร

ตั๋วโดยสารชัน้ ที่ 1
ก่ อน
หลัง

ตั๋วโดยสารชัน้ ที่ 2
ก่ อน
หลัง

24 สตางค์ 40 สตางค์ 12 สตางค์ 20 สตางค์

ตั๋วโดยสารชัน้ ที่ 3
ก่ อน
หลัง
6 สตางค์

10 สตางค์

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

9 สตางค์

501 กิโลเมตรขึ ้นไป 20 สตางค์ 32 สตางค์ 10 สตางค์ 16 สตางค์

8 สตางค์

5 สตางค์

หมายเหตุ: ราคาค่าโดยสารต่อ 1 กิโลเมตร

1

การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2508). งานพระราชทานเพลิ งศพ นายเกษม ศรี พยัคฆ์ ณ วัดเทพศิ รินทรา
วาส วันที ่ 24 พฤศจิ กายน 2508. หน้ า 114.
2
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริ ตต์. สบ10.2/61. เรื่ อง รายงาน
ประจาปี 2503 งบดุลบัญชีทาการและบัญชีกาไรขาดทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2503).
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ภาคผนวก ญ
ตารางแสดงลาดับเหตุการณ์ สาคัญ
ปี พุทธศักราช

เหตุการณ์

พ.ศ. 2416

- สนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ฉบับที่ 1

พ.ศ. 2426

พ.ศ. 2429
พ.ศ. 2430
พ.ศ. 2431

- สนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ฉบับที่ 2
- กรมหมื่นพิชิตปรี ชากร ขึ ้นไปเชียงใหม่ ในฐานะข้ าหลวงใหญ่พิเศษ
เพื่อจัดระเบียบการบริหารการปกครองภายในมณฑลลาวเฉียง
- เดือนพฤศจิกายน เจ้ าดารารัศมีเข้ ามาอยูใ่ นราชสานักสยาม
- เริ่มสารวจเส้ นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่
- ก่อตังกรมโยธาธิ
้
การ

พ.ศ. 2432

- เกิดเหตุการณ์กบฏพระยาปราบสงคราม

พ.ศ. 2427

พ.ศ. 2433
พ.ศ. 2434

พ.ศ. 2439
พ.ศ. 2441

พ.ศ. 2442

พ.ศ. 2443
พ.ศ. 2444

- กรมโยธาธิการ ยกสถานะเป็ นกระทรวงโยธาธิการ
- กรมรถไฟ ก่อตังในเดื
้
อนตุลาคม สังกัดกระทรวงโยธาธิการ
- เริ่ มดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายแรกของกรมรถไฟ จากกรุ งเทพฯ ถึง
นครราชสีมา
- วันที่ 28 มีนาคมรถไฟเปิ ดเดินรถจากกรุงเทพฯ ถึงพระนครศรี อยุธยา
- เริ่มโครงการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือถึงเมืองเชียงใหม่
- ไปรษณีย์ที่เมืองเชียงใหม่ เริ่มเปิ ดรับส่งจดหมายและโทรเลข
- เริ่มวางแผนงานสร้ างรถไฟสายเพชรบุรี
- จัดตังมณฑลเทศาภิ
้
บาล มณฑลพายัพ
- สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงดารงราชานุภาพ เสด็จขึ ้นมาดูงาน
ในมณฑลพายัพ
- วันที่ 8 กรกฎาคม เริ่มสร้ างรถไฟสายเพชรบุรีจากสถานีปากคลองบางกอก
น้ อย
- รถไฟสามารถเดินรถจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา ในวันที่ 21 ธันวาคม
- กรมรถไฟดาเนินการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือ โดยแยกจากทาง
รถไฟกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา ที่สถานีชมุ ทางบ้ านภาชี
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ตารางแสดงลาดับเหตุการณ์ สาคัญ (ต่ อ)
ปี พุทธศักราช
พ.ศ. 2445
พ.ศ. 2446

