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51052201: สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ค าส าคัญ: สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก/มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน/การสถาปนารัฐชาติ 
 จักรพันธ์ ม่วงคร้าม: สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายภายใต้บทบาทของ
มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.สมชาติ จึงสิริอารักษ์ และ อ.
ดร.ประติมา นิ่มเสมอ.  202 หน้า. 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะศึกษาสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ถูกสร้างขึ้น
ในเมืองเชียงรายภายใต้บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ที่เข้ามาปฏิบัติพันธกิจในเมือง
เชียงรายในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ. 1874-1957(พ.ศ.2417-2500) ทั้งนี้มุ่งเน้นให้ทราบถึงแนวคิด 
รูปแบบ สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม และบทบาทของงานสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตก ที่สัมพันธ์กับภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ ของ
เมืองเชียงราย ล้านนา และ รัฐสยาม ในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา 
 การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมประเภทผังเมืองและอาคารสถาปัตยกรรมในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์จ านวน
ทั้งสิ้น 10 อาคาร ประกอบกับหลักฐานเอกสารลายลักษณ์อักษรที่เชื่อมโยงกับการถือก าเนิดขึ้นของ
สถาปัตยกรรมและบริบทแวดล้อม 

ผลการศึกษาพบว่าการเผยแพร่คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์เข้าสู่เมืองเชียงรายโดย
มิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลสยามมีความพยายามที่รวมหัว
เมืองประเทศราชล้านนาเข้าสู่ศูนย์กลางและสถาปนารัฐชาติสมัยใหม่ขึ้น ด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของ
เมืองเชียงรายซึ่งเป็นเมืองชายแดน ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งตกเป็นอาณานิคมของ
ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส เป็นผลท าให้รัฐบาลสยามมีความสนใจดินแดนแห่งนี้ และเมื่อคริสต์ศาสนา
เผยแพร่จากกรุงเทพฯเข้าสู่เมืองเชียงรายนอกเหนือไปจากพันธกิจหลัก 3 ประการ อันได้แก่ การ
ประกาศศาสนา การศึกษา และการแพทย์สาธารณสุข ยังพบว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมิชชันนารี
กับรัฐบาลสยาม ท าให้มิชชันนารีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างสยามและล้านนาโดยมีส่วน
ส าคัญที่ท าให้ล้านนาเป็นส่วนหนึ่งสยาม(Siamese-ization) บทบาทของมิชชันนารีในเมืองเชียงราย
เป็นผลท าให้เกิดสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือรองรับกิจกรรมสมัยใหม่ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจทางด้านศาสนาและยุทธศาสตร์ทางการเมืองของรัฐสยาม  อาคารสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกเหล่านี้นอกจากจะแสดงออกถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ทันสมัย ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมล้านนาแล้ว ยังมีบทบาทรองรับโครงสร้างพ้ืนฐานแห่ง
รัฐสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากนั้นสถาปัตยกรรมดังกล่าวยังมีมิติที่แสดงออกถึงความ “ศิวิไลซ์” 
และเป็นสัญลักษณ์ของความส าเร็จในการสถาปนารัฐชาติสยามบนพ้ืนที่ชายแดนที่เคยเป็นหัวเมือง
ประเทศราชล้านนา 
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51052201 : MAJOR : HISTORY OF ARCHITECTURE 
KEY WORD : WESTERN ARCHITECTURE / AMERICAN PRESBYTERIAN MISSIONARY /  

NATION STATE ESTABLISHMENT 
 CHAKKRAPAN MUANGKRAM : THE STUDY OF WESTERN ARCHITECTURE IN 
CHIANG RAI UNDER THE ROLES OF AMERICAN PRESBYTERIAN MISSIONARIES. THESIS 
ADVISORS :ASST.PROF. SOMCHART CHUNGSIRIARAK AND PRATIMA NIMSAMER, Ph.D.202 pp. 
 

This thesis is a study of western architecture, which was built in the City of 
Chiangrai, under the supervision of American Presbyterian Missionaries that came to 
Chiangrai for religious operation from 1874 to 1957 (2471-2500 B.E.). The thesis is an 
intention of a study of ideas, patterns, as well as accomplishment of architectural 
creation, and the roles of the architecture related to historical, political, social, 
cultural and economic background of Chiangrai, Lanna and Siam during that period. 

This study is based on an historical architecture research methodology by 
an analysis of urban architecture and buildings 10 buildings, which are selected as 
case studies. In each building character evidences concerned its history was 
analyzed. 

The study found that the evangelism of the Protestant into Chiangrai by 
the American Presbyterian Missionaries were in the Siam Government period which 
was trying to centralize the Lanna provinces to establish the nation state. With the 
Chiangrai geography factors; border city, closing to the other state which under the 
control of Britain and France, caused the Siam was interested in this area. When the 
Christianity was propagated from Bangkok to the City of Chiangrai, over the 3 
commissions; religious propagation, education, and health, also found that the good 
relation between the missionaries and Siam effected the missionaries had the 
political acts among Siam and Lanna. This is the important part that forced Lanna to 
become a part of Siam or called Siamese-ization. According to the roles of 
Missionaries in the City of Chiangrai, they caused the western architecture which was 
created for supporting the new activities related to the religious obligations and Siam 
political strategies. Also, these western architectural buildings could show the high 
technology construction of the new Lanna architectural model and could be the act 
in the structure of nation state. Moreover, this architecture shows the civilization and 
landmark symbol of the accomplishment for the establishment of Siam nation state 
in the area of the Lanna dominion. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงส าเร็จลุล่วงลงไปมิได้หากขาดซึ่งความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมชาติ จึงสิริอารักษ์ อาจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งให้ความรู้  ชี้แนะ
แนวทางในการศึกษา ให้ค าปรึกษา และตรวจแก้ไข จนวิทยานิพนธ์ เสร็จสมบรูณ์ ผู้ เขียนขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ 
อิสระธรรมนูญ ที่กรุณารับเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่อง 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ครูผู้จุดประกาย ให้ศิษย์เล็งเห็นแสงสว่างและ
ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งกรุณาให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาด้วยดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เรืองรังษี  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่คอยกรุณาไถ่ถามความก้าวหน้า และให้ความเมตตาแก่ผู้เขียน
มาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณบุคลากรแห่งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ช่วยเหลือและอนุเคราะห์
ข้อมูลเอกสารต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ อาจารย์สราวุธ รูปิน อาจารย์ชาญคณิต อาวรณ์ อาจารย์อณุสรณ์ บุญเรือง 
อาจารย์เจษฏา สอนบาลี อาจารย์ณัฎฐเขต มณีกร พ่ีผู้เป็นปิยะมิตร ที่คอยให้ความช่วยเหลือในระหว่าง
การศึกษา เป็นที่ปรึกษาและรับฟัง-ถกเถียง เติมเต็มจินตนาการและปัญญาญาณแก่ผู้เขียนในทุกชั่วขณะของ
วงสนทนา 

ขอบคุณ ครูกรศิลป์ ชมพูชัย ครูประพันธ์ มอญแก้ว และคุณสิปปนนท์  กิ่งก้ า เพ่ือนผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลให้ความสะดวกในการเดินทาง การเก็บข้อมูลภาคสนามและไถ่ถาม
ความก้าวหน้าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ขอขอบคุณคุณสุรีย์ ใจดี คุณนาถธิดา จันทร์ค า พ่ีสาวและเพ่ือนผู้เป็นกัลยาณมิตร ที่เสียสละ
เวลาช่วยพิสูจน์อักษร พิมพ์แก้ไข และจัดท ารูปเล่มด้วยความอดทนยิ่ง 

ขอขอบคุณส านักศิลปะและวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาราชภัฏเชียงราย ที่ ได้เป็นแหล่งพักพิงทั้ง
กายและใจ ในการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล มาตลอดระยะเวลากว่าสามปี 

คุณความดีใดๆอันที่จะคุณเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ข้าพเจ้าขอ
มอบเป็นปูชนียคารวะแด่ พ่อและแม่ ผู้ให้ก าเนิด สนับสนุนทุนทรัพย์ในการศึกษา พ่ออุ้ย แม่อุ้ย ลุง ป้า น้า 
อาว์ ญาติผู้ใหญ่ผู้ซึ่งให้ความรักและความอบอุ่น ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บรรพบุรุษ
สิกข์ขโยมพระยะโฮวาห์ชุผู้นายคนที่มีส่วนร่วมได้สรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกขึ้นในเมือง
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ที่มาและความส าคัญ 

เชียงราย เป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับ
หุบเขามีแม่น้้าสายส้าคัญหลายสายไหลผ่าน อันได้แก่ แม่น้้ากก แม่น้้าลาว แม่น้้าสาย และแม่น้้าค้า 
ซึ่งทั้งหมดไหลลงสู่แม่น้้าโขง ด้วยเหตุนี้เชียงราย จึงเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน
ภาคเหนือตอนบน1 ปัจจัยที่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านแปลงเมืองดังกล่าว จึงเป็นจุดหนึ่งที่
ดึงดูดผู้คนให้มาตั้งหลักแหล่งในดินแดนแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายนับแต่ครั้งอดีตอันเป็นรากฐานก่อให้เกิด
ชุมชนเมืองและขยายเป็นอาณาจักรใหญ่ได้ในที่สุด 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวถึงเมืองเชียงรายว่า ได้ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1262 
(พ.ศ. 1805) โดยพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่ถึง 34 ปี
ดังนั้นเมืองเชียงรายจึงมีความส้าคัญในฐานะเมืองที่เป็นศูนย์กลางอ้านาจแห่งลุ่มน้้ากก ก่อนที่ภายหลัง
พญามังรายจะขยายอ้านาจผนวกเอาดินแดนแห่งลุ่มน้้าปิง และได้สถาปนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็น
ศูนย์กลางของอาณาจักรในเวลาต่อมา แต่กระนั้นเมืองเชียงรายก็ยังคงความส้าคัญในฐานะเมือง
ลูกหลวง โดยถูกใช้เป็นที่ประทับของอุปราช ก่อนการขึ้นเสวยราชย์ที่เมืองพิงค์เชียงใหม่ จนถึงรัชสมัย
ของพญาแสนภู หลังจากนั้นเรื่องราวของเมืองเชียงรายไม่ค่อยปรากฏมากนั้น แต่เมืองเชียงรายก็ยังคง
เป็นเมืองหน้าด่านที่ส้าคัญในทางตอนเหนือของอาณาจักรที่กษัตริย์ล้านนามักโปรดให้เจ้านายชั้น
ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดไปปกครองเสมอ 

ในช่วงเวลาที่ล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าปี ค.ศ. 1558-1774 (พ.ศ.2101-
2317) ล้านนาถูกแบ่งแยกการปกครองออกเป็น 2 ส่วน โดยมีเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนเป็น
ศูนย์กลางอ้านาจการปกครอง ในปี ค.ศ. 1701 (พ.ศ. 2244) เมืองเชียงรายได้ถูกแยกออกจากเมือง
เชียงใหม่ โดยผนวกเข้ารวมกับเมืองเชียงแสน เป็นประเทศราชมณฑลหนึ่งของพม่าขึ้นตรงต่อกรุงอังวะ 

เมืองเชียงรายได้รับการฟ้ืนฟูอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1843 (พ.ศ.2386) ในฐานะประเทศ
ราชของสยาม ภายหลังจากผู้น้าหัวเมืองส้าคัญในล้านนา คือพระเจ้ากาวิละ และพระยาจ่าบ้านบุญมา
ได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากรุงธนบุรี และร่วมกัน “ฟ้ืนม่าน” ขับไล่พม่าออกจากล้านนาได้ในที่สุด

                                                           
1สุรพล ด้าริห์กุล, ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง องค์ประกอบส าคัญของเมืองในดินแดน

ล้านนา (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 98. 
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ในครั้งนั้นพระยานครล้าปางน้อยอินทร์กับพระยาอุปราชมหาวงศ์เมืองเชียงใหม่ได้เข้า
เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วกราบบังคมทูลขอตั้งเมืองเชียงรายเป็น
เมืองขึ้นตรงต่อเชียงใหม่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งนายธรรมลังกาเป็นพระยารัตนาเขตเจ้าเมือง
เชียงราย2 

สถานการณ์ในล้านนาขณะนั้นส่งผลให้กลุ่มชนชั้นปกครองใหม่ของล้านนาหรือที่เรียกกัน
ว่า กลุ่มเจ้าเจ็ดตน นั้น ต้องผูกพันอ้านาจอยู่กับสยาม ในฐานะเมืองประเทศราชอย่างเป็นทางการโดย
มีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครอง แม้ว่ากลุ่มเจ้าเจ็ดตนจะอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของสยาม 
หากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนาที่ปฏิบัติต่อสยามเป็นเพียงการส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นราช
บรรณาการ 3 ปี ต่อหนึ่งครั้ง การปกครองในระยะแรก กล่าวคือช่วงปี ค.ศ. 1786 - 1884 (พ.ศ. 
2329 - 2427) สยามยังคงให้อิสระในการปกครองตนเองแก่ทางล้านนา ทั้งในด้านการเมือง การ
ปกครองและเศรษฐกิจ ท้าให้โครงสร้างสังคมทางการเมืองของล้านนาไม่ได้ถูกแทรกแซงเท่าใดนัก  

ภายหลังจากปี ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) อาณาจักรล้านนาเริ่มถูกจับตามองจากปัญหา
ความขัดแย้งอ้านาจกันในกลุ่มเจ้าเจ็ดตนที่ส่งผลให้เกิดภาวะไม่มั่นคงทางการเมือง ผนวกกับการเข้า
มาของชาติตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศส ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านการแสวงหา
รายได้จากกิจการป่าไม้ และการค้าระหว่างกลุ่มเจ้าเมือง เจ้านายขุนนาง คนในปกครองของอังกฤษ
รวมทั้งพ่อค้าชาวจีนที่น้าสินค้าส่งมาจากกรุงเทพฯ ความเปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาทางการ
ดังกล่าวเป็นผลท้าให้สยามเข้ามาแทรกแซง โดยการเริ่มส่งข้าหลวงเข้ามาคุมอ้านาจเจ้าเมืองและ
ลิดรอนอ้านาจเพ่ือมุ่งสร้างเสถียรภาพทางการเมือง สาเหตุส้าคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้
สยามพยายามด้าเนินการแทรกแซงทางการเมืองได้แก่ การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก 
การเข้ามามีอิทธิพลเหนือพม่าซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับอาณาจักรล้านนาได้ก่อให้เกิดความหวาดระแวง
ในหมู่ชนชั้นน้าของสยามต่อการขยายขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับอังกฤษที่อาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางตอนเหนือได้ 

ความเป็นไปของดินแดนเพ่ือนบ้านที่ต้องเสียอ้านาจอธิปไตย ได้รุกเร้าให้ผู้ปกครองสยาม
ต้องพิจารณาสภาพการณ์ต่างๆของตนเอง รวมทั้งการกระท้าในหลายวิถีทางที่จะรักษาอธิปไตยเอาไว้
ที่ส้าคัญคือการจัดการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1892 (พ.ศ. 2435) ซึ่งมีผลท้าให้
เกิดการบูรณาการ (Integration) ทางด้านการเมืองการปกครองและดินแดน อาจนับได้ว่าการปฏิรูป
การปกครอง ปีค.ศ. 1892 (พ.ศ. 2435) เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนรูปรัฐของสยามจากรัฐแบบเดิม
ไปสู่รัฐสมัยใหม่ (Modern State) อาทิ การล้มเลิกระบบการปกครองที่มีศูนย์อ้านาจกระจายกันอยู่
หลายแห่ง มาเป็นการปกครองที่มีศูนย์อ้านาจเพียงแห่งเดียว และมีการก้าหนดเส้นกั้นอาณาเขตของ
รัฐที่แน่นอนขึ้นเป็นครั้งแรก3 

เชียงรายอันเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของอาณาจักรล้านนาและมีพรมแดนติดต่อกับพม่า
และลาวซึ่งตกอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสในขณะนั้น จึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ

                                                           
2พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก (พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2527), 526. 
3เตือนใจ ไชยศิลป์ ,  “ล้านนาในการรับรู้ของชนชั้นสยาม พ.ศ.2437 - 2476” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตทิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, 2536), 2-3. 
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ไม่แพ้เมืองเชียงใหม่ที่สยามพยายามด้าเนินนโยบายเข้ามาแทรกแซง เพ่ือป้องกันการขยายตัวของชาติ
เจ้าอาณานิคมตะวันตก การเร่งสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของสยามจึงเกิดขึ้นทั้งการฏิบัติการ
ทางตรงโดยส่งข้าหลวงขึ้นมาประจ้าการและจัดเก็บภาษี รวมไปถึงการปฏิบัติการทางอ้อมที่เน้นการ
ครอบง้าทางวัฒนธรรมเป็นส้าคัญ โดยใช้ระบบการศึกษา ศาสนา และอุดมการณ์จากศูนย์กลางเป็น
เครื่องมือ4 

นอกจากอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้น ช่วงเวลาดังกล่าวยังได้มีชาวตะวันตกอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท
ส้าคัญในรัฐสยามและขยายเข้าสู่ดินแดนล้านนาในเวลาต่อมา นั่นก็คือกลุ่มมิชชันนารีหรือคณะธรรม
ทูตคณะเพรสไบทีเรียนซึ่งเป็นกลุ่มผู้เผยแผ่คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ที่มาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือท้างานเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยมาตั้งแต่ปีค.ศ.1850 (พ.ศ. 2393)5 ในดินแดน
ล้านนานั้น คริสต์ศาสนาเริ่มต้นขึ้นจากการที่ศาสนาจารย์เดเนียล แมคกิลวารี พยายามติดต่อกลุ่ม
เจ้านายฝ่ายเหนือที่กรุ ง เทพฯ ในช่วงที่กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือลงมาถวายบรรณาการต่อ
พระมหากษัตริย์สยาม และต่อมาก็ได้รับการอนุญาตให้มิชชันนารีขึ้นมาเผยแพร่ศาสนาในล้านนาได้ 
ในปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) เริ่มมีการขยายสายงาน จัดตั้ง “ลาวมิชชั่น” ขึ้นที่เชียงใหม่ และอีก 7 ปี
ต่อมา การเผยแพร่คริสต์ศาสนาในเชียงรายก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเดินทางมาถึงของศาสนาจารย์
แมคกิลวารี ในปี ค.ศ. 1874 (พ.ศ. 2417) 6 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาคริสตจักรเมือง
เชียงรายขึ้น ในปี ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430) ซึ่งต่อมาได้มีมิชชันนารีอีกหลายคนเข้ามารับภารกิจต่อ 
เช่น ดร. ดับบลิว ซี ดออล์, ดร.ซี เอช เดนแมน และมิชชันนารีผู้มีบทบาทส้าคัญที่สุดในหน้า
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย ก็คือ ดร.วิลเลี่ยม เอ บริกส์ ซึ่งเข้ามาปฏิบัติพันธกิจในเมืองเชียงราย
ตั้งแตป่ี ค.ศ. 1897 - 1920 (พ.ศ. 2440 - 2463)7 

จากการศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมา พยายามชี้ให้เห็นว่าการเข้ามาปฏิบัติพันธกิจของ
มิชชันนารีกลุ่มดังกล่าวนี้ได้น้าความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยเป็นอย่างมากทั้งในด้านการศาสนา 
การศึกษา การแพทย์ การพิมพ์ และเทคโนโลยีวิทยาการตะวันตกในด้านต่างๆ8 เพราะมิชชันนารีมอง

                                                           
4ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริสเบเคอร์, เศรษฐกิจการเมืองไทย สมัยกรุงเทพ, พิมพ์ครั้งที่ 

3 (กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2546), 292. 
5ประสิทธิ์ พงศ์อุดม, ประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สภา

คริสตจักรในประเทศไทย, มปป.), 2,145. 
6โครงการสนับสนุนการเพ่ิมวุฒิของบุคลากรสู่ระดับบัณทิตศึกษา สถาบันราชภัฏ

เชียงราย, เชียงรายใน 100 ปี ท่ีล่วงแล้ว (เชียงราย: สยามโฆษณาและการพิมพ์, 2543), 140. 
7ปริญญา กายสิทธิ์ , “ประวัติคริสตจักรที่  1 เวียงเชียงราย” ใน อนุสรณ์ 70 ปี 

คริสตจักรที่1 เวียงเชียงราย (เชียงราย: เชียงรายโฆษณาและการพิมพ์, 2527), 26. 
8ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ประสิทธิ์ พงศ์อุดม,“การถ่ายทอดวิทยาการตะวันตกใน

สังคมไทย : ศึกษาบทบาทของมิชชันนารีโปรแตสแตนต์ตั้งแต่ พ.ศ.2371-2411” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), สมาพร สุริยพงศ์, “บทบาทมิชชันนารีอเมริกัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

ว่าวิทยาการตะวันตกเป็นตัวแทนของคริสต์ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดที่ว่าคริสต์ศาสนาคือความ
เป็นตะวันตกเป็นวัฒนธรรมที่เจริญแล้วและเป็นความสว่างหรือความดีงาม9 ปรากฏการณ์ที่สร้าง
ความเป็นตะวันตก (Westernization) หรือความทันสมัย (Modernization) ให้เกิดขึ้นในล้านนาจึง
เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งของการเผยแพร่คริสต์ศาสนา ในขณะที่รัฐสยามเองก็ได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการปกครองจากเดิมแบบจารีต เป็นแบบรวมศูนย์อ้านาจภายใต้อุดมการณ์รัฐชาติ ซึ่งก็เป็น
ส่วนหนึ่งของความทันสมัย10 ที่รัชกาลที่ 5 ทรงได้ศึกษาจากเจ้าอาณานิคมในมลายู อินเดีย ชวา และ
สิงคโปร์11 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่รัฐสยามให้การสนับสนุนกลุ่มมิชชันนารีใน
การปฏิบัติพันธกิจในล้านนา จนถึงกับมีพระบรมราชโองการเรื่องเสรีภาพทางศาสนา (Edict of 
Toleration) ประกาศใช้ในหัวเมืองเชียงใหม่ ล้าปาง และล้าพูน12 มิให้เจ้านายฝ่ายเหนือขัดขวางการ
เผยแพร่คริสต์ศาสนา ภายหลังจากที่เกิดความขัดแย้งทางจารีตปฏิบัติในการแต่งงานตามประเพณี
คริสต์และประเพณีดั้งเดิมของล้านนา 

บทบาทของมิชชันนารี ในการสร้างความเป็นตะวันตกให้เกิดขึ้นในดินแดนล้านนาปรากฏ
เด่นชัดขึ้นตามหัวเมืองต่างๆ มีกิจกรรมสมัยใหม่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การแพทย์
สาธารณสุข รวมไปถึงการปกครองแบบใหม่จากส่วนกลาง การถือก้าเนิดขึ้นของกิจกรรมใหม่ในสังคม 
ย่อมจ้าเป็นต้องมีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือรับใช้หรือตอบสนองกิจกรรมดังกล่าว สถาปัตยกรรม
รูปแบบใหม่ที่ถูกสร้างด้วยแนวคิดแบบตะวันตกจึงถือก้าเนิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน โรงพยาบาล 
ศาลากลาง ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตผลจากการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของ
มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนแทบทั้งสิ้น ส้าหรับเมืองเชียงรายนั้นมีมิชชันนารีหลายคนที่เข้ามามี
บทบาทส้าคัญในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเชียงรายให้มีความศิวิไลซ์และทันสมัย ทั้งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เช่น ดร.วิลเลี่ยม เอ บริกส์ปีค.ศ. 1897-1920 (พ.ศ. 2440 - 2463) มิชชันนารีคณะ
เพรสไบทีเรียนที่ได้เข้ามาปฏิบัติพันธกิจในเมืองเชียงราย และได้น้าเสนอคริสต์ศาสนาผ่านทาง
วิทยาการตะวันตกที่ทันสมัย เช่น การแพทย์ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค การเรียนการสอนใน

                                                                                                                                                                      

ในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2374-2453) ผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547), 1.  

9พวรรณตรี แซ่อัง, “ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมด้านการศึกษาของมิชชันนารี คณะเพรสไบที
เรียนในเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2416-2484” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), 1. 

10เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, “รัฐชาติ ชาติพันธุ์ และความทันสมัย” , บทความเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม 22-23 ธันวาคม 2551 เชียงใหม่, ป.ป.ท., 1 

11Vickery Michael, “Thai Regional Elites and the Reforms of King 
Chulalongkorn” Journal of Asian Studies 29,4 (1970), อ้างใน ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส
เบเคอร์, เศรษฐกิจการเมืองไทย สมัยกรุงเทพ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2546), 
287. 

12ประสิทธิ์ พงศ์อุดม, ปัญหาทางประวัติศาสตร์เรื่องการแต่งงานแบบคริสเตียนครั้ง
แรกในล้านนา, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2552, เข้าถึงได้จาก http://ahr.cct.or.th/ 
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โรงเรียนได้ก่อตั้งโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม (ชื่อเดิมคือโรงเรียนคริสต์เตียนวิทยาคม) และโรงเรียน
สตรีวิชาคาร (ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว) นอกเหนือจากการเป็นแพทย์ ดร.บริกส์  ยังเป็นสถาปนิก
ออกแบบก่อสร้างอาคารและสถานที่ราชการต่างๆ ในเมืองเชียงรายไว้เป็นจ้านวนมาก สถาปัตยกรรม
ที่เชื่อกันว่าเป็นผลงานการออกแบบโดยดร.บริกส์ อาทิ เช่น ตึกอ้านวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค , 
โบสถ์คริสต์จักรที่ 1 เชียงราย, อาคารโรงเรียนสตรีวิชาคารตึกโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม, จวนผู้ว่า
ราชการ,เรือนจ้า และศาลากลางจังหวัดเชียงราย อันเป็นศูนย์กลางของรัฐสมัยใหม่ของส่วนราชการ
สยามแห่งแรกที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงราย รวมไปถึงด้าเนินการตัดถนน รื้อก้าแพงเมืองเชียงรายเก่าออก 
และได้ออกแบบวางผังเมืองเชียงรายขึ้นมาใหม่13 แน่นอนว่าสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่สาธารณะผู้สร้าง
ย่อมต้องการสื่อความหมายบางอย่างต่อสังคม รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงรายใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้แสดงออกถึงกลิ่นอายแบบตะวันตกทั้งในลักษณะของการวางผัง โครงสร้างอาคาร 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม และยังแฝงไปด้วยอ้านาจทางการเมืองของสยามที่พยายามสถาปนาความ
เป็นรัฐชาติ ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ของการสร้างเมืองเชียงรายในศตว รรษที่ผ่านมา 
สถาปัตยกรรมบางชิ้นที่ปรากฏขึ้นที่เมืองเชียงราย ยังถูกใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างในพ้ืนที่อ่ืนด้วย 
เช่น การน้ารูปแบบอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ไปสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม ในปี 
ค.ศ. 1915 (พ.ศ. 2458)14 เป็นต้น 

การถือก้าเนิดขึ้นของสถาปัตยกรรมรูปแบบดังกล่าวในเมืองเชียงราย จึงถือได้ว่าเป็น
ประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญควรค่าแก่การศึกษาวิจัย หากแต่จากการส้ารวจข้อมูล
เบื้องต้น ประเด็นดังกล่าวยังมิเคยมีผู้ใดได้กล่าวถึง ซึ่งส่วนใหญ่การศึกษาที่ผ่านมาทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนาในประเทศไทย ก็มักจะเน้นถึงบทบาทและการเข้ามาของมิชชันนารีเป็น
ส้าคัญ ขณะเดียวกันการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในประเทศไทย ก็ยัง
มิได้ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเฉพาะเมืองเชียงราย เท่าที่มีอยู่ก็มักจะเป็นการศึกษาของ
นักวิชาการท้องถิ่นที่ได้ส้ารวจและกล่าวถึงเพียงแค่ประวัติและรูปแบบโดยสังเขป 15 หากแต่บาง
ประเด็นที่มีความส้าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการของเมืองเชียงรายและประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ถือก้าเนิดขึ้นจากบทบาทของมิชชันนารีที่เข้ามาปฏิบัติพันธกิจใน
ช่วงเวลานั้น ยังขาดหายไป จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการที่จะศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ พัฒนาการ

                                                           
13เลิศ ดวงเนตร, “ประวัติหมอบริกส์” ที่ระลึกพิธีเปิด “อาคารหมอบริกส์”และฉลอง

ครบรอบ 90 ปี โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค .ม.ป.พ: ม.ป.ท. และ โครงการสนับสนุนการเพ่ิมวุฒิของ
บุคลากรสู่ระดับบัณทิตศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย, เชียงรายใน 100 ปี ที่ล่วงแล้ว (เชียงราย: 
สยามโฆษณาและการพิมพ์, 2543), 150. 

14สถาปัตยกรรมดีเด่น, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2552, เข้าถึงได้จาก
http://www.sawasdeenakhonphanom.com 

15มีการศึกษาของนักวิชาการท้องถิ่นเช่น  พยอม ณ น่าน, “100 ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย” ศาลากลางจังหวัดเชียงราย: 1 ศตวรรษสร้างบ้านแปลงเมือง (เชียงราย: สยามโฆษณา
และการพิมพ์, 2543), หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายร่วมกับส้านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.สถาปัตยกรรมเขตชุมชนเมืองจังหวัดเชียงราย ม.ป.ท, ม.ป.ป. 
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และสัมฤทธิ์ผลของสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงราย ภายใต้บริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว 

 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด รูปแบบ สัมฤทธิ์ผลของสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกในเมืองเชียงรายภายใต้บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ที่สัมพันธ์กับภูมิหลัง
ด้านประวัติศาสตร์ การเมือง สังคมวัฒนธรรม ของเมืองเชียงรายล้านนา และรัฐสยามในช่วงศตวรรษ
ที่ผ่านมาอันประกอบด้วย 

2.1.1 ปัจจัยภายนอกอาทิเช่น ความสัมพันธ์ทางการเมือง ศักยภาพทาง
ภูมิศาสตร์ 

2.2.2 ปัจจัยภายใน อาทิเช่น การผสมผสานการแลกรับปรับใช้และ
เชื่อมโยงถึงกันทางวัฒนธรรม 

2.2 เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงราย รวมไป
ถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการวางผัง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

3.3 สร้างองค์ความรู้เพ่ือให้เล็งเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมือง
เชียงรายในฐานะท่ีเป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์  

 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องและการศึกษาที่ผ่านมา 

การศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายที่ผ่านมานั้น นับว่าได้รับ
ความสนใจอย่างจ้ากัด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในมิติทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้ามาปฏิบัติพันธกิจของมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์ คณะเพรสไบทีเรียนซึ่งพอจะจ้าแนก
เอกสารที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาออกเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม 1 เป็นงานนิพนธ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สถาปัตยกรรม
ตะวันตกในประเทศไทยและภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมตะวันตกในเมือง
เชียงราย 

กลุ่มที่ 2 งานนิพนธ์ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับสังคมเมืองเชียงรายแบบจารีตและความ
เปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงรายภายหลังการเข้ามาของมิชชันนารี 

กลุ่มที่ 3 งานนิพนธ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความคิดเบื้องหลังการท้างานและภูมิหลังของ
มิชชันนารีรวมไปถึงหลักฐานบันทึกและข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจของมิชชันนารีในการเผยแผ่ศาสนาใน
ด้านต่างๆ 

กลุ่มที่ 4 นโยบายทางการเมืองของของรัฐสยามที่มีต่อล้านนาและเมืองเชียงรายใน
ช่วงเวลาที่เก่ียวข้องกับการท้างานของมิชชันนารี 
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กลุ่ม 1 เป็นงานนิพนธ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สถาปัตยกรรม
ตะวันตกในประเทศไทยและภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมตะวันตกในเมือง
เชียงราย 

หนังสือของ สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ เรื่อง สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัย
รัชกาลที่ 4 - พ.ศ. 2480 เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก 
การถือก้าเกิดขึ้นของงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ. 2480 
วิเคราะห์และให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบรูปลักษณท์างสถาปัตยกรรมของอาคารแบบ
ตะวันตกที่สัมพันธ์กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของสยาม ในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

หนังสือของ วิจิตร  เจริญภักตร์, เรื่อง ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก : คริส
เตียนตอนต้น - สมัยใหม่ เป็นผลงานด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตกที่ได้ครอบคลุมยุค
ประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ 500 ปีแรกของคริสตวรรษ หรือ ช่วงคริสเตียนตอนต้นไปจนถึง
สมัยใหม่ในศตวรรษที่ 20 ได้วิเคราะห์ถึงภูมิหลังทั่วไป มโนทัศน์และพัฒนาการของการก้าเนิดงาน
สถาปัตยกรรมตะวันตก 

ผุสดี ทิพทัส, เรื่อง สถาปัตยกรรมตะวันตกในศตวรรษที่ 19– ต้นศตวรรษที่ 20 : 
ความเป็นมาและแนวความคิดในการออกแบบ  เป็นงานที่ เน้นเฉพาะประวัติศาสตร์งาน
สถาปัตยกรรมในช่วงศตวรรษที่ 19-ต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงสู่
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ เปลี่ยนไปที่ท้าให้ต้องพัฒนาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แทนการลอกเลียนแบบอย่าง
สถาปัตยกรรมในอดีต 

งานของ ตรึงใจ  บูรณสมภพ และคณะ เรื่อง การศึกษาสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มี
อิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นการศึกษา
ลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่เชื่อว่าเป็นยุคเริ่มต้นของงาน
สถาปัตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลแบบตะวันตกจากการสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์จากการศึกษาพบว่า มีการวางผังกลุ่มอาคารและการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับหน้าที่
ใช้สอย มีการจัดสวนรอบอาคารอย่างเป็นระเบียบ มีการน้าระบบประปามาใช้ และการท้าน้้าพุ มีการ
ก่อสร้างอาคารที่ทันสมัยกว่าสมัยก่อน เช่น มีการสร้างอาคารสูงเกินหนึ่งชั้น ประตูหน้าต่าง “โค้ง
แหลม” (Pointed Arch) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบ “โกธิค” (Gothique) ของยุโรป ซึ่งดูจากการ
เรียงอิฐแล้วต่างจากโค้งกลีบบัวในสมัยก่อน 

บทความของ พะยอม  ณ น่าน, “100 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย” ในหนังสือ ศาลา
กลางจังหวัดเชียงราย : 1 ศตวรรษสร้างบ้านแปลงเมือง, ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารศาลากลางเชียงราย ว่ามีการสร้างตามแบบตะวันตกทั้งลักษณะการวางผัง
และเทคนิคการก่อสร้าง 

บทความของ เพ็ญสุภา สุขตะ ใจอินทร์, “ย้อนรอยโศกนาฏกรรมอ าพรางโบสถ์
คริสตจักรเวียงเชียงรายรื้อท าไม ใครสูญเสีย” ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและลักษณะทาง
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สถาปัตยกรรมของโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย ตลอดจนชี้ให้เห็นคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของ
อาคารดังกล่าวในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย 

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย  ร่วมกับส้านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, ในหนังสือ สถาปัตยกรรมเขตชุมชนเมืองจังหวัดเชียงราย, เป็น
การส้ารวจงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในเขตเมืองเชียงราย ซึ่งรวมไปถึงงานแบบตะวันตกที่สร้างด้วย
มิชชันนารี เช่น อาคารศาลากลางจังหวัด จวนผู้ว่าเป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 งานนิพนธ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมเมืองเชียงรายแบบจารีตและความ
เปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงรายภายหลังการเข้ามาของมิชชันนารี หลักฐานกลุ่มนี้จะเป็นหลักฐานที่ท้า
ให้เห็นถึงลักษณะของพ้ืนที่การท้างานของมิชชันนารีกลุ่มที่ต้องการท้าการศึกษาและท้าให้เห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและกลุ่มทางสังคมในพ้ืนที่การท้างานของมิชชันนารีชัดเจนขึ้นเช่น  

