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 อัาคารรูปิแบบตะวันตกในลั้านนาเปิ็นอัาคารที�มีเอักลัักษัณิ์ แลัะในเชิงงานสำถ่าปิัตย์กรรมนับ
เปิ็นกลัุ่มอัาคารที�มักจัะใช้ในการอั้างอัิงเพื�อัการอัอักแบบอัย์ู่บ่อัย์ครั�ง อัาคารในกลัุ่มนี�มักจัะถู่กเรีย์กว่า
เป็ินอัาคารอัาณิานิคม หรือัอัาคารอัาณิานิคมล้ัานนา ซ่�งเป็ินการเรีย์กชื�อัอัาคารที�มีรูปิแบบสำถ่าปัิตย์กรรม
ตะวันตกในย์ุคการเข้ามาลั่าอัาณิานิคมขอังชาติตะวันตก การเรีย์กด้วย์ชื�อัดังกลั่าวเปิ็นปิระเด็นที�ชวน
สำงสัำย์ทั�งที�ปิระเทศ์ไทย์เอังมักจัะอ้ัางว่าเป็ินปิระเทศ์ที�ไม่เคย์เป็ินอัาณิานิคมขอังปิระเทศ์ใด

 ในการสำร้างความเข้าใจัในหนังสืำอัเล่ัมนี�จ่ังต้อังแย์กปิระเด็นอัอักถ่่งกรอับขอังความเข้าใจัเรื�อัง
ปิระเทศ์ในขณิะเวลัานั�นที�สำย์ามหรือัปิระเทศ์ไทย์ในปิัจัจัุบันย์ังเปิ็นดั�งรัฐแสำงเทีย์นแลัะเมือังในลั้านนา
ก็เช่นเดีย์วกัน เมือังใหญ่ในล้ัานนาจัะปิระกอับไปิด้วย์ เชีย์งใหม่ ลัำาปิาง ลัำาพูน แพร่ แลัะน่าน โดย์แย์ก
อัอักเปิ็น 3 ราชวงศ์์ขอังเจั้าเมือังเหนือั ราชวงศ์์ทิพย์จัักรหรือัที�ภาย์หลัังคือั ตระกูลั ณิ เชีย์งใหม่
ณิ ลัำาปิาง แลัะ ณิ ลัำาพูน ต่างนับเปิ็นราชวงศ์์เดีย์วกัน สำ่วนแพร่ แลัะน่าน คือัอัีก 2 ราชวงศ์์ทางเหนือั
ที�เหลัือั ซ่�งในงานศ์่กษัานี�จัะมุ่งศ์่กษัาที�เมือังเชีย์งใหม่ ลัำาปิาง ลัำาพูนเพราะมีความสำัมพันธิ์ใกลั้ชิดกับ
ทางสำย์ามมาตั�งแต่เมื�อัล้ัานนาสำามารถ่แย์กตัวอัอักจัากพม่าได้ตั�งแต่สำมัย์กรุงธินบุรีฯ

 การที�เชีย์งใหม่ ลัำาปิาง ลัำาพูนเปิ็นรัฐอัิสำระทำาให้เมื�อัพิจัารณิาถ่่งบริบทในสำมัย์นั�นจั่งไม่อัาจั
นับว่าหัวเมือังเหลั่านี�เปิ็นสำ่วนหน่�งขอังสำย์ามปิระเทศ์ การเมือังในช่วงดังกลั่าวแสำดงให้เห็นถ่่งความ
กดดันขอังสำย์ามที�คืบคลัานเข้ามาในล้ัานนาแลัะความพย์าย์ามที�เจ้ัามาครอับครอังอัาณิาเขต
ความน่าสำนใจัคือัการเปิลีั�ย์นแปิลังขอังรูปิแบบสำถ่าปัิตย์กรรมก็เป็ินไปิในทิศ์ทางเดีย์วกันโดย์อัาคาร
รูปิแบบตะวันตกในล้ัานนาก็ปิรากฏข่�นในช่วงเวลัาแห่งความกดดันนี�เช่นกัน หนังสืำอัเล่ัมนี�มีความพย์าย์าม
ที�จัะนำาเสำนอัถ่่งการเปิลัี�ย์นแปิลังขอังรูปิแบบสำถ่าปิัตย์กรรมในช่วงเวลัาดังกลั่าวโดย์มุ่งเปิ้าไปิที�อัาคาร
ที�มีรูปิแบบตะวันตก ในการวิเคราะห์ได้พิจัารณิารวมถ่่งการเปิลัี�ย์นแปิลังทางปิระวัติศ์าสำตร์ สำังคม
การเมือังควบคู่ไปิกับการเปิรีย์บเทีย์บการเกิดการเปิลัี�ย์นแปิลังทางสำถ่าปิัตย์กรรมเพื�อัให้มีความเข้าใจั
ได้มากข่�นถ่่งสำาเหตุขอังการเปิลีั�ย์นแปิลังเหล่ัานั�น