พ.ศ. 2448

พ.ศ. 2450

พ.ศ. 2451
พ.ศ. 2454
พ.ศ. 2455
พ.ศ. 2456
พ.ศ. 2457

พ.ศ. 2458
พ.ศ. 2459

เหตุการณ์
- เกิดเหตุการณ์กบฏเงี ้ยวเมืองแพร่
- วันที่ 19 มิถนุ ายน เริ่มเปิ ดเดินรถไฟสายเพชรบุรี
- เดินรถถึงสถานีปากน ้าโพ เมืองนครสวรรค์
- เริ่มต้ นการสารวจสร้ างทางรถไฟสายเหนือ ต่อไปถึงเมืองเชียงใหม่
โดยมีวิศวกรชาวเยอรมัน ชื่อ มิสเตอร์ อี. ไอเซ็นโฮเฟอร์
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จเมืองเชียงใหม่
- เริ่มสร้ างขุดเจาะอุโมงค์ถ ้าขุนตาน
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เจ้ าดารารัศมี เสด็จกลับล้ านนาครัง้ แรก เสด็จด้ วยรถไฟ
จากสถานีสามเสนถึงสถานีปากน ้าโพ แล้ วทรงเสด็จด้ วยเรื อไปยังเมือง
เชียงใหม่ถึงเมืองเชียงใหม่ วันที่ 9 เมษายน รวมเวลาเดินทาง 56 วัน
- เปิ ดเดินรถถึงสถานีพิษณุโลก
- เปิ ดเดินรถถึงสถานีเมืองแพร่
- เปิ ดเดินรถถึงศาลาแม่พวก วันที่ 1 มิถนุ ายน
- เปิ ดเดินรถถึงตาบลปากปั นหรื อปากปาน เมืองแพร่ วันที่ 15 พฤศจิกายน
- กระทรวงโยธาธิการ เปลี่ยนเป็ นกระทรวงคมนาคม
- เดินรถถึงตาบลปากต้ า เมืองแพร่ วันที่ 1 พฤศจิกายน
- เจ้ าดารารัศมี เสด็จกลับมาประทับอยูท่ ี่เมืองเชียงใหม่ เป็ นการถาวร
เสด็จขึ ้นรถไฟจากกรุงเทพฯ พร้ อมด้ วยเจ้ าแก้ วนวรัฐ วันที่ 7 มกราคม
ถึงเมืองเชียงใหม่ วันที่ 22 มกราคม รวมเวลาเดินทาง 15 วัน
- เดินรถถึงอาเภอเมืองลอง เมืองลาปาง วันที่ 15 มิถนุ ายน
- เดินรถถึงตาบลผาคอ วันที่ 1 พฤษภาคม
- เดินรถถึงแม่จาง เมืองลาปาง วันที่ 1 ธันวาคม
- เดินรถถึงสถานีเมืองลาปาง วันที่ 1 เมษายน
- เดินรถถึงตาบลปางหัวพง เมืองลาปาง วันที่ 20 ธันวาคม
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ตารางแสดงลาดับเหตุการณ์ สาคัญ (ต่ อ)
ปี พุทธศักราช
พ.ศ. 2460
พ.ศ. 2461
พ.ศ. 2462
พ.ศ. 2463

พ.ศ. 2464

พ.ศ. 2465

เหตุการณ์
- วันที่ 5 มิถนุ ายน กรมขุนกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน เข้ ารับตาแหน่ง ผูบ้ ญ
ั ชาการ
กรมรถไฟ
- วันที่ 27 มิถนุ ายน กรมรถไฟสายเหนือและกรมรถไฟสายใต้ รวมเข้ าเป็ น
หน่วยงานเดียวกันคือ กรมรถไฟหลวง
- อุโมงค์ถ ้าขุนตาน สร้ างเสร็ จเดือนมีนาคม ใช้ ระยะเวลาสร้ าง 11 ปี
- เดินรถถึงสถานีแม่พวก เมืองลาพูน
- โรงแรมรถไฟเชียงใหม่ สร้ างแล้ วเสร็จพร้ อมเปิ ดให้ บริ การ
- ปลายรางรถไฟสายเหนือได้ สร้ างถึงเมืองเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม
- เริ่มดาเนินการเปลี่ยนรางรถไฟสายเหนือจาก 1.435 ซม. เป็ น 1 เมตร
จนเสร็จครบทังหมดใน
้
พ.ศ. 2473
- วันที่ 1 มกราคม รถไฟสามารถเดินรถถึงสถานีเมืองเชียงใหม่
- วันที่ 2 มกราคม เปิ ดเดินรถไฟระหว่างสยามกับสหรัฐมลายู
- เริ่มสร้ างสะพานนวรัฐ สะพานที่ 2 สร้ างจากเหล็กแทนสะพานเดิมที่
สร้ างจากไม้ เพื่อรองรับจานวนรถที่มีเพิ่มมากขึ ้น
- สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ และหม่อมเจ้ าหญิง
พูนพิศมัย ดิสกุล เสด็จเมืองเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 2
- วันที่ 16 ตุลาคม สมเด็จพระน้ องยาเธอ กรมขุนกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน
เสด็จเชียงใหม่โดยรถไฟเพื่อตรวจงานทางรถไฟสายเหนือ
- วันที่ 1 พฤศจิกายน เปิ ดเดินรถด่วนระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่
สัปดาห์ละ 2 ขบวน
- จัดตังกองโฮเต็
้
ล
- จัดตังกองภาพยนตร์
้
เผยแพร่ขา่ ว
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ตารางแสดงลาดับเหตุการณ์ สาคัญ (ต่ อ)
ปี พุทธศักราช
พ.ศ. 2467