วิทยานิพนธ์ของ รัตนาพร เศรษฐกุล เรื่อง“ศาลต่างประเทศในภาคเหนือของประเทศ
ไทยปี ค.ศ. 1873 - 1937 (พ.ศ. 2416 - 2480)” ที่กล่าวถึงผลกระทบของการเข้ามาของ
ชาวตะวันตกในพ้ืนที่ภาคเหนือซึ่งในที่นี้ผู้เขียนได้จับประเด็นเรื่องศาลต่างประเทศมาศึกษาเชื่อมโยง
กับความเปลี่ยนแปลงในด้านการปกครองเชียงใหม่จากการปกครองของรัฐส่วนกลางโดยแสดงให้เห็น
ว่าการจัดการเรื่องศาลต่างประเทศนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการด้าเนินการเข้าควบคุมการปกครอง
ประเทศราชภาคเหนือพร้อมๆไปกับการป้องกันการขยายอ้านาจของมหาอ้านาจตะวันตกในภาคเหนือ
ของรัฐสยามไปด้วยท้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงรายในแง่มุมของความสัมพันธ์กับ
ประเทศตะวันตกในช่วงเวลานั้นได้ 

วิทยานิพนธ์อีกฉบับคือ“Political, Social, and Economic Change in the 
Northern States of Thailand Resulting from the Chiang Mai Treaties of 1874 and 
1883”ของผู้เขียนคนเดียวกันนี้เป็นส่วนขยายความมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับก่อนโดยได้มีการอธิบาย
เนื้อหาเรื่องความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่หัวเมืองประเทศราชภาคเหนือเพ่ิมขึ้นซึ่งวิทยานิพนธ์นี้มีความ
น่าสนใจเนื่องจากผู้เขียนได้น้าเสนอความเปลี่ยนแปลงในระดับชาวบ้านเช่นอธิบายถึงความนิยมการ
บริโภคสินค้าแบบตะวันตกที่เพ่ิมขึ้นในหมู่ชาวบ้านโดยสินค้าต่างๆมักถูกส่งผ่านไปถึงชาวบ้านโดยมี
พ่อค้าคนจีนเป็นคนกลางอย่างไรก็ตามการมองระดับชาวบ้านนี้ก็ยังเป็นการมองชาวบ้านในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างทางสังคมแต่ยังไม่ได้เข้าถึงรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับความนึกคิดของคน
ในพ้ืนที่หรือการบริโภคท่ีเชื่อมโยงถึงความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมากนัก 

นอกจากนี้ยังมีหนังสืออ่ืนๆ ที่ให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนาอย่างกว้าง
เช่นหนังสือ ประวัติศาสตร์ล้านนา ของ สรัสวดี อ๋องสกุล เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาว่าด้วยประวัติศาสตร์
ของล้านนาตั้งแต่ช่วงก่อนก่อตั้งอาณาจักรล้านนาจนถึงราวปี ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476) อันเป็นปีสิ้นสุด
สมัยเทศาภิบาลซึ่งจะท้าให้เห็นถึงล้านนาทั้งในยุคจารีตคือช่วงที่ล้านนาเป็นเมืองประเทศราชแห่ง
อาณาจักรสยามจนถึงช่วงเปลี่ยนผ่านในราวปี ค.ศ. 1774 (พ.ศ. 2317) อันเป็นช่วงที่มีการยกเลิกชน
ชั้นมูลนายและช่วงที่ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ท่ีต้องการท้าการศึกษา 

งานของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ ได้แก่บทความ“ผีกะ: ความคิดในทางชนชั้นของ
ชาวนาในภาคเหนือ” ในหนังสือรวมบทความชื่อ พัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ยังได้
ช่วยให้ค้าอธิบายขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเชื่อผีในสังคมท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
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ท้างานของมิชชันนารีในคณะธรรมการลาวเป็นอย่างมากคือ “ผีกะ” ซึ่งบทความนี้จะท้าให้เห็นถึงมิติ
ของการกล่าวหาเพ่ือนบ้านในชุมชนเดียวกันว่าเป็นผีกะและน้าไปสู่ความเข้าใจถึงมิติความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มมิชชันนารีที่มักเข้าอุปถัมภ์คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น  “ผีกะ” กับชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่การ
ท้างานของมิชชันนารีในด้านความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นทางสังคม 

วิทยานิพนธ์ของ ปลายอ้อ ชนะนนท์ เรื่อง“บทบาทนายทุนพ่อค้าที่มีต่อการก่อและ
ขยายตัวของทุนนิยมภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ. 2464-2523” ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะการค้าในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทยด้วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่ม
พ่อค้าคนจีนที่เข้ามาอยู่ในภาคเหนือซึ่งเป็นกลุ่มที่มักส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมิชชันนารีที่
ส้าคัญอีกกลุ่มหนึ่งโดยจะมีความเชื่อมโยงไปถึงบทบาทของนายทุนพ่อค้ากับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส้าคัญคือช่วงราวปี ค.ศ. 1921 (พ.ศ. 2464) ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

กลุ่มที่ 3 งานนิพนธ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความคิดเบื้องหลังการท้างานและภูมิหลังของ
มิชชันนารีรวมไปถึงหลักฐานบันทึกและข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจของมิชชันนารีในการเผยแผ่ศาสนาใน
ด้านต่างๆโดยมากหลักฐานในกลุ่มนี้จะเป็นหนังสือหรือบทความของนักวิชาการฝ่ายประวัติศาสตร์
ของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและหลักฐานชั้นต้นจากบันทึกของมิชชันนารีทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์
แล้วและยังไม่ได้ตีพิมพ์ที่เด่นคือวิทยานิพนธ์ของ Herbert R. Swanson “This Heathen 
People:The Cognitive Sources of American Missionary Westernizing Activities in 
Northern Siam, 1867-1889”เป็นวิทยานิพนธ์ที่แสดงความคิดเบื้องหลังการท้างานของมิชชันนารี
คือความคิดแบบทวินิยม (dualism) เพ่ือสะท้อนให้เห็นการมองพ้ืนที่การท้างานของมิชชันนารีว่า
มิชชันนารีส่วนใหญ่มักมองว่าคนพ้ืนเมืองเป็นคนบาปที่ตนเองต้องเข้าช่วยเหลือพร้อมตัวอย่าง
ประกอบที่ส่วนใหญ่มาจากต้นฉบับของบันทึกต่างๆของมิชชันนารีนอกจากนี้ยังมีบทความที่มีเนื้อหา
ใกล้เคียงกันของผู้เขียนคนเดียวกันชื่อ“Using Missionary Records for the Study of 
Northern Thai History : AnIntroduction and Appraisal”เป็นบทความที่มีเนื้อหาหลักว่า
ด้วยการแนะน้าการใช้หลักฐานของมิชชันนารีซึ่งในที่นี้ผู้เขียนได้อธิบายโลกทัศน์และภูมิหลังทาง
ความคิดของมิชชันนารีที่แฝงอคติเรื่องความเป็นอ่ืนเอาไว้เป็นหัวข้อๆเป็นอย่างดีเช่นมิชชันนารีผู้มีจิต
เมตตา (The Benevolent Missionary) และการก้าหนดทิศทางของกลุ่มมิชชันนารี (Missionary 
Orientation) เป็นต้น 

บันทึกของมิชชันนารีที่ได้รับการพิมพ์ได้แก่บันทึกของมิชชันนารีคนส้าคัญประจ้าคณะ
ธรรมการสยามและคณะธรรมการลาวคือนายแพทย์บรัดเลย์ (William L. Bradley) และศาสนาจารย์
แมคกิลวารี (Daniel McGilvary) ซึ่งบันทึกของนายแพทย์บรัดเลย์ได้รับการแปลโดย ศรีเทพ  กุสุมา 
ณ อยุธยา และ ศรีลักษณ์  สง่าเมือง เป็นภาษาไทยชื่อว่า สยามแต่ปางก่อน 35 ปี ในบางกอกของ
หมอบรัดเลย์ เป็นบันทึกที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของมิชชันนารีที่มีต่อกลุ่มมิชชันนารีด้วยกันเองและ
คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่การท้างานของมิชชันนารีว่าแม้ว่าจะมีการท้างานร่วมกันแต่ก็มิได้มีการ
ปรองดองกันอย่างแท้จริงในหมู่มิชชันนารีและชาวต่างชาติกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นอัตบุคคลของมิชชันนารีในขณะที่พวกเขาแสดงบทบาทตัวแทนขององค์กรคริสต์ศาสนาอยู่ในพ้ืนที่
การท้างานส่วนบันทึกของศาสนาจารย์แมคกิลวารีได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย จิตราภรณ์  ตันรัต
นกุล ชื่อว่า กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาวอัตชีวประวัติของศาสนาจารย์แดเนียลแมคกิลวารี
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ดี.ดี นั้นเป็นบันทึกที่เขียนจากความทรงจ้าของศาสนาจารย์แดเนียลแมคกิลวารีเกี่ยวกับการเข้ามา
ท้างานในดินแดนล้านนารวมทั้งเมืองเชียงราย 

นอกจากบันทึกแล้วยังมีบทความหนังสือวิทยานิพนธ์และจดหมายโต้ตอบเกี่ยวกับการ
ท้างานของมิชชันนารีรวมถึงหนังสือเรียนในโรงเรียนของมิชชันนารีด้วยในที่นี้ยังพบอยู่เพียงเล่มเดียว
คือหนังสือที่ บุญเสริม สาตราภัย เป็นบรรณาธิการรวมรวมชื่อ ศรีโหม้คนเชียงใหม่คนแรกที่ไป
อเมริกา จัดพิมพ์ขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ใน ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523 
)เป็นภาษาไทยกลางจากตัวต้าราเดิมที่พิมพ์เป็นอักษรพ้ืนเมืองเป็นจดหมายที่เขียนบรรยายการ
เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาของพ่อครูศรีโหม้วิชัยที่ส่งให้ครอบครัวที่เชียงใหม่และมิชชันนารีได้
ถือโอกาสนี้น้าไปตีพิมพ์เพ่ือเป็นหนังสือสอนวิชาภูมิศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนมิชชันนารีอย่างไร
ก็ตามเนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นฉบับที่น้าเอาต้นฉบับเดิมที่พิมพ์ด้วยอักษรตัวเมืองมาพิมพ์ซ้้าด้วย
อักษรไทยกลางหนังสือฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นต้นฉบับจริงที่นักเรียนในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
ใช้แทนต้าราเรียนอนึ่งมีการวิเคราะห์ว่าหนังสือฝากศรีโหม้เล่มนี้ เป็นหนังสือที่บรรยายลักษณะของ
ต่างประเทศและพ้ืนที่ทางกายภาพเช่นทะเลโดยคนในท้องถิ่นเดียวกับนักเรียนซึ่งจะท้าให้ผู้เรียนเห็น
ภาพและเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีข้ึน 

นอกจากหลักฐานชั้นต้นแล้วยังมีหนังสือและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งโดยมากมักเขียน
ขึ้นโดยนักวิชาการประวัติศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทยเช่นบทความของ  แม้น พงศ์อุดม
และประสิทธิ์ พงศ์อุดม เรื่อง“งานธรรมทูตด้านการศึกษาในล้านนา”บทความนี้เป็นงานที่กล่าว
อย่างคร่าวๆ ถึงอุดมการณ์และการจัดให้มีโรงเรียนมิชชันนารีขึ้นแต่ยังไม่มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
ท้างานของมิชชันนารีในด้านดังกล่าวมากนักหรือบทความของ ประสิทธิ์ พงศ์อุดม เรื่อง “มิชชันนารี
โปรแตสแตนต์กับการปฏิรูปและการจัดการศึกษาในประเทศไทย” ก็เป็นบทความที่กล่าวอย่าง
กว้างๆเกี่ยวกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยพร้อมให้
ประวัติการจัดตั้งโรงเรียนต่างๆ โดยย่อ 

หนังสือประวัติศาสตร์คริสตจักรท้องถิ่น เช่น จ้างค าประวัติศาสตร์คริสตจักรช่างค า 
โดย ค ามูล  ชินวงศ์ และ เจิ้ดบ้านเฮาประวัติศาสตร์คริสตจักรพระพรชัย โดย ค ามูล  ศรีวิชัย ที่
อธิบายถึงเป้าหมายการพันธกิจมิชชันนารีในการให้การศึกษาในโรงเรียนของคริสตจักรท้องถิ่น พร้อม
ทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเรียน,คริสต์จักรต่างๆ 

หนังสือของ ประสิทธิ์  พงศ์อุดม เรื่อง ประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย อัน
เป็นแหล่งข้อมูลในขั้นต้นส้าหรับท้าการศึกษาเก่ียวกับการท้างานของมิชชันนารีโดยหนังสือจะกล่าวถึง
การก่อตั้งสภาคริสตจักรในประเทศไทยปี ค.ศ. 1934 (พ.ศ. 2477) ท้าให้เห็นถึงการด้าเนินการท้างาน
ของมิชชันนารีในระดับองค์กรและการเปลี่ยนผ่านการท้างานให้อยู่ภายใต้การด้าเนินงานของ
คริสต์ศาสนิกชนชาวไทยรวมถึงความคิดที่อยู่เบื้องหลังในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวด้วยการท้างานของ
มิชชันนารีปรากฏในหนังสือนี้เป็นการท้างานในระดับองค์กร 

วิทยานิพนธ์ของ กฤษณา  รังสิยนันท์ เรื่อง “การขยายตัวขององค์กรคริสเตียนและผล
ที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่ ปีพ.ศ. 237 1- 2500” ซึ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์ที่ให้ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ
การท้างานของมิชชันนารีในช่วงเวลาที่ค่อนข้างกว้างและได้รับการอ้างอิงถึงในการศึกษาการท้างาน
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ของมิชชันนารีต่างๆในราวช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งในปัจจุบันนี้จะสามารถพบงานที่บรรยายเกี่ยวกับ
การท้างานของมิชชันนารีเช่นนี้ได้ทั่วไป 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือของ แคนเนทอี. แวลส์ (Kenneth E. Wells) “ประวัติศาสตร์
โป-รแตสแตนต์ในประเทศไทย 1828 - 1958” เป็นหนังสือประวัติศาสตร์การท้างานของมิชชันนารี
ที่ได้รับการอ้างอิงอยู่เสมอโดยในเล่มจะรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการท้างานของมิชชันนารีในด้านต่างๆ
โดยสะท้อนมิติความสัมพันธ์ระหว่างมิชชันนารีกับคนพ้ืนเมืองไว้ในแง่ที่ว่ามิชชันนารีในองค์กรต่างๆ 
จะเป็นแบบอย่างที่ดีที่คนพื้นเมืองมักเอาเยี่ยงอย่าง 

หนังสือของ ประสิทธิ์ พงศ์อุดม อีกเล่มหนึ่งคือ นันทบุรีศรีน่านประวัติศาสตร์สังคม
และคริสต์ศาสนา เป็นงานศึกษากระบวนการคริสต์ศาสนาโปรแตสแตนต์ที่ค่อนข้างเจาะจงในพ้ืนที่
ท้องถิ่นคือเมืองน่านโดยผู้เขียนได้บรรยายการก่อตั้งและการท้างานของมิชชันนารีที่เมืองน่านไว้อย่าง
เป็นล้าดับขั้นโดยแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ ตามมิชชันนารีที่เข้าไปท้างานในพ้ืนที่งานการศึกษานี้ได้แสดง
ให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่มิชชันนารีจัดให้มีขึ้นในพ้ืนที่การท้างานที่น่าสนใจคือผู้เขียนได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความนิยมในตัวมิชชันนารีในหมู่ชาวบ้านที่เป็นคริสเตียนอีกด้วย 

งานศึกษาที่พยายามมองถึงความสัมพันธ์ของมิชชันนารีกับพ้ืนที่โดยการมองจากมุมของ
คนในพ้ืนที่เป็นหลักนั้นอาจดูเพ่ิมเติมได้จากวิทยานิพนธ์ของ ประสิทธิ์ พงศ์อุดม เรื่อง“การถ่ายทอด
วิทยาการตะวันตกในสังคมไทย: ศึกษาบทบาทของมิชชันนารีโปรแตสแตนต์ตั้งแต่พ.ศ. 2371 - 
2411” อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกที่จะรับหรือไม่รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกที่ถูกน้าเสนอผ่าน
มิชชันนารีในช่วงปี ค.ศ. 1828-1868 (พ.ศ. 2371-2411) ซึ่งสรุปว่าคนกลุ่มต่างๆ ในเมืองไทยเลือกรับ
เอาวิทยาการตะวันตกของมิชชันนารีเฉพาะแต่ส่วนที่จะเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองอย่างไรก็ตามการ
วิพากษ์การท้างานของมิชชันนารีโดยผ่านมุมมองของคนในพ้ืนที่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็ยังไม่ชัดเจน
มากนักโดยเน้นกล่าวถึงการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกจากมิชชันนารีในแง่ของการประสานประโยชน์
เป็นหลัก 

งานของ เคว อุค ลี, การเผยแพร่ศาสนาคริสต์กับการตอบสนองของชาวพื้นเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง ค.ศ. 1511-1990, สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยา
ธรรมศาสตร์, 2539 แสดงความเห็นว่าการด้าเนินงานของมิชชันนารีที่น้าพาอารยธรรมตะวันตกมานั้น
มาจากความเชื่อ และวัฒนธรรมของตนที่ติดตัวมา ซึ่งน้าไปสู่ผลสรุปที่ว่าความเชื่อของมิชชันนารีใน
งานเผยแพร่คริสต์ศาสนาเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนา 

ศิริพันธ์ นันสุนานนท์, ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของมิชชันนารีอเมริกันช่วง 
ค.ศ. 1820-1914  การส ารวจเอกสารเกี่ยวกับมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนที่ปฏิบัติงานในภาคเหนือ
ของประเทศไทย,สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาธรรมศาสตร์ , 2547 เป็นงานอีกชิ้น
หนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดภูมิหลังของกลุ่มมิชชันนารีที่เป็นผลให้แสดงออกในสังคมล้านนาโดย
วิธีการส้ารวจเอกสารเกี่ยวเกี่ยวข้อง เช่น บันทึกจดหมายโต้ตอบ เป็นต้น งานชิ้นนี้ยังได้กล่าวถึง
รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่มิชชันนารีน้ามาก่อสร้างในเขตพ้ืนภาคเหนือ เช่น บ้านพัก โบสถ์ รวม
ไปถึงการจัดภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้มีความคล้ายคลึงกับสภาพความเป็นอยู่ที่ต่างประเทศ  

พวรรณตรี แซ่อัง, ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมด้านการศึกษาของมิชชันนารีคณะเพรสไบที
เรียนในเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2416-2484,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
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2550 งานชิ้นนี้เน้นการวิเคราะห์ถึงบทบาทของมิชชันนารีโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาซึ่ง
พบว่าโรงเรียนมิชชันนารีถูกก้าหนดบทบาทให้เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาคริสต์เตียนใหม่ที่เป็นคน
ในท้องถิ่นให้มีความเป็นคริสต์เตียนเต็มตัว ภายหลังจากการปกครองของรัฐสยามเข้ามา มิชชันนารียัง
ได้ร่วมมือกับรัฐบาลในการมุ่งพัฒนาให้คนในชาติมีความเจริญเป็นหลัก 

กลุ่มที่ 4 นโยบายทางการเมืองของของรัฐสยามที่มีต่อล้านนาและเมืองเชียงรายใน
ช่วงเวลาที่เก่ียวข้องกับการท้างานของมิชชันนารี 

วิทยานิพนธ์ของ รัตนาพร  เศรษฐกุล เรื่อง ศาลต่างประเทศในภาคเหนือของประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2416 - 2480) ที่กล่าวถึงผลกระทบของการเข้ามาของชาวตะวันตกในพ้ืนภาคเหนือซึ่งใน
ที่นี้ผู้เขียนได้จับประเด็นเรื่องศาลต่างประเทศมาศึกษาเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงในด้านการ
ปกครองเชียงใหม่จากการปกครองของรัฐส่วนกลางโดยแสดง ให้เห็นว่าการจัดการเรื่องศาล
ต่างประเทศนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการด้าเนินการเข้าควบคุมการปกครองประเทศราชภาคเหนือ
พร้อมๆไปกับการป้องกันการขยายอ้านาจของมหาอ้านาจตะวันตกในภาคเหนือของรัฐสยามไปด้วยท้า
ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงรายในแง่มุมของความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกในช่วงเวลา
นั้นได ้

วิทยานิพนธ์ของ เตือนใจ  ไชยศิลป์ เรื่อง ล้านนาในการรับรู้ของชนชั้นสยาม พ.ศ.
2437 - 2476 ได้ให้ภาพรวมของสังคมล้านนาช่วงที่สยามเริ่มเข้ามามีบทบาททางด้านการเมืองการ
ปกครองของล้านนา ซึ่งพบว่า การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของชนชั้นปกครองสยามต่อล้านนาเกิดขึ้น
จากปัจจัยหลายประการประกอบกันคือ การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกที่เข้ามาพร้อมกับ
แนวคิดเรื่องเส้นกั้นอาณาเขตที่แน่นอน น้าไปสู่กรณีพิพาททางชายแดนระหว่างสยามกับดินแดน
ใกล้เคียง และผลพวงของการท้าสนธิสัญญาบาวริ่งท้าให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจพร้อมกับ
การไหลเข้ามาของชาวตะวันตกซึ่งได้น้าความรู้วิทยาการต่างๆของตะวันตกมาสู่สยาม สภาพการณ์
เหล่านี้ ท้าให้ชนชั้นปกครองสยามเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นในรูปแบบของรัฐสมัยใหม่ที่มี
อาณาเขตที่ชัดเจนและมีอ้านาจอยู่ที่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว 

วิทยานิพนธ์ของ มรกต อารียะ เรื่อง การค้าไม้สักในดินแดนล้านนาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453 ) ได้ให้ภาพรวมถึงการค้าไม้สักใน
ประเทศไทยและล้านนา ซึ่งเริ่มอย่างจริงจังเมื่อครั้งอังกฤษขยายกิจการป่าไม้มาสู่ล้านนาพร้อมกับน้า
คนในบังคับของตนมาเป็นแรงงานด้วย ซึ่งท้าให้เกิดผลกระทบทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม 
วัฒนธรรม จึงเป็นผลพวงท้าให้รัชกาลที่ 5ต้องส่งข้าหลวงจากสยามมาควบคุมดูแลเจ้าเมืองประเทศ
ราช และเป็นที่มาของกระบวนการรวมอ้านาจสู่ศูนย์กลางของรัฐสยามในที่สุด 

งานวิจัยของ ธเนศวร์  เจริญเมือง เรื่อง การปกครองเมืองในสังคมไทย: กรณีเชียงใหม่
เจ็ดศตวรรษ ถึงแม้งานชิ้นนี้จะเน้นพ้ืนที่ของเมืองเชียงใหม่แต่ก็ได้ให้ภาพรวมของประวัติศาสตร์
ล้านนาในมุมกว้างโดยเฉพาะช่วงเวลาที่สยามมีนโยบายเข้าแทรกแซงล้านนาจนในที่สุดดินแดนล้านนา
ต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสยาม 

งานอีกชิ้นหนึ่งของ ธเนศวร์  เจริญเมือง เรื่อง คนเมือง ประวัติศาสตร์ล้านนาสมัยใหม่ 
(พ.ศ. 2317 - 2553) เป็นงานที่ชี้ให้เห็นตัวตนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาที่ล้านนาตกอยู่ภายใต้อ้านาจการรวมศูนย์ของสยาม 
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ปริญญานิพนธ์ของ ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง เรื่อง การศึกษาแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศจากพระราชหัตถเลขาในการ
เสด็จประพาสหัวเมือง (พ.ศ.2451 - 2452) งานชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึงเบื้องหลังการพัฒนาประเทศ
จากแนวพระราชด้าริ มีส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ที่กล่าวถึงการปฏิรูปหัวเมืองเหนือและหัวเมือง
ประเทศราช ซึ่งได้ให้ภาพรวมของระบบการปกครองของรัฐสมัยใหม่ซึ่งมีผลต่อการปฏิรูปมณฑล
เทศาภิบาลในดินแดนล้านนา 

สารนิพนธ์ของ พีรทิพย์  สุคันธเมศวร์ เรื่อง การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่
น าไปสู่การสร้างรัฐชาติ พบว่า เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ผลักดันในเกิดการปฏิรูป เช่น 
ความไม่ม่ันคงในพระราชอ้านาจของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการคุกคามจากมหาอ้านาจตะวันตก ท้า
ให้เกิดการปฏิรูปด้านการคลัง ยกเลิกระบบทาส ปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งน้าไปสู่การสร้างรัฐชาติในสมัยต่อมา 

 
4. ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก้าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้สามประเด็นที่ส้าคัญคือ 
4.2 ขอบเขตของช่วงเวลา 
4.2 ขอบเขตของพ้ืนที่ 
4.3 ขอบเขตของการศึกษาขบวนการทางเชิงช่างและแบบแผนทางสถาปัตยกรรม 
การศึกษาจะมีเกณฑ์ในการเลือกตัวแบบในการศึกษา คือเน้นศึกษาเฉพาะสถาปัตยกรรม

แบบตะวันตกในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีหลักฐานเชื่อได้ว่าสร้างโดย
มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน และมีหลักฐานการบันทึกระบุปีที่สร้าง หรือสามารถเทียบเคียงจาก
รูปแบบของงานศิลปกรรมสถาปัตยกรรมได้ว่า มีอายุในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาคือ ระหว่างปี  ค.ศ. 
1857 - 1957 (พ.ศ. 2400 - 2500) กล่าวคือเป็นช่วงเวลาที่มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนเข้ามามี
บทบาทในสังคมเมืองเชียงรายและสิ้นสุดลงภายหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้มุ่งเน้นให้ทราบถึง
แนวคิด รูปแบบพัฒนาการและสัมฤทธิ์ผลของสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม และบทบาทของงาน
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สัมพันธ์กับภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของ
เมืองเชียงรายในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา 

 
5. วิธีด าเนินการศึกษา 

 5.1 การเก็บข้อมูล 
  5.1.1 ท าการศึกษาภาคเอกสาร ทั้งข้อมูลปฐมภูมิอันได้แก่ จารึกที่ถูกเขียนขึ้นมา

พร้อมกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรม เอกสารที่ระบุปีที่สร้าง,แบบแปลนของงานสถาปัตยกรรมที่ถูก
เก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น
บันทึกของมิชชันนารี รวมไปถึงบันทึกของชาวต่างชาติอ่ืนๆ ที่ได้กล่าวถึง และผลงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้องได้แก่ บทความ วารสาร ข้อมูลสารสนเทศ (บทความทางอินเตอร์เน็ต) หนังสือ วิทยานิพนธ์
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย 

   ส
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  5.1.2 เก็บข้อมูลภาคสนาม  เป็นส้ารวจและการเก็บบันทึกข้อมูลในพ้ืนที่จากการ
สังเกต และสัมภาษณ์ช่างในท้องถิ่น ศาสนาจารย์ศิษยาภิบาล คริสตศาสนิกชนและคนในชุมชนเพ่ือให้
ทราบถึงแนวคิด ปัจจัย รูปแบบ พัฒนาการ กระบวนการในการสร้างงานสถาปัตยกรรม รวมไปถึง
ศึกษาลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมของอาคารและงานสถาปัตยกรรมแต่ละชิ้นเช่นรูปแบบและ
โครงสร้างของอาคาร ตลอดจนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งต่างๆ ด้วยการ
ร่างภาพ บันทึกภาพ และการรังวัด โดยจะท้าการรังวัดในส่วนที่ส้าคัญทางโครงสร้างเช่น ผังอาคาร 
และโครงสร้างหลังคา ซึ่งสามารถท้าให้ทราบถึงเทคนิคการก่อสร้าง ขนาดของอาคาร การใช้พ้ืนที่ 
และในกรณีที่อาคารบางชิ้นถูกบูรณปฏิสังขรณ์ หรือถูกรื้อถอนไปจะใช้วิธีการศึกษาจากแบบแปลน,
ภาพร่างหรือภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน รวมไปถึงสัมภาษณ์นักวิชาการท่ีมีความรู้เฉพาะทาง 

 5.2 การจัดล าดับข้อมูล 
 โดยน้าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนามมาท้าการจัด

ระเบียบหมวดหมู่ จ้าแนกแยกประเภทของงานสถาปัตยกรรมตามช่วงเวลาและบทบาทหน้าที่ใช้สอย 
รวมไปถึงลักษณะร่วมทางศิลปะสถาปัตยกรรม เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์ในส่วนของแนวคิด รูปแบบ
พัฒนาการและสัมฤทธิ์ผลของสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม และบทบาทของงานสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกที่สัมพันธ์กับภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเมืองเชียงรายใน
ล้าดับต่อไป 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น้าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาและได้จัดระเบียบหมวดหมู่ไว้แล้ว น้ามาวิเคราะห์

เปรียบเทียบให้สอดคล้องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยเน้นวิเคราะห์ในส่วนของแนวคิด รูปแบบ 
พัฒนาการและสัมฤทธิ์ผลของสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม รวมไปถึงบทบาทของงานสถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกที่สัมพันธ์กับภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์การเมืองสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะต่อการอนุรักษ์ และให้ความส้าคัญกับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายใน
ฐานะที่เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์และเป็นรูปแบบหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นใน
ล้านนา  

 
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 

ระยะเวลา แผนการด าเนินงาน 
มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ปรับแก้บทน้าของการศึกษา 
มีนาคม พ.ศ. 2554 –กันยายน พ.ศ. 2555 รวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร - ภาคสนาม 
ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 วิเคราะห์เปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูล 
ธันวาคม พ.ศ. 2555– มกราคม พ.ศ. 2556 สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษา 
มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เขียนรายงาน และน้าเสนอผลการศึกษา 
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7. เครื่องมือในงานวิจัย 
เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงส้ารวจดังนั้นจึงก้าหนดชุดเครื่องมือไว้อยู่ 2 แบบ คือแบบแรก

เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่จะใช้บันทึกข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจและสังเกตงานสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกในพ้ืนที่ ซึ่งได้ก้าหนดไว้ในขอบเขตของการวิจัย แบบที่สองเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์
จากผู้รู้ในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องในเรื่องที่ศึกษา  

 
8.ปัจจัยและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการวิจัย 
 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และเครื่องมือในการส้ารวจรังวัด 

 
9. งบประมาณในการวิจัย 
 

รายการ ราคา/หน่วย จ านวนคน จ านวนวัน รวม 

ค่าถ่ายเอกสาร,รูปภาพ,แบบแปลน 5,000   5,000 

ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือในการส้ารวจรังวัด 
เช่น ตลับเมตร ไม้สเกล ฯลฯ 

3,000 - - 3,000 

ค่าเดินทางและค่าจ้างผู้ช่วยในการส้ารวจรังวัด 500 1 20 10,000 

ค่าเช่าอุปกรณ์นั่งร้าน 1,000 - 10 10,000 

ค่าเขียนแบบและลอกลายเส้น 5,000 2 - 10,000 

ค่าพิมพ์รายงาน 5,000 - - 5,000 

รวม 43,000 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ทราบถึงแนวคิด รูปแบบ สัมฤทธิ์ผลของสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกในเมืองเชียงรายภายใต้บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ที่สัมพันธ์กับภูมิหลัง
ด้านประวัติศาสตร์ การเมือง สังคมวัฒนธรรม ของเมืองเชียงรายล้านนาและรัฐสยามในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

10.2 ทราบถึงบทบาทของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงราย รวมไปถึง
องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการวางผัง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

10.3 เกิดองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและบริบทที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เล็งเห็นคุณค่าของ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายในฐานะท่ีเป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์  
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บทที่ 2 
ประวัติศาสตร์การเผยแพร่คริสต์ศาสนาของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในเมืองเชียงราย 

  
การศึกษาประวัติศาสตร์การเผยแพร่คริสต์ศาสนาของมิชชันนารีอเมริกัน คณะเพรสไบที

เรียนที่เกิดขึ้นในสยามและเมืองเชียงรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ในช่วง ปี ค.ศ. 1840 - 
1940 (พ.ศ. 2383 - 2483) จําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมในบริบททาง
ประวัติศาสตร์ของยุโรปและอเมริกาในช่วงศตวรรษดังกล่าว เพ่ือในเห็นภาพรวมของสภาวะแวดล้อม
เข้าใจภูมิหลังและบทบาทของเหล่ามิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่ส่งผลต่อการเข้ามาปฏิบัติงาน
ในสยามและล้านนา 

 
1.ภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมของยุโรปและอเมริกาในศตวรรษที่18 - 19 

คงจะหลีกเลี่ยงมิได้หากจะกล่าวถึงภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมของโลกตะวันตกในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 18-19 โดยไม่ทําความเข้าใจถึงสาเหตุความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอดีตที่ส่งผล
ต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมไปในวงกว้าง 

นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ยุโรปได้ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเรียกได้
ว่า "สมัยใหม่"บรรยากาศของยุคกลางถูกท้าทายด้วยปัจจัยหลายประการช่วงเวลาดังกล่าวสิ่งที่ปรากฏ
ชัดเจนในด้านต่างๆ คือเศรษฐกิจแบบการค้าการพาณิชย์การค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์
การศึกษาศิลปะวรรณกรรมการขยายดินแดนและการปฏิรูปศาสนา 

พลังทางศาสนาที่เคยผูกขาดครอบงําสังคมในยุคกลางได้อ่อนแอลงอันเนื่องมาจาก
สถาบันศาสนาพ่ายแพ้ในการช่วงชิงอํานาจกับประมุขทางการเมืองตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 - 14 
และนับวันกษัตริย์ซึ่งสามารถรวมศูนย์อํานาจและครอบครองความมั่งคั่งของรัฐก็ยิ่งอยู่ในฐานะสูงกว่า 
ศาสนจักรนอกจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปธรรมแล้วทางนามธรรมนั้นด้านหนึ่งผู้คนได้เกิด
ความรู้สึกไม่มั่นคงเนื่องจากความเสี่ยงอันเกิดจากการค้าจึงเกิดความพยายามที่จะแสวงหาสํารวจ
ค้นคว้าและทดลองซึ่งส่งผลต่อความคิดในการใช้เหตุผลและเกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขณะเดียวกันความสําเร็จทางการค้าและความมั่งคั่งทําให้มนุษย์เห็นความสําคัญของตัวเอง
ในฐานะปัจเจกบุคคลศรัทธาในความสามารถของมนุษย์ตลอดจนยอมรับความสําเร็จของชีวิตในโลกนี้
สิ่งเหล่านี้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านขบวนการฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในด้าน
ต่างๆ เช่น ศิลปกรรมที่เน้นลักษณะธรรมชาติของมนุษย์การเขียนภาพแบบสามมิติวรรณกรรมที่
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แสดงออกถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านวิทยาการและความคิดด้านทฤษฎีทางการเมืองที่รองรับรัฐที่
รวมศูนย์แบบสมัยใหม่และการสํารวจดินแดนซึ่งถือเป็นสัญลักษณท์ี่สําคัญอย่างหนึ่งของยุคใหม่ 

เทคโนโลยีการพิมพ์ที่เกิดขึ้นทําให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ความรู้และ
ความคิดในขบวนการศิลปะวิทยาการแพร่หลายไปสู่สามัญชนได้กว้างขวางข้ึนจากอิตาลีขบวนการนี้ได้
แพร่ไปยังส่วนอื่นๆของยุโรปซึ่งได้ก่อให้เกิดผลสืบเนื่องอีกอย่างหนึ่งตามมาคือขบวนการปฏิรูปศาสนา
ที่เกิดขึ้นที่เยอรมันเมื่อปี ค.ศ. 1517 (พ.ศ. 2060) โดยมีนักบวชชื่อมาร์ตินลูเธอร์ (Martin Luther) 
เป็นผู้นําเขาเรียกร้องให้ชาวคริสต์หวนกลับมาศรัทธากับพระเจ้าโดยตรง1 คําสอนของลูเธอร์ต่อมาคือ
นิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งแยกตัวออกจากศาสนจักรเดิมคือโรมันคาทอลิกนิกายนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนและเจ้าผู้ครองแคว้นหลายแห่งและแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป 

การเกิดของนิกายโปรเตสแตนต์มีความสําคัญหลายด้านคือนอกจากจะเป็นการทําลาย
หลักการผูกขาดความเชื่อของศาสนจักรคาทอลิกให้กลายเป็นความอิสระในการเข้าถึงศาสนาโดยตัว
ปัจเจกเองแล้วยังหมายถึงอิสรภาพทางปัญญาท่ีถูกปลดปล่อยจากคําสอนของสถาบันพระสันตะปาปา
ส่วนทางเศรษฐกิจนั้นโปรเตสแตนต์เสนอหลักจริยธรรมในการดําเนินชีวิตที่เน้นความขยันมัธยัสถ์ซึ่ง
เอ้ือต่อการสะสมทุนด้วยซึ่งนับเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่นําไปสู่ความสําเร็จในระบบทุนนิยม2 