 สุำดท้าย์นี� การทำาหนังสืำอัคงไม่สำามารถ่สำำาเร็จัลังได้ถ้่าไม่ได้รับความอันุเคราะห์จัากแหล่ังข้อัมูลั
จัำานวนมากที�ทั�งเป็ินเอักสำารแลัะตัวบุคคลั รวมถ่่งทุนสำนับสำนุนในการทำาหนังสืำอัจัากคณิะสำถ่าปัิตย์กรรมศ์าสำตร์
มหาวิทย์าลััย์เชีย์งใหม่ ปิระจัำาปีิพ.ศ์.2564 ผู้่เขีย์นต้อังขอัขอับคุณิมา ณิ ที�นี� 

 ปิิย์เดช อััครโพธิิวงศ์์
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บทนำ  
สถาปัตยกรรมสาธารณะและบา้นเรือนแบบตะวันตกในล้านนา 

 
 ล้านนาในสมัยประเทศราชแบ่งออกเป็น 5 เมือง ประกอบไปด้วย เชียงใหม่ ลำปาง 
ลำพูน แพร่ และน่าน มีลำดับของการเข้าเป็นประเทศราชของสยาม เร่ิมจากแพรใ่นปี พ.ศ. 2314 
เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนในปี พ.ศ. 2317 และน่านในปี พ.ศ. 2331  
 ในกลุ่มของเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูนเป็นกลุ่มประเทศราชที่ปกครองโดยเจ้านาย
ล้านนาในตระกูลทิพยจักรที่สืบเชื้อสายมาจากหนานทิพย์ช้าง เจ้าเมืองลำปาง ภายหลังเมื่อพระ
เจ้ากาวิละฯ บุตรชายของหนานทิพย์ช้างได้เข้ามาปกครองเมืองเชียงใหม่ก็ได้สถาปนาเมืองลำพูน
ขึ้นมาโดยให้พี่น้องที่ถูกขนานนามว่า “เจ้าเจ็ดตน” มาช่วยปกครองทั้งในเมืองลำปางและลำพูน 
ทำให้เมืองเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูนมีเจ้านายที่ปกครองสืบมาจากเชื้อสายเดียวกัน  
 เจ้าประเทศราชมีสิทธิ์ขาดและมีอำนาจปกครองในเขตเมืองของตนเอง รวมถึงการ
จัดการผลประโยชน์ทั้งหลาย หน้าที่ผูกพันกับเจ้าประเทศราชซึ่ง ก็คือสยามนั้น มีเพียงการส่ง
ดอกไม้เงินดอกไม้ทองทุก 3 ปี การส่งส่วย การถือน้ำพิพัฒน์สัจจาว่าจะจงรักภักดีต่อสยาม ช่วย
ส่งเสบียงและเข้าร่วมรบเมื่อเกิดศึกสงครามของสยาม  
 การปกครองของเจ้าประเทศราชจะใช้ระบบที่เรียกว่าเจ้าขัน 5 ใบ โดยประกอบไปด้วย
เจ้าประเทศราช เจ้าอุปราช (เจ้าหอหน้า) เจ้าราชวงศ์ เจ้าบุรีรัตน์ และเจ้าราชบุตร ตำแหน่งของ
เจ้าขัน 5 ใบจะถูกสถาปนาโดยกษัตริย์แห่งสยามแต่ในทางปฏิบัติแล้วมักจะพิจารณาเป็นการ
ภายในของเมืองประเทศราชและค่อยขอประทานความเห็นชอบจากทางสยามซึ่งก็มักได้รับความ
ยินยอมตามนั้น   
 ในล้านนาหัวเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองสำคัญที่สุดคือเชียงใหม่ กลุ่มเจ้านายในเมืองเชียงใหม่
เป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับทางสยามนับแต่เมื่อมีความพยายามในการแยกตัวออกจากพม่าใน
สมัยของพระเจ้ากาวิละฯ ทำให้กลุ่มเจ้าเจ็ดตนมีอิทธิพลค่อนข้างสูงในกลุ่มเมืองล้านนาและเนื่อง
ด้วยสายสัมพันธ์ในกลุ่มเครือญาติของเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ทำให้ทั้ง 3 เมืองนี้มีความสัมพนัธ์
เกี่ยวเนื่องกันในเชิงนโยบายและกิจกรรมทางการเมือง ในขณะที่แพร่และน่านจะเป็นเจ้านาย
ล้านนาที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลที่แตกต่างกัน ทำให้มีการนับเมืองแพร่และน่านเป็นล้านนาใน
กลุ่มล้านนาตะวันออก และเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนเป็นล้านนาตะวันตก  
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 ในประเด็นของการเข้ามาของชาวตะวันตกในล้านนา เนื่องจากเมืองเชียงใหม่เป็น หัว
เมืองหลักของล้านนาทำให้ชาวตะวันตกในกลุ่มของมิชชันนารีเข้ามาที่เชียงใหม่เป็นหลักก่อนแล้ว