พ.ศ. 2469

พ.ศ. 2470

พ.ศ. 2472
พ.ศ. 2476
พ.ศ. 2477

เหตุการณ์
- จัดตังแผนกโฆษณาการ
้
สังกัดกรมรถไฟหลวง ทาหน้ าที่ประชาสัมพันธ์
กิจการรถไฟและเชิญชวนให้ ชาวไทยนิยมการท่องเที่ยว
- วันที่ 18 ตุลาคมเปลี่ยนนามกรมรถไฟ จาก กรมรถไฟหลวง เป็ น กรมรถไฟ
หลวงแห่งกรุงสยาม
- วันที่ 5 มิถนุ ายน กรมหลวงกาแพงเพชร ดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวง
พาณิชย์และคมนาคม
- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ าราไพพรรณี
พระบรมราชินี เสด็จประพาสมณฑลพายัพ เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์
- สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล กรมขุนอูท่ องขัตติยนารี
เสด็จประพาสเมืองเชียงใหม่ และทรงเขียนบันทึกเรื่ อง สักรวาเมื ่อตาม
เสด็จประพาสมณฑลพายัพ วันที่ 2 มกราคม ในการเสด็จกลับกรุงเทพฯ
พระราชชายาเจ้ าดารารัศมี ตามเสด็จมากรุงเทพฯ ด้ วย
- พระวิมาดาเธอ กรมพระยาสุทธาสินีนาฏ ปิ ยมหาราชปิ วรัดา
เสด็จประพาสมณฑลพายัพ เมืองเชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน
- สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ตามเสด็จ
พระวิมาดาเธอไปเชียงใหม่ เดือนธันวาคม
- สมเด็จพระศรี สวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า และสมเด็จ
พระราชปิ ตุจฉา เจ้ าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
เสด็จประพาสจังหวัดเชียงใหม่
- กรมรถไฟหลวง ริเริ่มจัดขบวนรถพิเศษนาเที่ยวเชียงใหม่ เพื่อรายได้ ใน
สภาวะเศรษฐกิจตกต่า เที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหม่
- เครื่ องบินลาแรก ลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ วันที่ 25 เมษายน
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ตารางแสดงลาดับเหตุการณ์ สาคัญ (ต่ อ)
ปี พุทธศักราช