การขยายตัวของการค้าและอุตสาหกรรม ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ส่งผลให้ประเทศที่ทํา
การค้าและมีอุตสาหกรรมประสบความมั่งคั่งแทนที่สเปนโปรตุเกสคือฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศส
แรงผลักดันทางการค้าที่ขยายตัวออกไปสู่ดินแดนส่วนต่างๆของโลกได้ทําให้เกิดความสัมพันธ์ใน
ลักษณะการล่าอาณานิคมเพ่ือเป็นตลาดการค้าและวัตถุดิบขณะเดียวกันมหาอํานาจเหล่านี้ต่างก็
แข่งขันทําลายกันเองด้วยทางเดินระหว่างการค้าและการสงครามจึงไปด้วยกันสิ่งที่พัฒนาก้าวหน้าไป
พร้อมกับการพาณิชยกรรมและกองทัพคือวิทยาศาสตร์ได้มีการนําผลจากการค้นคว้าและการประดิษฐ์
ทางเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ วิทยาศาสตร์จึงได้รับความสําคัญอย่างมากจนใน
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้รับสมญาว่าเป็นยุคแห่งการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ผลของวิทยาศาสตร์ต่อการค้า
และการอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ การประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ํา (Steam Engine) ซึ่งถือเป็นรากฐาน
แรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) และต่อมาเม่ือมีการประดิษฐ์เครื่องจักรปั่น
ฝูายจึงทําให้อังกฤษซึ่งมีพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเฉพาะผ้าฝูายสามารถประสบความสําเร็จ
ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นประเทศแรกในโลกเมื่อประมาณ ค.ศ. 1760 (พ.ศ. 2303) การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแล้วโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอัน
เนื่องมาจากการแพร่ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมไปยังส่วนต่างๆ นอกยุโรปตะวันตกการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

                                                           
1ธีรยุทธ บุญมี, โลก MODERN & POST MODERN, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: สาย

ธาร, 2550), 32. 
2นฤมล ธีรวัฒน์ “ความเป็นมาของโลกสมัยใหม่” ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( ม.ป.ท,ม.ป.ป.) 
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ลักษณะเด่นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือการใช้เครื่องจักรในการผลิตและเป็นการผลิต
ในระบบโรงงานความเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตด้านต่างๆ ของมนุษย์มากที่เห็นได้
ชัดคือผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักรเป็นการผลิตคราวละมากๆที่เหมือนๆกันไม่ใช่เป็นงานฝีมือ
จากช่างฝีมือแต่ละคนการบริโภคและรสนิยมของคนย่อมเปลี่ยนแปลงไปการทํางานในโรงงาน
ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของประชากรอยู่ใกล้โรงงานเมืองจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นและมีความแตกต่าง
ระหว่างเมืองกับชนบทมากขึ้นหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมประเทศในยุโรปที่ปฏิวัติอุตสาหกรรม
แล้วจะมีการเกิดและการขยายตัวของเมืองเพ่ิมข้ึนวิถีชีวิตแบบเมืองนํามาสู่การดํารงชีวิตแบบใหม่ไม่ว่า
จะเป็นอาชีพการบริโภคที่อยู่อาศัยลักษณะการทํางานสุขภาพการศึกษาการพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและเพ่ือนร่วมงานไม่เพียงแต่ชีวิตในเมืองเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในส่วนของชนบทเองก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นกันคือมีการ
อพยพออกจากหมู่บ้านการผลิตทางด้านการเกษตรได้กลายเป็นการผลิตเพื่อการตลาดโดยมีการนําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตให้เพียง
พอที่จะเลี้ยงภาคอุตสาหกรรมด้วย 

นอกจากความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้ว ในระดับนานาชาติ
ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วย คือ การขยายตัวของการค้าและการล่า
อาณานิคม กล่าวคือ การผลิตโดยเครื่องจักรซึ่งผลิตได้ครั้งละจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็วนั้น ทําให้
เกิดความต้องการวัตถุดิบจํานวนมากมาปูอนเครื่องจักรและต้องการตลาด เพ่ือส่งผลิตภัณฑ์ไปขาย
การปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางการค้ารวมทั้งการแสวงหาดินแดนเพ่ือเป็น
แหล่งวัตถุดิบและตลาดและการเข้ายึดครองดินแดนนั้นๆ จากเจ้าของชาวพ้ืนเมืองเดิมในที่สุดเพ่ือ
ควบคุมจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเต็มที่อันเป็นที่มาของการล่าอาณานิคมการขยายตัวของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงไปพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนา
อาวุธและกองทัพการล่าอาณานิคม 

ไม่เพียงในในยุโรปเท่านั้น สังคมอเมริกันก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในคริสต์ศตวรรษที่ 
19 เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่สืบเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ทําให้สังคมอเมริกันเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมในเขตเมือง 

ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม ก่อให้ เกิดการสร้างทางรถไฟ
ภายในประเทศเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันตกและภาคตะวันออก การขับเคลื่อนสู่ดินแดน
ตะวันตกนี้หาได้เป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมอย่างเดียว แต่ เป็นการขยายตัวทางด้าน
วัฒนธรรมด้วยโดยเฉพาะเรื่องศาสนา 

การอพยพของชนชาติยุโรปต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 มี
พวกฟิวริตัน (Puritan) เป็นผู้วางรากฐานทางวัฒนธรรมหลายด้าน โดย เฉพาะอย่างยิ่ งคือ
สถาบันการศึกษาจากแนวคิดที่จําเป็นในการพัฒนาผู้ที่จะมาดูแลกฏระเบียบและบ้านเมืองสืบต่อไป 
การให้ความสําคัญในเรื่องการปกครองของกลุ่มฟิวริตันเป็นเรื่องที่เข้มงวด จนกระทั่งก่อปฏิกิริยาทําให้
เกิดการออกไปจัดตั้งเมืองใหม่ๆ ที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละคน 
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อย่างเช่น มลรัฐโรดไอส์แลนด์ (Rhode Island)3 รวมทั้งมีการส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ตามความเชื่อของตนเอง ผลสุดท้ายแนวคิดภูมิธรรมจึงกระตุ้นการแยกเรื่องศาสนาออกจากการเมือง4 

หากพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็น
ต้นมา พบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เป็นโปรเตสแตนท์ (Protestant) ซึ่งได้รับอิทธิพลแนวความคิดของ
คาลวินิสต์ (Calvinist)5 ถึงแม้ว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องการตีความและพิธีกรรมแต่ก็เชื่อมั่นในพระ
คัมภีรืไบเบิลเหมือนกัน นอกจากนั้นแล้วการแบ่งแยกศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ออกเป็นคณะ
ต่างๆยังบ่งชี้ให้เห็นภูมิหลังทางสังคมของสมาชิกด้วย อาทิเช่น  

คณะแองกลิคัน (Anglican) มีศูนย์กลางอยู่ที่ มลรัฐเวอร์ริเนีย (Virginia) และมีลักษณะ
การดํารงชีวิตเหมือนกับแองกลิคันที่อังกฤษ ต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติเรียกร้องเกราชจากอังกฤษ จึงได้ทํา
การเปลี่ยนชื่อเป็นคริสตจักรโปรแตสแตนท์คณะอิพิสโคพาลแห่งสหรัฐอเมริกา (The Protestant 
Episcopal Church in the United States)6 

คณะลูเธอร์รันเยอร์มัน (German Lutherans) และคณะปฏิรูปสายเยอรมัน (German 
Reform) เป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายเยอรมันอพยพสู่อเมริกาเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจผู้คนที่เข้ามานี้ได้
ตั้งรกรากที่มลรัฐเพนซิวาเนีย (Pennsylvania) ได้ทํางานเป็นผู้ใช้แรงงานเพ่ือแลกกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปสหรัฐอเมริกา และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างแนวแน่7 

ส่วนคณะเพรสไบทีเรียน (Presbyterian) นั้น เป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายสก๊อต-ไอริช (Scot-
Irish) และสืบทอดความคิดการปฏิรูปศาสนา ซึ่งจอห์น น๊อกช์ (John Knox) ที่เห็นด้วยกับคําสอน
ของจอห์น คาลวิน (John Calvin) นํามาใช้ที่สก๊อตแลนด์ (Scotland)8 กลุ่มนี้ได้อพยพเข้าสู่อเมริกา 
เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและในระยะแรกอาศัยอยู่ในแถบเมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) 
หรือบริเวณนิวคาสเซิล (Newcastle) ในมลรัฐเดละแวร์ (Delaware) การอพยพที่ต่อเนื่องทําให้พวก
เขาเข้าไปตั้งหลักแหล่งในมลรัฐเพนซิลวาเนีย รองจากพวกเยอรมัน นอกจากนั้นยังมุ่งหน้าไปทาง

                                                           
3William O. Kellogg, American History : The Easy Way (New York: 

Barron’s Education Series, Inc.1999), 19. 
4Winthrop D. Jordan and Leon F,Litwack, The United States, 4th ed., 

(U.S.A.: Prentice Hall, 1994), 41. 
5จอห์น คาลวิน หรือกาลแวง เป็นชาว ฝรั่งเศส ได้รับการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยปารีส 

ต่อมาได้สนใจ แนวคิดทางศาสนาของลูเทอร์และสวิงลี จึงได้รับคําสอนเหล่านั้นมาปรับปรุง คาลวิน  
มองว่า พระเจ้าเป็นเรื่องท่ีมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ แต่มนุษย์สามารถเข้าในพระคัมภีร์ได้ คําสอนของ
เขาแพร่หลายเข้าไปถึงประเทศอังกฤษและอเมริกา ซึ่งเรียกว่า เพรสไบทีเรียน 

6Winthrop S. Hudson, Religion in America. 3rd ed, (New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1981), 33-36. 

7Winthrop D. Jordan and Leon F, Litwack, The United States, 4th 
ed.,(U.S.A.: Prentice Hall, 1994), 32-33. 

8Winthrop S. Hudson, Religion in America, 41. 
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ตะวันตกเฉียงใต้ที่มลรัฐแมรีแลนด์ (Maryland) และเวสท์เวอร์จิเนีย (West Virginia) รวมทั้ง นอร์ท 
แคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนา (North Carolina, South Carolina) ด้วย9 ท่ามกลางความ
หลากหลายของคณะต่างๆ ในนิกายโปรเตสแตนท์ที่กระจายตัวอยู่ในมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา
พบว่า คณะเพรสไบทีเรียนเป็นคณะหนึ่งที่มีจํานวนการจัดตั้งคริสตจักรในมลรัฐต่างๆ อยู่มาก10 

กล่าวโดยสรุปภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นผลทําให้เกิดการขยายตัวของ
ประชากรไปทั่วทั้งยุโรปและอเมริกาปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดการขยายตัวทางวัฒนธรรม 
กล่าวคือ สถาบันทางศาสนาหลายคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณเป็นกระแสกระตุ้น
ให้คนกลับมาศรัทธาในคริสต์ศาสนา ที่ได้ขยายตัวไปพร้อมกับการสร้างสังคมใหญ่ในดินแดนตะวันตก
ที่ผู้อพยพเข้าไปจับจอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นสําคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งของการผลักดันให้ผู้คน
สมัครเป็นมิชชันนารีทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการ
ขยายอํานาจของชาติมหาอํานาจตะวันตกในหมู่ประเทศโลกที่ 3 ทําให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นพลังสําคัญก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เว้นแม้แต่สยามและล้านนา 

 
2.พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และบริบทของเมืองเชียงรายก่อนการเข้ามาของคริสต์ศาสนา 

ควรเข้าใจก่อนว่าการกล่าวถึงบริบททางสังคมใดๆ นั้น จําเป็นต้องมองให้เห็นว่าสังคม
นั้นๆ เป็นผลพวงของระบบเศรษฐกิจ - การเมืองที่ส่งผลต่อกันโดยมีระบบเศรษฐกิจเป็นรากฐานสําคัญ
ของการเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคมและส่งผลให้ระบบการเมืองตลอดจนสังคมและศิลปวัฒนธรรม
เปลี่ยนไปและสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจดังกล่าวแต่ก็มิอาจปฏิเสธบทบาทของการเมืองและสังคม
วัฒนธรรมที่มีผลสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจเช่นกัน กล่าวโดยสรุปในที่สุดแล้วทั้งเศรษฐกิจ - การเมือง
และสังคมวัฒนธรรมล้วนมีผลต่อกันและไม่อาจแยกปัจจัยหนึ่งออกไปเป็นเอกเทศการจะเข้าใจสังคม
ให้ดีควรมองให้เห็นบทบาทของปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ซึ่งสัมพันธ์และมีผลต่อกัน 

ในอดีตระบบเศรษฐกิจของคนไทยทุกกลุ่มเป็นแบบศักดินา สังคมมี 2 ชนชั้น คือ เจ้า
ที่ดินและไพร่ เศรษฐกิจเป็นแบบพอยังชีพ การค้าขายมีจํากัดเมืองเป็นหน่วยการปกครองระดับบน 
เป็นที่ตั้งของวังและวัด เมืองที่มีกําแพงล้อมรอบเป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยน ศูนย์กลาง
อํานาจการปกครอง เรียกว่า “เวียง” นอกจากภายในเวียงจะมีวังและวัด ซึ่งมีเพียงข้าทาสบริพารที่ชน
ชั้นปกครองไว้ใจนอกเขตกําแพงเมืองเป็นเขตเกษตร ไพร่ทํานา - ไร่ ส่วนไพร่ส่วยมักอยู่ในเขตห่างไกล
มีหน้าที่หาของปุามาเป็นส่วยส่งให้เจ้านายในสังคมล้านนานั้น ระบบควบคุมกําลังคนในสังคม
เกษตรกรรม เป็นระบบที่ชนชั้นปกครองมี อํานาจเหนือ “ดินน้ํ า” อาศัยกรรมสิทธิ์ เหนือ

                                                           
9Winthrop D. Jordan and Leon F. Litwack, The United States, 33. 
10Idid., 41. 
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ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคุมปกครองและเรียกร้องผลผลิตและแรงงานจากชนชั้นที่อยู่ภายใต้การ
ปกครอง โดยถูกควบคุมหรือได้รับการสนับสนุนจากคติความเชื่อท้องถิ่นและพุทธศาสนา11 

กล่าวเฉพาะเมืองเชียงรายอันเป็นเมืองสําคัญทางชายแดน ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรล้านนาแห่งแรกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1262 (พ.ศ. 1805) ซึ่งในช่วงเริ่มแรกรู้จักในนาม โยนรัฐ 
ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํากกแวดล้อมด้วยเมืองใหญ่อ่ืนๆ คือ เมืองพะเยาทางใต้เมืองเชียงแสนทาง
เหนือกลุ่มเมืองเงี้ยวทางตะวันตกเมืองเทิงกับเมืองเชียงของทางตะวันออกซึ่งต่างเป็นชุมทางการติดต่อ
กับลาวและเชียงรุ่งโดยล่องเรือตามลําน้ําโขง ด้วยปัจจัยทางธรรมชาติหลายประการ เช่น มีพ้ืนที่ราบ
ลุ่มผืนใหญ่สุดในบริเวณนี้ มีทําเลที่เชื่อมกับกลุ่มเมืองทั้งตอนบนตอนล่างตะวันออกและตะวันตก ทํา
ให้แอ่งในลุ่มแม่น้ํากกกลายเป็นฐานที่มั่นหลักของพญามังรายในการขยายพระราชอํานาจลงไปทางใต้ 
12 การที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของล้านนาก่อนเชียงใหม่ เมื่อมีการตั้งเมืองหลวงใหม่ เชียงรายจึง
เปลี่ยนบทบาทไปเป็นลูกเมืองหลวงอยู่ระยะหนึ่งและเป็นเมืองด่านที่สําคัญของล้านนาในเวลาต่อมา 

การถือกําเนิดข้ึนของเมืองเชียงราย นอกจากจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทางการเมืองที่พญามัง-
รายต้องการจะขยายศูนย์กลางอํานาจในเขตตอนบน เพ่ือขยายอํานาจลงสู่เมืองในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ํา
ปิง13 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการค้านับเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ในทัศนะของชาวตะวันตกที่ต้องการขยาย
การค้าเข้าไปทางตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน เชียงรายเป็นเมืองที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคนี้เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางคาราวานพ่อค้าจากยูนนาน รัฐไท
ใหญ่สู่ล้านนา การที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ํากกซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ําโขง ทําให้เชียงรายกลายเป็น
เมืองท่าริมฝั่งแม่น้ําศูนย์กลางการค้าระหว่างล้านนา รัฐไทใหญ่และเมืองลาวอ่ืนๆ14 นอกจากในฐานะ
หัวเมอืงหน้าด่าน เชียงรายยังมีท่ีราบกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกข้าวทําให้เชียงรายเป็น
แหล่งผลิตข้าว หมากและมะพร้าว ส่งไปขายยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเช่นเชียงทองหลวงพระบางอีก
ด้วย15 

ชาวตะวันตกคนแรกที่เขียนบันทึกเมื่อเดินทางมาถึงล้านนาคือชาวอังกฤษชื่อ ราล์ฟฟิตซ์ 
(Ralph Fitch) ได้เดินทางจากเมืองเปกู พม่าในปี ค.ศ. 1587 (พ.ศ. 2030) เขาได้เขียนไว้ว่า  

 

                                                           
11รัตนาพร เศรษฐกุล,หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ (กรุงเทพฯ:

สํานักพิมพ์สร้างสรรค์, 2546), 7. 
12ศรีศักร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2545), 155. 
13ดูรายละเอียดใน สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์, 2544) 
14รัตนาพร เศรษฐกุล “ ความสัมพันธ์ในอดีตของห้าเชียง” ใน เอกสารประกอบการ

สัมมนา ศิลปวัฒนธรรม 5 เชียง วันที่ 1-6 มีนาคม 2537 ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท อ.เมือง จ.
เชียงราย, วิทยาลัยครูเชียงราย, ม.ป.ท., ม.ป.ป., 5. 

15H.Warring Smyth, Note of Journey on the upper Mekong (London: 
John Murrey, 1895), 201. 
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“…มายังที่นี่ถึงจามาฮาย (เชียงใหม่) มีพ่อค้าเดินทางมาจากเมืองจีนมากมาย ได้นําเอา
สินค้ามาด้วยหลายชนิดเช่น ชะมด เครื่องเงิน และอีกหลายอย่างของจีนทํา…”16 

ซึ่งแน่นอนว่าพ่อค้าจากเมืองจีนที่ ราล์ฟฟิตซ์ กล่าวถึง ย่อมเดินทางผ่านเมืองเชียงราย
เพ่ือขนถ่ายสินค้าไปค้าขายที่เมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในขณะนั้น17 

สภาพสังคมของเมืองเชียงรายประกอบไปด้วยกลุ่มชนอันเกิดขึ้นมาจากการผสม
กลมกลืนกันทางสังคมและวัฒนธรรมของคน 2 พวกคือพวกที่อาศัยบนพ้ืนที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้ําคือ
กลุ่มไทยวน และพวกที่อาศัยอยู่บนที่สูง (ละว้า) หรือลัวะอาศัยกระจายกันอยู่เป็นวงกว้างโดยเฉพาะ
เขตเชิงดอยทั่วดินแดนตอนบนและเขตที่สูงทั้งในแอ่งเชียงรายและเรียงรายลงมาที่ราบริมแม่น้ําปิ ง18 
แล้วต่อมาได้สืบเชื้อสายกลายเป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายและพะเยา19 ลักษณะเด่นทางสังคมของผู้คน
ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ํากกคือความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยมีไทเป็นเจ้าปกครอง และมีชาวลัวะ 
เป็นไพร่ คนไทตั้งบ้านเรือนในที่ราบลุ่มที่เหมาะกับการทํานาดํา และรู้จักการทําเหมืองฝาย ส่วนลัวะ
จะอยู่บนพ้ืนที่สูง ทําข้าวไร่และเพาะปลูกพืช20 จากบันทึกของ Dr. David Richardson นักสํารวจ
ชาวอังกฤษ ผู้ได้รับคําสั่งจาก Lord William Bentinck ผู้ว่าการใหญ่ของอินเดีย (ผู้แทนรัฐบาล
อังกฤษ) ให้เดินทางจากเมืองเมาะละแหม่ง (Maulmain) เข้าไปสถาปนาการค้าขายกับล้านนาและรัฐ
ฉานใน ปี ค.ศ. 1829 - 1838 (พ.ศ. 2372 - 2381) ได้กล่าวถึงสภาพสังคมในล้านนาว่าเป็นดินแดน
แห่งพหุวัฒนธรรมเพราะมีประชากรที่มีเชื้อชาติหลากหลาย ผู้คนส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยง พม่า มอญ 
และชาวจีนกลุ่มเล็กๆจํานวนหนึ่ง มีคนไทนั้นอาศัยอยู่ในล้านนาไม่มากนักและมักอาศัยอยู่ในเขตเมือง
เสียมากกว่า21 รวมไปถึงชาวเขากลุ่มต่างๆเช่น มูเซอร์22 หรือลาหู่ จากจดหมายเหตุเมืองเชียงราย

                                                           
16ศศิกานต์ คงศักดิ์, “ จดหมายเหตุราล์ฟฟิตซ์ ( Ralph Fitch) ค.ศ.1586 – 1587” ใน  

100 เอกสารส าคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ล าดับที่ 3 (วรรรคดีและเอกสารตะวันตก) 
วินัย พงษ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2553), 149. 

17ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 พ่อค้าจากจากจีนตอนใต้เดินทางเข้ามายังตอนเหนือของ
ประเทศไทย โดยใช้เส้นทาง 2 ทางคือ 1) เส้นทางยูนนาน – เชียงตุง – เชียงราย – เชียงใหม่ (อาจจะ
รวมไปถึงเมืองลําพูนและลําปาง) และ 2) เส้นทางยูนนาน – เชียงราย – พะเยา – แพร่ – ท่าอิฐ(จ.
อุตรดิตถ์) ดูลายละเอียดใน วงศ์สักดิ์ ณ เชียงใหม่, บรรณาธิการ, เจ้าหลวงเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2539), 95 – 96. 

18สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 52. อ้างจาก สงวน โชติสุขรัตน์, “ตํานาน
เจ้าสุวรรณคําแดง” ประชุมต านานล้านนาไทย, 117-160. 

19สุจิตต์ วงษ์เทศ, ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2538) ,17. 

20สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 
56. 

21ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, “ จดหมายเหตุของหมอเดวิด ริชาร์ดสัน ภาพสะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา อังกฤษ สยามและพม่า ” ใน 100 เอกสารส าคัญ : สรรพสาระ
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พบว่าภายหลังเมื่อมีการตั้งเมืองใหม่ขึ้นใน ปี ค.ศ. 1844 (พ.ศ. 2387) ได้การกวาดต้อนชาวไทเขิน
จากเชียงตุงเข้ามาสมทบอีก23 

นอกจากนี้ พุทธศาสนายังมีผลต่อสังคมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาเพราะพระสงฆ์เข้ามา
มีบทบาทในด้านการเมืองและการศึกษา ซึ่งหล่อหลอมให้สังคมล้านนามีอุดมคติในเรื่องบุญและการ
บริจาคทาน เพ่ือขึ้นสวรรค์ในภพหน้าจนการบริจาคและสร้างบุญกับวัดและศาสนาสถานกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของชาวล้านนาทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นบริจาคทรัพย์สินและแรงงานเพ่ือเพ่ิม
จํานวนศาสนสถานหรือสร้างเสริมศาสนสถานที่มีอยู่แล้วให้อลังการยิ่งขึ้นอีกทั้งยังพบด้วยว่านับตั้งแต่
สมัยพญากือนาเป็นต้นไปพระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพิพากษาคดีความต่างๆ ร่วมกับขุนนาง24 เรา
อาจจะจินตนาการถึงสภาพสังคมล้านนาในยุคจารีตที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาได้
จากบันทึกของ ราล์ฟฟิตซ์ (Ralph Fitch) ที่กล่าวถึงพิธีกรรมในงานศพของชาวล้านนาว่าจะมีการ
นิมนต์พระสงฆ์ 1 - 2 รูป มาสวดทุกคืนและมีการถวายพระไตรจีวรให้แก่พระ25 ส่วนบันทึกของ Dr. 
David Richardson ให้รายละเอียดว่าชาวล้านนานั้น นับถือทั้งพุทธและผี เชื่อถือโชคลางและไสย
ศาสตร์ต่างๆ ส่วนพระภิกษุล้านนานั้นยังทําหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เด็กชายด้วย26 วัด
ในล้านนาไม่เพียงแต่เป็นศาสนสถานใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
แขนงวิชาต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย ในภาคเหนือจะมีหอไตรสําหรับเก็บรักษาพระธรรมคัมภีร์ ตํารายา
แผนโบราณ ตํารา โหราศาสตร์ กฎหมาย วรรณคดี ศิลปะ การก่อสร้าง แม้กระทั่งศิลปะการต่อสู้27 ผู้
ที่ผ่านการบวชเรียนแล้วถือว่าเป็น “คนสุก” คือจิตใจได้รับการกล่อมเกลาแล้วยังได้รับความรู้ติดตัว

                                                                                                                                                                      

ประวัติศาสตร์ไทย ล าดับที่ 3 (วรรรคดีและเอกสารตะวันตก) วินัย พงษ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ 
(กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2553), 158. 

22จากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในเชียงราย มักจะกล่าวถึงมูเซอร์ ว่าเป็นกลุ่มชนที่มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับชาวไทยวน ดูรายละเอียดใน ,เสถียร พันธรังสี และ อมพร ทีขะระ ,ผู้แปล, 
ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง,พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550) และ พิษณุ จันทร์วิทัน, 
ผู้แปล, ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง, พิมพ์ครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2539) 

23สงวน โชติสุขรัตน์, “จดหมายเหตุเมืองเชียงราย”ใน ต านานเมืองเหนือ, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2552), 189-190. 

24วินัย พงศ์ศรีเพียร, คลองตัดค าพุทธโฆษาจารย์ (กรุงเทพฯ: โครงการเมธีวิจัยอาวุโส 
“กฎหมายตราสามดวง :ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก” ในความสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 95. 

25ศศิกานต์ คงศักดิ์,“ จดหมายเหตุราล์ฟฟิตซ์ ( Ralph Fitch) ค.ศ.1586 – 1587”,150. 
26ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, “ จดหมายเหตุของหมอเดวิด ริชาร์ดสัน ภาพสะท้อน

ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา อังกฤษ สยามและพม่า ”, 159. 
27อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, “การวิเคราะห์สังคมเชียงใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตาม

ต้นฉบับใบลานในภาคเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), 255. 
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ออกมาประกอบอาชีพ หากบวชนานและสามารถไปถึงตําแหน่งเจ้าอาวาสแล้วลาสิกขาบทก็จะได้รับ
หน้าที่ดูแลกิจการของวัดและได้รับการยกเว้นการเกณฑ์แรงงาน28 

ในทางการเมืองความสําคัญของเมืองเชียงรายในสมัยราชวงศ์มังราย เมืองเชียงรายมี
ฐานะเป็นเมืองอุปราช และเป็นศูนย์กลางของกลุ่มเมืองในเขตล้านนาตอนบน (ที่ราบลุ่มแม่น้ํากก) ใน
สมัยพม่าปกครอง เมืองเชียงรายมีความสําคัญรองจากเชียงแสน เพราะที่ตั้งเมืองเชียงแสนอยู่ใกล้ด้าน
พม่ามากกว่าเชียงราย ดังนั้นใน ปี ค.ศ. 1701 (พ.ศ. 2244) เป็นต้นมา พม่าให้เชียงแสนเป็นศูนย์กลาง
ทางตอนบนของล้านนาขึ้นตรงกับพม่า (เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของล้านนาตอนล่าง) และใน ปี ค.ศ. 
1733 (พ.ศ. 2276) เมืองแพร่ น่าน ลําปาง ฝาง เมืองสาด เมืองเชียงของ และเมืองเทิงขึ้นต่อเมือง
เชียงแสน แม้ว่าเมืองเชียงรายมีความสําคัญเป็นรองเชียงแสน แต่เมืองเชียงรายก็ไม่ได้ขึ้นตรงต่อเมือง
เชียงแสน พ้ืนเมืองเชียงราย กล่าวว่า “..ดังเมืองเชียงรายจัดได้เป็นเลกทัพพ้องกับเมืองเชียงแสนก็บ่มี
..”29 บริบทของเมืองเชียงรายถูกปรับเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ตามแต่ละช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายดูเหมือนจะมีบทบาทสําคัญในสมัยเจ้าฟูาหลวงเมืองแพนกินเมือง
เชียงราย (ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 22) เพราะกษัตริย์พม่าให้เมืองเชียงรายมีอํานาจครอบคลุม
เมืองพะเยา เมืองพาน เมืองเทิง เมืองชลาว และเมืองลอ หากเชียงรายมีศึกสงครามจะสามารถระดม
กองทัพจากเมืองดังกล่าวได้30 

ภายหลังจากการปกครองของพม่า เมืองเชียงรายได้ถูกทิ้งร้างไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ค.ศ. 1837 (พ.ศ. 2380) Lord Auckland ผู้ว่าการใหญ่ของอินเดียส่งคณะสํารวจนําโดยร้อยเอกแม็ค
คลายด์ (William Couperus Mac Leod) เดินทางจากเมืองเมาะละแหม่ง (Maulmain) เข้าไป
สถาปนาการค้าขายกับล้านนาและรัฐฉานและสํารวจเส้นทางไปจีนตอนใต้นับเป็นนักสํารวจ
ชาวตะวันตกคนแรกที่เดินทางไปถึงสิบสองพันนาโดยผ่านเชียงใหม่และเชียงตุง ขณะที่ MacLeod 
เดินทางผ่านเวียงปุาเปูา และเมืองเชียงรายเพ่ือมุงหน้าสู่ เชียงตุง เขาได้พบว่าเมืองหลายเมืองมี
พลเมืองบางเบา และเมื่อเขาเดินทางมาถึงเมืองเชียงราย เขาได้บรรยายถึงกายภาพของเมือง ภายหลัง
การถอนกําลังของกองทัพพม่าออกจากล้านนา ซึ่งทําให้เชียงรายได้กลายเป็นเมืองร้างไป31 ดังความว่า 

 

                                                           
28Danial McGilvary, A Half Century among the Siames and Laos (New 

York: FlemmingH.Revell, 1962), 114. 
29สรัสวดี อ๋องสกุล(ปริวรรต), “พ้ืนเมืองเชียงราย”, หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนาจาก

เอกสารคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา ,โครงการปริวรรตคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา จากอักษรธรรม
ล้านนาเป็นอักษรไทยกลางสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534, 40. 

30เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน 
31Volker Grabowsky, “ล้านนา สิบสองพันนา และรัฐฉานในสายตาของชาวตะวันตก 

จดหมายเหตุของ W.C. Mcleod และ Dr. Richardsinเกี่ยวกับการเดินทางเมื่อปี ค.ศ.1836/37 ”  
ใน ประวัติศาสตร์ปริทรรศน์ : พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติ พลโท ด าเนิรเลขะกุลเนื่องในโอกาสมีอายุ
ครบ 84 ปี, เอกสารวิชาการครรลองไทย ลําดับที่ 3 (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2542), 175. 
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เชียงรายเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน พระราชวังและบางส่วนของเมือง ตั้งอยู่บน
เดินเขาเตี้ยๆยื่นออกมาตรงแม่น้ํา เมืองล้อมรอบด้วยกําแพงอิฐ มีซากเจดีย์เป็นจํานวนมาก 
และมีประตูโขง เมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ 32 

 
สอดคล้องกับข้อความในจดหมายเหตุเมืองเชียงรายที่ได้พรรณนาถึงเมืองเชียงรายใน

ช่วงเวลานี้ไว้ว่า  
 

แต่เดิมมาเมืองเชียงรายเปล่าว่างหายสูญมาเป็นเวลาช้านาน จะกี่สักร้อยปีก็ไม่
สามารถรู้ได้ จนเป็นปุารกดงทึบเป็นที่อาศัยอยู่แก่ช้างปุา เสือ หมี แรด สู้ ระมัง กวางฟานและ
สัตว์ปุาทั้งหลาย ไม่มีผู้คนจะตั้งบ้านเรือนอยู่ระวังรักษาได้จนตลอดถึงศักราช 1205 ตัว ปีเหม้า 
(ปีเถาะ) มีเจ้ามโหตรประเทศ ฯเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่องค์ที่ 5 มีคําสั่งให้เจ้านายบุตรหลานขึ้นไป
ตั้งเมืองอยู่คือเกณฑ์เอาเจ้าธรรมลังกาเป็นเจ้าเมือง เจ้าอุ่นเรือนเป็นอุปราชเจ้าคําแสนเป็น
ราชวงศ์ และเจ้าชายสาม เจ้าปูเก๋ียง เจ้าสิงหราชบุตรพญาท้าวแสน ราษฎรทั้งมวล เกณฑ์เอาคน 
4 พวก คือพวกเชียงตุง พวกพยาก เมืองเลนเมืองสาด ได้ 1000 คนเศษ 33 

 
ข้อความข้างต้นบรรยายถึงภาพของเมืองเชียงราย ภายหลังจากสงครามระหว่างล้านนา

กับพม่าสิ้นสุดลง เมืองเชียงรายกลายเป็นปุารกดงทึบเป็นที่อยู่ของสัตว์ปุาเสือหมี หลังจากสงครามช่วง
ชิงผู้คนระหว่างไทยกับพม่าสิ้นสุดลง เมืองเชียงแสนและเมืองเชียงรายคงถูกทําลายอย่างย่อยยับ เพ่ือ
มิให้เป็นแหล่งซ่องสุมของข้าศึก ช่วงเวลาที่ MacLeod เดินทางเข้าสู่ล้านนาเป็นระยะเวลาที่เชียงใหม่
และบรรดาหัวเมืองของล้านนากําลังฟ้ืนฟูตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ หลังจากที่ได้รับความ
เสียหายมาจากสงครามระหว่างสยามกับพม่า และหลังจากการเดินทางผ่านเมืองเชียงรายของ 
William Couperus MacLeod อีก 6 ปีต่อมา ได้มีการจัดตั้งเมืองเชียงรายขึ้นมาใหม่เพ่ือเป็นกําลัง
ช่วยเหลือเชียงใหม่ปูองกันภัยจากพม่าโดยมีฐานะเป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่ พระเจ้ ามโหตร
ประเทศ เจ้าหลวงองค์ที่ 5 ของเชียงใหม่ได้ประชุมคณะเจ้าขัน 5 ใบซึ่งเป็นองค์กรปกครองของสูงสุด
ของล้านนา เพื่อพิจารณาสถานภาพของหัวเมืองล้านนาฝุายเหนืออันได้แก่ เชียงราย เชียงแสน พะเยา 
และงาวได้มีมติให้จัดตั้งองค์กรปกครองขึ้น แล้วกราบบังคมทูลขอตั้งเมืองขึ้นพร้อมกัน 3 เมืองคือ 
เมืองเชียงราย เมืองพะเยา และเมืองงาว ในปี ค.ศ. 1844 (พ.ศ.2387)34 ให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองขึ้น
ตรงต่อเชียงใหม่ รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งนายธรรมลังกาเป็นพระยารัตนาเขตเป็นเจ้า

                                                           
32ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, “วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ ในสายตาของกัปตันวิลเลียมแม็ก

คลายด์” ใน 100 เอกสารส าคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ล าดับที่ 3 (วรรรคดีและเอกสาร
ตะวันตก), 205. 

33สงวน โชติสุขรัตน์, “จดหมายเหตุเมืองเชียงราย”ใน ต านานเมืองเหนือ, 189-190. 
34“ใบบอกพระยาเชียงใหม่ เรื่องตั้งเมืองเชียงราย เมืองพะเยา และเมืองงาว จ.ศ. 