จึงกระจายไปหัวเมืองอื่นในล้านนา ในขณะที่การค้าไม้ของบริษัทค้าไม้ตะวันตกเองก็เริ่มมาจาก
สนธิสัญญาเชียงใหม่ที่ทำให้การค้าไม้ขยายตัวในล้านนา  
 ฉะนั้นเมืองเชียงใหม่จึงค่อนข้างเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพทั้งในเร่ืองทางสังคม 
การเมือง และสถาปัตยกรรมในแบบตะวันตกมากกว่าหัวเมืองล้านนาอื่นๆ นอกเหนือไปจากนั้น
ในช่วงกลางของรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงสยาม กษัตริย์สยามได้มีพระราชดำริในการปฏิรูป
การปกครองและมีความต้องการในการรวบอำนาจทางการปกครองเข้าสู ่กรุงเทพฯ หลั ง
สนธิสัญญาเชียงใหม่ฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2426 สยามได้ส่งข้าหลวงเข้ามาดูแลในพื้นที่หัวเมือง
ล้านนา โดยเรียกว่าข้าหลวง 3 หัวเมืองซึ่งประกอบไปด้วยเมืองเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน การ
มุ่งมาที่ 3 หัวเมืองนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของสยามในพื้นที่ดังกล่าว และด้วย
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หัวเมืองทั ้ง 3 นี้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สอดรับกับความ
ต้องการของสยามและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ส่วนหนึ่งเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเครือญาติ) 
ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงทั ้งในเรื ่องของการเข้ามาของชาวตะวันตกและการเข้ามาของสยามใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้หัวเมืองทั้ง 3 มีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เมืองใน
ล้านนาไม่เคยประสพมาก่อน  
 รูปแบบสถาปัตยกรรมที ่มีคุณค่าที่มักถูกเรียกว่า “สถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม
ล้านนา” โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารรูปแบบตะวันตกที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามประเด็นของคำเรียกขานว่าสถาปัตยกรรมอาณานิคมยังเป็นประเด็นที่ชวน
ให้ถกเถียง เนื่องจากในขณะนั้นหัวเมืองล้านนามีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของสยามและยังมี
สิทธิ์ขาดในการปกครองตนเอง การเข้ามาของชาวตะวันตกหลักๆ นั้นก็เข้ามาเพื่อเผยแผ่ศาสนา
และการค้าไม้ การบังคับใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตะวันตกต่อหัวเมืองล้านนาก็มักอยู่
ภายใต้การดูแลของสยาม  

ทำให้อาคารรูปแบบตะวันตกทั้งหมดในล้านนาในช่วงหัวเมืองประเทศราชไม่ได้อยู่ใน
เงื่อนไขเดียวกับเมืองใต้อาณานิคมเช่น พม่า ลาว กัมพูชาหรือเวียดนาม ด้วยคำถามดังกล่าวทำให้
เกิดการศึกษาเพื่อค้นหาในหนังสือนี้ว่าอาคารรูปแบบตะวันตกในหัวเมืองสำคัญของล้านนา
ตะวันออกทั้ง 3 เมือง คือเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูนว่าสร้างอาคารในรูปแบบดังกล่าวด้วย
สาเหตุใด และอาคารที่ถูกเรียกว่าอาคารแบบอาณานิคมในพื้นที่ศึกษาเป็นอาคารแบบใด  
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 ข้อค้นพบในหนังสือเล่มนี้จะช่วยในการสร้างความเข้าใจถึงกลุ่มอาคารที่มีเอกลักษณ์
ชัดเจนดังกล่าว สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและใช้เป็นฐานในการศึกษาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
อนุรักษ์กลุ่มอาคารดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป  
 