พ.ศ. 2479

พ.ศ. 2486
พ.ศ. 2490

พ.ศ. 2492

พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2499

เหตุการณ์
- กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบารุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ
สยาม ต่อรัฐมนตรี มี 3 ประการ คือ
1. งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว
2. งานรับรองนักท่องเที่ยว
3. งานบารุงสถานที่ทอ่ งเที่ยวและที่พกั
- เริ่มมีการใช้ คาว่า ท่องเทีย่ ว อย่างเป็ นทางการ ดังเห็นได้ จากกระทรวง
พาณิชย์และคมนาคม จัดตัง้ แผนกส่งเสริ มพาณิ ชย์และการท่องเทีย่ ว
- การจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหม่ ได้ รับความนิยม
อย่างมาก มีประชาชนร่วมเดินทาง 880 คน
- วันที่ 21 เดือนมกราคม สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถูกทิ ้งระเบิดในเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 อาคารสถานีถกู ทาลาย
- หนังสือพิมพ์รถไฟ ออกฉบับแรก เดือนมกราคม
- เริ่มเปิ ดสนามบินเชียงใหม่ ดาเนินกิจการโดย บริ ษัทเดินอากาศไทย
- อาคารสถานีเชียงใหม่หลังใหม่สร้ างแล้ วเสร็จ
- หลังเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฟื น้ ฟูการส่งเสริมการท่องเที่ยว โอน
หน่วยงานจาก กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม มาสังกัด กรมโฆษณาการ
สานักนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็ น สานักงานส่งเสริ มการ
ท่องเที ่ยว
- กรมโฆษณาการ สานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกฐานะเป็ น สานักงาน
การท่องเทีย่ ว ทาหน้ าที่ให้ ความสะดวกสบายแก่นกั ท่องเที่ยว และดูแลจัด
สถานที่ทอ่ งเที่ยว
- วารสารคนเมือง ออกฉบับแรก เดือนมกราคม
- วารสารรถไฟ ออกฉบับแรก เดือนมีนาคม ฉบับฉลองวันคล้ ายวันสถาปนา
กิจการรถไฟ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2499
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ตารางแสดงลาดับเหตุการณ์ สาคัญ (ต่ อ)
ปี พุทธศักราช
พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2502

เหตุการณ์
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลย
เดช และสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนจังหวัด
เชียงใหม่
- ออกพระราชบัญญัติการจัดตัง้ องค์การส่งเสริ มการท่องเที ่ยว (อ.ส.ท.)
โดยหน่วยงานมีหน้ าที่ในการบริหารจัดการดาเนินงานด้ านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก ฎ
ตารางแสดงความก้ าวหน้ าของการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือ1
วัน/เดือน/ปี (พุทธศักราช)

เปิ ดการเดินทางระหว่ าง

ระยะทางกิโลเมตร

28 มีนาคม 2439

กรุงเทพฯ – อยุธยา

72

1 เมษายน 2444

บ้ านภาชี – ลพบุรี

43

1 พฤศจิกายน 2448

ลพบุรี – ปากน ้าโพ

117

24 มกราคม 2450

ปากน ้าโพ – พิษณุโลก

139

11 พฤศจิกายน 2451

พิษณุโลก – บ้ านดารา

69

15 สิงหาคม 2452

บ้ านดารา – สวรรคโลก

29

15 สิงหาคม 2452

บ้ านดารา – ปางน ้าผึ ้ง

51

1 มิถนุ ายน 2454

ปางน ้าผึ ้ง – แม่พวก

19

15 พฤศจิกายน 2455

แม่พวก – ปากปาน

11

1 พฤศจิกายน 2456

ปากปาน – แม่ต้า

12

15 มิถนุ ายน 2457

แม่ต้า – บ้ านปื น

13

1 พฤษภาคม 2458

บ้ านปื น – ผาคอ

17

15 ธันวาคม 2458

ผาคอ – แม่จาง

19

1 เมษายน 2459

แม่จาง – ลาปาง

42

20 ธันวาคม 2459

ลาปาง – ปางหัวพง

33

1 กรกฎาคม 2460

ปางหัวพง – ปางยาง

4

1 มกราคม 2464

ปางยาง – เชียงใหม่

72

1

กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี . หน้ า 11-13.
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ภาคผนวก ฏ
แผนที่แสดงเส้ นทางรถไฟของประเทศไทย

ที่มา: กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี . หน้ า 14.
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ภาคผนวก ฐ
แผนที่ตัวเมืองเชียงใหม่

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2507). พิธีเปิ ดอาคารโรงแรมเชี ยงใหม่. หน้ าปกหลัง.

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ผลงานตีพมิ พ์

นายสุทธิศกั ดิ์ แสวงศักดิ์
31 มีนาคม 2532
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2554 ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภูมิศาสตร์ และประวัตศิ าสตร์ เชิงท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 1
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ )
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
สุทธิศกั ดิ์ แสวงศักดิ;์ และ โดม ไกรปกรณ์. (2561). “การเดินทางระหว่าง
กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ก่อน พ.ศ. 2464: ประวัตศิ าสตร์ สงั คม.” ใน การ
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