1276” ใน จดหมายเหตุนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี, 2542), 122 
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เมืองเชียงราย35 เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนสถานะจากการเป็นเมืองขึ้นของ
พม่ามาเป็นประเทศราชของรัฐสยาม  

แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาตั้งแต่ประมาณ ปี ค.ศ. 1262 - 1873 (พ.ศ. 1805 - 2416)36 
เป็นยุคที่ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนจารีตประเพณีที่สําคัญของล้านนา
ไม่ได้เปลี่ยนแปลง เพียงแต่เปลี่ยนกลุ่มผู้ปกครองเท่านั้น37 ดังจะเห็นได้จากในสมัยที่พม่าปกครอง
ล้านนา และพระเจ้าสุทโธครองเมืองเชียงรายนั้น คงปฏิบัติตามจากรีตดั้งเดิม เช่นการกัลปนาที่ดิน
ให้แก่วัดพระหลวงเมืองเชียงราย ซึ่งได้กระทํามาแต่พญามังราย พระเจ้าสุทโทก็ยอมรับกฏเกณฑ์เดิม
ดังความว่า “..ลูนนั้นฟูาสุทโธธัมมราชปราบได้ล้านนา ได้จิ่งถามหาจารีตปาเวณีเช่นเจ้าฟูามังรายรู้แล้ว 
ซ้ํามาทานลัวะข้าพระเจ้านั้นไว้กับพระหลวง ตามจารีตพระมังรายเจ้าแล...”38 

ล้านนาในฐานะหัวเมืองประเทศราชของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเจ้าเมืองมี
อาญาสิทธิ์ในการปกครองเศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีเยี่ยงพระมหากษัตริย์ สยาม
กําหนดหน้าที่ของเจ้าเมือง 4 ประการ คือช่วยปูองกันพระราชอาณาเขต ช่วยขยายพระราชอาณาเขต 
ช่วยเหลือในการสงคราม และส่งเครื่องราชบรรณาการและต้นไม้เงินต้นไม้ทองทุก 3 ปี เนื่องจากที่ตั้ง
ที่อยู่ห่างไกลยากต่อการใช้อํานาจควบคุมอย่างเด็ดขาด และเนื่องจากล้านนามีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่
เป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพ ในระยะเริ่มต้นสยามจึงดําเนินนโยบายประนีประนอมและเอาอกเอาใจ
เจ้านายท้องถิ่นอย่างยิ่ง39 

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของล้านนา ค.ศ. 1873 - 1932 (พ.ศ. 2416 - 2475) เริ่มเมื่อ
อํานาจจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสยามหรือชาติตะวันตกรุกคืบเขามาสู่ล้านนา การเข้ามาของ
ชาติตะวันตกมีผลต่อประวัติศาสตร์ล้านนา นักประวัติศาสตร์ไทยมักให้ความสําคัญกับสนธิสัญญา
เบาว์ริ่ง ค.ศ. 1855 (พ.ศ. 2398) ที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจโดยที่รัฐบาลสยามต้อง
รับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินของคนต่างชาติ เมื่อคนในบังคับของอังกฤษเข้ามาทํามาหากินใน
ล้านนาและเผชิญปัญหาความไม่สะดวก หรือไม่ปลอดภัยเนื่องจากระบบการบริหารราชการที่ไม่
ทันสมัย หรือไม่มีประสิทธิภาพในมุมมองของชาวตะวันตก จึงเกิ ดการร้องเรียนหรือเรียกร้อง

                                                           
35พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก (พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2527),526. 
36พ.ศ.1805 เป็นปีที่พญามังรายสร้างเมืองเชียงราย พ.ศ. 2416 เป็นปีที่รัฐบาลสยาม ลง

นามในสนธิสัญญาเชียงใหม่กับอังกฤษ 
37รัตนาพร เศรษฐกุล,หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ (กรุงเทพฯ: 

สร้างสรรค์, 2546), 8. 
38สรัสวดี อ๋องสกุล(ปริวรรต), “พ้ืนเมืองเชียงราย”หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนาจาก

เอกสารคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา, 51. 
39Nigel J. Brailey, “The Origins of the Siamese Forward Movement in 

Western Laos 1885-92” (Unpublished Ph.D. dissertation, London University, 1968), 33. 
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ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจ้านายและท้าวขุนนางในล้านนาทําให้เกิดเป็นคดีความยืดเยื้อที่เสี่ยงต่อการที่
อังกฤษจะถือโอกาสเข้าผนวกล้านนาเหมือนกับที่ทํากับพม่ามาแล้ว40 

รัฐบาลสยามได้ใช้การคุกคามของอังกฤษเป็นข้ออ้างในการแทรกแซงการปกครองของ
เจ้านาย สร้างระบบการปกครองแบบรัฐชาติสมัยใหม่ขึ้น การปฏิรูปการปกครองในล้านนาโดยรัฐบาล
สยามเริ่มตั้งแต่การทําสนธิสัญญาเชียงใหม่ ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2416) เพ่ือแก้ปัญหาการทําปุาไม้ 
ปัญหาคดีความและปัญหาโจรผู้ร้ายบริเวณพรมแดนล้านนากับพม่าที่ทําให้คนในบังคับอังกฤษสูญเสีย
ผลประโยชน์ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินสัญญาเชียงใหม่ฉบับนี้ได้เริ่มการส่งข้าราชการไทยไปประจํา
อยู่ที่เชียงใหม่เป็นครั้งแรกโดยที่รัฐบาลมีนโยบายในชั้นต้นที่จะกํากับดูแลการทํางานของเจ้านายไม่ให้
เกิดกรณีพิพาทกับคนในบังคับอังกฤษ แต่สถานการณ์ในล้านนาไม่ดีขึ้นอังกฤษได้เรียกร้องให้สยามทํา
สัญญาเชียงใหม่ฉบับที่ 2 ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2426) ซึ่งกําหนดให้มีรองกงสุลอังกฤษประจําอยู่ที่
เชียงใหม่เพ่ือดูแลคนในบังคับอังกฤษ การที่รัฐบาลสยามต้องยอมให้อังกฤษมีข้าราชการประจําอยู่ใน
ล้านนา ทําให้สยามพยายามที่จะเข้าไปจัดระบบบริหารราชการด้วยตนเอง เพ่ือปูองกันปัญหาการยึด
อํานาจของอังกฤษในภาคเหนือ อย่างไรก็ตามสัญญาเชียงใหม่ทั้งสองฉบับได้เปิดโอกาสให้สยามปูทาง
ไปสู่การปฏิรูปการปกครอง เพ่ือสร้างระบบรวมศูนย์อํานาจพร้อมๆ กันไปกับการปูทางให้ระบบทุน
นิยมเข้ามาครอบงําเศรษฐกิจของล้านนาหรือภาคเหนือในเวลาต่อมา41 

การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นในล้านนาและหัวเมืองอ่ืนๆ  รวมไปถึงเมือง
เชียงราย คือ การรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาเข้าสู่ศูนย์กลาง เพราะทําให้จารีตท้องถิ่นล้านนาใน
ทุกๆ ด้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายร้อยปีสิ้นสลายลงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในล้านนาในการปฏิรูปการปกครอง ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
เศรษฐกิจ กล่าวคือ รัฐบาลสยามได้ยกเลิกระบบการสืบทอดอํานาจของเจ้านายในการปกครองล้านนา 
ลดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ยกเลิกขนบธรรมเนียมเก่าๆ ส่งผลให้ศักดิ์ศรีทางสังคมของเจ้านายตก
ต่ําลงที่เห็นได้ชัดคือระบบศักดินาไทถูกยกเลิกการเสียส่วยภาษีและการเกณฑ์แรงงานถูกแทนที่ด้วย
การเสียภาษีที่ดิน เสียภาษีรายหัวสําหรับประชาชน และการให้เงินเดือนแก่ข้าราชการเป็นการตอบ
แทนและชดเชยผลประโยชน์ที่เคยได้ตามระบบศักดินาไท นอกจากนี้ได้เกิดระบบอุปถัมภ์แบบใหม่
โดยกลุ่มคนในสังคมกลุ่มใหม่ในล้านนา ได้แก่ ข้าราชการสยาม ข้าราชการอังกฤษ นักธุรกิจต่างชาติ 
และมิชชันนารีอเมริกัน42 

 
3 พัฒนาการเผยแพร่คริสต์ศาสนาโดยมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในเมืองเชียงราย 

การเผยแพร่คริสต์ศาสนาของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในดินแดนล้านนาเริ่มต้น
เมื่อ ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) โดยเป็นการขยายตัวไปจากกรุงเทพฯ การเข้ามาของมิชชันนารีคณะ

                                                           
40ดูรายละเอียดใน พรพรรณ จงวัฒนา, “กรณีพิพาทระหว่างเจ้านครเชียงใหม่กับคนใน

บังคับอังกฤษอันเป็นเหตุให้รัฐบาลสยามจัดการปกครองมณฑลพายัพ (พ.ศ. 2401-2445)” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายาลัย , 2517) 

41รัตนาพร เศรษฐกุล,หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ, 14-15. 
42เรื่องเดียวกัน, 23. 
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ต่างๆที่เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นการวางรากฐาน
การทํางานของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในเวลาต่อมา กล่าวคือ มิชชันนารีจากสมาคม
มิชชันนารีแห่งลอนดอน (London Missionary Society) ได้เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสยาม 
ค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2371) และได้ชักจูงมิชชันนารีโปรเตสแตนท์สังกัดคณะอ่ืนๆ  อย่างเช่น 
คณะกรรมาธิการอเมริกัน (The American Board of Commissioners for foreign Misssion – 
ARCFM) และคณะธรรมการอเมริกันแบ๊บติสต์ติสท์ (The American  Bitist Foreign Mission- 
ABFMU ) มาดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ศาสนาในช่วงทศวรรษที่ 1830 (พ.ศ. 2373) และอีก 10 ปี
ต่อมามิชชันนารีเพรสไบทีเรียนคู่แรกได้เดินทางมาสู่บางกอกใน ค.ศ.1840 (พ.ศ. 2383)43 แต่การ
ดําเนินงานในระยะแรกไม่ประสบความสําเร็จมากนักเพราะคนไทยยังหวาดระแวงชาติตะวันตก และ
มิชชันนารีเองไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรม 44 คณะ
มิชชันนารีกลุ่มต่างๆ จึงถอนตัวจากการดําเนินงานในสยาม มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนก็เกือบ
ถอดตัวออกไปเช่นกัน แต่จากการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงมี
นโยบายเปิดความสัมพันธ์กับชาวตะวันตก ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ยังผลให้มิชชันนารีอเมริกัน
เพรสไบทีเรียนดําเนินงานในสยามอย่างต่อเนื่อง45 เพราะความสัมพันธ์นี้ส่งเสริมการเข้ามาของ
มิชชันนารี46 จนกระทั่งมีการจัดตั้งสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรโปรเตสแตนต์ที่
ดําเนินการโดยคริสเตียนชาวไทย ในค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500)47 มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนจึง
ลดบทบาทและสลายตัวลงใน ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) 

ควรกล่าวด้วยว่าการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยเริ่มขึ้น
พร้อมกับการขยายตัวของชาติตะวันตกในสยามประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งนับถือศาสนา
คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เป็นศาสนาประจําชาติ ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นในช่วงเกือบ
สองศตวรรษที่ผ่านมาอังกฤษได้ติดต่อกับรัฐสยามในด้านการค้าและความมั่นคงของอาณานิคมของ
ตนเองมาหลายครั้ง เช่น โดยส่ง John Crawfurd ใน ค.ศ. 1822 (พ.ศ. 2365) Henry Burney ใน 

                                                           
43ศิริพันธ์ นันสุนานนท์ , “ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของมิชชันนารีอเมริกันช่วง 

ค.ศ. 1820-1914  การสํารวจเอกสารเกี่ยวกับมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนที่ปฏิบัติงานในภาคเหนือของ
ประเทศไทย”(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาธรรมศาสตร์, 2547), 38. 

44คณะมนุษยศาสตร์ คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี, ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างคริสตจักรไทลื้อเชียงรุ่ง สิบสองปันนา กับคริสตจักรภาคเหนือในประเทศไทย อดีต – 
ปัจจุบัน  (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541), 16. 

45Herbert R. Swanson,“ Prelude To Irony : The Princeton Theology and the 
Practice of Presbyterian Missions in Northern Siam, 1867-1880” (Ph.D. Dissertation, 
Melbourne College of Divinity, Melbourne University, 2003), 1-2.  

46Joan Acocella, Mission to Siam : The Memoire of Jessie 
MackinonHartzel l (Honolulu: University of Hawaii, 2001), XII. 

47แคนเนทอี. แวลส์,ประวัติศาสตร์โปรแตสแตนต์ในประเทศไทย 1828-1958 (พระ
นคร: สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 1985), 179. 
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ค.ศ. 1826 (พ.ศ. 2369) John Bowring ใน ค.ศ.1855 (พ.ศ. 2398) และสิ้นสุดลงโดยสนธิสัญญา
กรุงเทพฯ (the Bangkok Treaty) ใน ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) และในดินแดนล้านนาอังกฤษก็ได้ส่ง 
W.C.Mcleod และ Dr. Richardson เข้ามาในปี ค.ศ.1836 - 1837 (พ.ศ. 2379 - 2380) เพ่ือ
ผลประโยชน์ด้านการค้าเป็นหลัก หากแต่อังกฤษต้องการเจรจาการค้ากับไทยมากไปกว่าผลประโยชน์
ทางการเมือง เนื่องจากนโยบายของอังกฤษต่อต่างประเทศตามเส้นทางการค้าตั้งแต่อังกฤษถึงจีน 
สําหรับอังกฤษ ประเทศไทยมิใช่เป็นเปูาหมายสําคัญเพราะอังกฤษมีมลายูกับพม่าอยู่แล้ว ยิ่งกว่านั้น
อังกฤษอยากจะใช้ประเทศไทยเป็นกําแพงเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ของตนในอาณานิคมของตน
เพราะฉะนั้นอังกฤษจึงไม่ส่งมิชชันนารีตั้งแต่ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375)48 

แต่สําหรับอเมริกาไม่มีประเทศที่จะวางตัวและขยายอํานาจทางการค้าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือจากประเทศไทย อเมริกาได้ติดต่อกับไทยตั้งแต่ ค.ศ.1818 (พ.ศ. 2361) 
ใน ค.ศ. 1833 (พ.ศ. 2376) อเมริกาได้ทําสนธิสัญญาทางการค้าที่มีลักษณะเหมือนสนธิสัญญาเบอร์นี่ 
ใน ค.ศ. 1850 (พ.ศ. 2393) อเมริกาส่ง Joseph Balestierเพ่ือทําสนธิสัญญาใหม่แต่ไม่สําเร็จ
เนื่องจากปัญหาสืบราชสมบัติของไทย49 แต่ได้ทําสนธิสัญญาฉบับใหม่ใน ค.ศ. 1856 (พ.ศ. 2399) 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาจึงดําเนินไปด้วยดี คณะบุคคลสําคัญที่สร้างอิทธิพลของอเมริกา
ในสังคมไทย คือ มิชชันนารีอเมริกัน รัฐบาลอเมริกันจึงสนับสนุนมิชชันนารีด้วย50 

คณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เริ่มการเผยแพร่ศาสนาที่กรุงเทพ ในปีค.ศ. 1840 
(พ.ศ. 2383) โดยศาสนาจารย์วิลเลียมพี บูเอลล์ และภรรยาติดตามมาด้วยศาสนาจารย์สตีเฟนแมตตูน 
และภรรยาพร้อมด้วยนายแพทย์ซามูเอลเรโนลส์ เฮาส์มาในปี ค.ศ.1847 (พ.ศ. 2390) ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นอย่างถาวรและตั้ง “คริสตจักรเพรสไบทีเรียนที่1กรุงเทพ” ขึ้นในอีกสองปีต่อมา 
ความสําเร็จของคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนนั้น ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะการคลี่คลายข้อ
กีดกันทางการเมืองในการประกาศศาสนา และเป็นเพราะชนชั้นปกครองระดับสูงของไทยมี
ความคุ้นเคยและยอมรับวิทยาการตะวันตกที่นํามาโดยมิชชันนารีทั้งประโยชน์ที่ได้รับก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่สนิทสนมและไว้วางใจยิ่งขึ้น51 

ขอบข่ายงานที่ขยายออกไปและจํานวนของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่
เพ่ิมขึ้น ทําให้คณะมิชชันนารีสามารถจัดตั้งเพรสไบเทอรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองระดับภาคมีหน้าที่
ควบคุมดูแล และจัดตั้งคริสตจักรหรือสถานีประกาศศาสนาขึ้นภายใต้อํานาจและเขตรับผิดชอบของ

                                                           
48เคียว อุค ลี, “การเผยแพร่ศาสนาคริสต์กับการตอบสนองของชาวพ้ืนเมืองในเอเชีย

ต ะ วั น ออก เ ฉี ย ง ใ ต้ ร ะห ว่ า ง  ค . ศ . 1 5 1 1 -1 9 9 0 ”  ( วิ ท ย า นิ พน ธ์ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 111. 

49David K. Wyatt, Thailand A short History (Chiang Mai: Suriwong Book 
Center, 1984), 179. 

50เคียว อุค ลี, “การเผยแพร่ศาสนาคริสต์กับการตอบสนองของชาวพ้ืนเมืองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ระหว่าง ค.ศ.1511-1990”,111. 

51ประสิทธิ์ พงศ์อุดม, ประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ชวน
พิมพ์, 2527), 1-2. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 

ตนในปีค.ศ. 1858 (พ.ศ. 2401) ผลที่เป็นรูปธรรมอีกประการหนึ่ง คือ มิชชันนารีคณะนี้ขยายงานของ
ตนออกไปนอกกรุงเทพฯ ครั้งแรกโดยจัดตั้งสถานีมิชชัน (Station) ที่เพชรบุรี ใน ค.ศ. 1861 (พ.ศ. 
2404) โดยมีครอบครัวศาสนาจารย์แดเนียลและนางโซเฟียแมคกิลวารีพร้อมด้วยครอบครัวศาสนา
จารย์ซามูเอลและนางเจนแมคฟาร์แลนด์เป็นมิชชันนารีชุดแรกจากการปฏิบัติพันธกิจที่เพชรบุรี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทางานกับเชลยศึกชาวลาวได้ทําให้ศาสนาจารย์แมคกิลวารีสนใจที่จะขึ้นมา
เผยแพร่คริสต์ศาสนาทางภาคเหนือของสยามอย่างในปีค.ศ. 1863 (พ.ศ. 2406) ศาสนาจารย์แมคกิล
วารีและศาสนาจารย์โจนาธานวิลสัน52 ได้เดินทางมาสํารวจที่เชียงใหม่ครั้งแรกเพ่ือหาลู่ทางในการตั้ง
ศูนย์มิชชันเผยแผ่คริสต์ศาสนาและเห็นว่าเป็นแหล่งที่ควรจัดตั้งศูนย์มิชชันขึ้นเนื่องจากมีความ
เหมาะสมหลายประการจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) ครอบครัวของศาสนาจารย์แดเนียล
และนางโซเฟียแมคกิลวารีพร้อมด้วยบุตรสองคนได้เดินทางมาตั้งงานเผยแพร่คริสต์ศาสนาในเชียงใหม่
โดยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) ถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่ 3 
เมษายนปีเดียวกัน คือการขยายการเผยแพร่ศาสนาออกไปสู่ส่วนภูมิภาคจัดตั้งคณะมิชชั่นลาวเผยแพร่
ศาสนาที่เชียงใหม่ 53 

ภายหลังจากรัฐบายสยามประกาศให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา  (Edict of 
Toleration) ในปี ค.ศ. 1878 (พ.ศ. 2421) เป็นผลทําให้มิชชันนารีได้ขยายงานออกไปตั้งมั่นยังชนบท
นอกเชียงใหม่และหัวเมืองอ่ืนๆ ในล้านนาอย่างกว้างขวางถึงแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางบ้างโดยในปี 
ค.ศ. 1880 (พ.ศ. 2423) ได้จัดตั้งคริสตจักรชนบท 2 แห่งคือคริสตจักรเบ็ธเลเฮมบ้านปากกองอําเภอ
สารภีและคริสตจักรแม่ดอกแดงบ้านแม่ดอกแดงอําเภอดอยสะเก็ดต่อมาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 
1885 (พ.ศ. 2428) มีการจัดตั้งองค์กรปกครองคริสตจักรเรียกว่าเพรสไบเทอรี่ลาว (The Presbytery 
of the Lao Mission) ซึ่งเป็นที่ประชุมของผู้แทนคริสตจักรท้องถิ่นมีอํานาจในการวางแผนงาน
สําหรับคริสตจักรขยายและตั้งคริสตจักรในเขตรับผิดชอบของตนไม่ต้องอยู่ภายใต้การนําของเพรสไบ
เทอรี่สยามเหมือนเมื่อก่อนช่วงเดียวกันนี้มิชชั่นลาวได้ขยายพันธกิจของตนออกไปยังลําปางและหัว
เมืองอ่ืนๆโดยมีการจัดตั้งสถานีมิชชั่นขึ้นที่ลําปางในปี ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2428) ต่อมาได้จัดตั้งสถานี
มิชชั่นที่ลําพูนในปี ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) (ภายหลังยุบรวมกับศูนย์มิชชันที่เชียงใหม่ในปีค.ศ. 1897 
(พ.ศ. 2440) ในปี ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) ได้จัดตั้งสถานีมิชชันที่แพร่อีกสองปีต่อมาคือปีค.ศ. 1895 
(พ.ศ. 2438) จัดตั้งสถานีมิชชั่นที่น่านและปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) มีการจัดตั้งสถานีมิชชั่นที่
เชียงรายนอกจากนี้มิชชันนารียังขยายงานไปยังเขตเชียงตุงของพม่าปี ค.ศ. 1904-1908 (พ.ศ. 2447 - 
2451) กับท่ีเชียงรุ่งแคว้นสิบสองปันนาทางตอนใต้ของจีนค.ศ. 1917 – 1941 (พ.ศ. 2460 - 2484)54 

                                                           
52ศาสนาจารย์โจนาธานวิลสัน เป็นสหายร่วมชั้นเรียนของศาสนาจารย์แมคกิลวารีที่

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ปริ๊นสตันและเป็นมิชชันนารีที่เดินทางมายังสยามพร้อมกันเมื่อปี ค.ศ.1858 
(พ.ศ. 2401) 

53ประสิทธ์ พงศ์อุดม, “ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนาในเชียงใหม่”หน่วยงานจดหมายเหตุ
ประวัติศาสตร์และวิจัยสภาคริสตจักรในประเทศไทย,ม.ป.ท,ม.ป.ป,1-3. 

54เรื่องเดียวกัน, 11. 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงสถานีมิชชั่นในหัวเมืองต่างๆ ของล้านนา 
ที่มา: Rev. John H. Freeman, An Oriental land of the free (Philadelphia: The 
Westminster Press, 1910). 

 
ศูนย์มิชชันนารีเชียงรายเป็นศูนย์มิชชันนารีล่าสุดที่จัดตั้งขึ้นในเขตแดนล้านนา มีประวัติ

ย้อนไปในปี ค.ศ. 1878 (พ.ศ. 2421) เมื่อครอบครัวของหนานสุวรรณคริสเตียนบ้านแม่ดอกแดง 
อําเภอดอยสะเก็ด ได้อพยพพร้อมกับหมู่ชนเชื้อสายชาวเชียงแสนจากเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง จํานวน 
2,500 คนที่ถูกกวาดต้อนมาในยุค "เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง" กลับไปสร้างบ้านแปงเมืองที่เชียงแสน 
หนานสุวรรณได้ประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาและมีผู้รับเชื่อเป็นคริสเตียน ภายหลังต่อมามิชชันนารี
ได้เข้าไปสถาปนาคริสตจักรเชียงแสนขึ้นในปี ค.ศ.1888 (พ.ศ. 2431) เป็นคริสตจักรแรกในเขต
เชียงราย ในช่วงเดียวกันนี้ ศาสนาจารย์แมคกิลวารี และ ศาสนาจารย์หนานตา จากเชียงใหม่ได้
เดินทางมายังเชียงรายและรับมอบที่ดินผืนหนึ่งจากเจ้าเมืองสําหรับตั้งสํานักงานศูนย์มิชชัน อีกสองปี
ต่อมามีการตั้งคริสตจักรเชียงรายที่บ้านแม่กอนสวนดอกในวันที่ 13 เมษายน ค.ศ.1890 (พ.ศ. 2433) 
โดยมีสมาชิกย้ายมาจากคริสตจักรเพรสไบเรียนที่หนึ่งเชียงใหม่และจากคริสตจักรแม่ดอกแดงเมื่อถึงปี
ค.ศ.1892 (พ.ศ. 2435) มีการตั้งคริสตจักรอีกแห่งหนึ่งที่เวียงปุาเปูาโดยมีคริสเตียนส่วนหนึ่งย้ ายมา
จากชุมชนคริสเตียน บ้านช่างคํา อําเภอหางดง จงัหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์มิชชันนารีเชียงรายเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1897 (พ.ศ. 2440) โดยมี
ครอบครัวศาสนาจารย์วิลเลียมนางอิสเบลลาดอดด์และครอบครัวนายแพทย์แคลร์นางแคทเธอลีนเดน
แมนเป็นมิชชันนารีมาประจําศูนย์มิชชันนารีแห่งนี้นับเป็นแหล่งปฏิบัติงานสําคัญที่ทําให้ศาสนาจารย์
ดอดด์สนใจชาวไทที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนจนเกิดแรงบันดาลใจออกสํารวจชนเผ่าไทและเขียนบันทึก
เรื่องราวการสํารวจไว้อย่างละเอียดซึ่งหลังจากศาสนาจารย์ดอดด์เสียชีวิตได้มีการรวบรวมบันทึก
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ดังกล่าวตีพิมพ์หนังสือชื่อว่า "The Tai Race : The elder brother of the Chinese" ค.ศ.1923 
(พ.ศ. 2466) ซึ่งนับว่าเป็นผลงานการสํารวจเกี่ยวกับชนชาติไทที่มีคุณค่าและมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การสืบค้นประวัติศาสตร์ชาติไทย 

เมื่อครอบครัวนายแพทย์วิลเลียม นางแอนนาเบลบริกส์ ย้ายมารับผิดชอบพันธกิจที่ศูนย์
มิชชันนารีเชียงรายในปี ค.ศ.1903 (พ.ศ. 2446) ได้มีการพัฒนาศูนย์มิชชันนารีเชียงรายให้มี
ความก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้นท่านได้หาทุนและดําเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ สําหรับศูนย์
มิชชันนารี สร้างโรงพยาบาล และโรงเรียน นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างศาลากลาง
จังหวัดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด อาคารที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข และเรือนจํา ทั้งยังเป็นผู้วางผังเมือง
เชียงรายเป็นแบบสมัยใหม่ด้วย55 

 
4 บทบาทของมิชชันนารีอเมริกัน เพรสไบทีเรียนกับสังคมเมืองเชียงราย 

วัตถุประสงค์แห่งการเข้ามาของมิชชันนารี ก็คือความพยายามที่จะทําให้คริสต์ศาสนา
เป็นที่ยอมรับของคนพ้ืนเมือง ด้วยเหตุนี้การดําเนินงานของมิชชันนารีไม่ว่าในด้านการแพทย์และ
การศึกษาก็ล้วนแต่มุ่งให้เกิดผลในด้านศาสนาทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังพบว่าบรรดามิชชันนารีที่เข้ามาใน
ล้านนานอกจากจะเป็นนักศาสนาแล้ว ยังมีนักวิชาการด้านต่างๆ มากมายนอกจากนั้นบุคคลเหล่านี้ได้
ใช้วิชาการหลายอย่างเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์กับคนสยามและคนล้านนา อันเป็นเครื่องมือ
หนึ่งของการเผยแพร่ศาสนา จากการศึกษาพบว่าบทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนกับ
สังคมเมืองเชียงรายสัมพันธ์กับพันธกิจหลัก ซึ่งมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่การประกาศศาสนา การศึกษา 
และการแพทย์สาธารณสุข56 

ด้านการประกาศศาสนา 
 

คณะกรรมการไปเยี่ยมโบสถ์ทางเหนือสามแห่ง และหลังจากที่ประชุมกับเจ้าผู้
ครองเมืองและกับพวกคริสเตียนแล้ว จึงมีการตกลงกันเป็นเอกฉันท์ว่าควรจัดตั้งศูนย์ขึ้นแห่งหนึ่ง
ในเขตนี้ และศูนย์นี้จะอยู่ที่เชียงราย คณะกรรมการเลือกเชียงราย ก็เนื่องจากเมืองนี้มีทําเลที่ตั้ง
เหมาะสม ไม่ห่างไกลจากเมืองอื่นๆ อีกหลายเมืองที่อยู่บริเวณต้นน้ําเดียวกัน และคล้ายกับ
เชียงรายคือเมืองต่างๆเหล่านี้มีประชากรที่ทําเกษตรกรรมมาตั้งรกรากกันอย่างแน่นหนา 
สืบเนื่องจากเมืองที่อยู่ใต้ลงไปมีประชากรอยู่หนาแน่นแล้ว และที่ดินมีราคาสูง ยิ่งไปกว่านี้ ยังมา

                                                           
55ประสิทธ์ พงศ์อุดม, “ศูนย์มิชชันนารีเชียงราย”หน่วยงานจดหมายเหตุประวัติศาสตร์

และวิจัยสภาคริสตจักรในประเทศไทย,ม.ป.ท,ม.ป.ป,1. 
56จอร์จ บรัดเลย์ แมคฟาร์แลนด์, เอ็ม. ดี.,บรรณาธิการ, หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ.

1828-ค.ศ.1928 แปลจาก Historical Sketch of Protestant Misstion in Siam 1828 – 1928, 
แปลโดย จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล, (กรุงเทพฯ:อินเตอร์ พับลิชชิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์, 2555), 161. 
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จากความเชื่อว่า ศูนย์แห่งใหม่นี้จะเปิดไปสู่บริเวณอันกว้างใหญ่ของชนเผ่าไทที่อยู่เหนือข้ึนไป ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ภายใต้อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน.57 

 
การเติบโตของคริสตจักรในภาคเหนือของประเทศไทยหรือในดินแดนล้านนามีความ

เกี่ยวข้องกับคริสตจักรในเชียงใหม่ เพราะว่าเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นที่คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
ดังได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น และจากจุดเริ่มต้นในเชียงใหม่นี้เองคริสต์ศาสนาได้แผ่กระจายไปทั่ว
ล้านนา โดยที่มิชชันนารีเป็นผู้นําคริสต์ศาสนาออกไปประกาศเผยแพร่ แต่การประกาศเผยแพร่คริสต์
ศาสนาในช่วงแรกนั้นมีปัญหาเนื่องจากถูกขัดขวางโดยเจ้ากาวิโลรส เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ใน
ขณะนั้น แม้ว่าเจ้ากาวิโลรสจะถึงแก่พิราลัยในปี ค.ศ. 1870 (พ.ศ. 2413) แล้วก็ตามความหวาดกลัว
ของประชาชนที่จะรับเชื่อเป็นคริสเตียนก็ยังคงมีอยู่จนกระทั่งในปี ค.ศ.1878 (พ.ศ. 2421) เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาแก่ประชาชนในเขตหัวเมืองฝุายเหนือจึงทําให้การประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาสามารถทําได้
ดีขึ้นตามลําดับ58 

เชียงรายนับเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มิชชันนารีให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเผยแพร่คริสต์ศาสนาเข้าไปสู่ดินแดนทางตอนเหนือในเขตรัฐฉานของพม่า 
และดินแดนทางตอนใต้ของจีนได้อย่างสะดวก ดังได้ยกคํากล่าวของแมคกิลวารี มิชชันนารีคนแรกที่
เดินทางเข้ามาสู่ดินแดนล้านนาไว้แล้วในย่อหน้าแรก นอกจากนั้นบันทึกของเคอร์ติส59 ได้กล่าวถึง
เชียงรายในประเด็นเดียวกันนี้อีกว่า  

 
เชียงรายเป็นสถานีที่มีเสน่ห์ที่สุดของคณะผู้สอนศาสนาเนื่องจากมีอากาศเย็น

สบาย ทั้งยังตั้งอยู่ในที่ซึ่งมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ และการเดินทางจากชายแดนตอนใด
ประเทศจีนมาถึงเมืองเชียงรายจะใช้เวลาเพียงสองสามวันเท่านั้น ตลอดจนอยู่ใกล้กับคนเผ่า
ต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบ 60 

 
 

 
                                                           

57แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี., กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 
ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี., แปลโดย จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล (กรุงเทพฯ: สยามประเทศ, 
2537), 489. 

58คณะมนุษยศาสตร์ คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี, ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างคริสตจักรไทลื้อเชียงรุ่ง สิบสองปันนา กับคริสตจักรภาคเหนือในประเทศไทย อดีต – 
ปัจจุบัน (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541), 21. 

59Mrs. Lilian Johnson Curtis มิชชันนารีที่เข้ามาปฏิบัติพันธกิจในล้านนา ระหว่าง 
พ.ศ.2438 -2442 

60เคอร์ติส ลิลเลียน จอห์สัน, ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอน 2 , แปล
โดย ชรัตน์ สิงหเดชากุล (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2546), 164. 
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ภาพที่ 2  พระยาภักดีราชกิจและภรรยา ครอบครัวคริสเตียนรุ่นแรกในเชียงราย 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
 

การประกาศศาสนาในเชียงราย เริ่มจากคณะมิชชันนารีนําโดย ดร.แมคกิลวารีได้เดินทาง
มาเชียงรายในปี ค.ศ. 1874 (พ.ศ. 2417) และได้ส่งเสริมให้คริสเตียนอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งใน
เชียงราย ปรากฏว่าได้มีคริสเตียนอพยพจากบ้านแม่ดอกแดง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พา
กันอพยพครอบครัวมาเช่น นายอ้ายตื้อ (ภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาภักดีราชกิจ) ตั้งรกรากอยู่
บ้านปุาอ้อ นางแล และครอบครัวของหนานสุวรรณ ตั้งรกรากอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําโขง อําเภอเชียงแสน 
และในปี ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) ดร.แมคกิลวารี ได้ตั้งคริสตจักรแห่งแรกที่บ้านหนานสุวรรณ ซึ่งย้าย
ไปจากบ้านแม่ดอกแดงในปี ค.ศ. 1880 (พ.ศ. 2423) จนกระทั่งมีคนรับเชื่อถึง 23 คน61 และต่อมาได้
มีการสถาปนาคริสตจักรเชียงรายขึ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) โดยทําพิธีที่บ้าน
นางแล และในวันที่ 14 เมษายน กระทําพิธีที่บ้านแม่กรณ์สวนดอก ต่อมามีการสถาปนาคริสตจักร
สามัคคีธรรมที่เวียงปุาเปูาขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 1892 (พ.ศ. 2435) ในปี ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) 
มีการขยายงานของคริสตจักรจนเกิดมีคริสตจักรเกิดขึ้นถึง 3 คริสตจักร ในปี ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) 
ได้เริ่มก่อสร้างคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย และสร้างเสร็จเมื่อปี  ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2457) มีการ
สถาปนาผู้ปกครองคือเถ้าแก่น้อยศรี เถ้าแก่อินตาสิงหเนตร เถ้าแก่หนานสุวรรณ พระยาภักดีราช
กิจ ลุงน้อยศรีวงค์ และศจ.ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี ดํารงตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลในระหว่างปี ค.ศ. 
1890 - 1896 (พ.ศ. 2433 - 2439) คริสตจักรเชียงรายในระยะแรกมีสมาชิกผู้ใหญ่ 50 คน และ
สมาชิกสํารอง 34 คน (ส่วนใหญ่โอนย้ายมาจากเชียงใหม่) ที่อยู่ในเชียงรายจริงๆ ก็มีลุงแสนกัต
น้องชายครูหนานตา (ศาสนาจารย์คนแรกในภาคเหนือ) และครอบครัวแม่หม้ายแสงเนเท่านั้น62  

                                                           
61คณะมนุษยศาสตร์ คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี, ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์

ระหว่างคริสตจักรไทลื้อเชียงรุ่ง สิบสองปันนา กับคริสตจักรภาคเหนือในประเทศไทย อดีต – 
ปัจจุบัน, 33. 

62ประวัติคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2552, เข้าถึงได้จาก
http://www.pak2cct.org 
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การเริ่มงานพันธกิจของมิชชันนารีที่เชียงรายมีงานหลักเหมือนกับศูนย์มิชชันนารีอ่ืนๆ 
คือ การประกาศคริสต์ศาสนาและตั้งคริสตจักรการแพทย์และการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งในด้านการ
ประกาศนอกจากจะมีคริสตจักรที่ได้รับการสถาปนาก่อนการตั้งศูนย์มิชชันนารีแล้วยังมีการขยาย
คริสตจักรออกไปตามหมู่บ้านชนบทหลายแห่งนับเป็นศูนย์มิชชันนารีที่มีการขยายคริสตจักรทั้งด้าน
จํานวนสมาชิกและจํานวนชุมชนอย่างรวดเร็วกว่าศูนย์มิชชันนารีอ่ืนๆเมื่อถึงวาระครบรอบ 100 ปีของ
คริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยปี ค.ศ.1928 (พ.ศ. 2471) ศูนย์มิชชันนารีเชียงรายมี
คริสตจักร 11 คริสตจักรสมาชิกราว 1,400 คน63 

มิชชันนารีสองคนที่มีบทบาทสําคัญในการประกาศศาสนาช่วงเริ่มแรกของเมืองเชียงราย 
คือ ศาสนาจารย์ดับบลิว คริฟตัน ดอดด์.ดี.ดี. และนายแพทย์ดับบลิว.เอ บริกส์ ดร.ดอด์ เป็น
นักภาษาศาสตร์ที่มีฝีมือ ดังนั้นท่านจึงสามารถเสนอพระวจนะของพระเยซูคริสต์ได้อย่างชัดเจนและ
สามารถชนะใจผู้ฟังได้ ดร.บริกส์ รับหน้าที่เป็นแพทย์ นักการศึกษา ศิษยาภิบาล และนักพัฒนาได้เป็น
อย่างดี64 

อนึ่งนอกจากมิชชันนารีที่มีบทบาทสําคัญดังกล่าวนามข้างต้นแล้วมิชชันนารีที่มีส่วนใน
การขยายงานคริสตจักรที่สําคัญคือศาสนาจารย์เรย์ดับลิวแบคเทลค.ศ. 1911 – 1941 (พ.ศ. 2454 - 
2484) โดยท่านมีผู้ร่วมงานคนสําคัญคือครูสิงห์แก้วสุริยะคํา และในช่วงเดียวกันนี้ได้มีศาสนาจารย์คน
เมืองคนแรกของเชียงรายคือศาสนาจารย์ดีอารีวงศ์ที่จบทางด้านศาสนาจากโรงเรียนพระคริสตธรรม
เชียงใหม่เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรเวียงเชียงรายศาสนาจารย์สุขคุณาสวัสดิ์จบจากสถาบั นเดียวกัน
เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรเวียงปุาเปูาและศาสนาจารย์อ่ินคํา พินิจนับเป็นผู้นําคริสเตียนที่สําคัญท่าน
หนึ่งของศูนย์มิชชันนารีเชียงรายในระยะหลังต่อมาคริสตจักรในเขตเชียงรายตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 - 
1920 (พ.ศ. 2431 - 2463) ประกอบด้วยคริสตจักรดังต่อไปนี้65 

1. คริสตจักรเชียงแสน สถาปนาเดือนเมษายน ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) 
2. คริสตจักรเชียงราย (บ้านแม่กก) สถาปนาวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) 
3. คริสตจักรสามัคคีธรรม (บ้านปุางิ้ว) สถาปนาเดือนธันวาคม ค.ศ. 1892 (พ.ศ. 2435) 
4. คริสตจักรนางแล (บ้านปุาอ้อ) สถาปนาเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) 
5. คริสตจักรเชียงคําสถาปนาเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ.1914 (พ.ศ. 2457) 
6. คริสตจักรพานสถาปนาเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1915 (พ.ศ. 2458) 
7. คริสตจักรสวนดอกสถาปนาเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) 
 

                                                           
63ประสิทธ์ พงศ์อุดม, “ศูนย์มิชชันนารีเชียงราย”หน่วยงานจดหมายเหตุประวัติศาสตร์

และวิจัยสภาคริสตจักรในประเทศไทย, ม.ป.ท,ม.ป.ป, 1. 
64จอร์จ บรัดเลย์ แมคฟาร์แลนด์, เอ็ม. ดี.,บรรณาธิการ, หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ.

1828-ค.ศ.1928, แปลจาก Historical Sketch of Protestant Misstion in Siam 1828 – 1928, 
แปลโดย จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล (กรุงเทพฯ: อินเตอร์ พับลิชชิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์, 2555), 185. 

65โครงการสนับสนุนการเพ่ิมวุฒิของบุคลากรสู่ระดับบัณทิตศึกษา สถาบันราชภัฏ
เชียงราย, เชียงรายใน 100 ปี ที่ล่วงแล้ว (เชียงราย: สยามโฆษณาและการพิมพ์, 2543), 51. 
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ภาพที่ 3 ครอบครัวคริสเตียนในเชียงราย 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
 

ด้านการศึกษา 
 

คงจะจํากันได้ว่างานทางด้านการศึกษาของพวกเรานั้น โรงเรียนสตรีเกิดขึ้นก่อน
และมีความสําคัญด้วย เพราะอย่างน้อยสุดพวกเด็กผู้ชายยังมีโอกาสเรียนอ่านและเขียนในวัด 
ในครั้งที่พวกเรามาถึงเชียงใหม่ มีสตรีมีสตรีเพียงสองคนในเมืองนี้ที่อ่านออกเขียนได้ โรงเรียน
สตรีที่เชียงใหม่มีอิทธิพลทางด้านการศึกษาอย่างกว้างขว้างในภาคเหนือ 66 

 
เดิมนั้นดินแดนล้านนามีภาษา ตัวอักษรและระบบการศึกษาของตนเอง โดยแบ่งเป็น

การศึกษาของราษฎรทั่วไปและการศึกษาสําหรับขุนนางและกษัตริย์67 ก่อนที่มิชชันนารีจะได้นําเอา
วิชาการสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกเข้ามาในดินแดนล้านนานี้ กล่าวได้ว่าสภาพการศึกษาของดินแดน
ล้านนาอิงอยู่กับพ้ืนฐานความเชื่อในพุทธศาสนาเป็นสําคัญ ศูนย์กลางการศึกษาก็คือ “วัด” ต่างๆ 

                                                           
66แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี. ,กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 

ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี., แปลโดย จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล (กรุงเทพฯ : สยามประเทศ, 
2537) ,532. 

67วิบูลย์ ทานุชิต , “การปฏิรูปการศึกษาในมณฑลพายัพ (พ.ศ.2442 -2476)” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528) ,32-49. 
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อันมีพระสงฆ์เป็นเสมือนครูผู้สอน68ทั้งนี้ผู้หญิงซึ่งไม่สามารถบวชเรียนได้จึงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ 
สภาพการศึกษาของผู้คนในดินแดนล้านนาได้ดําเนินอยู่ในลักษณะดังกล่าวจนกระทั่งมิชชันนารีได้
นําเอาวิทยาการสมัยใหม่ของตะวันตกเข้ามายังดินแดนส่วนนี้เป็นครั้งแรก หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
เปลี่ยนจาก “วัด” มาเป็น “โรงเรียน” ตามความหมายที่เข้าใจกันในปัจจุบัน69 

เพ่ือให้งานด้านการประกาศศาสนาหรืองาน“เปลี่ยนศาสนาของผู้คน” นั้นประสบ
ความสําเร็จตามเปูาหมายแล้วมิชชันนารียังต้องเผชิญกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพและทัศนคติพร้อมๆไปกับการปรับยุทธศาสตร์การทํางานเผยแผ่ศาสนาอยู่เสมอดังนั้นในการ
ทํางานของมิชชันนารีจึงต้องมียุทธศาสตร์สําหรับการที่จะเข้าไปทํางานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชาวบ้านและเป็นงานที่ต้องติดตามมาอย่างขาดมิได้นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนความเชื่อในศาสนา
แล้วยังต้องมุ่งการทํางานไปที่การเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เปลี่ยนศาสนาให้มีความเป็นตะวันตก
อีกด้วยเนื่องจากวิธีคิดของมิชชันนารีที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าความเป็นคริสเตียน คือ ความเป็นอารย
ชนหากคริสเตียนที่เปลี่ยนศาสนาแล้วยังไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองไปจากการดําเนินชีวิตแบบจารีต
ในสังคมเดิมมิชชันนารีเห็นว่าเป็นความเสื่อม70 

ดังนั้นบทบาทหรือพันธกิจด้านการศึกษาของคณะมิชชันนารีจึงถือว่ามีความสําคัญเป็น
อันดับต้นๆในการสร้างสังคมคริสเตียนสมบูรณ์แบบในพ้ืนที่อันเป็นเปูาหมายสูงสุดในการทํางานของ
มิชชันนารีซึ่งจะเห็นได้ว่าในการทํางานเผยแผ่ศาสนานั้นมิชชันนารีพยายามที่จะเปิดโรงเรียนเป็น
อันดับแรกเพ่ือสอนศาสนาและสอนหนังสืออันได้แก่การอ่านการเขียนทั้งในภาษาท้องถิ่นและ
ภาษาอังกฤษอบรมกิริยามารยาทรวมไปถึงการฝึกวิชาชีพบางอย่างเช่นเย็บปักถักร้อย เป็นต้น การ
อบรมในเรื่องต่างๆดังกล่าวเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานในการสร้างสังคมคริสเตียนในอุดมคติขึ้นในพ้ืนที่ที่
มิชชันนารีทํางานอยู่71 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถาบันที่ทํางานเกี่ยวกับการให้การศึกษาและปลูกฝัง
ทัศนคติและค่านิยมต่างๆโดยตรงโดยมิชชันนารีได้ใช้โรงเรียนเป็นสถาบันที่จะช่วยกล่อมเกลาเด็กๆ
ที่มาจากครอบครัวคริสเตียนพ้ืนเมืองให้มีความเป็นคริสเตียนที่แท้คือคริสเตียนที่มีความเป็นตะวันตก
พร้อมไปกับการสอนวิทยาการความเป็นอยู่และความประพฤติแบบตะวันตกให้แก่เด็กๆ ที่ไม่เป็นคริส
เตียนโดยเห็นว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ถึงตรรกวิทยาแบบตะวันตกแล้วจะเกิดปัญญาและสามารถ
ไตร่ตรองโดยใช้เหตุผลเพื่อรับเอาคริสต์ศาสนาเข้าสู่จิตใจและเปลี่ยนศาสนาในที่สุด72 

                                                           
68ดูรายละเอียดใน อรุณรัตน์ วิเชียรเชียรเขียว “ การศึกษาในสังคมล้านนาสมัยโบราณ” 

ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่  2-4 (ตุลาคม 2524 –กันยายน 2525), ล้านนากับการศึกษาแบบ
ใหม่ รวมบทความเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปี วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2527 

69กฤษณา เจริญวงศ์, “บทบาทของมิชชั่นนารีที่มีผลกระทบต่อสังคมในลานนาไทย” 
ประวัติศาสตร์ลานนาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ,ม.ป.ท, ม.ป.ป. 

70พรรณณี แซ่อัง , “ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมด้านการศึกษาของมิชชันนารีคณะเพรสไบที
เรียนในเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2416 – 2484”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), 3. 

71เรื่องเดียวกัน, 4. 
72เรื่องเดียวกัน, 1. 
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ในระยะแรกนั้นมิชชันนารีได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาของสตรีเป็นอันดับเบื้องต้น
เหตุผลหลักเนื่องจากมิชชันนารีเห็นว่าการสร้างครอบครัวคริสเตียนเพ่ือสร้างสังคมคริสเตียนสมบูรณ์
แบบจําเป็นจะต้องเตรียมศรีภรรยาที่ดีสําหรับชายชาวคริสเตียนที่เปลี่ยนศาสนาใหม่มิชชันนารีจึง
มุ่งเน้นไปที่การศึกษาของผู้หญิงก่อนการศึกษาของผู้ชายเนื่องจากการที่ได้เล็งเห็นแล้วว่าผู้หญิงชาว
ล้านนานั้นมีอํานาจตัดสินใจในบ้านมากกว่าผู้ชายหากเปลี่ยนศาสนาชายชาวพ้ืนเมืองโดยละเลยกลุ่ม
ผู้หญิงจะทําให้สังคมคริสเตียนในท้องถิ่นอ่อนแอดังที่แมคกิลวารีได้บันทึกไว้ว่า  

 
เพราะไม่มีงานใดๆที่ยิ่งใหญ่เกินไปกว่าการให้การศึกษาแก่ภรรยาและแม่ซึ่งเป็น

สมาชิกของโบสถ์และของแผ่นดินนี้ บุรษคริสเตียนที่ได้รับการศึกษาดีมักจะเป็นฝุายเสียเปรียบถ้า
แต่งงานกับภรรยาที่ไม่มีความรู้และเชื่อในโชคลางต่างๆ เพราะถ้าหากปราศจากภรรยาและแม่ที่
เป็นคริสเตียนแล้ว ก็จะไม่มีครอบครัวคริสเตียนที่เป็นรากฐานของทั้งโบสถ์และของรัฐคริสเตียน 73 

 
ดังนั้นการศึกษาของมิชชันนารีในช่วงแรกนี้จึงมีแนวทางที่มุ่งไปที่ผู้หญิงในท้องถิ่นเป็น

เปูาหมายสําคัญโดยจะเห็นได้จากการที่มิชชันนารีตั้งโรงเรียนสําหรับสตรีขึ้นก่อนโรงเรียนชาย 74 จาก
จุดเริ่มต้นการทํางานในเชียงใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) นั้น ในที่สุดคณะมิชชันนารีก็
สามารถเปิดโรงเรียนหญิงขึ้นได้ในเวลา 12 ปีต่อมาคือในปี ค.ศ. 1879 (พ.ศ. 2422) และเปิดโรงเรียน
ชายตามมาในปี ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431)75 

ในระยะเริ่มแรก มิสซิสแมคกิลวารี ได้รวมเด็กหญิงจํานวน 2 - 3 คน จัดตั้งเป็นโรงเรียน
สําหรับเด็กหญิง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาสําหรับเด็กหญิงในภาคเหนือ ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1879 (พ.ศ. 2422)76 และโรงเรียนแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดกําเนิดของโรงเรียนสตรีที่มีชื่อแห่งหนึ่ง โดย
เดิมได้ชื่อว่า “โรงเรียนพระราชชายา”77 

                                                           
73แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี.,กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 

ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี., แปลโดย จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล (กรุงเทพฯ: สยามประเทศ, 
2537), 532. 

74พรรณณี แซ่อัง , “ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมด้านการศึกษาของมิชชันนารีคณะเพรสไบที
เรียนในเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2416 – 2484”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), 63. 

75เรื่องเดียวกัน, 3. 
76Daniel Megiavary, D.D., A Hall Cenfury Among the Siamese and the 

Lao (New York.: Fleming H. Revell Co., 1912), 234. 
77โรงเรียนพระราชชายา มาจากพระนามต้นของ เจ้าดารารัศมี ธิดาของ เจ้าอินทนนท์ 

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อมาได้เป็นพระสนมองค์ที่ 5 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว) ต่อมาภายหลังคือใน พ.ศ. 2466 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น “ดาราวิทยาลัย” ซึ่งมาจาก
พระนามเฉพาะของเจ้าดารารัศมี 
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ส่วนงานด้านการศึกษาสําหรับเด็กชายซึ่งมิชชันนารีเริ่มคือที่เชียงใหม่ในปี ค.ศ. 1886 
(พ.ศ. 2429) ได้สร้างโรงเรียนชายขึ้นอันเป็นที่มาของ “โรงเรียนปริ้นซรอแยลวิทยาลัย” (Prince 
Royales College) ปัจจุบันนี้ในจังหวัดลําปางได้เริ่มดําเนินงานก่อตั้ง “โรงเรียนเคนเนทแมคเคนซี” 
(Kenneth Makensie Memorial) เมื่อปี ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) หลังจากนั้นก็มีโรงเรียนชายขึ้นที่
จังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเหนือต่อมาคือที่จังหวัดเชียงราย แพร่ และน่านตามลําดับ 

ในเชียงรายนั้น งานด้านการศึกษาของมิชชันนารีเริ่มแรกจากกุยแก้วลูกสาวของหนาน
สุวรรณ ได้สอนลูกหลานและสมาชิกคริสตจักรที่บ้านให้สามารถอ่านหนังสือได้ตั้งแต่เริ่มตั้งคริสตจักรที่
เชียงแสน และเม่ือมีมิชชันนารีเข้าไปประจําที่ศูนย์มิชชันนารีเชียงรายได้จัดตั้งโรงเรียนสําหรับเด็กชาย
และเด็กหญิงที่เชียงรายด้วย นายแพทย์บริกส์เป็นผู้หนึ่งที่ช่วยพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและ
มั่นคง ท่านได้สร้างอาคารเรียนสําหรับเด็กหญิงและหาทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชาย ซึ่งภายหลังที่
ท่านเสียชีวิตใน ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) มีการใช้ชื่อโรงเรียนชายว่า "โรงเรียนบริกส์อนุสรณ์" เพ่ือเป็น
เกียรติในฐานะที่ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ําชูโรงเรียนนี้ และภายหลังได้มีการรวมโรงเรียนหญิงและชายเป็น
แบบสหศึกษาใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม"78 

ควรกล่าวด้วยว่าการเริ่มต้นงานในด้านการศึกษาของมิชชันนารีในหัวเมืองล้านนานั้นนับ
ได้ว่าเป็นการเริ่มงานด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาคก่อนที่รัฐบาลจะดําเนินการ เนื่องจากโรงเรียนของ
มิชชันนารี นอกจากจะเป็นโรงเรียนเอกชนที่ช่วยขยายงานด้านการศึกษาของชาติแก่สามัญชนได้เกือบ
ทั่วอาณาจักรแล้วโรงเรียนของมิชชันนารียังเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการศึกษาแบบตะวันตก และมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการศึกษาของชาติ ซึ่งรัฐบาลสยามได้ดําเนินการอยู่ในขณะนั้น 

ด้านสาธารณสุข 
 

คนทุกชั้นต่างแตกตื่น  หมอพื้นเมืองได้หนีเอาตัวรอด  มีการเซ่นไหว้ปีศาจกัน
ทั่วไปพวกประชาชนเชื่อกันว่าโรคระบาดนี้เกิดจากพวกผี  ...วิธีปูองกันที่ได้ผลที่สุดก็คือ  เอา
ด้ายสายสิญจน์ที่พระสงฆ์ได้เสกเปุาแล้วมาผูกข้อมือแล้วพวกปีศาจจะเข้ามารบกวนไม่ได้ 79 

 
การแพทย์แผนโบราณอันมีลักษณะของการแพทย์แบบองค์รวมของความเชื่อในสมุนไพร

ไสยศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาได้มีการสืบทอดในสังคมล้านนามาเป็นระยะเวลายาวนานในฐานะ
ที่เป็นกระบวนการทางสาธารณสุขและองค์ความรู้ที่ผู้บวชเรียนตามประเพณีล้านนาพึงเรียนรู้หากแต่
ในช่วงเวลานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) เป็นต้นมาระบบการแพทย์แผนโบราณของล้านนา
ค่อยๆถูกท้าทายจากการเดินทางเข้ามาของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่มีศาสนาจารย์แด
เนียลแมคกิลเวรี (Dr. Daniel McGilvary) เป็นแกนนําสําคัญโดยมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การเผยแพร่
ศาสนาและวิทยาการตะวันตกและสร้างศูนย์กลางของคริสตจักรในแถบล้านนาพร้อมทั้งได้นําเอา

                                                           
78ประสิทธ์ พงศ์อุดม, “ศูนย์มิชชันนารีเชียงราย”หน่วยงานจดหมายเหตุประวัติศาสตร์

และวิจัยสภาคริสตจักรในประเทศไทย,ม.ป.ท,ม.ป.ป,1. 
79ยอร์ช ฮอว์ส เฟลตัส, หมอเฮาส์ในสมัยรัชกาลที่ 4, แปลโดย กองคริสเตียนศึกษา 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 36. 
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ระบบการแพทย์แผนตะวันตกซึ่งเป็นระบบการแพทย์แบบแผนใหม่ที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก
ระบบการแพทย์ดั้งเดิมของเชียงใหม่เข้ามาด้วยในฐานะเครื่องมือในการสร้างความศรัทธาและเชื่อถือ
ให้แก่ศาสนาจนกระทั่งอาจจะกล่าวได้ว่าบทบาททางการแพทย์ในช่วงแรกเป็นผลพวงมาจากความ
ต้องการเผยแพร่ศาสนาและสร้างความน่าเชื่อถือในอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าในหมู่ชาวบ้าน80 

พันธกิจด้านหนึ่งที่มิชชันนารีเข้ามาพร้อมกับการประกาศคริสต์ศาสนานั่นคือการแพทย์
และสาธารณสุขแบบตะวันตก มิชชันนารีส่วนใหญ่คิดว่าชาวพ้ืนเมืองด้อยพัฒนา ถ้าเผยแพร่ศาสนา
คริสต์โดยตรงจะไม่ทําให้เข้าใจทําให้เสียเวลาเสียกําลังโดยเปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นต้องพัฒนาใน
ด้านจิตใจและร่างกายเป็นอันดับแรกเปูาหมายการเผยแพร่ศาสนาอันแรกคือการทําให้รู้แจ้ง
(Enlightenment) และการทําให้เป็นมนุษย์ (Humanization) เพราะฉะนั้นต้องสร้างโรงพยาบาล
และตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมเหล่านี้ เป็นขั้นตอนแรกของการนําชาวพ้ืนเมืองให้เป็นคริส
เตียนวิธีการดําเนินงานของมิชชันนารี กล่าวได้ว่าได้อาศัยการรักษาพยาบาลเป็นเครื่องมือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนจากนั้นจึงประกาศศาสนาซึ่งนับว่าได้ผลตามบันทึกของหมอบรัดเลย์
ได้กล่าวว่า  

 
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2378 มีคนปุวยมาหากว่า 100 คน ได้ให้คนปุวยเหล่านั้น

สวดมนต์และอ่านคัมภีร์ก่อนที่จะให้ยารักษาโรค เพื่อเป็นการชักจูงคนปุวยให้เห็นฤทธิ์ เดชของ
พระเจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์ 81 

 
การขยายงานเผยแพร่ศาสนาไปยังส่วนภูมิภาคก็เช่นเดียวกัน การรักษาพยาบาลก็มีส่วน

ช่วยให้มิชชันนารีได้รับความสะดวกในการก่อตั้งมิชชั่นตามสถานที่ต่างๆ เช่นการได้รับความสะดวกใน
เรื่องที่พักอาศัย ตลอดจนสถานที่ทําการประกาศศาสนา โดยทางรัฐบาลสยามมองเห็นว่ามิชชันนารี
เป็นผู้ทําประโยชน์แก่ประชาชน82 

จากสภาพความเจ็บปุวยของผู้คนซึ่งมิชชันนารีที่เข้ามาได้พบเห็นอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะใน
ดินแดนภาคเหนือที่มีการระบาดของไข้มาลาเรีย (ไข้ปุา) เนื่องจากสภาพที่เต็มไปด้วยปุาเขาอันเหมาะ
ต่อการเกิดของโรคนี้ กล่าวได้ว่าการระบาดของโรคนี้ได้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจํา โดยที่ผู้คนไม่ทราบ
สาเหตุการเกิดของโรคจึงไม่มีวิธีการปูองกัน และรักษาอย่างถูกต้อง จากหลักฐานปรากฏว่า เมื่อมี
ผู้ปุวยเป็นไข้มาลาเรีย ซึ่งมีอาการเป็นไข้หนาวสั่น ประชาชนมักเข้าใจว่าเป็นการกระทําของผี (ความ
เชื่อในเรื่องผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้ฝังอยู่ในจิตใจของประชาชนเป็นเวลาช้านาน โดยปะปนกับ

                                                           
80ดูรายละเอียดใน ประยุทธ สายต่อเนื่อง, “บทบาทด้านการแพทย์ของมิชชันนารีคณะ

เพรสไบทีเรียนในจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2410-2445” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2551) 

81บรัดเล, ดี บี,ประชุมพงศาวดารภาคที่ 31“จดหมายเหตุเรื่องมิซซันนารีอเมริกันเข้ามา
ประเทศสยาม”แปลโดยปุวน อินทุวงศ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468), 15. 

82หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,ร.5 กต..42/17 เรื่อง พวกอเมริกันขอยืมตึกเมืองราชบุรีและ
เพชรบุรี 17 มกราคม ร.ศ.109. 
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ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาอย่างแยกไม่ออก) 83 นอกจากนั้นก็ยังมีการระบาดของโรคอ่ืนๆ ที่เกิด
อยู่เป็นประจํา และมีผลให้ประชาชนเสียชีวิตลงเป็นจํานวนมาก เช่น อหิวาตกโรค (หรือที่เรียกว่า โรค
ห่า) และไข้ทรพิษ จากบนัทึกความทรงจําของสมควร อินทจักร กล่าวถึงบริบททางด้านสุขอนามัยของ
ชาวเมืองเชียงรายในระยะเริ่มแรกของการเผยแพร่คริสต์ศาสนาไว้อย่างน่าสนใจว่า 

 
ศาสนทูตไปเยี่ยมเยือนให้คําแนะนําเรื่องการรักษาอนามัย สุขภาพเรื่องอาหาร 

และการสุขาภิบาลในครอบครัว ฯลฯ สมัยนั้นยังนิยมเลื่อมใสในไสยศาสตร์  ภูตผีปิศาจ
เครื่องรางของขลังกันมาก เช่น การสักหมึก เวทมนต์คาถาต่างๆ แหม่มไวท์ ได้อธิบายถึงโรค
บาดทะยักอยู่ในที่สกปรก  เช่นมีด เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นสนิม การสักหมึกทํากันที่หาดทราย
ริมน้ําความสะอาดมีไม่พอคนที่มีความต้านทานน้อย ทําให้เป็นไข้ แล้วมีบาดทะยักหรือเกิดโรค
แทรกซ้อน การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทําให้เกิดการเจ็บปุวยเป็นจํานวนมาก โรคระบาด เจ็บด้วย
บาดแผลทุกอย่างเล็กน้อยไปจนถึงแผลใหญ่ฉกรรจ์ก็ใช้เสกเปุาหรือบ้วนน้ําหมากรด (ซึ่งนิยมมาก 
สมัยนั้นไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่) ปุวยเป็นโรคตาแดงก็เสกเปุาด้วยคาถา และรดด้วยน้ํามนต์  นําความ
ยุ่งยากให้แก่แพทย์มาก รายที่เป็นโรคปอดบวม หมอให้นั่งในจงกลม ด้ายสายสิญจน์ที่สี่แยกถนน 
ให้ถอดเสื้อผ้า นั่งหลับตาพนมมือ หมอเสกคาถาร่ายบริกรรมแล้วใช้น้ํามนต์รดเป็นถังๆ 84 

 
สภาพการณ์ดังกล่าวมีผลให้มิชชันนารีที่เข้ามา ซึ่งมีทั้งแพทย์ และนักการศึกษาในด้าน

ต่างๆ ได้ดําเนินการช่วยเหลือ ทั้งๆ ที่มิชชันนารีบางคนไม่ได้เป็นแพทย์ แต่มีความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเพ่ือรักษาตนเองต่างก็ได้รับการยกย่องและถูกเรียกว่าเป็น “หมอ” ดังเช่น ศาสนาจารย์
แดเนียลแมคกิลวารี เป็นต้น 

มิชชันนารีช่วยรักษาผู้เจ็บปุวย เลี้ยงดูคนที่อดอยากยากจนและให้ที่พํานักแก่คนเร่ร่อน 
มิชชันนารีใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ช่วยเหลือประชาชนซึ่งทนทุกข์ทรมาน
กับโรคภัยไข้เจ็บ เช่นไข้มาเลเรีย โรคเรื้อน และโรคอ่ืนๆที่ไม่อาจเยียวยาได้ง่ายๆด้วยการรักษายา
พ้ืนบ้าน ผลงานด้านนี้ของมิชชันนารีเป็นที่ยอมรับอย่างมากมายมิชชันนารีเองก็ตระหนักในผลดีของ
ภารกิจด้านนี้ว่า “..ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีงามและทําให้ได้รับความรักใคร่จากชาวลาว
ในระหว่างที่เราอยู่ท่ีนี่มากไปกว่าหีบยาใบเล็กของเรา..”85 

ศาสนาจารย์แมคกิลวารีได้ทําหน้าที่นี้ในสมัยเริ่มแรกทั้งที่ท่านไม่ใช่หมอจนถึงปี  ค.ศ. 
1872 (พ.ศ. 2415) นายแพทย์ชาร์ลวรูแมนเป็นแพทย์มิชชันนารีคนแรกที่มาปฏิบัติงานในมิชชันลาว
นับเป็นการเริ่มงานด้านการแพทย์แบบตะวันตกอย่างแท้จริงแต่ท่านอยู่ไม่นานก็กลับไปสหรัฐอเมริกา
ต่อมานายแพทย์แมเรียนเอ.ชีค (หมอชิก) เข้ามารับงานด้านนี้ในปี ค.ศ. 1875 (พ.ศ. 2418) จนถึงปี 

                                                           
83อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว, “การวิเคราะห์สังคมเชียงใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ ตามต้นฉบับ

ใบลานภาคเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), 266-267. 

84สมควร อินทจักร, “ความทรงจํา” อนุสรณ์ 70 ปี คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 20-21 
คุลาคม 1984. ไม่มีเลขหน้า. 

85Thailand, McGilvary,NCP, Payap University Archives,14 July, 1869. 
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ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2428) จึงลาออกไปทํากิจการปุาไม้โดยท่านยังคงช่วยงานการแพทย์เป็นบางครั้งงาน
การแพทย์ของมิชชันนารีในระยะนี้ยังเป็นแบบออกไปให้การรักษาที่บ้านผู้ปุวยตามการร้องขอและ
จัดบริการแบบโอสถศาลา (dispensary) จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1886 (พ.ศ. 2429) ได้จัดตั้ง
โรงพยาบาลชั่วคราวโดยความรับผิดชอบของนายแพทย์เอ .เอ็มแครี่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนหมอชิก
โรงพยาบาลของมิชชันนารีที่เชียงใหม่ได้รับการจัดตั้งและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างมากจนมี
ความมั่นคงเมื่อนายแพทย์เจมส์ดับบลิวแมคเคนเข้ามารับผิดชอบในปีค.ศ.1890 (พ.ศ. 2433) เมื่อถึงปี 
ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) ท่านได้จัดตั้งสถานรักษาผู้ปุวยโรคเรื้อนที่เกาะกลางแม่น้ําปิงเชียงใหม่ซึ่งเป็น
ที่รู้จักในชื่อ "โรงพยาบาลโรคเรื้อนแมคเคน" ขณะที่โรงพยาบาลเดิมของมิชชันนารีนายแพทย์เอ็ดวินซี. 
คอร์ทเข้ามารับผิดชอบแทนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2456) เป็นต้นมานายแพทย์คอร์ทได้พัฒนา
โรงพยาบาลของมิชชันนารีที่เชียงใหม่ให้มีความเจริญเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นทําให้โรงพยาบาลเดิมซึ่ง
อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิงคับแคบลงท่านจึงได้ดําเนินการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในปี ค.ศ. 
1920 (พ.ศ. 2463) ที่ตําบลหนองเส้งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําปิงการก่อสร้างสําเร็จในปี ค.ศ.1925 
(พ.ศ. 2468) และได้ตั้งชื่อว่า "โรงพยาบาลแมคคอร์มิค" ตามชื่อของผู้บริจาคเงินทุน 

ในเชียงราย กิจกรรมด้านการแพทย์เริ่มจากหนานสุวรรณซึ่งย้ายมาจากชุมชนคริสเตียน
แม่ดอกแดง เขตดอยสะเก็ด เชียงใหม่มาสู่เมืองร้างเชียงแสนเมื่อปี ค.ศ.1879 (พ.ศ. 2422) ได้นํายา
ควินินพร้อมกับความรู้ความสามารถด้านการรักษาแบบง่ายๆ มาให้บริการแก่หมู่ชนเชื้อสายชาวเชียง
แสนที่อพยพกลับถิ่นเดิมด้วย86 เมื่อสถานีมิชชั่นเชียงรายได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1897 (พ.ศ. 
2440)มีแพทย์มิชชันนารีที่มาอยู่ประจําตั้งแต่เริ่มแรก เช่น นายแพทย์เดนแมนและนายแพทย์บริกส์ 
ต่อมามีการจัดตั้งโรงพยาบาลอย่างมั่นคงเมื่อนายแพทย์บริกส์เข้ามาเป็นมิชชันนารี และได้หาทุนสร้าง
อาคารโรงพยาบาลในปี ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ตามชื่อคริสตจักร
ของสมาชิกผู้มอบทุนสนับสนุน ซึ่งโรงพยาบาลนี้ยังดําเนินการมาจนปัจจุบัน 

ด้านสังคมสงเคราะห์ 
นอกเหนือไปจากพันธกิจหลักทั้ง 3 ประการอันได้แก่ การประกาศศาสนา การศึกษา 

และการแพทย์สาธารณสุขแล้ว บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์ยังเป็นอีกมิติหนึ่งของการทํางานของ
เหล่ามิชชันนารีในดินแดนล้านนา มิชชันนารีออกไปประกาศศาสนากับประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ 
ทั้งในเมืองและชนบท ได้พบเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดที่พ่ึงอันเป็นผลจากความเชื่อเรื่อง
ผีที่มีอยู่ในสังคมล้านนา งานของ อานันท์  กาญจนพันธุ์ บทความเรื่อง “ผีกะ: ความคิดในทางชนชั้น
ของชาวนาในภาคเหนือ” ในหนังสือรวมบทความชื่อพัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาได้ให้
คําอธิบายขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเชื่อผีในสังคมล้านนาอย่างหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการทํางาน

                                                           
86แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี.., กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 

ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี., แปลโดย จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล (กรุงเทพฯ: สยามประเทศ, 
2537), 324. 
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ด้านสังคมสังเคราะห์ของมิชชันนารีในดินแดนล้านนาเป็นอย่างมาก คือ “ผีกะ”87 ผีกะเป็นผีที่
แพร่หลายรู้จักกันดีเชื่อกันว่าเป็นผีชั่วร้ายที่เข้าสิงสู่อยู่ในตัวคนทําให้คนเจ็บปุวยและตายในที่สุด คนที่
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีกะจะถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้าน สูญเสียบ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆ หมดสิ้นไม่อาจจะ
อยู่ร่วมกับคนธรรมดา ต้องอพยพไปอยู่ในที่ห่างไกลหรืออยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านเดียวกัน มิชชันนารีได้
ยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือคนเหล่านี้ทั้งทางสังคมและจิตใจ ชาวบ้านเชื่อว่าคนที่เป็นผีกะรับนับถือศาสนา 
คริสเตียน ผีกะก็จะสิ้นฤทธิ์ที่ชั่วร้ายไม่เป็นอันตรายต่อผู้ อ่ืนอีกต่อไป สามารถอยู่อย่างปกติสุขใน
หมู่บ้านเช่นเดิม งานเขียนของ อานันท์ ชี้ให้เห็นถึงมิติของการกล่าวหาเพ่ือนบ้านในชุมชนเดียวกันว่า
เป็นผีกะและนําไปสู่ความเข้าใจถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมิชชันนารีที่เข้ามาอุปถัมภ์คนที่ถูก
กล่าวหาว่าเป็น “ผีกะ” โดยการให้ที่พักพิง ให้อาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มคนเหล่านี้อพยพย้ายถิ่น
ฐานเพ่ือไปสร้างชุมชนคริสเตียนในหัวเมืองต่างๆ ทั่วล้านนา  

นอกจากนั้นความยากจน และความอดอยาก โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ
และขาดความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มิชชันนารียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ 
เพ่ือหวังว่าจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือกลับใจเปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา ดังปรากฏ
ในบันทึกของมิชชันนารีที่เข้าไปดําเนินงานประกาศศาสนาในท้องถิ่นล้านนาซึ่งประสบอุทกภัยและฝน
แล้งมิชชันนารีที่เข้าไปปฏิบัติงานได้บันทึกไว้ว่า 

 
เมื่อเวลาที่ข้าวเกิดการขาดแคลนประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาโบสถ์ได้เชิญ

ประชาชนที่ขัดสนซึ่งอยู่ในละแวกนั้น  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเกือบจะทั้งหมดไม่ใช่ชาวคริสเตียนให้มา
รับข้าว ซึ่งทางโบสถ์ช่วยเหลือโดยได้แจกจ่ายให้เป็นจํานวนมาก และปรากฏว่าได้มีคนกลับใจมา
ยอมรับความเชื่อใหม่นี้ในเวลาอันรวดเร็วเป็นจํานวน  7  คน 88 