นิยามสถาปัตยกรรมอาณานิคม 
 สถาปัตยกรรมรูปแบบอาณานิคมสามารถนิยามได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมหรืออาคารที่มี
อิทธิพลชาติเจ้าอาณานิคมหรือมีการผสมผสานเข้ากับรูปแบบอาคารแบบท้องถิ่น  
 
สถาปัตยกรรมล้านนา 

ในล้านนาสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเดิมหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา
ประกอบด้วยประเภทอาคารหลักคือ วัด วัง และบ้าน โดยอาจมีอาคารประเภทอื่นๆ  แยกย่อย
ออกไปอีก เช่น หลองข้าว เฮือนแป ต๊อมน้ำ เป็นต้น  
  
การมาถึงของอิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตก 
 การเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปที่ทำให้เกิดการ
สะสมทุน และแสวงหาทรัพยากรเพื่อไปป้อนโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเกิดจากการผลติ
จำนวนมากที่ต้องหาตลาดใหม่ในการระบายสินค้า การเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมส่งผลให้พม่า
บางส่วนตกเป็นของอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ. 2368 กล่าวคืออิทธิพลของตะวันตกเริ่มเข้ามาในพื้นที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ราวคริสต์ศักราชที่ 19 หรือพุทธศักราชที่ 24 ประเด็นของการ
เข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมในพื้นที่แถบนี้มีคือ การเข้ามาครอบงำทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม โดยวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์ไปสู่ประเทศเจ้าอาณานิคม โดยในการนี้มีสาเหตุหลัก
มาจาก  1. เพื่อแสวงหาทรัพยากรไปป้อนกับระบบอุตสาหกรรมและหาตลาดใหม่เพื่อระบาย
สินค้า 2. ความเชื่อเรื่องผู้เข้มแข็งปกครองผู้อ่อนแอกว่า อันเป็นปรัชญาสังคมแบบดาร์วิน (Social 
Darwinism) ซึ่งเชื่อในเรื่องธรรมชาติของการต่อสู้เพื่ออยู่รอด 3. การยึดเพื่อเป็นฐานที่มั่นทาง
ยุทธศาสตร์ในประเด็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชนชาติตนเอง 4. ความเชื่อในเรื่องศีลธรรม
ใหม่ที่ต้องการนำเอาวิถีชีวิตที่เชื่อว่าดีกว่าไปมอบให้แก่กลุ่มชนที่ ล้าหลังกว่า [1]  
 โดยนัยนี้รวมถึงมอบความเปน็ศวิิไลซ์ให้แก่เมืองที่ยังล้าหลังในสายตาชาติตะวันตกด้วย 
ด้วยลักษณะนิยามข้างต้นทำให้เมื่อเกิดการล่าอาณานิคม อาณานิคมที่เกิดจะถูกสถาปนาระบบ
การปกครองใหม่ที่ถูกครอบงำโดยเจ้าอาณานิคม สถานะระหว่างรัฐของเจ้าอาณานิคมและรัฐ
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อาณานิคมจะเป็นรูปแบบที่เป็นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยภายใต้การปกครองนี้มีแนวโน้ม
ของความเชื่อของเจ้าอาณานิคมว่าสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของรัฐอาณานิคมไม่เท่าเทียม
หรือไม่ดีเท่ากับของเจ้าอาณานิคมและอาจต้องถูกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เกิดความ “ล้าหลัง”  แม้ว่า
ลัทธิจักรวรรดินิยมจะเริ่มปรากฏมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยม
แผ่เข้าสู่สยามในราวปลายสมัยของรัชกาลที่ 2 (ครองราชย์ พ.ศ. 2352-2367) การเข้ามาของลัทธิ
จักรวรรดินิยมต่อล้านนาก็เริ่มเข้ามาหลังจากนั้นไม่นาน เนื่องจากอังกฤษได้เข้ายึดพม่าได้ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2368 โดยพื้นที่ชายแดนของพม่าและล้านนามีเขตแดนประชิดกัน ผลกระทบใดที่เกิดกับ
พม่าจึงเกิดกับล้านนาด้วยไม่มากก็น้อย  
 พม่าได้ตกเป็นของอังกฤษทั้งหมดในปี พ.ศ. 2429 และถูกประกาศเป็นจังหวัดหนึ่งของ
อาณานิคมของอังกฤษ นอกเหนือไปจากอังกฤษก็ยังมีฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองอาณานิคมในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยฝรั่งเศสยึดครองเวียดนามและอ้างสิทธิครอบครองกัมพูชาในปี พ.ศ. 
2410 [1] 
 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ประเทศโดยรอบสยามได้ถูกยึดครองโดยลัทธิ
จักรวรรดินิยมไปทั้งหมด ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อการเป็นเอกราชของสยาม 
 ราชสำนักสยามในเวลานั้นเล็งเห็นถึงประเด็นเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงมีการปรับตัวและ
ปรับปรุงรูปแบบการเมือง การปกครอง รวมถึงส่งเสริมความทันสมัยของเมืองเพื่อไม่ให้ประเทศ
ตะวันตกใช้ความล้าหลังมาเป็นข้ออ้างในการยึดเมือง โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ 
“ศิวิไลซ์” เพื่อลดแรงเสียดทานจากลัทธิจักรวรรดินิยมดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนในสมัยของ
รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีผลให้สยามมีประสบการณ์ในการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงการรุกรานจากประเทศเจ้า
อาณานิคมที่เข้ามาในขณะนั้น [2–4] 
 การเข้ามาของอังกฤษเท่าที่มีหลักฐานพบว่าเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับเจ้านายล้านนาเร่ิม
ในสมัยของเจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 4 พระยาพุทธวงศ์ (พ.ศ. 2369-2389)  ในช่วงเดียวกันนี้เอง
ก็มีชาวมอญ ชาวพม่าเข้ามาทำธุรกิจป่าไม้ และที่สำคัญที่สุดคือบริษัทบอร์เนียวและบอมเบย์ 
เบอร์ม่า ซึ่งเป็นบริษัทค้าไม้สัญชาติอังกฤษที่มีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ได้เข้ามาเริ่ม
ธุรกิจป่าไม้ในเขตล้านนาเช่นเดียวกัน  
 สาเหตุสำคัญของการเข้ามาของบริษัทค้าไม้ทั้ง 2 คือ สนธิสัญญาเชียงใหม่ฉบับที่ 1 และ 
2 ที่ทำในปี พ.ศ. 2416 และ พ.ศ. 2426 ตามลำดับ ที่มีผลบังคับให้การทำสัมปทานป่าไม้ต้องทำ
ผ่านรัฐบาลสยามอันมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าที่ต้องทำกับเจ้าหลวง ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้หลังปี 
พ.ศ. 2426 กิจการป่าไม้ของบริษัทค้าไม้สัญชาติอังกฤษทั้ง 2 บริษัทในล้านนาเติบโตอย่างรวดเร็ว 
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อาจกล่าวได้ว่ายุคที ่อิทธิพลของตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงต่อล้านนาคือในยุคหลัง
สนธิสัญญาเชียงใหม่ทั้ง 2 ฉบับนี้เอง  
 ในช่วงนี้เองที่อิทธิพลอังกฤษที่แผ่เข้ามากระทบต่อศิลปวัฒนธรรมหลายๆ อย่าง หนึ่งใน
นั้นคืออาคารบ้านพักอาศัยของเจ้านายหรือคหบดีที่เริ ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้ต่างจากบ้านไม้
ท้องถิ่นเดิม 

 
 
ภาพท่ี  1 แสดงลำดับกรอบช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากยุคประเทศราช (พ.ศ. 2325-
2442) มาอยู่ในยุคการเปลี่ยนแปลงเป็นมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. 2443-2475) จนถึงยุคการรวมประเทศไทย
หลัง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ในภาพจะแสดงลำดับกรอบช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
จากยุคประเทศราช (พ.ศ. 2325-2442) มาอยู่ในยุคการเปลี่ยนแปลงเป็นมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. 2443-2475) 
จนถึงยุคการรวมประเทศไทยหลัง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน กรอบวงกลมใหญ่เส้นประแสดงให้เห็นถึงการรวม
ตัวอย่างหลวมของอาณาจักรสยาม และแต่ละประเทศราชภายในมีอิสระต่อกันในระดับหน่ึงแต่ต้องขึ้นอยู่กับ
สยามโดยการส่งส่วยและดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ในรูปท่ีสองแสดงถึงการปรับระบบการปกครองเป็นมณฑล
เทศาภิบาลท่ีทำให้อาณาจักรมีการรวมตัวกันเป็นอาณาจักรเดียวกันมากขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากแต่ละ

ประเทศราชยังมีสามารถปกครองด้วยตนเองบางส่วน ท้ายสุดคือเมื่อมีการรวมเป็นประเทศไทยท่ีทำให้ประเทศ
ราชหรือมณฑลเทศาภิบาลเดิมถูกรวมกลายเป็นหน่ึงในจังหวัดของประเทศไทย 