 
นอกจากนั้นยังมีรายงานเป็นจํานวนมากได้กล่าวว่าในบางปีความอดอยากมีมากถึงขนาด

ที่จํานวนอาหารหรือความช่วยเหลือที่ทางโบสถ์จัดเตรียมไว้นั้น ไม่พอกับความต้องการถึงแม้ว่าความ
ช่วยเหลือในเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนดังกล่าวจะเป็นผลมาจากวิธีการดําเนินงานเพ่ือเผยแพร่
ศาสนาของบรรดามิชชันนารีในขณะนั้นก็ตาม แต่วิธีการนี้ก็นับได้ว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนซึ่งรัฐบาลยังไม่อาจกระทําได้ นอกจากการบรรเทาทุกข์เป็นครั้งคราวแล้ว
มิชชันนารียังมีโครงการยกระดับความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของประชาชนด้วย เช่น การพัฒนางาน
ทางด้านกสิกรรมในภาคเหนือ มิชชันนารีผู้มีบทบาทในด้านการช่วยเหลือชาวบ้าน คือ ศาสนาจารย์ 
ดร.โฮเวิร์ด แคมพ์แบล ท่านเข้ามาประเทศไทย ปี ค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) ได้ศึกษางานประกาศ
เผยแพร่จาก ดร.แมคกิลวารี ท่านได้ออกเยี่ยมเยือนหมู่คริสเตียนและที่ต่างๆที่เกิดโรคระบาด หรือ
ตามท่ีต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ท่านเข้าใจความต้องการของชาวบ้านได้ดี ได้แนะนําชาวบ้านให้
                                                           

87ดูรายละเอียดใน อานันท์ กาญจนพันธุ์,“ผีกะ: ความคิดในทางชนชั้นของชาวนาใน
ภาค เหนื อ” พัฒนาการของชี วิตและ วัฒนธรรมล้ านนา  ( เ ชี ย ง ใหม่ : โ ครงการตํ า ร า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527) 

88หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่, “Church and EvangeListicork, ” THE 
LAOS NEWS (Jan  1904) :  8 
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ใช้เมล็ดพืชทําสวนครัว การช่วยเหลือทางการเกษตร เช่น เอาพันธุ์ถั่วลิสงมาให้ชาวบ้านยังความ
ซาบซึ้งใจแก่ชาวบ้านอย่างมากมายนอกจากนี้ท่านและเพ่ือนมิชชันนารีได้นําพันธุ์โคกระบือ และเป็ด 
ไก่ที่ดีมาให้เลี้ยง อีกทั้งยังเป็นผู้หนึ่งในคณะสํารวจภาวะเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคที่จัดทําขึ้นในปี ค.ศ. 
1930 - 1933 (พ.ศ. 2473 - 2476) โดยร่วมกับศาสนาจารย์ คาร์ล ซี. ซิมเมอร์แมน แห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์เวิร์ด ผู้เป็นหัวหน้าคณะฯ89 

เมืองเชียงรายภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาสนาจารย์ฟอร์เรส ซี ทราวาเย ได้เสนอ
เรื่องต่อรัฐบาลเข้าไปบุกเบิกที่ดินรกร้างว่างเปล่าบริเวณลุ่มแม่น้ํากกจํานวน 2,500 ไร่ แล้วก่อตั้งในรูป
ของนิคมสร้างตนเองเรียกว่า “ฟาร์มสัมพันธกิจ”90 ผู้ที่เข้าไปอยู่คือคริสเตียนที่ยากจนไม่มีที่ทํากิน 
และมีรากฐานเดิมเป็นชาวชนบททั้งสิ้นเขาเหล่านั้นได้พัฒนาที่ดินโดยทําการกสิกรรมตามอย่าง
มิชชันนารีสอนและยิ่งกว่านั้นในฟาร์มดังกล่าวยังมีโรงเรียนสําหรับบุตรคริสเตียนในฟาร์มดังกล่าวด้วย 
โครงการนี้เป็นการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย และด้วยลักษณะวิธีการดังกล่าวก็ยังคงดําเนินการอยู่จนกระทั่ง
ปัจจุบันดังจะเห็นได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในเรื่องนี้ภายใต้คริสตจักรในประเทศไทย คือ กอง
สังคมพัฒนาและบริการ ซึ่งมุ่งพัฒนาทั้งสังคมในเมือง โดยแผนกชูชีพ แหล่งประชาคมในเมืองได้
ทํางานช่วยเหลือแหล่งสลัมต่างๆ นอกจากนั้นก็ยังมุ่งพัฒนาสังคมชนบท โดยแผนกชูชีพชนบทเพ่ือ
ช่วยพัฒนาสังคมในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ91 

ด้านการเมือง 
 

หมอสอนศาสนาอเมริกันให้ความช่วยเหลือแก่ชาวสยามอย่างหาค่ามิได้ในช่วง
เร่ิมต้นของการศึกษาเก่ียวกับตะวันตก 92 

 
มิชชันนารีอเมริกันได้เข้ามาในช่วงสมัยที่สยามประเทศมีความจําเป็นต้องเปิดประเทศ

เพ่ือรับอารยธรรมตะวันตกตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมานั้น จะ
เห็นได้ว่ารัฐบาลสยามมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งต่อการแทรกแซงทางการเมือง ในระยะแรกเริ่ม
รัฐบาลสยามจึงมิได้ให้ความร่วมมือกับมิชชันนารีอเมริกันในการเผยแพร่คริสต์ศาสนาแต่อย่างใดดังใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ไม่พอพระทัยที่พวกมิชันนารีนําเอาพระคัมภีร์

                                                           
89วิยะดา ทัฬหิกรณ์ ,การซื้อที่ดินของมิชชันนารีเพื่อการประกาศและการสังคม

สงเคราะห,์ เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2552, เข้าถึงได้จาก http://www.peterdreamland.com 
90เคนเนท อี. แวลส์ , ประวัติศาสตร์โปรแตสแตนท์ในประเทศไทย 1828-1958 , 214. 
91กฤษณา รังสิยนันท์,“การขยายตัวขององค์กรคริสเตียนและผลที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2371-2500”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบันทิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2525), 63. 

92สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “บทนํา”, หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ.1828-ค.ศ.
1928 ใน จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล, ผู้แปล, จอร์จ บรัดเลย์ แมคฟาร์แลนด์, เอ็ม. ดี.,บรรณาธิการ. 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์อินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์, 2555), ฏ. 
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ไบเบิลมาแปลเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2371)93 และก่อนหน้านี้ก็ได้มีการ
คัดค้านจากทางรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องการเผยแพร่ศาสนาโดยวิธีการแจกหนังสือ ทั้ งนี้รัฐบาลสยาม
อนุญาตให้ทําการแจกหนังสือสอนศาสนาแต่เฉพาะชาวจีนเท่านั้น และได้ออกประกาศห้ามไม่ให้ชาว
สยามรับแจกหนังสือ94 

แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินงานของบรรดามิชชันนารีซึ่งส่วนมากเป็นชาวอเมริกันนั้นทํา
ให้รัฐบาลสยามเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองมีผลให้มิชชันนารีได้รับ
ความไว้วางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่ประเทศตะวันตกต่างๆ ดังเช่น อังกฤษ และฝรั่งเศส ได้เข้ามาเจรจาเพ่ือทําสนธิสัญญากับ
สยาม เพ่ือให้การเจรจาเป็นไปด้วยความราบรื่นปราศจากข้อโต้แย้ง จึงจําเป็นที่ทางฝุายสยามจะต้องมี
ผู้ที่เข้าใจขนบธรรมเนียม ตลอดจนกฎหมายของชาวตะวันตก ด้วยเหตุนี้ในการเจรจาทางการทูตเพ่ือ
ทําสนธิสัญญาระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยในปี พ.ศ. 2398 ต้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเลือกมิชชันนารีชาวอเมริกันชื่อ ศาสนาจารย์สตีเฟนแมตตูน และศาสนาจารย์
จอห์น แฮทเสท ซันเดอร์ ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของพระองค์95 

มิชชันนารีได้รับเลือกให้ร่วมในการเจรจาทางการทูตในครั้งนั้น ย่อมเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความไว้วางใจที่ทางรัฐบาลสยามมีต่อมิชชันนารีอเมริกัน เนื่องจากได้อาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็น
เวลานานพอที่จะเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนภาษาได้เป็นอย่างดีด้วย โดยเฉพาะศาสนา
จารย์สตีเฟนแมตตูน ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกงสุลอเมริกันคนแรก ประจําประเทศไทย 96นอกจากนั้น
มิชชันนารีคนอ่ืนๆ ก็ได้รับความไว้วางใจจากทางรัฐบาลสยามเช่นกัน มีหลักฐานอันหนึ่งแสดงให้เห็น
ว่ามิชชันนารีได้รับความไว้วางใจมาก คือ พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขณะทรงดํารงอิสริยยศเป็นพระยุพราช เมื่อคราวเสด็จประเทศสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 
2445) ทรงมีพระราชดํารัสต่อบอร์ดอเมริกันเพรสไบทีเรียน ตอนหนึ่งว่า 

 
เราได้ต้อนรับมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนของท่าน พวกเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับกิจการ

ของรัฐเลย  และพร้อมเสมอที่จะฟังรัฐบาล พวกเขาไม่มีแผนทางการเมืองในขณะที่พวกอื่น
อาจจะมี พวกเขาเป็นมิตรที่ดีของเราตลอดเวลาและช่วยเหลือเราอย่างมากในหลายๆ ทาง พระ
ราชบิดาของเราตลอด 34 ปี ที่พระองค์ครองราชย์ไม่เคยทําสิ่งร้ายต่อมิชชันนารีเลย และ

                                                           
93แวลส์, เคนเนทอี. ประวัติศาสตร์โปรแตสแตนท์ในประเทศไทย 1828-1958 (พระ

นคร: สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย, 1958), 7. 
94บรัดเล, ดี บี,ประชุมพงศาวดารภาคที่ 31“จดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกันเข้ามา

ประเทศสยาม”แปลโดย ปุวน อินทุวงศ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468), 4. 
95Donald C. Lord, Mo Bradley and Thailand (Mchigan: Willliam B. 

Eerdmans Publishing. Co., 1969), 189. 
96Ibid. ,190.  
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ยิ่งกว่านั้นยังทรงโปรดด้วยเพราะทรงเห็นแต่พวกเขาทําสิ่งดีโดยการสั่งสอนเยาวชน และการ
รักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวยชาวสยาม เป็นอันมาก. 97 

 
หลักฐานจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 เกี่ยวกับพระราชกระแสรับเรื่องการปฏิบัติทาง

ศาสนา ซ่ึงพระองค์ถือว่าทุกศาสนานั้นก็ดีเหมือนกันหมด ในแง่จรรโลงใจมนุษย์ให้เป็นคนดี พระองค์มี
รับสั่งไม่ให้มีความรังเกียจต่อกันในความเชื่อทางศาสนา 98 ด้วยเหตุดังกล่าวการขยายงานของ
มิชชันนารีเข้าสู่เมืองประเทศราชล้านนา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรง
โปรดให้มีใบบอกมาตามหัวเมืองรายทางที่มิชชันนารีจะต้องผ่านเพ่ือให้ความสะดวกและปลอดภัย 
เห็นได้จากใบบอกที่มีไปถึงพระยาตากความว่า “.....หมอบรัดเลย์และหมอวิลสันจะขออนุญาตขึ้นไปชี
ยงใหม่ โดยเรือ 8 แจว ไปขึ้นบกที่เมืองตากโดยใช้เกวียนไปเมืองเชียงใหม่ ขออย่าใดขัดขวางใด...”99 

อาจกล่าวได้ว่าบทบาททางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวเป็น
จุดเริ่มต้นที่มีส่วนช่วยให้การก่อตั้งสถานีมิชชั่นในล้านนาได้เป็นผลสําเร็จ 

เนื่องด้วยมิชชันนารีอเมริกันเป็นชาวตะวันตกกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นระยะ
เวลานานในล้านนา พวกนี้จึงมีฐานะแตกต่างจากประชาชนทั่วๆไป เพราะได้รับความคุ้มครองโดย
สนธิสัญญาในข้อที่ว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ที่สําคัญพวกนี้มีความรู้และครอบครองเทคโนโลยี
สมัยใหม่ จึงได้รับการยอมรับทั้งจากเจ้านายและข้าราชการสยามเป็นอันดี ในฐานะที่เป็นมิชชันนารีซึ่ง
มีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ศาสนาไม่ควรที่จะเข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองปรากฏว่ามิชชันนารีมักไม่ยอม
อยู่เฉยหากได้พบเห็นความทุกข์ยากของประชาชน ดังนั้นเมื่อชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคริส
เตียนเดือดร้อนก็จะหันไปขอความช่วยเหลือจากมิชชันนารีอาศัยบารมีอิทธิพลของมิชชันนารีในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เพราะมิชชันนารีนั้นเป็นที่เกรงใจของเจ้านายและข้าราชการอยู่
แล้ว มีตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ เช่นบริวารของเจ้าหลวงลวนลามผู้หญิงชาวบ้านที่ลงไปอาบน้ําที่ท่าน้ําปิงไป
จนถึงเรื่องใหญ่ๆเช่น เจ้าหอหน้าขัดขวางการแต่งงานของหนุ่มสาวคริสเตียน ในบางกรณีมิชชันนารี
แสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างข้าราชการสยามกับเจ้านายล้านนา ในขณะที่ฝุายสยาม
เองก็ใช้ประโยชน์จากความเป็นคนต่างชาติที่มีอิทธิพลของมิชชันนารีข่มขู่หรือลดอํานาจเจ้านาย 
ดังเช่น กรณีที่มิชชันนารียื่นฏีกาเพ่ือขอให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาในล้านนา รัฐบาลสยามได้ให้
พระยาเทพประชุนข้าหลวงสยามประจําเชียงใหม่ดําเนินการประกาศให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา
ทั้งๆ ทีข่ัดต่อความประสงค์และบั่นทอนอํานาจของเจ้านายเหนือประชาชน100 

                                                           
97Mean Pongudom, “Apologetic and Missionary Ppoclamatiom :Ronald C. 

Nairn” International Aid to Thailand, The New Colonialism ? (New Heven: Yale 
University Press, 1966), 33.  

98หอจดหมายเหตุวชิรญาณ.,ร.4 เลขที่ 111 พระราชกระแสเรื่องการปฏิบัติทางศาสนา จ.
ศ.1225 

99เรื่องเดียวกัน. 
100รัตนาพร เศรษฐกุล, ล้านนาสมัยสร้างบ้านแปลงเมือง ถึงสมัยรัฐชาติสยาม พ.ศ.

2317 - 2467, มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552 (เอกสารอัดสําเนา), 73-74 
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ขณะที่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลสยามและมิชชันนารีดําเนินมาอย่างราบรื่นในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี ค.ศ. 1869 (พ.ศ. 2412) พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในขณะนั้น ได้สั่งประหารชีวิตบุคคล 2 คน คือ น้อยสุริยะ และ หนานชัย ซึ่ง
หลักฐานส่วนมากแสดงให้เห็นว่า สาเหตุการประหารชีวิตเนื่องมาจากการที่ 2 คน เปลี่ยนศาสนาหัน
มานับถือศาสนาคริสต์101 ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระบรมราช
โองการประกาศเสรีภาพแห่งการนับถือศาสนาขึ้นในล้านนา (ประกาศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1878 
(พ.ศ.2421)102 พระบรมราชโองการดังกล่าว ยังผลให้การดําเนินงานของมิชชันนารีสะดวกยิ่งขึ้น จึง
กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิชชันนารีกับรัฐบาลสยามในช่วงเวลาดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินงานของมิชชันนารีในหัวเมืองล้านนาเป็นอย่างมาก 

ภายหลังที่หนานชัยรับบัพติสมาเป็นคริสเตียนไม่นานทั้งน้อยสุยะและหนานชัยถูก
ประหารโดยคําสั่งลับของพระเจ้ากาวิโลรส เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ.1869 (พ.ศ. 2412) เหตุที่ต้อง
ถูกประหารนั้นจากเอกสารของมิชชันนารีระบุว่า เพราะพระเจ้ากาวิโลรสไม่ทรงต้องการให้คนล้านนา
ละทิ้งจารีตความเชื่อเดิมไปรับเชื่อคริสต์ศาสนา เนื่องจากผู้ที่เข้ารีตเป็นคริสเตียนมีการปฏิบัติที่ถือว่า
สั่นคลอนพระราชอํานาจของพระองค์ เช่น ไม่ยอมทํางานเกณฑ์วันอาทิตย์หรือวันสะบาโตของชาว
คริสต์ อีกทั้งการที่มิชชันนารีสามารถเพ่ิมจํานวนคริสเตียนมากยิ่งขึ้นอาจจะหมายถึงการมีอํานาจ
บารมีแข่งกับพระราชอํานาจของพระองค์ ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งพระเจ้ากาวิโลรสคงมองเห็นว่า 
มิชชันนารีได้อาศัยอํานาจทางการเมืองจากรัฐบาลสยามมาปกปูองผลประโยชน์ของตน ขณะเดียวกัน 
การปฏิบัติตัวของมิชชันนารีอเมริกันก็มีลักษณะเหมือนตั้งตนเป็นผู้อุปถัมภ์กลุ่มใหม่หรือเป็น "มูลนาย"
ของคริสเตียนชาวล้านนา จึงถูกมองว่าเป็น "กลุ่มอํานาจกลุ่มใหม่" ที่อาจคุกคามต่อเสถียรภาพทาง
อํานาจของเจ้าประเทศราชล้านนาในขณะนั้น 

มิชชันนารีถือได้ว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ที่พ่ึงได้มากที่สุดในช่วงที่ความวุ่นวายหรือช่องว่างทาง
การเมืองเกิดขึ้นในล้านนา ในช่วงวิกฤตทางการเมือง เช่นกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ ที่พักของมิชชันนารี
กลายเป็นที่หลบภัยของชาวบ้านที่หวาดกลัวภัยจากกบฏ เพราะฝุายกบฏไม่โจมตีบ้านเรือนของ
มิชชันนารี ยิ่งกว่านั้นในฐานะที่เป็นกลุ่มต่างชาติที่ได้รับความนับถือและยอมรับในสังคมท้องถิ่น 
มิชชันนารีได้รับเชิญให้ไปร่วมปรึกษาหารือกับฝุายกบฏ ทําให้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาและหยุดยั้ง
ความรุนแรง โดยโน้มน้าวให้ฝุายกบฏยอมรอฟังคําแนะนําจากกงสุลอังกฤษแทนที่จะขยายสู้รบ

                                                           
101ประสิทธิ์  พงศ์อุดม,บันทึกวีรชนแห่งความเชื่อ...น้อยสุยะและหนานชัย,หน่วยงาน

ประวัติศาสตร์และวิจัย สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ม.ป.ท,ม.ป.ป, ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, เพ็ชร์
ลานนา (เชียงใหม่: โรงพิมพ์คนเมือง, 2507), 258. 

102หอจดหมายเหตุแห่งชาติ., ร. 5 บ/ช.5.85/8 “ร่างหนังสือไป-มาแก่กงสุลอเมริกันเรื่อง
ความและข้อราชการต่างๆ จ.ศ.1240” 
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ออกไป103 เมื่อกลุ่มกบฏเงี้ยวได้บุกเข้ามาถึงเมืองเชียงราย มิชชันนารีประจําเมืองเชียงรายในขณะนั้น
ได้แก่ นายแพทย์Briggsได้เป็นกําลังสําคัญในการร่วมสู้รบกับพวกกบฏจนฝุายกบฏแตกพ่ายไป จาก
บันทึกความความทรงจําของ ครสูิงห์แก้ว สุริยะค า ได้กล่าวไว้ว่า 

 
มีกองทหารเงี้ยวจํานวน 200 คน พยายามจะเข้าปล้นเมืองเชียงราย ได้ตั้งค่าย

อยู่อีกฝั่งหนึ่งของของแม่น้ํากก ซึ่งขณะนั้นมีระดับน้ําสูงมาก มีสะพานไม้ไผ่ระดับสูง มีสะพาน
ไม้ไผ่ข้ามแม่น้ําอยู่ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันหมอบริกส์ได้วางแผนร่วมกับเจ้าหลวง ส่งสารด่วนไปถึง
ค่ายทหารที่เชียงใหม่เพื่อขอความช่วยเหลือ และแนะนําให้เจ้าหลวงเมืองเชียงรายจับกุมพวก
เงี้ยวและพม่าทั้งหมดไปคุมขังในบริเวณวัดพระสิงห์เพื่อปูองกันการเป็นไส้ศึก ราษฎรที่อาศัย
อยู่ตามชายฝั่งแม่น้ําพากันหลบหนีเข้าปุา พวกมีอันจะกินที่มีช้างและครอบครัว ใหญ่ทําตาม
อย่างพระยาภักดีราชกิจเพื่อนบ้านหมอบริกส์ขนครอบครัวขึ้นหลังช้างแล้วหนีขึ้นไปทางทิศ
เหนือของเมือง ครอบครัวชาวคริสต์และไม่ใช่ชาวคริสต์หลายครอบครัวหลบภัยอยู่ในบ้านของ
หมอบริกสซ์ึ่งให้อํานวยความสะดวกและให้การปกปูอง 104 

 
มิชชันนารีมักมีความสัมพันธ์อย่างดีกับข้าราชการสยามทั้งชื่นชมและยกย่อง ข้าราชการ

มักได้รับความร่วมมือจากมิชชันนารี โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับชาวบ้านที่เป็นคริสเตียน ศาสนาจารย์
ฮิวเทย์เลอร์ มิชชันนารีอเมริกันที่ลําปางบันทึกไว้อย่างภาคภูมิใจว่า ข้าหลวงได้มาขอความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับการประกาศใช้ระบบภาษีรายหัวแทนการเกณฑ์แรงงาน และขอให้มิชชันนารีได้อธิบายให้
ชาวบ้านคริสเตียนทราบ เพราะ “...มิชชันนารีมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านมาก และเข้าถึงชาวบ้าน
มากกว่าข้าราชการ....”105 เมื่อเริ่มมีการใช้ระบบภาษีใหม่มิชชันนารีก็ถูกขอให้คอยดูแลไม่ให้เจ้านาย
มาเรียกเกณฑ์แรงงานชาวบ้านที่เสียภาษีแล้ว เมื่อชาวบ้านแช่ห่มถูกเจ้าหลวงเรียกเกณฑ์ให้ขนข้าวไป
ใส่ยุ้งที่ลําปางก็ได้แจ้งต่อมิชชันนารี ซึ่งได้รายงานต่อไปยังข้าหลวงเพ่ือยับยั้งการเกณฑ์แรงงาน
ดังกล่าว106 นอกจากนั้น ยังพบว่ารัฐบาลสยามได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน และให้ที่ดินเพ่ือ
เป็นโบสถ์ โรงเรียน และโรงพยาบาล107 

                                                           
103หอหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่, “The Shan Uprising in Northern 

Siam” Letters and Correspondence 1899 – 1908 RG028/79, Board of Foreign Mission, 
Siam, ,27 August, 1902. 

104บดินทร์ กินาวงศ์ และคณะ,ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย-เชียงแสน,พิมพ์ครั้งที่ 2 
(เชียงใหม่: มิ่งเมือง, 2546), 231. 

105หอหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ , Hugh Taylor, Missionary 
Autobiography, 169. 

106รัตนาพร เศรษฐกุล, ล้านนาสมัยสร้างบ้านแปลงเมือง ถึงสมัยรัฐชาติสยาม พ.ศ.
2317 - 2467, 74 

107 Ronald C. Nairn, International Aid to Thailand, The New Colonialism 
? (New Heven: Yale University Press, 1966), 147. 
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 ในกรณีของเมืองเชียงรายจากบันทึกของแมคกิววารี ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างข้าหลวงสยามและมิชชันนารี ดังความว่า “...เมื่อมาถึงเชียงราย ท่านข้าหลวงมาเยี่ยมเยือน
พวกเรา เพ่ือเชิญให้ไปพักที่บ้านของท่าน…”108 นอกจากนั้นแมคกิววารี ยังได้บรรยายถึงความรู้สึกที่
ข้าหลวงสยามประจําเมืองเชียงรายมีความสนใจคริสต์ศาสนาที่มิชชันนารีนํามาเผยแพร่ดังความว่า 

“....พวกเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีที่เชียงราย ท่านข้าหลวงฟังเรื่องในพระคัมภีร์
อย่างตั้งใจ และผมเชื่อว่าท่านฟังด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง...”109 

บทบาทและความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างข้าราชการสยามกับมิชชันนารีที่เข้ามา
ปฏิบัติพันธกิจในดินแดนล้านนานั้น มิได้เพียงปฏิบัติต่อกันในลักษณะของการต้อนรับมิตรผู้มาเยือน
ด้วยไมตรีจิตเท่านั้น หากแต่ยังพบว่าข้าราชการสยามมีส่วนเอ้ือประโยชน์ให้แก่มิชชันนารีในการ
สถาปนาคริสต์ศาสนาในดินแดนล้านนาเป็นอย่างมาก บันทึกของแมคกิลวารีให้ข้อมูลว่าข้าหลวง
เชียงรายและเชียงแสนอนุญาตให้มิชชันนารีจับจองที่ดิน เพ่ือก่อตั้งคริสตจักรได้ตามความประสงค์
ถึงแม้ที่ดินดังกล่าวจะเป็นที่ดินของวัดก็ตาม ดังความว่า  

 
ท่านข้าหลวงเชียงแสนมีความต้องการให้มีการจัดตั้งคริสตจักรที่นั้นมากกว่าท่าน

ข้าหลวงเชียงรายเสียอีก ท่านถึงกับเสนอที่จะส่งขบวนช้างลงมาช่วยขนย้ายพวกเราขึ้นมาถ้าหาก
พวกเราต้องการ ความสนใจของท่านมิได้มาจากความสนใจศาสนาเป็นพิเศษเช่นข้าหลวง
เชียงราย อาจเป็นเพราะว่าท่านเชื่อในความคิดที่ว่าศาสนาทุกศาสนาต่างก็ดีด้วยกันทั้งนั้น ท่าน
จึงเสนอซํ้าอีกว่า พวกเราเข้าไปเป็นเจ้าของวัดและที่ดินต่างๆ ได้ทันที แน่หละ ไม่มีอะไรจะทําให้
ผมมีความสุขมากไปกว่านี้อีกแล้ว 110 

 
ควรกล่าวในที่นี้ด้วยว่านอกจากบทบาททางการเมืองแล้วมิชชันนารียังมีบทบาททางด้าน

เศรษฐกิจในท้องถิ่นต่างๆ มิชชันนารีเป็นผู้ว่าจ้างแรงงานรายใหญ่ มีการจ้างชาวบ้านเข้ามาทํางานใน
โรงพยาบาล โรงเรียนและในการเผยแพร่ศาสนา ควบคู่ไปกับการเผยแพร่คริสต์ศาสนา จากบันทึก
ความทรงจําของสมควร อินทจักร ได้ชี้ให้เห็นว่าหมอบริกส์ ได้ว่าจ้างชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ใน
เมืองเชียงราย และชาวบ้านในท้องถิ่น เพ่ือเป็นช่างและแรงงานในการสร้างอาคารต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับพันธกิจของมิชชันนารีดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ข้างต้น111 

กล่าวโดยสรุปบทบาทของมิชชันนารีที่ เข้ามาปฏิบัติพันธกิจในเมืองเชียงรายนั้น
นอกเหนือจากบทบาทอันเกิดขึ้นจากพันธกิจหลักสามประการอันได้แก่ การประกาศศาสนา 
การศึกษา และการแพทย์สาธารณสุขแล้ว มิชชันนารียังมีบทบาทสําคัญทางด้านการเมืองระหว่าง
สยามกับล้านนา โดยมักช่วยเหลือคุ้มครองชาวบ้านจากการกดขี่ขูดรีดจากชนชั้นปกครอง สร้างสมดุล
                                                           

108แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี..,กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 
ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี., 361. 

109เรื่องเดียวกัน, 199. 
110เรื่องเดียวกัน, 324. 
111ดูรายละเอียดในสมควร อินทจักร, “ความทรงจํา” อนุสรณ์ 70 ปี คริสตจักรที่ 1 เวียง

เชียงราย 20 - 21 คุลาคม 1984. ไม่มีเลขหน้า. 
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ทางการเมืองด้วยการตรวจสอบอํานาจของทั้งเจ้านายและข้าราชการสยาม ขณะที่รัฐบาลที่กรุงเทพมุ่ง
เน้นหนักการปฏิรูปการเมืองโดยไม่ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของล้านนามิชชันนารีเป็นผู้
เสริมสร้างสิ่งที่ขาดหายไป ด้วยการจัดระบบการศึกษาสมัยใหม่ให้กับมวลชน ริเริ่มสาธารณสุขมูลฐาน
และการสังคมสงเคราะห์ ความช่วยเหลือทางการเงินภายนอกประเทศทําให้มิชชันนารีสามารถทําตน
เป็นผู้อุปถัมภ์สมัยใหม่ว่าจ้างคนเข้าทํางานในองคก์รของตนเป็นจํานวนมาก ผู้เข้ารีตเป็นคริสเตียนเป็น
คนกลุ่มใหม่ในสังคมที่พ่ึงพามิชชันนารีอย่างมากทางเศรษฐกิจ เพราะคนเหล่านี้มักเป็นลูกจ้าง หรือรับ
ความช่วยเหลือจากมิชชันนารีทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ ได้รับการรักษาพยาบาลจากโรคที่ร้ายแรงต่างๆ
หรือช่วยเหลือในด้านจิตวิญญาณ เช่น กรณีของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีกะ คํากล่าวที่ว่า Rice 
Christians จึงสะท้อนถึงบทบาทของมิชชันนารีในระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง
เชียงรายและขยายไปทั่วทั้งล้านนา 
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บทที่ 3 
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงราย 

ภายใต้บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน 
 

ปรากฏการณ๑เดํนของโลกในคริสต๑ศตวรรษที่ 18 - 19 อยํางหนึ่งก็คือการกํอและขยาย 
ตัวของการลําอาณานิคมโดยชาติตะวันตก ในชํวงระยะเวลาดังกลําวภูมิภาคเอเชียเองคงไมํตํางจาก
ขนมถาดใหญํที่ชาติมหาอํานาจตะวันตกซึ่งมีความเจริญกวําทางด๎านวิทยาการหลายๆ ด๎านตํางพากัน
มาตัดแบํงไปครอบครอง 

ในคริสต๑ศตวรรษที่ 19 อังกฤษและฝรั่งเศสกลับเข๎ามาพร๎อมกับความเป็นมหาอํานาจ
อาณานิคมในทศวรรษ 1830 (พ.ศ. 2373) ดินแดนสํวนตํางๆ ของทวีปเอเชีย เชํน อินเดียตะนาวศรี
และสํวนใต๎ของเวียดนามและเขมรได๎ตกอยูํใต๎อํานาจของอังกฤษและฝรั่งเศสแล๎ว ชนชั้นนําของสยาม
ในยุคนั้นจํานวนหนึ่งได๎ตระหนักเป็นอยํางดีถึงเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นและอํานาจของมหาอํานาจเหลํานี้ 
เมื่อกาลเวลาผํานไปดินแดนในทวีปเอเชียสํวนอ่ืนๆ ก็คํอยๆ ตกอยูํใต๎อํานาจของชาวตะวันตกเพ่ิมขึ้น 
ความเหนือกวําของชาวตะวันตกทางด๎านวิทยาการเป็นสิ่งที่ประจักษ๑ตํอปัญญาชนและผู๎นําชาวไทยใน
ยุคนั้น 

วิทยาการการกํอสร๎างและรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกนับเป็นความเจริญอยํางหนึ่งที่
แสดงถึงความ“ศิวิไลซ๑”ของชาติตะวันตกที่มักจะเกิดขึ้นพร๎อมกับปรากฏการณ๑การขยายตัวของลัทธิ
การลําอาณานิคมท้ังในแงํของจักรวรรดินิยมอาณาจักรและจักรวรรดินิยมศาสนา1 

 
1.ความเคลื่อนไหวทางสถาปัตยกรรมของยุโรปและอเมริกาในศตวรรษที่ 18 - 19 

ความเคลื่อนไหวทางด๎านสถาปัตยกรรมของโลกตะวันตกในศตวรรษที่ 18 – 19จะทําให๎
เราเข๎าใจถึงพัฒนาการการกําเนิดขึ้นของงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและวิทยาการการกํอสร๎าง
แบบใหมํที่เกิดขึ้นในสังคมสยามและล๎านนาผํานบทบาทของชนชาติตะวันตกที่เข๎ามาในชํวงเวลา
ดังกลําว 

                                                           
1"ลัทธิจักรวรรดินิยม" นั้นไมํได๎มีบริบทจํากัดอยูํเพียงแคํระดับของการเข๎าครอบครอง

หรือครอบงําทางด๎านเศรษฐกิจและการเมืองของชาติอ่ืนเทํานั้น แตํยังขยายเข๎าครอบคลุมไปถึงระดับ
วัฒนธรรมด๎วย โดยเฉพาะในเรื่องศาสนา ดูรายละเอียดใน เคียว อุค ลี,“การเผยแพรํศาสนาคริสต๑กับ
การตอบสนองของชาวพ้ืนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ระหวําง ค.ศ.1511 – 1990”(วิทยานิพนธ๑
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ คณะศิลปะศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2539) 
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คงต๎องย๎อนหลังไป นับตั้งแตํศตวรรษที่ 17 สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค (Baroque) ที่เคย
รุํงเรืองและถูกพัฒนาไปในเชิงตกแตํงท่ีหรูหราอลังการฟุุมเฟือยจนเกินงามและรับใช๎ชนชั้นศักดินา ได๎
เสื่อมคลายลงเรื่อยๆ ตั้งแตํกลางศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นศตวรรษแหํงการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการ
ปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นกลางในยุโรป ในทางวิชาการเองตั้งแตํปลายศตวรรษที่ 17 ถึงต๎น
ศตวรรษที่ 18 มีความพยามยามที่จะทําความเข๎าใจในงานแบบคลาสสิค2 ผํานข๎อเขียนและผลงาน
สถาปนิกโรมัน เชํน วิทรูเวียส (Vitruvius) และสถาปัตยกรรมยุคฟ้ืนฟู (Renaissance) ของอิตาลีเรา
จะเห็นงานพวกนี้จากงานของสถาปนิกอังกฤษ เชํน เบอร๑ลิงตัน (Burlington) และแคมเบลล๑ 
(Camball) ซึ่งได๎แรงบันดาลใจสํวนใหญํมาจากงานของพาลลาดิโอ (Palladio) เขาได๎สร๎างกฎเกณฑ๑
การออกแบบที่เน๎นความแมํนยําในรายละเอียดสัดสํวนและที่มา เราเรียกสถาปัตยกรรมแบบนี้วําพาล
ลาเดียน (Palladianism) ซึ่งเป็นกระแสหลักของสถาปัตยกรรมอังกฤษตั้งแตํ ค.ศ. 1714 (พ.ศ. 2257) 
เป็นต๎นมาจนสิ้นศตวรรษท่ี 18 และงานแบบนี้ได๎ถูกสํงออกไปยังอาณานิคม เชํน อเมริกาและอินเดีย3 

สถาปัตยกรรมแบบพาลลาเดียน (Palladianism) ถูกมองวําเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่
ปฏิวัติงานแบบบาร็อค (Baroque) ที่เฟ่ืองฟูกํอนหน๎านั้น 60 ปี และเป็นจุดเริ่มต๎นของสถาปัตยกรรม
แบบนีโอคลาสสิค (Neoclassicism) ซึ่งเกิดขึ้นในราวกลางศตวรรษที่ 18 เมื่อเหลําสถาปนิกศิลปินเริ่ม
หันมาศึกษาสถาปัตยกรรมของกรีก - โรมันแท๎ๆ การขุดค๎นทางโบราณคดีที่ เฮอร๑คิวเรเนียม 
(Herculaneum) ปอมเปอี (Pompeii) และสเตเบีย (Stabia) ได๎ เปิดเผยข๎อมูลการออกแบบ
สถาปัตยกรรมโรมันหลายประการ มีการสืบค๎นลักษณะที่ถูกต๎องของสถาปัตยกรรมตามแหลํงขุดค๎น
ทางโบราณคดีตํางๆ ในสถาปัตยกรรมโรมันมาสูํสถาปัตยกรรมกรีก ซึ่งทําให๎ข๎อมูลด๎านการออกแบบ
แพรํหลายเข๎าสูํวงการสถาปนิกอยํางรวดเร็ว  

ลักษณะสถาปัตยกรรมที่หนักแนํน หยาบ และเป็นเพศชายที่เต็มไปด๎วยพละกําลังของ
วิหารดอริก (Doric) หลายแหลํงที่เพสตุม (Paestum) เป็นที่ชื่นชมของกลุํมชนที่เชื่อวําสถาปัตยกรรม
ก็เหมือนมนุษย๑ที่ยํอมมีคุณภาพสูงกวํา เมื่อยังอยูํในยุคที่บริสุทธิ์และดิบเถื่อน ขณะเดียวกันงานเขียน
ของเคอร๑เดอร๑มอย (Cordemoy) ลอกิเอร๑ (Laugier) และโลดอลี (Lodoli) ได๎ให๎อิทธิพลตํอบรรดา
สถาปนิกที่ต๎องการสถาปัตยกรรมที่บริสุทธิ์และดิบเถื่อน ซึ่งตํางก็เพํงมองมาที่สถาปัตยกรรมกรีก-
โรมันโบราณ รวมไปถึงรูปทรงโบราณอ่ืนๆ ไมํเพียงเทํานั้น รูปทรงบริสุทธิ์ทั้งหลาย เชํน กรวย 
ลูกบาศก๑ ปีรามิดและทรงกลม ยังถูกดึงมาใช๎ในการออกแบบโดยสถาปนิก เชํน บูลี (Boullee) กิลลิ 
(Gilly) และ เลโดช๑ (Ledoux) รูปทรงเลขาคณิตแสดงออกและสนับสนุน แนวทางการออกแบบที่
สังเคราะห๑รูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณ และดึงเอาสถาปัตยกรรมอิยีปต๑โบราณ เข๎ามาในแวดวง
สถาปัตยกรรมขณะเดียวกันการออกแบบจะยึดหลักเหตุผลไมํนิยมการตกแตํงการใช๎โครงสร๎างและ

                                                           
2คลาสสิค (Classicism) คือหลักการตํางๆของศิลปะและสถาปัตยกรรมของกรีกและ

โรมัน ดังนั้นสถาปัตยรรมแบบคลาสสิค (Classicism architecture) จึงมีที่มาจากสถาปัตยกรรมกรีก
และโรมัน ซึ่งได๎รับการยอมรับวํายอดเยี่ยม ดูรายละเอียดใน สมชาติ จึงสิริอารักษ๑, สถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 15-18. 