ท่ีมา: ผู้แต่ง 

 
 กลุ่มอาคารรูปแบบอาณานิคมจะอยู่ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเทศาภิบาลของ
เมืองในล้านนา จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เนื่องจากเป็นช่วงที่ทั้ง
ประเทศเจ้าอาณานิคม (อังกฤษและฝรั่งเศส เป็นต้น) รวมถึงสยามได้เข้ามามีอิทธิพลในล้านนา  
 หลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองทำให้สยามปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 
และเปลี่ยนมณฑลเทศาภิบาลทั้งหมดเป็นจังหวัด ซึ่งมีผลให้ระบบการปกครองทั้งหมดขึ้นตรงต่อ
รัฐบาลที่กรุงเทพฯอย่างเต็มรูปแบบ การแบ่งแยกพื้นที่ปกครองแบบเดิมถูกทดแทนด้วยการรวบ
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อำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง ด้วยลักษณะดังกล่าวทำให้อาณาเขตของล้านนาทั้งหมดกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศไทย หลังยุคการเปลี ่ยนแปลงการปกครองรูปแบบอาคารในล้านนาจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปให้มีลักษณะแบบกรุงเทพฯ  มากขึ้น จนมาถึงปัจจุบันที่อาคาร
ล้านนาแบบเดิมที่เป็นอาคารไม้ หลังคาคลุมต่ำ มีชานแดด มีหลองข้าว ก็แทบจะถูกรื้อถอนจน
หมดไปและถูกทดแทนด้วยอาคารที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุสมัยใหม่มากขึ้น รวมถึงรูปแบบอาคารที่มี
เอกลักษณ์ของภาคเหนือก็มีการสร้างน้อยลงตามลำดับ 
 
กรอบการศึกษา 
 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการประมวลอาคารรูปแบบตะวันตกใน 3 เมือง คือ ลำปาง 
เช ียงใหม่ ลำพูน ซึ ่งเป ็นกลุ ่มเจ ้านายล้านนาที ่ม ีความสัมพันธ์ทางเครือญาติที ่มาจาก  
หนานทิพย์ช้าง เจ้าเมืองลำปาง ส่วนหนึ่งของการเลือกศึกษาใน 3 พื้นที่ดังกล่าวนอกเหนือจาก
ความเกี่ยวโยงในเรื่องความสัมพันธ์ทางเครือญาติแล้วก็เนื่องมาจากความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ 
ซึ ่งทำให้เมื ่อสยามเข้ามามีอิทธิพลในล้านนาในกลุ่ม 3 เมืองดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง ไล่มาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ของการศึกษาในหนังสือเล่มนี้   
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เนื้อหาโดยสรุปในแต่ละบท 
บทที่ 1 กล่าวถึงการเข้ามาของชาวตะวันตกในล้านนา โดยจะมี 2 กลุ่มหลักคือนายห้างป่าไม้และ
กลุ่มมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน การเข้ามาของนายห้างป่าไม้เกิดจากเหตุสำคัญคือ
สนธิสัญญาเชียงใหม่ที่ทำให้การสัมปทานปา่ไม้มีความนา่เชือ่ถือมากข้ึน แต่ผลที่ตามมาคืออิทธิพล
ของสยามในพื้นที่หัวเมืองล้านนาก็เพิ่มพูนขึ้นมาด้วย ในขณะที่กลุ่มมิชชันนารีที่เข้ามาในล้านนา
จะเป็นนิกายอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่เผยแผ่ศาสนาควบคู่ไปกับการส่งเสริมการแพทย์และ
การศึกษาสมัยใหม่ รวมถึงการเน้นการเดินทางไปเผยแผ่ในพื้นที่ห่างไกล สิ่งที่ตามมาคือเกิด
สถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงกิจกรรมสาธารณะรูปแบบใหม่ทั้งใน
เร่ืองการแพทย์และการศึกษาขึ้นในล้านนาเป็นคร้ังแรกโดยชาวตะวันตกกลุ่มนี้  
 
บทที่ 2 เนื้อหาโดยรวมจะให้รายละเอียดถึงอาคารที่สร้างโดยกลุ่มนายห้างป่าไม้ชาวตะวันตกใน
เชียงใหม่ ที่เข้ามาหลังสนธิสัญญาเชียงใหม่ฉบับที่ 1 และ 2 โดยเป็นอาคารที่มีการใช้งานแตกต่าง
จากอาคารในระบบจารีตล้านนาเดิมที่มีเพียงแต่ วัด คุ้มเจ้า โดยเป็นอาคารที่สนองต่อความ
ต้องการการใช้งานที่เป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้นและมีรูปแบบการใช้งานอาคารแบบเฉพาะเช่น
อาคารสโมสรสันทนาการ อาคารสำนักงาน เป็นต้น ผู้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับอา คาร
เหล่านี้คือ นายแพทย์ มาเรียน เอ ชีค เป็นชาวตะวันตกที่อยู่ในกลุ่มแรกที่เข้ามาในเมืองเชียงใหม่
และสร้างการจดจำให้กับชาวเมือง ไล่ไปจนถึงชาวตะวันตกคนอื่นๆ ที่เข้ามาสร้างอาคารถาวรที่มี
การใช้งานแบบตะวันตกที่คงอยู่ในเมืองเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน  
 
บทที่ 3 รายละเอียดของกลุ่มมิชชันนารีในเชียงใหม่ที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาและมีส่วนสำคัญที่ทำให้
เกิดสถาปัตยกรรมสาธารณะรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการแพทย์และการศึกษา
สมัยใหม่ของเชียงใหม่ ผู้มีบทบาทสำคัญในกลุ่มมิชชันนารีในเชียงใหม่คือศาสนาจารย์แดเนียล 
แมคกิลวารีและภรรยา ที่เข้ามาบุกเบิกในเรื่องการศาสนา การแพทย์และการศึกษา โดยอาคาร
สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกล่าวที่ยังคงอยู่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเช่น โรงเรียนปรินส์  
รอยแยลวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงพยาบาลแมคคอร์มิค รวมถึงอาคารคริสตจักรที่ 1 
เชียงใหม่ แต่ในส่วนของลำพูนไม่ปรากฏหลักฐานของอาคารสาธารณะจากมิชชันนารี มีข้อสังเกต
คือในเมืองลำพูนจะไม่ปรากฏหลักฐานของอาคารที่สร้างโดยชาวตะวันตกในสมัยเทศาภิบาล
เนื่องจากความใก้ลชิดกับเชียงใหม่ทำให้ทั้งนายห้างป่าไม้และมิชชันนารีเลือกที่จะอยู่ถาวรที่
เชียงใหม่และเดินทางมาปฏิบัติงานในลำพูน  
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บทที่ 4 กล่าวถึงนายห้างป่าไม้ในลำปางซึ่งเป็นเมืองที่มีการค้าไม้อย่างแพร่หลาย ทำให้จนถึง
ปัจจุบันยังมีอาคารที่สร้างโดยนายห้างป่าไม้ในยุคมณฑลเทศาภิบาลยังหลงเหลืออยู่ อาคาร
เหล่าน ี ้ เป ็นหลักฐานอันดีท ี ่แสดงให้เห็นถึงร ูปแบบ วัสดุการก่อสร้าง และเทคนิคทาง
สถาปัตยกรรมที่ชาวตะวันตกกลุ่มนี้เลือกใช้ในระหว่างที่มาพำนักในลำปาง 
 
บทที่ 5 การเข้ามาของมิชชันนารีในลำปางเป็นชาวตะวันตกอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการ
วางรากฐานของล้านนาสมัยใหม่ ชาวตะวันตกกลุ่มนี้ได้เข้ามาสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ขึ้นใน
เมืองลำปาง โดยมีความแตกต่างจากกลุ่มของนายห้างป่าไม้ที่อาคารเหล่านี้จะสร้างจากวัสดุถาวร 
แทบทั้งหมดเลือกใช้เป็นอาคารตึกหรือาคารก่ออิฐถือปูน โดยเป็นอาคารที่เน้นการใช้สอย ตกแต่ง
น้อย  
 
บทที่ 6 ให้รายละเอียดทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่ล้านนาเปลีย่นแปลงจากหัวเมืองประเทศราชมา
เป็นมณฑลเทศาภิบาล ในช่วงเวลาดังกล่าวสยามเลือกที่จะสร้างรัฐราชการและส่งข้าราชการ
จำนวนมากขึ้นมาปกครองร่วมกับกลุ่มเจ้านายล้านนา ด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดอาคาร
ราชการจำนวนมากขึ้นในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะรองรับระบบราชการแบบใหม่และเป็นที่ทำงาน
ของกลุ่มข้าราชการชาวสยาม 
 
บทที่ 7 ตัวอย่างของอาคารราชการในเมืองเชียงใหม่ ในบทนี้ให้รายละเอียดเร่ืองคุกนครเชียงใหม่
เนื่องจากเป็นอาคารสำคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบการปกครองและการศาล มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากสถาปัตยกรรมพื้นฐานที่ในเชียงใหม่เคย
มี คุกนครเชียงใหม่ได้แบบอย่างมาจากสยามและเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการลงทัณฑ์ โดยระบบการ
ลงโทษมีรูปแบบสมัยใหม่มากขึ ้น อย่างไรก็ตามระบบการลงทัณฑ์ดังกล่าวล้วนแล้วแต่ถูก
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันโดยสยามที่เข้ามามีอิทธิพลในเชียงใหม่ในขณะนั้น 
 
บทที่ 8 ตัวอย่างของอาคารราชการในเมืองเชียงใหม่ในภาพรวม ทั้งอาคารศาลาว่าการ โรงเรียน 
สถานีรถไฟ และไปรษณีย์ ซึ ่งเนื ้อหาในบทนี้จะให้รายละเอียดทั ้งรูปถ่าย ผังพื ้น และการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในบางอาคาร เนื้อหาในบทนี้จะเพิ่มความเข้าใจในรูปแบบของอาคาร
ราชการที่สยามเลือกมาสร้างในเมืองเชียงใหม่  
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บทที่ 9 ประวัติของกลุ่มเจ้านายเมืองลำปางที่สืบต่อกันมาจนถึงยุคสิ้นสุดและเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ระบบการปกครองแบบใหม่ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองนี้มีผลต่อรูปแบบอาคาร
สำคัญของกลุ่มเจ้านายลำปางคือคุ้มหลวง ในบทนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงคุ้มหลวงลำปางในยุค
จารีตล้านนาเดิมที่เมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเจ้าหลวงลำปางก็เลือกที่จะเปลี่ยน
รูปแบบคุ้มให้เหมาะกับยุคสมัยและอิทธิพลใหม่ที่เข้ามาในลำปาง 
 
บทที่ 10 อาคารราชการในเมืองลำปางที่มีทั้ง สถานีรถไฟ ศาลาว่าการ ศาล และโรงเรียนล้วน
แล้วแต่มีรูปแบบที่สอดคล้องกับเมืองเชียงใหม่คือเป็นอาคารที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวันตกและสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ อาคารเหล่านี้ล้วนแล้วถูกเลือกมาจากกรุงเทพฯ และ
นำมาสร้างในเมืองลำปาง บางอาคารเช่น ศาลาว่าการมีความคล้ายคลึงกับศาลาว่าการของเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสยามและแนวคิดในการรวมชาติในสมัยรัชกาลที่ 6  
 
บทที่ 11 ประวัติของเจ้านายเมืองลำพูนและคุ ้มเจ้านายในเมืองลำพูนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านรูปแบบในลักษณะเดียวกันกับเชียงใหม่และลำปาง ที่เพิ ่มเติมขึ้นมาคือคุ้มเจ้าหลวง  
จักรคำขจรศักดิ์ที่เป็นเจ้าหลวงองค์สุดท้ายของลำพูนที่สร้างเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามอาคารดังกล่าวก็สอดคล้องกับความนิยมของเจ้านายในสยามที่นิยม
สร้างวังแบบตะวันตกในขณะนั้นที่กรุงเทพฯ 
 
บทที่ 12 ตัวอย่างอาคารราชการในเมืองลำพูน ในกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาทั้งศาลาว่าการ ศาล 
โรงเรียน และคุก ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างโดยนำรูปแบบมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งกลุ่มอาคารดังกล่าวถูก
สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานราชการของสยาม 
 
บทที่ 13 บทสรุปของสถาปัตยกรรมตะวันตกในล้านนา ในกลุ่มเมืองเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เป็น
การสรุปเนื้อหาโดยรวมและให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลของพัฒนาการและการเลือกรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่มาสร้างใน 3 หัวเมืองล้านนาดังกล่าว ในบทนี้ยังยกตัวอย่างอาคาร
เพิ่มเติมจากกรุงเทพฯ ที่สร้างในสมัยเดียวกันกับบางตัวอย่างอาคาร เพื่อแสดงถึงเหตุผลของการ
เลือกรูปแบบอาคารตะวันตก ที่มาสร้างในล้านนา  
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บทที่ 14 ประมวลเนื้อหาโดยรวมจาก 13 บทก่อนหน้านี้เพื่อสรุปถึงรูปแบบอาคารในเชียงใหม่ 
ลำปาง ลำพูน ที่ถูกเรียกว่าอาคารตะวันตกหรืออาคารอาณานิคมว่ามีรูปแบบเช่นใด และเกิดจาก
ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดอาคารรูปแบบดังกล่าวในพื้นที่ศึกษา  
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