3เรื่องเดียวกัน, 82. 
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ระเบียบ (order) ตํางๆ จะสนองประโยชน๑ใช๎สอยเชิงโครงสร๎างจริงๆ เชํน เป็นเสารับคานหรือทับหลัง
รับน้ําหนักจริง และไมํมีการใช๎เสาอิงเด็ดขาดนีโอคลาสสิค (Neoclassicism) จึงเป็นงานที่เข๎มงวดเย็น
ชาและตํอต๎านงานแบบบาร็อค(Baroque)4 

ในคริสต๑ศตวรรษที่ 19 สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค (Neoclassicism) ได๎พัฒนาสูํ
ความหลากหลาย เมื่อองค๑ประกอบสถาปัตยกรรมตํางๆถูกออกแบบอยํางมีอิสระมากขึ้น ครึ่งแรกของ
ศตวรรษดังกลําว สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค (Neoclassicism) ได๎จําแนกออกเป็นสองรูปแบบ
คือ แบบที่เรียบงํายและแบบที่เริ่มเพ๎อฝัน แบบที่เรียบงํายนั้นเป็นผลงานของชิงเคล (C.F.Schinkal) 
สถาปนิกชาวปรัสเซีย งานของชิงเกลนั้นเน๎นสงํางามด๎วยสัดสํวนและโครงสร๎าง มีลักษณะเรียบงําย 
สะท๎อนแนวความคิดที่พยายามทําให๎สถาปัตยกรรมบริสุทธิ์ปราศจากพันธนาการตกแตํงที่รุงรัง เน๎น
การใช๎เหตุผลในการออกแบบโครงสร๎างความซื่อสัตย๑ในการใช๎วัสดุ และการแสดงออกของปริมาตร
ตํางๆทั้ งภายในและภายนอกอาคาร สํวนแบบที่ เ พ๎อฝันได๎รับอิทธิพลของลัทธิ โรแมนติค 
(Romanticism) ซึ่งอาศัยข๎อมูลวิชาการทางโบราณคดีผนวกกับอารมณ๑จิตใจมาปะปนกับภาพ
จินตนาการตํางๆ ของอาณาจักรโบราณ เชํน กรีก-โรมัน อียีปต๑ ที่เป็นแหลํงสร๎างแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบจักรวรรดิ (Empire style) ของจักรวรรดินโปเลียนของฝรั่งเศส และ
ราชวงศ๑รีเจนซี่ (Regency) ของอังกฤษปฏิกิริยาตั้งแตํ ค.ศ.1815 (พ.ศ. 2358) นําไปสูํการแพรํหลาย
ของสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูกรีก (Greek Revival) ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเกิดอาคารที่มีชื่อเสียง
หลายหลัง เชํน พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติอังกฤษ (British Museum) เป็นต๎น 5 

ครึ่งหลังของคริสต๑ศตวรรษที่ 19 รสนิยมทางสถาปัตยกรรมของยุโรปกลับไปหารูปแบบ
คลาสสิค (Classicism) ที่หรูหรามากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งลวดลายประดับ ประติมากรรมตกแตํง และขนาด
อาคาร เพ่ืออวดความยิ่งใหญํของจักรวรรดิและความสําเร็จของการลําเมืองขึ้น รูปแบบที่สําคัญมี
พ้ืนฐานมาจากฝรั่งเศสที่เรียกวํา แบบจักรวรรดิที่สอง (Second Empire) มีต๎นแบบมาจาก
พระราชวังลูฟร๑ (Grand Louvre) สํวนที่ตํอเติมแหํงกรุงปารีสออกแบบโดย วิสคอนติ (Visconti) ในปี 
ค.ศ. 1852 - 1853 (พ.ศ. 2395 - 2396) รวมทั้งสถาปัตยกรรมหลวงในมหานครเวียนนาของกษัตริย๑
ไกเซอร๑ฟรานซ๑โจเซฟ (Kaiser Franz Joseph) ค.ศ.1845 – 1916 (พ.ศ. 2388 - 2459) ตามด๎วย
สถาปัตยกรรมที่มีขนาดใหญํโต มหึมาและมีรายละเอียดแปลกๆ ไปจากสถาปัตยกรรมคลาสสิค 
(Classicism) ดั้งเดิม นั่นคือสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูบาร็อค (Baroque Revival) ในฝรั่งเศสและ
สหรัฐอเมริกา แนวทางนี้เกิดรํวมกับแบบโบซาร๑ (Beux-Arts) ซึ่งนําไปสูํปฏิกิริยาแนวทางใหมํที่เกิดขึ้น
คือ การฟ้ืนฟูนีโอคลาสสิคในศตวรรษที่ 20 (20th C Neoclassical Revival) อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมที่เอาแตํโครงหลักของอาคาร ไมํมีการตกแตํงใดๆ สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค 
(Neoclassicism) ที่แข็งทื่อแบบนี้แพรํหลายมากในทศวรรษที่ 1920 (พ.ศ. 2463) และ 1930 (พ.ศ. 
2473) โดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเวีย ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา6 

                                                           
4เรื่องเดียวกัน, 17. 
5เรื่องเดียวกัน, 83. 
6เรื่องเดียวกัน, 18. 
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ควรกลําวด๎วยวําแนวทางการเคลื่อนไหวทางศิลปะในตอนปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 18 ที่
เกิดขึ้นควบคูํไปกับ ลัทธินีโอคลาสสิค (Neoclassicism) คือ “ลัทธิโรแมนติค (Romanticism) ” ที่
เกิดขึ้นจากแรงผลักดันทางสังคมในชํวงเวลาดังกลําว กลําวคือ ความไมํพอใจสังคมยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่นิยมเหตุผลทางวิทยาศาสตร๑ เครื่องจักรกล จนละเลยความละเอียดอํอนทางจิตใจและ
สุนทรียภาพอันเกิดจากธรรมชาติ องค๑ประกอบที่สําคัญของลัทธิโรแมนติค ได๎แกํ ความอํอนไหวทาง
อารมณ๑ (Sensibility) วีรชนและการปฏิวัติ (Heroic & Revolution) การทําให๎บริสุทธิ์และนิยม
ธรรมชาติ (Sublime & Nature) ความโบราณ ความลึกลับและไสยศาสตร๑ (Gothick) มีการแสดง
อารมณ๑ความรู๎สึกที่ตํอต๎านเหตุผลหรือตรรกะ เป็นปฏิปักษ๑ระหวํางธรรมชาตินิยมกับของประดิษฐ๑
แสดงออกถึงความเรียบงํายตํอต๎านความฟุุมเฟือยรวมทั้งศรัทธาตํอต๎านความสงสัยกังขา 

ในทางสถาปัตยกรรม ลัทธิโรแมนติค (Romanticism) นิยมสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
(Gothic) รวมทั้งสถาปัตยกรรมแบบพ้ืนถิ่น (Vernacular Architecture) และการตกแตํงภูมิทัศน๑
แบบธรรมชาติ เหมือนภาพเขียน ภูมิทัศน๑ของศิลปินยุคศตวรรษที่ 17 - 18 ในอังกฤษเรียกกลุํมนี้วํา 
พิคเจอร๑เรสก๑ (Picturesque) เป็นการสร๎างอาคารใหมํเรียนแบบอาคารสมัยกลางให๎มีบรรยากาศของ
ความโบราณในภูมิประเทศเหมือนธรรมชาติปุาเขา มุํงเน๎นอารมณ๑ความรู๎สึกและความประทับใจใน
อดีต ตัวอยํางงานพวกนี้ได๎แกํฟอนท๑ฮิลแอ๏บบี้ (Fonthill Abbey) ของเจมส๑ วายแอท (James 
Wyatt) สร๎างปี ค.ศ. 1796 – 1807 (พ.ศ. 2339 - 2350) เราเรียกสถาปัตยกรรมแบบนี้วําฟ้ืนฟูโกธิค 
(Gothic Revival) สํวนสวนนั้นเรียกวําสวนแบบโรแมนติค 

ความนิยมในแบบฟ้ืนฟูโกธิค (Gothic Revival) แพรํหลายมากในศตวรรษที่ 19 
โดยเฉพาะ 3 ชาติใหญํในยุโรปฝรั่งเศสให๎ความสนใจในเชิงโครงสร๎าง เยอรมันสนใจในความโปรํง สูง 
สะอาด หลังคาโค๎งพับ (Vault) ขณะที่อังกฤษสนใจในความชวนฝันและความงามแบบภาพวาด
อิทธิพลของผู๎นิยมสถาปัตยกรรมยุคกลางขยายขอบเขตออกไปอีกโดยชาวอังกฤษชื่อ พิวจิน 
(A.W.N.Pugin) และรัสกิน (J.Ruskin) ทั้งสองคนนี้ต๎องกลางฟ้ืนฟูทักษะงานชํางฝีมือที่กําลังคุกคาม
โดยงานศิลปะที่ผลิตเป็นจํานวนมากโดยอุตสาหกรรม เขายกยํองงานชํางยุคกลางเป็นอุดมคติของ
ความงาม ทั้งสองคนนี้เป็นแรงบันดาลใจให๎มอริส (W.Morris) ก๎าวตํอไปอีกขั้นหนึ่งโดยกํอตั้งบริษัท
ออกแบบงานศิลปะที่มุํงหาทางฟ้ืนฟูมาตรฐานศิลปะยุคกลาง และวิธีการสร๎างงานศิลปะงานชํางฝีมือ
ที่ยืดถือสัจจะวัสดุ วิธีการสร๎างและประโยชน๑ใช๎สอยเป็นแกํนสาระสําคัญของการออกแบบ ในปี ค.ศ.  
1861 (พ.ศ. 2404) แนวทางนี้เป็นที่มาของกลุํมศิลปิน ชํางฝีมือ สถาปนิกที่รวมตัวกันเพ่ือสนับสนุน
สํงเสริมแนวคิดของมอริสเรียกชื่อวํา แนวคิดศิลปะและชํางฝีมือ (The Arts and Crafts Movement) 
ในปีทศวรรษที่ 1880 (พ.ศ. 2423) มรดกสําคัญของแนวคิดกระแสนี้ในทางสถาปัตยกรรมคือ การ
ยอมรับนับถือสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและนํามาซึ่งการดึงเอาองค๑ประกอบในทางสถาปัตยกรรมเหลํานี้
มาใช๎มากมายในการออกแบบที่อยูํอาศัยในอังกฤษ ตั้งแตํทศวรรษที่ 1880 (พ.ศ. 2423)จนถึงสงความ
โลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) ในชื่อที่เรียกกันวําแนวฟ้ืนฟูเรือนพ้ืนถิ่น (Domestic Revival) 
ซึ่งไมํเพียงแพรํหลายในอังกฤษเทํานั้น แตํยังเป็นที่ยอมรับกันอยํางกว๎างขวางในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา สถาปนิกและชํางกํอสร๎างในยุโรปและอเมริกานํารูปแบบบ๎านพักอาศัยแนวทางนี้ไป
เผยแพรํในดินแดนอาณานิคม รวมทั้งประเทศภายใต๎อิทธิพลทางวัฒนธรรม เชํน สยามและล๎านนา ใน
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ศตวรรษที่ 19 - 20 โดยการผสมเข๎ากับบ๎านพักอาศัยแบบพ้ืนเมืองเชํนแบบบังกะโล จนได๎อาคารพัก
อาศัยแบบลูกผสมยุโรปผสมเอเชียที่เรียกกันวํา บ๎านแบบขนมปังขิง เป็นต๎น7 

ควรกลําวในที่นี้ด๎วยวําประวัติศาสตร๑และรูปแบบของเรือนพักอาศัยในอเมริกานั้น ถูก
พัฒนาการขึ้นมาอยํางตํอเนื่อง การขยายตัวของการค๎าและอุตสาหกรรม นับตั้งแตํคริสต๑ศตวรรษที่ 16 
สํงผลให๎ชาวยุโรปอพยพเข๎าสูํอเมริกามากขึ้น การกํอสร๎างเรือนพักอาศัยในระยะแรกจึงเกิดขึ้นจากภูมิ
หลังทางสังคมและรสนิยมที่แตกตํางกันของคนแตํละเชื้ อชาติ ด๎วยเหตุผลที่วําเมื่อเจ๎าอาณานิคม
ประเทศใดประเทศหนึ่งไปยึดครองดินแดนใดๆ เมื่อเกิดมีการตั้งชุมชน ก็มักจะสร๎างอาคารตามแบบ
วัฒนธรรมของตนเองไว๎ในที่นั้นๆ ด๎วย แตํเนื่องจากข๎อจํากัดในหลายๆ ด๎าน เชํน งบประมาณ ภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ วัสดุและทักษะแรงงานที่แตกตํางกัน ทําให๎หน๎าตาของอาคารที่ออกมามีความ
แตกตํางจากประเทศแมํไป แตํก็ยังคงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบเจ๎าอาณานิคมนั้นอยูํ  

สเปนนับเป็นชาวยุโรปกลุํมแรกท่ีเข๎ามาตั้งถ่ินฐานในอเมริกาในภาคตะวันตกเฉียงใต๎ เขต
ฟลอริดา และได๎กํอตั้งเมืองเซนต๑ออกัสตินในศตวรรษที่ 16 ซึ่งถือได๎วําเป็นเมืองที่เกําแกํที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา8 รูปแบบเรือนพักอาศัยแบบอาณานิคมสเปนในอเมริกา มักจะมีลักษณะเรียบงําย การ
กํอสร๎างเป็นแบบกําแพงรับน้ําหนัก ชํองเปิดแคบ หลังคากระเบื้องดินเผาบนโครงสร๎างไม๎ หลังคามี
ความชั้นต่ํา ผนังอาคารมีความหนาผิวฉาบไมํขัดเรียบ ทาสีขาวหรือสีอํอน ชํองเปิดมีความลึก โค๎งรูป
เกือกม๎า ตัวบ๎านมักจะเน๎นแกนทางเข๎าหลักด๎วยพื้นที่วําง ลานด๎านหน๎า กําแพงหรือน้ําพุ 

อังกฤษนับเป็นอีกชาติหนึ่งเข๎ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนอเมริกา อังกฤษได๎เข๎าไปจัดตั้ง
อาณานิคมในอเมริการะหวําง ค.ศ. 1607 - 1732 (พ.ศ. 2150 – 2275) และจัดตั้งเป็นรัฐทั้งสิ้น 13 
รัฐ ในเบื้องต๎นเรียกดินแดนนี้วํา “New England” พวกที่ไปอาศัยอยูํในอาณานิคมสํวนใหญํเป็นกลุํม
ฟิวริตันที่มีอาชีพหลากหลายทั้งกสิกร พํอค๎า และนักอุตสาหกรรม กลุํมฟิวริตันที่เข๎ามาตั้งถิ่นฐาน  ใน
นิวอิงแลนด๑และในทางภาคใต๎ของอเมริกา มักจะเครํงครัดในรูปแบบของสถาปัตยกรรมเรอเนสซอง 
ซึ่งเป็นรสนิยมของชนชั้นสูงในสังคมอังกฤษ9 ด๎วยเหตุนี้รูปแบบเรือนพักอาศัยในเขตนิวอิงแลนด๑ ใน
ศตวรรษที่ 17 ชํวงแรกจึงเป็นแบบกระทํอมในอังกฤษหรือที่เรียกวําแบบ “English Cottage” มี
ลักษณะเรียบงําย การกํอสร๎างโครงบ๎านเป็นแบบกรอบเสาและคาน ใช๎ไม๎ซุงเป็นวัสดุหลักของ
โครงสร๎างทั้ง เสา คานและโครงเครํา หรือที่เรียกวํา “ Timber Frame” ด๎านนอกตีไม๎กระดาน
แนวนอน ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าแบบสมมาตร มีประตูทางเข๎าอยูํตรงกลาง ขนาบข๎างด๎วยหน๎าตําง
ขนาดเล็ก อาจจะมีหนึ่งหรือสองชั้น หลังคาทรงจั่วสูงชัน ชายคาบ๎านแคบ ในระยะแรกจะนิยมปลํอง
ไฟอยูํกลางบ๎าน ภายหลังจะนิยมสร๎างปลํองไฟให๎ตั้งอยูํด๎านสกัดทั้งสองข๎างของอาคารซึ่งจะนิยมใน
แถบเวอร๑จิเนีย รูปแบบเรือนพักอาศัยดังกลําวได๎แผํกระจายไปทั่วทั้งรัฐนิวยอร๑ก ในภาคเหนือ เพนซิล
เวเนีย, โอไฮโอ และในอิลลินอยส๑ 

                                                           
7เรื่องเดียวกัน,84 – 86 . 
8James D. Kornwolf, A History of American Dwellings (U.S.A: Rand 

McNally & Company, 1967), 9. 
9Ibid, 6. 
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ในเขตลุํมแมํน้ํามิสซิสซิปปี ในภาคใต๎ของอเมริกาโดยเฉพาะอยํางยิ่งในรัฐหลุยเซียนา ซึ่ง
เป็นดินแดนอาณานิคมฝรั่งเศส ทําให๎เกิดรูปแบบเรือนพักอาศัยที่ความแตกตํางไปจากแถบนิวอิง
แลนด๑ กลําวคือ ด๎วยภูมิอากาศที่ร๎อนชื้นและภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเลน้ําทํวมถึง อาคาร
บ๎านเรือนในแถบนี้จึงมีลักษณะ เป็นอาคารยกพ้ืนสูง ชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ประตู
ทางเข๎ากว๎าง หลังคาทรงปั้นหยา (Hip roof) ประดับด๎วยหน๎าตํางใต๎หลังคาหรือ Dormer มีเฉลียง
ด๎านหน๎าหรือล๎อมรอบอาคาร หลังคาคลุมลาดต่ําลงมาถึงเฉลียง กลําวได๎วํารูปแบบของอาคารดังกลําว
ได๎รับอิทธิพลมาจากแถบแคริบเบียนและหมูํเกาะอินเดียตะวันตก10 

ตํอมาในทศวรรษที่ 1830 ความก๎าวหน๎าในเทคโนโลยีการกํอสร๎างอาคารทําให๎เกิดการ
ปฏิวัติรูปแบบเรือนพักอาศัยขึ้นในอเมริกา ระบบการกํอสร๎างบ๎านแบบที่เรียกวํา “Balloon Frame” 
ได๎เกิดข้ึนและได๎รับความนิยมตอบสนองกับครอบครัวที่มีรายได๎ต่ํา เนื่องจากกํอนหน๎านี้บ๎าน“Timber 
Frame” แบบดั้งเดิมในแถบนิวอิงแลนด๑ถึงแม๎จะมีความทนทาน แตํมีระบบการกํอสร๎างที่ยุํงยากและ
มีราคาแพงเพราะต๎องใช๎ไม๎เนื้อแข็งเป็นโครงสร๎างหลัก นอกจากนั้นการกํอสร๎างต๎องใช๎แรงงานจํานวน
มาก และชํางต๎องมีทักษะความเชียวชาญสูง บ๎านแบบ “Balloon Frame” จึงเกิดขึ้นเพ่ือแก๎ปัญหา
ดังกลําว และได๎กลายมาเป็นรูปแบบเรือนพักอาศัยของชาวอเมริกันสํวนใหญํ บอลลูนเฟรมเป็นวิธีการ
กํอสร๎างบ๎านด๎วยโครงสร๎างไม๎ หรือที่รู๎จักกันวํา "การกํอสร๎างชิคาโก"  เพราะได๎รับการพัฒนาและทําให๎
ปรากฏตัวครั้งแรกในชิคาโก มีลักษณะและรูปแบบที่สําคัญ ดังนี้ เป็นระบบลักษณะการกํอสร๎างที่ทํา
ด๎วยเครําไม๎ที่มีขนาดเทํากันหลายๆ ชิ้น ตีเป็นกรอบโครงสร๎างอาคารในแนวตั้งทั้งหมด โดยเว๎น
ระยะหํางอยํางสม่ําเสมอ เครําไม๎หลายๆ ชิ้นในกรอบอาคารจะเชื่อมยึดติดกันเป็นแผงและจะทําหน๎าที่
ถํายเทน้ําหนักของหลังคาลงสูํพ้ืนแทนที่ระบบเสาและคาน  

อยํางไรก็ตามอาจกลําวโดยสรุปได๎วําพัฒนาการของเรือนพักอาศัยในอเมริกาในศตวรรษ
ที่ 17 - 19 มีลักษณะเฉพาะดังตํอไปนี้ คือ ประการแรกจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑เป็นผลทําให๎
จุดเริ่มต๎นของบ๎านอเมริกันแสดงออกถึงอิทธิพลของบ๎านแบบยุโรป ประการที่สองเนื่องจากข๎อจํากัด
ของทรัพยากรในด๎านตํางๆ บ๎านอเมริกันจะมีความเรียบงํายกวําบ๎านในยุโรปทั้งรูปแบบและหน๎าที่ใช๎
สอย ประการที่สามบ๎านอเมริกันจะแสดงออกถึงวิถีชีวิตที่เป็นอิสระมากกวําวิถีชีวิตอยํางเป็นทางการ
ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่ตกทอดมาตั้งแตํยุคเรอเนสซอง ประการที่สี่ถึงแม๎จะมีพ้ืนที่กว๎างใหญํแตํชาว
อเมริกันนิยมสร๎างบ๎านชิดติดกัน และประการสุดท๎ายเนื่องจากอเมริกามีทรัพยากรปุาไม๎ที่อุดม
สมบูรณ๑ ไม๎จึงกลายเป็นวัสดุหลักที่ใช๎ในการกํอสร๎างบ๎านหรือที่พักอาศัยในอเมริกา ซึ่งมีราคาถูกกวํา
อิฐ คอนกรีต หรือเหล็ก11 
 

 
 
 

                                                           
10Walker Lester, American homes : The illustrated encyclopedia of 

domestic Architecture (New York: Black Dog & Leventhal, c.2002.), 86-87. 
11James D. Kornwolf, A History of American Dwellings,7. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 

  
ภาพที ่4 บ๎านอเมริกันแบบอาณานิคมสเปน  ภาพที่ 5 บ๎านอเมริกันในแถบนิวอิงแลนด๑ 

 

  
ภาพที่ 6 บ๎านอเมริกันแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต๎ 

 

 

ภาพที่ 7 โครงสร๎างและการกํอสร๎างบ๎านแบบ “Balloon Frame” 
 

 

http://0.tqn.com/d/architecture/1/0/Y/k/staugustine-oldesthouse013.JPG
http://0.tqn.com/d/architecture/1/0/Y/k/staugustine-oldesthouse013.JPG
http://0.tqn.com/d/architecture/1/0/Y/k/staugustine-oldesthouse013.JPG
http://0.tqn.com/d/architecture/1/0/Y/k/staugustine-oldesthouse013.JPG
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2.อิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามและล้านนา 
ในศตวรรษท่ี 19 ชํวงเวลาเดียวกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 – 6 แหํงสยามประเทศ พบวํา 

มีอาคารที่ได๎รับอิทธิพลทางการกํอสร๎างและรูปแบบตะวันตกได๎รับการกํอสร๎างขึ้นอยํางมากมายทั้งใน
พระนครและหัวเมืองภูมิภาคซึ่งอาคารที่ได๎รับอิทธิพลตะวันตกเหลํานี้ทั้งหมดเป็นทั้งอาคารสาธารณะ
และอาคารที่พักอาศัย ได๎แกํ อาคารในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังตํางๆบ๎านพักของขุนนาง
ข๎าราชการ สํานักงาน ห๎างร๎านของชาวตํางประเทศ ตึกแถว รวมทั้งบ๎านพักมิชชันนารีและอาคารอัน
เกี่ยวเนื่องในคริสต๑ศาสนา แตํในความเป็นจริงแล๎วกลับพบวําอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกเริ่มปรากฏขึ้นมาแล๎วตั้งแตํสมัยอยุธยา12 

ชํวงต๎นรัตนโกสินทร๑ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เริ่มมีชาวตะวันตกเข๎ามาสร๎างบ๎านเรือนเพ่ืออยูํ
อาศัยในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะหลังจากที่มิชชันนารีอเมริกันเริ่มเข๎ามาสอนศาสนาคริสต๑แกํชาวจีนโพ๎น
ทะเล มิชชันนารีเหลํานี้สํวนมาจะเชําที่ดินแล๎วสร๎างที่พักอาศัยแบบตะวันตกขึ้นกระจายกันอยูํที่
บริเวณปากคลองบางหลวง กุฏีจีนและบางรัก 

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเสด็จขึ้นครองราชย๑ในรัชกาลของ
พระองค๑ทรงเปิดรับและพยายามปรับปรุงประเทศเพ่ือให๎ทันสมัยตามอยํางอารยธรรมตะวันตกดังนั้น
ในปี ค.ศ. 1859 (พ.ศ. 2402) ทรงโปรดฯให๎สมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ๑และกรมหมื่นวิษณุ
นาถไปตรวจราชการที่สิงคโปร๑หลังจากที่ขุนนางทั้งสองทํานกลับมาก็ได๎สร๎างตึกแถวอยํางที่เห็นใน
สิงคโปร๑ขึ้นที่ถนนเจริญกรุงและตํอมาก็ได๎สร๎างตึกแถวริมถนนที่ตัดใหมํอีกมากมาย รวมทั้งสร๎างห๎าง
ฝรั่งขึ้นตามยํานธุรกิจการค๎าที่เกิดขึ้นใหมํในรัชกาลนี้  อีกทั้งยังมีการกํอสร๎างสถานกงสุลของประเทศ
ตํางๆ ขึ้นบริเวณถนนเจริญกรุงตอนใต๎13 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวก็ทรงโปรดให๎สร๎างอาคารแบบตะวันตกขึ้นหลาย
แหํงทั้งในและนอกพระบรมมหาราชวังโดยในระยะแรกทรงสร๎างอาคารแบบตะวันตกขึ้นเพ่ือรับ
บรรณาการจากชาติยุโรปด๎วยทรงเห็นวําหากจะนําของบรรณาการเหลํานี้ไปตั้งไว๎ยังพระที่นั่งแบบไทย
ที่มีอยูํกํอนคงไมํเหมาะสมจึงทรงโปรดให๎สร๎างพระราชมณเฑียรขึ้นใหมํในหมูํพระบรมมหาราชวัง
พระราชทานนามเรียกรวมทั้งหมดวํา “พระอภิเนาวนิเวศน๑” ซึ่งเป็นหมูํพระที่นั่งสร๎างใหมํแบบ
ตะวันตกทั้งสิ้นอยํางไรก็ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏให๎เห็นจากภาพถํายเกําจะเป็นการ
ผสมผสานระหวํางสถาปัตยกรรมแบบไทยแบบตะวันตกและแบบจีนซึ่งนอกจากหมูํพระอภิเนาวนิ
เวศน๑ในพระบรมมหาราชวังแล๎วยังมีการสร๎างพระราชวังเชํนพระราชวังนันทอุทยานและพระราชวัง

                                                           
12ดูรายละเอียดใน ตรึงใจ บุรณสมภพ และคณะ, การศึกษาสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มี

อิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี  (กรุงเทพฯ : 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534) 

13ไขแสง ศุขะวัฒนะ, “การศึกษาอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีตํอแบบอยํางของ
งานสถาปัตยกรรมไทยระหวําง พ.ศ.2208-2475” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2520), 55. 
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สราญรมย๑, นารายณ๑ราชนิเวศน๑จังหวัดลพบุรี,พระราชวังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นต๎น14 

เจ๎านายและขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มปลูกสร๎างบ๎านพักอาศัยตามแบบตะวันตกกัน
มากขึ้น เชํน บ๎านที่เจ๎าพระยาพระคลัง (ดิศ) สร๎างไว๎ให๎พวกมิชชันนารีเชําบริเวณกุฎีจีนและบ๎านที่อยูํ
อาศัยของทํานเจ๎าพระบรมมหาศรีสุริยวงศ๑เองก็เป็นบ๎านแบบตะวันตกขนาดใหญํเชํนกันอาคารเหลํานี้
เรียกกันวํา “ตึกอยํางเทศ” หรือ “ตึกกะหลาป๋า” เนื่องจากรูปแบบอาคารเป็นการผสมระหวําง
สถาปัตยกรรมตะวันตกกับสถาปัตยกรรมท๎องถิ่นซึ่งอาคารเกือบทั้ งหมดนี้ยังไมํแสดงออกถึงลักษณะ
ของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ชัดเจนองค๑ประกอบตํางๆของอาคารก็ยังไมํสมบูรณ๑นัก 

ตราบจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํเสด็จขึ้นครองราชย๑ประเทศไทย
ได๎เรํงปรับปรุงกิจการตํางๆ ของบ๎านเมืองให๎ทันสมัยอยํางชาติตะวันตกสืบตํอจากรัชกาลที่ผํานมา
หลังจากที่ทรงทําสนธิสัญญาเป็นพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกหลายประเทศรวมทั้งเสด็จประพาส
ประเทศใกล๎เคียงเชํนสิงคโปร๑และปัตตาเวียในปี ค.ศ. 1870 (พ.ศ. 2413) และการประพาสยุโรปถึง 2
ครั้งในชํวง ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2440) และ ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2450) การเสด็จประพาสตํางประเทศใน
แตํละครั้งทําให๎ทรงเห็นภาพความเจริญก๎าวหน๎าของชาติตะวันตกอยํางชัดเจนในรัชกาลของพระองค๑
จึงเกิดการจ๎างชาวตํางประเทศเข๎ามารับราชการอยํางมากมายในจํานวนนั้นมีวิศวกรสถาปนิกจาก
ยุโรปอยูํด๎วยสํงผลให๎ เกิดการถํายทอดวิทยาการออกแบบและกํอสร๎างตาม อยํางลักษณะ
สถาปัตยกรรมตะวันตกที่แท๎จริงขึ้นและอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกได๎แพรํหลายอยํางมากมายใน
รัชกาลนี้15 

อาคารสําคัญของประเทศที่ได๎รับการกํอสร๎างขึ้นตลอดระยะเวลา 42 ปีในรัชสมัยพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเกือบทั้งหมดได๎รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกไมํวําจะเป็นอาคารในพระ
บรมหาราชวังเชํนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งวโรพาสพิมานและพระที่นั่งอนันตสมาคมใน
พระราชวังดุสิตเป็นต๎นตลอดจนสถานที่ราชการเชํนอาคารกระทรวงและกรมตํางๆ  ตลอดจน
โรงพยาบาลและโรงเรียนอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกยังสํงอิทธิพลตํออาคารในพระพุทธศาสนา
ด๎วยเชํนที่วัดราชบพิตรและวัดนิเวศน๑ธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต๎น 

ลุลํวงมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย๑ไทย
พระองค๑แรกที่ได๎รับการศึกษาอยํางดีทั้งในประเทศและตํางประเทศแม๎ในรัชสมัยของพระองค๑ภัยจาก
ลัทธิจักรวรรดินิยมจะหมดไปแล๎วอแตํสภาวการณ๑ทางการเมืองของโลกและประเทศไทยกําลังก๎าวเข๎า
สูํยุคประชาธิปไตยในรัชกาลที่ 6 นี้ยังคงมีชาวตํางชาติรับราชการอยูํสํวนมากเป็นชาวตํางประเทศที่
เข๎ามาตั้งแตํรัชกาลกํอนแม๎วําในสมัยรัชกาลที่ 6 นี้วิทยาการการกํอสร๎างแบบตะวันตกเชํนการใช๎
โครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร๎างเสา – คานรับน้ําหนักจะนิยมใช๎กันอยํางแพรํหลายใน
อาคารสําคัญๆ แตํรูปแบบภายนอกของอาคารเหลํานั้นกลับเป็นรูปแบบไทยเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
กระแสชาตินิยมที่พระบาทสมเด็จมงกุฎเกล๎าฯ ทรงเผยแพรํเชํนอาคารหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยและ

                                                           
14ดูรายละเอียดใน สมชาติ จึงสิริอารักษ๑,สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัย

รัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 
15เรื่องเดียวกัน 
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อาคารบัญชาการโรงเรียนข๎าราชการพลเรือน (อาคารอักษรศาสตร๑ 1 จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย) และ
พระท่ีนั่งสามัคคีมุขมาตย๑ที่พระราชวังสนามจันทร๑จังหวัดนครปฐมเป็นต๎น 

สําหรับการกํอสร๎างตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกก็ยังปรากฏอยูํในพระที่นั่งมารีรัตน
บัลลังค๑และพระที่นั่งชาลีมงคลอาสน๑พระราชวังสนามจันทร๑และที่พระราชวังพญาไทแตํเป็นที่นํา
สังเกตวําคฤหาสน๑และบ๎านพักอาศัยของข๎าราชบริพารในพระองค๑ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวทรงพระราชทานให๎นั้นเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกทั้งสิ้นเชํนบ๎านนรสิงห๑  (ทําเนียบ
รัฐบาล) เป็นต๎น 

ในขณะที่สยามประเทศเฟ่ืองฟูด๎วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก หัวเมืองประเทศ
ราชล๎านนาในชํวงต๎นรัชกาลที่ 5 ยังคงดําเนินไปตามวิถีแหํงจารีตที่มีมาแตํเดิม ถึงแมํวําจะมี
ชาวตะวันตกเข๎ามาแสวงหาผลประโยชน๑และเจรจาความทางการค๎าอยูํเสมอ แตํก็ไมํได๎ทําให๎วิถีการ
ดํารงชีวิตและความเป็นอยูํของชาวล๎านนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คาร๑ล บ็อค (Carl Bock) นักธรรม
ชาติวิทยาชาวนอร๑เวย๑เดินทางเข๎ามาในดินแดนล๎านนา ในปี ค.ศ. 1881 (พ.ศ. 2424) ได๎บันทึกไว๎วํา 
“...ในแถบนี้ไมํมีบ๎าน (แบบตะวันตก-ผู๎เขียน) หรือปราสาทราชวังเลย บ๎านของเจ๎านายหรือชาวนาก็
สร๎างแบบเดียวกันทั้งหมดจะตํางกันแคํขนาดของบ๎าน คุณภาพของวัสดุที่ใช๎และฝีมือเทํานั้น...”16 

การกํอรูปของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในดินแดนล๎านนาเริ่มขึ้นเมื่อปี  ค.ศ. 1868 
(พ.ศ. 2411) เมื่อมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ได๎เดินทางเข๎ามาสูํเมืองเชียงใหมํ และได๎กํอสร๎าง
โบสถ๑ของคริสตจักรขึ้นบนพ้ืนที่ริมแมํน้ําปิงฝั่งตะวันออกซึ่งเรียกกันวํา “คริสตจักรที่ 1 เชียงใหมํ”17 
นับเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแหํงแรกในเชียงใหมํและในล๎านนา (ปัจจุบันคือ โบสถ๑ของ
โรงเรียนเชียงใหมํคริสเตียน) นับจากนั้นอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกก็ได๎ปรากฏขึ้นอยําง
ตํอเนื่องในเมืองเชียงใหมํ ภายใต๎บทบาทและพันธกิจในด๎านตํางๆของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบที
เรียน อาทิเชํน อาคารศูนย๑มิชชันเชียงใหมํ  อาคารโรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย  อาคาร
โรงพยาบาลแมคคอร๑มิคอาคารเรียนฝึกอบรมทางศาสนศาสตร๑ ฯลฯ และภายหลังเมื่อมีการประกาศ
เสรีภาพทางศาสนาขึ้นโดยรัฐบาลสยาม คริสต๑ศาสนาจึงถูกเผยแพรํไปตามหัวเมืองตํางๆ  โดยเหลํา
มิชชันนารีอเมริกัน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต๎นของการกํอรูปสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทั่วทั้งล๎านนา  
 

                                                           
16เสถียร พันธรังสี และ อมพร ทีขะระ, ผู๎แปล, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลว, พิมพ๑

ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 
17คริสคจักร 1 เชียงใหมํ (First Church, Chiang Mai) เป็นคริสตจักรแหํงแรกในล๎านนา 

กํอตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1868 (พ.ศ. 2411) โดยศาสนาจารย๑ดาเนียล แมคกิลวารี และ ศาสนาจารย๑โจ
นาธานวิลสัน ตัวโบสถ๑ของคริสตจักรออกแบบและกํอสร๎างโดย นายแพทย๑แมเรียน เอ . ชีค 
(มิชชันนารีที่เข๎ามาปฏิบัติพันธกิจในเชียงใหมํตั้งแตํ (ค .ศ. 1875 -1885)และตํอมาได๎ลาออกไปทํา
ธุรกิจปุาไม๎ ) โบสถ๑หลังนี้สร๎างเสร็จสมบูรณ๑ในปี ค.ศ.1891 (พ.ศ.2434) ดูรายละเอียดใน ฟิลิป เจ.
ฮิวจ๑,คริสต์ศาสนาในล้านนา การศึกษาประวัติศริสต์ศาสนาในภาคเหนือ, แปลโดย ประสิทธิ์ พงศ๑
อุดม, พิมพ๑ครั้งที่ 2, (เชียงใหมํ:สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหมํ,1985), 58. 
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ภาพที่ 8 คริสตจักรที่ 1 เชียงใหมํ 
 

 
ภาพที่ 9 สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกยุคแรกๆ ในล๎านนา 
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3.สถาปตัยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายฯ ประเภทสถาปัตยกรรมเมือง (การวางผังเมือง) 
เมืองเป็นประเภทหนึ่งขององค๑กรทางสังคมมนุษย๑และเป็นพ้ืนที่สําหรับการตั้งถิ่นฐาน 

เมืองเกิดขึ้นเมื่อมนุษย๑รู๎จักทําการเกษตรและตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหลํงแล๎วอาศัยอยูํรวมกันในหมูํบ๎าน
หมูํบ๎านคํอยๆ เติบโตขึ้นจนกลายเป็นเมือง การขยายตัวของชุมชนหมูํบ๎านรวมทั้งการสร๎างการ
ปกครองรํวมกันเป็นพัฒนาการทําให๎เกิดบ๎านเมืองตํางๆ ขึ้น อาจจะกลําวได๎วําการสร๎างเมืองคือ
กระบวนการที่มนุษย๑เข๎าไปปฏิสัมพันธ๑กับพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร๑กายภาพด๎วยวัฒนธรรมที่ซับซ๎อน18 
ปัจจัยที่ทําให๎เกิดเมืองมีหลายประการเมืองที่ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย๑รวมจิตใจในด๎าน
ศาสนาและความเชื่อเมืองที่เป็นศูนย๑กลางการปกครองเมืองที่เป็นศูนย๑กลางการค๎าเมืองที่ตั้งขึ้นด๎วย
เหตุผลทางด๎านยุทธศาสตร๑และเมืองที่ตั้งขึ้นเพ่ือจุดประสงค๑เฉพาะ19 สิ่งสําคัญของเมืองที่จะสามารถ
ดําเนินไปได๎นั้นต๎องประกอบไปด๎วยการจัดระเบียบ (Organization) เพ่ือให๎พ้ืนที่นั้นสามารถเป็นถิ่น
ฐานอาศัยที่สอดรับกับบทบาทความเป็นศูนย๑กลางโครงสร๎างทางสังคม วิถีชีวิต การจัดสรรทรัพยากร 
รวมทั้งกํอให๎เกิดอัตลักษณ๑และความหมายกับพ้ืนที่ซึ่งแนวทางการจัดระเบียบอินทรีย๑เมืองนี้มาจาก
พ้ืนฐานของโลกทัศน๑ อุดมการณ๑ ตลอดจนคติสัญลักษณ๑อันถือเป็นคุณคํารํวมทางสังคมและ
วัฒนธรรม20 ด๎วยเหตุดังกลําวเมืองจึงถือได๎วําเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ถูกสร๎างสรรค๑ขึ้นด๎วยฝีมือ
มนุษย๑ สถาปัตยกรรมเมือง จึงหมายถึง สถาปัตยกรรมที่เป็นองค๑ประกอบแสดงขอบเขตของเมืองและ
เส๎นทางคมนาคมได๎แกํ กําแพงเมือง ปูอมปราการ คูคลอง และถนน 21 

จากการศึกษาพบวํา เมืองเชียงรายมีรูปแบบและพัฒนาการในการกํอสร๎างเมืองแบํง
ออกเป็น 3 ระยะ 22 กลําวคือ ระยะแรกเริ่ม การสร๎างเมืองเชียงรายในยุคจารีต เมื่อปี ค.ศ. 1262 
(พ.ศ. 1805) ซึ่งเป็นการถือกําเนิดขึ้นของเมืองเชียงราย ระยะที่ 2 เมืองเชียงรายถูกสร๎างขึ้นอีกครั้ง
ภายหลังจากสงครามระหวํางล๎านนากับพมําสิ้นสุดลงและมีการตั้งเมืองเชียงรายขึ้นมาใหมํในปี ค.ศ. 
1844 (พ.ศ. 2387) ในฐานะประเทศราชของสยาม และ ระยะที่ 3 เป็นการสร๎างเมืองเชียงรายขึ้นมา
ใหมํโดยการวางผังเมืองแบบตะวันตก ภายหลังการจัดการปฏิรูปการปกครองแผํนดินใน ค.ศ. 1892 
(พ.ศ. 2435) ซึ่งเชื่อได๎วําเป็นผลมาจากแนวคิดแบบตะวันตกที่มาพร๎อมกับบทบาทของมิชชันนารี
อเมริกันเพรสไบทีเรียนที่เข๎ามาปฏิบัติพันธกิจในเมืองเชียงรายในชํวงเวลาดังกลําว 

                                                           
18ฉัตรชัย พงศ๑ประยูร,การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาภูมิศาสตร๑ คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2536), 3. 
19สัณฐิตา กาญจนพันธุ๑, ชีวิตนาคร (ม.ป.ท, ม.ป.พ.), 3. 
20ทศพร โสดาบรรลุ, “คติการสร๎างเมืองเชียงใหมํในวัฒนธรรมล๎านนา” (วิทยานิพนธ๑

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546), 1. 
21รสิตา สินเอกเอ่ียม, “การศึกษาวัฒนธรรมการสร๎างสรรค๑งานสถาปัตยกรรมไทยจาก

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546), 36. 

22ดูรายละเอียดใน จักรพันธ๑ มํวงคร๎าม, “ประวัติการสร๎างเมืองเชียงราย”, (รายงาน
การศึกษารายบุคคล 262414  สาขาวิชา ประวัติศาสตร๑สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553). 
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โดยทั่วไปแล๎วเมืองในเขตวัฒนธรรมล๎านนายุคจารีตนั้นมีองค๑ประกอบที่สําคัญ 4 สํวน
ได๎แกํ“พื้นที่ยุทธศาสตร์และความม่ันคงของเมือง” “พื้นที่ทางจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของ
เมือง” “พื้นที่ใช้สอยสาธารณะของเมือง” และ“พื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนพื้นถิ่น”23 

ในการกํอสร๎างเมืองเชียงรายมีหลักฐานที่กลําวถึงองค๑ประกอบที่สําคัญของเมืองไว๎น๎อย
มาก แตํอยํางไรก็ตามเมื่อทําการศึกษาภาคสนามในพ้ืนที่ประกอบกับการใช๎หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร๑ที่มีอยูํสรุปได๎วําเมืองเชียงรายในระยะแรกและระยะที่ 2 นั้น มีองค๑ประกอบที่กํอรํางขึ้น
เป็นเมืองเชํนเดียวกับเมืองอ่ืนๆ ในวัฒนธรรมล๎านนายุคจารีต 

 

 
ภาพที่ 10 กําแพงเมืองเชียงรายในระยะที่สอง ภาพสเก็ตโดยนักสํารวจชาวฝรั่งเศส 

 
การสร๎างเมืองเชียงรายสร๎างขึ้นในครั้งแรกชํวงต๎นพุทธศตวรรษที่ 19 พบวํามีแนวคูเมือง

และกําแพงเมืองล๎อมรอบดอยจอมตองและกําหนดให๎ดอยจอมตองเป็นสะดือเมือง ตํอมาคงมีการ
สร๎างพระธาตุดอยตองขึ้นบนดอยจอมตอง ซึ่งคงเป็นทั้งสะดือเมืองและพระมหาธาตุกลางเมือง  เมือง
เชียงราย สมัยล๎านนาตอนต๎นคงมีขอบเขตของเมืองอยูํบริเวณรอบๆ ดอยจอมตอง และคงคํอยๆ 
ขยายชุมชนมาทางด๎านตะวันออกของดอยจอมตอง ในระยะหลังๆ เมืองเชียงรายกลายเป็นเมืองร๎าง
ไปในชํวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24 ตํอมาในชํวงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 เมืองเชียงรายได๎รับ
การฟ้ืนฟูขึ้นใหมํอีกครั้ง เมืองเชียงรายที่สร๎างขึ้นใหมํในระยะนี้มีผังเป็นรูปหลายเหลี่ยมยาวรีจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกหรือขนานไปตามแมํน้ํากก มีคูเมือง กําแพงเมืองกํออิฐชั้นเดียว และได๎มี
การสร๎างวัดกลางเวียงและพระธาตุเจดีย๑ขึ้นเป็นวัดสําคัญตามคติมหาธาตุกลางเมืองและกําหนดให๎

                                                           
23เกรียงไกร เกิดศิริ,ภูมิทัศน์เมืองโบราณและองค์ประกอบของเมืองร่วมวัฒนธรรม

ล้านนา กรณีศึกษาเมืองเชียงตุงและเมืองเชียงใหม่ (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.) 
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เป็นที่ตั้งเสาสะดือเมืองของเวียงเชียงรายใหมํ24 ซึ่งจะเห็นได๎วําการสร๎างเมืองเชียงรายในระยะแรกเริ่ม
และการสร๎างเมืองเชียงรายในยุคที่ 2 นั้นยังคงเป็นการสร๎างเมืองในแบบจารีตนิยมที่ยึดถือจักรวาล
ทัศน๑แนวคิดและวัฒนธรรมความเชื่อแบบดั้งเดิมผสมผสานกับแนวคิดพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณ๑ - ฮินดู ถึงแม๎วําบริบททางประวัติศาสตร๑จะทําให๎เกิดการสร๎างเมืองขึ้นในชํวงเวลาที่ตํางกัน 
แตํด๎วยแนวคิดและจักรวาลทัศน๑ที่สืบเนื่องมาตั้งแตํยุคจารีต เป็นผลทําให๎การกํอรูปและองค๑ประกอบ
ของเมือง ทั้ง 2 ชํวงเวลาจึงไมํมีความแตกตํางกันมากนัก  

 

 
ภาพที่ 11 ผังเมืองเชียงรายในระยะที่สอง 
ที่มา: สุรพล ดําริห๑กุล. ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง องค์ประกอบส าคัญของเมืองในดินแดนล้านนา. 
(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2549). 

 
สถาปัตยกรรมผังเมืองเชียงรายถูกปรับเปลี่ยนให๎มีความแตกตํางโดยสิ้นเชิงจากยุคกํอน

หน๎านี้ ภายหลังจากการเข๎ามาของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนซึ่งผู๎ที่มีบทบาทสําคัญในการวาง
ผังเมืองเชียงรายในยุคนี้คือมิชชันนารีอเมริกัน นามวํา นายแพทย๑วิลเลียม เอ บริกส๑ (William 
A.Briggs) ในเอกสารจดหมายเหตุเรื่องเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นเอกสารรํวมสมัย ได๎บันทึกวํา  

 

                                                           
24สุรพล ดําริห๑กุล, ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง องค์ประกอบส าคัญของเมืองในดินแดน

ล้านนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2549), 105. 
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ศก 118 ศักราช 1216 ตัว ปีกัดไก๏ ( พ.ศ 2442 ปีกุน) ...พระยานฤทธิ์อักษรราช
กิจ ข๎าหลวงใหญํ ขึ้นมาตรวจราชการ ถมถนน ตั้งเสาโทรเลข แตํเมืองเชียงแสนตลอดถึง
เชียงใหมํ ในปีนี้ พํอเลี้ยงเดนแมนก็กลับไปอเมริกาเสียแตํมีพํอเลี้ยงหมอบริก จากเมืองนคร
ลําปางมาแทนอยูํบ๎านพํอเลี้ยงเดนแมน พํอเลี้ยงคนนี้จบด๎วยความรู๎มาก 25 

 
จากบันทึกได๎ให๎รายละเอียดวํา นายแพทย๑วิลเลียม เอ บริกส๑ (William A.Briggs) ได๎เข๎า

มาปฏิบัติพันธกิจในเมืองเชียงราย เมื่อปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) ภายหลังจากนายแพทย๑แคลร๑ นาง
แคทเธอลีนเดนแมนกลับไปอเมริกา ซึ่งปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) เป็นปีแหํงการปฏิรูปการปกครองที่
สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอันใหญํหลวงในล๎านนาและหัวเมืองอ่ืนๆ รวมทั้งเชียงรายดังได๎กลําวไป
แล๎วในบทที่ 2  

การสร๎างสภาพสังคมตะวันตกให๎เกิดขึ้นในเชียงราย ตามแนวคิดของมิชชันนารีและ
รัฐบาลสยาม จึงเริ่มต๎นจากการสร๎างเมืองเชียงรายขึ้นมาใหมํให๎มีความแตกตํางจากวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิมล๎านนา โดยกําหนดลักษณะโครงสร๎างทางด๎านกายภาพของเมืองอันประกอบขึ้นจากภูมิศาสตร๑ 
(Topography) และรูปแบบของการใช๎ที่ดิน (Land Use Pattern) การจัดระบบสัญจร (Circulation 
System) ตลอดจนการกํอสร๎างอาคารราชการที่อยูํอาศัยและสิ่งกํอสร๎างอ่ืนๆ 

กระบวนการวางผังเมืองแบบตะวันตกในเมืองเชียงราย เริ่มต๎นขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 
2448) ทางการสยามได๎รับคําแนะจากพํอเลี้ยงหมอบริกส๑ หรือนายแพทย๑วิลเลียม เอ บริกส๑ ให๎
เปิดทางให๎แมํน้ํากกไหลเข๎าสูํคูเมืองด๎านทิศเหนือ เพ่ือให๎กระแสน้ําแมํกกชําระล๎างเอาความสกปรกที่
หมักหมมภายในเมือง อันเป็นสาเหตุให๎เกิดโรคหลายโรค เชํน โรคผิวหนังพวกกลาก เกลื้อน หิด และ
เพาะพันธุ๑ยุงเอกสารลาวนิวส๑ของมิชชันนารีในล๎านนา ใน ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) ให๎ข๎อมูลวํา“ .ดร.
บริกส๑ แหํงเชียงรายได๎รับการขอร๎องจากรัฐบาลให๎ชํวยคุมงานตัดถนนและทําทางระบายน้ําหลายแหํง
ในตัวเมือง ซึ่งเคยเป็นบํอเกิดแหํงมาเลเรียและดงเสือมากํอนหน๎านั้น..”26 

กํอนหน๎าที่จะมีการผันน้ําได๎วางแผนให๎กระแสน้ําในแควน๎อย (คูเมือง) ไหลไปลงแมํน้ํากก
อีกด๎านหนึ่ง จึงเกณฑ๑ชายฉกรรจ๑ ซึ่งพํอเลี้ยงบริกส๑มีสิทธิ์พิเศษในสํวนนี้ให๎ทําการขุดเหมืองแห๎งให๎
เชื่อมน้ําแมํกกกับคูเมืองด๎านประตูทํอใกล๎วัดสรีบุญเรืองเพ่ือให๎น้ําในแควน๎อยไหลไปสมทบกับน้ํากก
ตอนนั้น 
 การกระทําในครั้งนี้ชาวเมืองสํวนมากที่นับถือพุทธศาสนาและฝังแนํนในความเชื่อดั้งเดิมกลุํม
หนึ่งไมํเห็นด๎วยกับพํอเลี้ยงหมอบริกส๑เนื่องจากพํอเลี้ยงหมอบริกส๑ได๎บังอาจกระทําการ “ขึดบ้าน-   
ขึดเมือง” การกระทําดังกลําวจะทําให๎เกิดเหตุอาเพธใหญํหลวง น้ําแมํกกนองแดงไหลเข๎าทํวมเมือง
และจะทําให๎เกิดข๎าวยากหมากแพงชาวบ๎านชาวเมืองได๎รํวมกันทําพิธีสาปแชํงฝั่งหุํนพํอเลี้ยงบริกส๑ ให๎
มีอันเป็นไปในทางร๎าย  

                                                           
25เรื่องเดีนวกัน,หน๎าเดียวกัน 
26งานสมโภชเสาสะดือเมืองและก าแพงเมืองเชียงราย, หนังสือที่ระลึกในงานสมโภช

อนุสรณ๑สถานของจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2531 ม.ป.ท, 41. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จนในที่สุด ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) เดือน 12 (ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม) ตอนดึก
คืนวันหนึ่งเกิดฝนตกหนัก แมํน้ํากกนองแดงไหลหลากมาอยํางรวดเร็ว มีปริมาณมาก ทําให๎ไหลเข๎า
ทํวมเมืองเชียงรายจนรับความเสียหาย ในขณะเดียวกันเกิดฟูาร๎องฟูาผําสํงเสียงดังนํากลัว 27 

แตํอยํางไรก็ตาม วิทยาการตะวันตกผนวกกับอํานาจทางการเมืองเป็นผลทําให๎ผังเมือง
เชียงรายที่สืบเนื่องมาตั้งแตํยุคจารีตปรับเปลี่ยนไป ลักษณะกายภาพและแบบแผนของเมืองเชียงราย
ในชํวงระยะเวลานี้พบวํา ในปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) ได๎มีการจัดการวางผังเมืองเชียงรายใหมํ โดย
ฝุายราชการข๎าหลวงจากกรุงเทพฯ รํวมกับพํอเลี้ยงหมอบริกส๑ การวางผังเมืองในครั้งนั้นได๎มีการวาง
ถนนให๎มีลักษณะตัดกันคล๎ายตารางหมากรุกหรือแบบตาราราง (Grid Pattern) ตามลักษณะการวาง
ผังเมืองแบบประเทศสหรัฐอเมริกา 

กํอนศตวรรษที่ 19 ตามปกติแล๎วเมืองเกําๆ ของสหรัฐอเมริกาซึ่งสํวนใหญํอยูํในแถบรัฐ  
นิวอิงแลนด๑ทางฝั่งทะเลตะวันออก ได๎รับอิทธิพลในการวางผังเมืองจากแนวความคิดในการออกแบบ
ของยุคกลาง (Medieval) ซึ่งถนนในเมืองจะมีลักษณะวกวน ที่พักอาศัยมีความหนาแนํนสูง อาคาร
บ๎านเรือนจะปลูกเรียงรายสองข๎างถนนติดตํอกัน 

Gridiron Plan City เป็นรูปแบบการวางผังเมืองรูปตารางสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 
19 เนื่องจากการเติบโตของประชากรของสหรัฐอเมริกาได๎แผํขยายไกลออกไปจากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก การสร๎างเมืองในแถบนั้นจะมีการวางผังถนนเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยม (Gridiron) เมืองใหญํที่
มีลักษณะผังรูป Grid ได๎แกํ เมืองชิคาโก เมืองนิวยอร๑ก และเมืองฟิลาเดเฟีย ทั้งสามเมืองนี้เป็นเมืองที่
ใหญํสุดที่อยูํอพยพเข๎าเมืองจะต๎องเข๎าสหรัฐอเมริกาที่นี่ และผังเมืองรูป Grid นี้เป็นที่เชื่อถือของ
ชาวนาผู๎อพยพเหลํานั้นวําเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูํโลกใหมํ (New World) และได๎เป็นแบบอยําง
การวางผังเมืองทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกาตํอมา28 

ซึ่งสันนิษฐานวํานายแพทย๑วิลเลียม เอ บริกส๑ คงจะได๎รับอิทธิพลจากแนวคิดดังกลําว 
และได๎มีการนํามาปรับใช๎กับการวางผังเมืองเชียงราย การสร๎างเมืองเชียงรายในครั้งนี้ได๎มีการถมคู
เมืองและ รื้อกําแพงเมืองที่มีมาตั้งแตํยุคจารีตลง โดยให๎เหตุผลวํากําแพงเมืองทําให๎อากาศถํายเทไมํ
สะดวก และคูเมืองก็เป็นแหลํงเพาะพันธ๑เชื้อโรค ซึ่งไมํเป็นผลดีตํอสุขภาพอนามัยของชาวเมือง และที่
สําคัญคือไมํมีความจําเป็นสําหรับยุคสมัยแล๎ว 29 รวมทั้งมีการสร๎างระบบระบายน้ํา และการ
สาธารณสุขแผนใหมํแบบตะวันตก นอกจากนั้นยังได๎มีการกําหนดจุดศูนย๑กลางเมืองขึ้นมาใหมํ คือ
บริเวณศาลากลาง (หลังเกํา) ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ซ่ึง
อาคารหลังดังกลําวถือได๎วําเป็นศูนย๑กลางของรัฐสมัยใหมํของสํวนราชการสยามแหํงแรกที่เกิดขึ้นใน
เมืองเชียงรายดังจะได๎กลําวในหัวข๎อตํอไป 

การกํอสร๎างถนนและสาธารณูปการตํางๆขึ้นในเมืองเชียงรายนั้นเกิดจากแนวคิดการผัง
เมืองที่ได๎รับแบบอยํางของการพัฒนาเมืองแบบตะวันตก กลําวคือมีการขุดทํอระบายน้ํา วางระบบทํอ 

                                                           
27 ไชยนารายณ์, 33,11 (พฤศจิกายน 2553): 39-40,42. 
28พงศ๑สีห๑ ชุมสาย ณ อยุธยา, มรดกอันล้ าค่าทางผังเมืองแห่งศตวรรษที่ 19 ,กอง

เผยแพรํและประชาสัมพันธ๑ กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ม.ป.ท. , ม.ป.ป. 
29“แอํวแวดเวียงผํอเมืองเจียงฮาย”, ล้อล้านนา, 1,1 (กุมภาพันธ๑ 2553): 6. 
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รื้อถอนกําแพงเมืองเดิมลงนําอิฐกําแพงมาถมคูเมือง เพ่ือตัดถนน โดยใช๎แรงงานจากการเกณฑ๑ราษฎร 
ที่ไมํมีเงินเสียภาษี 4 บาท นอกจากนั้นยังมีการขุดดินจากกําแพงเมืองไปถมในเมืองแล๎วปูด๎วยอิฐทับ
อีกชั้นหนึ่ง การขุดดินจากกําแพงเมืองนั้นใช๎แรงงานคนลากดึงไม๎กระดานที่ผูกเชือกตรงกลางทั้งสอง
ข๎าง ใช๎แรงงานคนชักลากประมาณ 4-5 คน 30 นําเศษอิฐเศษดินจากกําแพงเมืองไปถมที่ลุํม - หนอง
น้ําในเมืองหลายแหํง ซึ่งในจารีตนั้นหนองน้ําดังกลําวเป็นเกษมเมือง หรือแหลํงน้ําสาธารณูปโภค
ภายในเมืองที่มีมาแตํเดิม เชํน วังคําหนองดูํ หนองเมืองลวง และหนองสี่แจํง 31 เพ่ือให๎พ้ืนที่ดังกลําว
สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ในบริบทและสังคมแบบใหมํ  

การวางผังเมืองเชียงรายในชํวงเวลาดังกลําวมีการสร๎างถนนหนทางขึ้นใหมํ ถนนสําคัญ
สายหลัก 4 เส๎นทางที่พาดผํานตัวเมืองเชียงรายจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก โดยเรียงลําดับ
ด๎านเหนือลงสูํทิศใต๎ดังนี้ ถนนสิงหไคล(ถนนบริกส๑แพทย๑),  ถนนอุตรกิจ, ถนนธนาลัย, ถนนบรรพ
ปราการนอกจากนี้ยังมีถนนที่ตัดแนวทิศเหนือไปยังทิศใต๎ เรียงจากด๎านทิศตะวั นตกไปยังทิศ
ตะวันออกดังนี้ ถนนศรีเกิด, ถนนวิเศษเวียง, ถนนรัตนนาเขต, ถนนสุขสถิต, ถนนไตรรัตน๑, ถนนงํา
เมือง, ถนนราชเดชดํารง, ถนนชัยศิลปิน, ถนนทําหลวง, ถนนพหลโยธิน, ถนนราชโยธา, ถนน
สนามบิน, ถนนเจ๎าชาย, ถนนไกรสรสิทธิ์, ถนนวินิจฉัยกุล และถนนเจ็ดยอด ซึ่งการตัดถนนสายตํางๆ 
ให๎มีลักษณะเป็นแบบตารางหรือตาขําย (Grid System Pattern) ประกอบด๎วย ถนนตามแนวยาว
และแนวขวางตัดตั้งฉากกันเป็นตารางสี่เหลี่ยมเป็นผลทําให๎การคมนาคมมีการเชื่อมโยงกันอยํางเป็น
ระบบ สามารถกระจายความเจริญไปทั่วถึงเมือง มีความสม่ําเสมอของการเข๎าถึงพ้ืนที่ รวมทั้งงํายตํอ
การออกแบบกํอสร๎างและวางผังเมือง32 

บันทึกของนายสิงห๑แก๎ว  สุริยะคํา กลําวถึงความทรงจําเกี่ยวกับการวางผังเมืองเมือง
เชียงราย ของ ดร.วิลเลี่ยม เอ บริกส๑โดยเปรียบเทียบกับเมืองวอชิงต๎น ดีซี ไว๎อยํางนําสนใจวํา  

 
 ผู๎คนที่มาเที่ยวเชียงรายเป็นครั้งแรกพวกเขามักจะถามถึงคนที่กํอตั้งวางแผนผัง

เมืองวําเป็นใครเพราะพวกเขาชื่นชมกับงานของทํานมาก ผู๎เฒําผู๎แกํคนไหนที่รู๎จักกับ ดร.บริกส๑ 
เป็นการสํวนตัว พวกเขาจะบอกวําทํานเป็นคนวางผังเมืองและเป็นคนสร๎างถนนในเขตเทศบาล 
ผังเมืองได๎ทําให๎ข๎าพเจ๎านึกถึง GEORGE WASHINGTON ประธานนาธิบดีคนแรกของอเมริกา 
ซึ่งได๎ขอร๎องให๎ ทํานนายพล PLERRE L’ENFANT นายทหารชาวฝรั่งเศสวางแผนผังเมือง 
WASHINGTON DC.ในครั้งแรกๆชาวอเมริกันเรียกเมืองนี้วํา “FOREST CITY” แตํหลังจากที่ 
L’ENFANT ได๎สร๎างถนนพวกเขาได๎เรียกเมืองนี้วํา “ROAD CITY” สิ่งนี้ทําให๎ผมคิดวํา เชียงราย
ก็เหมือนกับ “WASHINGTON DC.” ในสมัยกํอนโน๎น เพราะเมืองเชียงรายเป็นปุาใหญํที่เต็มไป

                                                           
30โครงการสนับสนุนการเพ่ิมวุฒิของบุคลากรสูํระดับบัณทิตศึกษา สถาบันราชภัฏ

เชียงราย, เชียงรายใน 100 ปี ท่ีล่วงแล้ว (เชียงราย: สยามโฆษณาและการพิมพ๑, 2543), 66. 
31เรื่องเดียวกัน, 73. 
32ก๎องภพ สุขกิจบํารุง, ทฤษฏีและความรู้ทางด้านผังเมือง สํวนผังเมืองที่ 3 สํานักวางผัง 

กรมการผังเมือง , (ม.ป.ท, ม.ป.ป.), 36. 
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ด๎วยต๎นไม๎...ถนนสายยาวที่สร๎างโดยดร.บริกส๑คือ ถนนสิงหไคลไปจนถึงมุมดอยตองขนานไปกับ
แมํน้ํากกในสมัยกํอนนั้นเรียกวํา “ถนน ดร.บริกส๑” 33 

 

 

 
ภาพที่ 12 ผังเมืองเชียงรายแบบตะวันตกแสดงเส๎นทางถนนสายตํางๆ 

 

                                                           
33สิงห๑แก๎ว สุริยะคํา, “ดร.วิลเลียม เอ บริกส๑ ผู๎กํอตั้งโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค” ที่ระลึก

พิธีเปิด “อาคารหมอบริกส์”และฉลองครบรอบ 90 ปี โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค , (ม.ป.พ: ม.ป.ท.) 
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ถนนสิงหไคลหรือถนนบริกส๑แพทย๑เป็นถนนที่ยาวที่สุด ตั้งอยูํทางทิศเหนือของเมือง
เชียงรายขนานไปกับแมํน้ํากก โดยตัดพาดผํานตัวเมืองเชียงรายจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก มี
การปลูกต๎นไม๎จามจุรี (ฉําฉา) ประดับเรียงรายให๎รํมเงาไปตลอดสองข๎างทาง สมควร  อินทจักร บุตร
ชํางไม๎ชาวพ้ืนเมืองที่เป็นแรงงานชํวยเหลือหมอบริกส๑ในการกํอสร๎างอาคารตํางๆ ในเชียงราย ได๎กลําว
ไว๎ใน “ความทรงจํา” ความวํา 

 
นายแพทย๑บริกกส๑เป็นนายชํางผู๎วางผังตัวเมือง ที่ตั้งอาคารสถานที่ราชการและตัด

ถนนสายตํางๆ ได๎มีถนนสายหนึ่งชื่อ ถนนบริกกส๑แพทย๑ ตั้งแตํสี่แยกบ๎านนายแพทย๑บริกกส๑ อ๎อม
เลียบไปตามฝั่งน้ํากกไปจนสุดถนนสายที่เลี้ยวจากวังคํา เชิงวัดดอยทองเป็นถนนเลียบเข๎าสูํคําย
ทหาร 34 

 
การตัดถนนให๎ขนานกับไปแมํน้ํากกพร๎อมกับการจัดภูมิทัศน๑สองข๎างทางด๎วยต๎นไม๎ที่รํม

รื่นตลอดถนนสายนี้ เป็นที่ตั้งของอาคารแบบตะวันตกที่เกิดขึ้นมาใหมํพร๎อมกับบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนไป ได๎แกํ อาคารศาลากลาง โรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค บ๎านพักแพทย๑และบ๎านพักมิชชันนารี 
เป็นต๎น  

นอกจากการวางเครือขํายถนนและอาคารสถานที่ราชการตํางๆแล๎วในปี ค.ศ. 1904 
(พ.ศ. 2447) ยังพบวํา มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนนามวํา ศาสนาจารย๑เอช. เอส. วินแซนต๑ยัง
เป็นผู๎สร๎างสะพานเหล็กข๎ามแมํน้ํากกให๎ชาวเมืองเชียงรายได๎ใช๎ประโยชน๑ ดังหลักฐานในจดหมาย
เหตุการณ๑สร๎างเมืองเชียงรายความวํา  

 
ศก 123 ศักราช 1266 ตัว ปกีาบสี (พ.ศ. 2447 ปีมะโรง).......พํอครูดัดไปเมือง

นอกกลับมาถึงเดือน 8 เลยไปสอนลูกศิษย๑อยูํที่เชียงตงุ สํวนบ๎านเรือนครูดัดนัน้ มีพํอครูมาจาก
เมืองนอกชื่อพํอครูแวนเซนมาแทนอยูํ ทาํนมีวชิา เป็นนายชํางทําสะพานแมํกกให๎ข๎าม ในเดือน 
8 ศกนี้ 35 

 
ศาสนาจารย๑เอช. เอส. วินแซนต๑ได๎รับคําร๎องจากบรรดาข๎าราชการเมืองเชียงรายให๎มา

อํานวยการสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําแมํกกสันนิษฐานวําสะพานดังกลําวคงจะเป็นสะพานเดียวกับ “ขัว
เหล็ก”ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวเชียงรายเรียกขานสะพานข๎ามแมํน้ํากกในสมัยนั้นขัวเหล็ก เป็นสะพานที่ใช๎
โครงสร๎างเป็นเหล็กโค๎ง 3 ชํวง โดยพ้ืนจะปูด๎วยไม๎เป็นทํอนๆสะพานข๎ามแมํน้ํากกมีความกว๎างขนาด
ให๎เกวียนข๎ามผํานได๎ สะพานนี้เคยถูกทิ้งระเบิดในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 แตํก็สามารถซํอมแซมได๎ 
และมีการซํอมแซมอีกครั้งในชํวงปี ค.ศ. 1952 - 1953 (พ.ศ. 2495 – 2496) เพ่ือให๎ตัวสะพานมีความ

                                                           
34สมควร อินทจักร, “ความทรงจํา”. อนุสรณ์ ๗๐ ปี คริสตจักรที่ ๑ เวียงเชียงราย 

๒๐-๒๑ คุลาคม ๑๙๘๔. ไมํมีเลขหน๎า. 
35สงวน โชติสุขรัตน๑, “จดหมายเหตุเมืองเชียงราย”ใน ต านานเมืองเหนือ พิมพ๑ครั้งที่ 4, 

(กรุงเทพ: ศรีปัญญา,2552), 203. 
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แข็งแรง และรองรับรถยนต๑ รถบรรทุกที่เริ่มมีมากขึ้นในเชียงราย จนกระทั่งปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 
2512) สะพานแหํงนี้ได๎ถูกรื้อออกและสร๎างเป็นสะพานคอนกรีตแทน 

 
4.สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายฯ ประเภทอาคารสถาปัตยกรรม 

ถึงแม๎วําศาสนาคริสต๑ไมํได๎ถือกําเนิดขึ้นในดินแดนตะวันตก แตํ แนวคิดหลักของ
มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนอาจกลําวได๎วํา เป็นการเผยแพรํคริสต๑ศาสนาโดยใช๎อารยธรรม
ตะวันตกเป็นเครื่องมือ36 พวกมิชชันนารีมองวัฒนธรรมที่แตกตําง(ที่ไมํใชํวัฒนธรรมตะวันตก) วําขาด
ความเจริญ และไร๎ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตํางๆ มิชชันนารีได๎แสดงความคิดเห็นอยํางเป็นเหตุ
เป็นผลในบริบทคริสต๑ศาสนาวํา ความล๎าหลังนี้มาจากการไมํได๎เป็นชุมชุนคริสต๑เตียน 37 มิชชันนารีที่
เข๎ามาปฏิบัติพันธกิจในดินแดนล๎านนาได๎เขียนรายงานถึงต๎นสังกัดเพรสไบทีเรียนที่อเมริกาความวํา“..
อารยธรรมคริสเตียนนี้จะคํอยๆ ทําให๎คนล๎านนาซึมซับคุณคําและเห็นประโยชน๑กวําวัฒนธรรมดั้งเดิม
นั้นเอง และแม๎วําพวกเขาอยูํล๎านนา แตํก็ไมํลืมความเป็นตัวตนของคนตะวันตกของตน..”38 

ด๎วยแนวคิดวําอารยธรรมตะวันตกเป็นการเผยแพรํคริสต๑ศาสนา ฉะนั้น  นโยบายหลัก
ของเหลํามิชชันนารีที่เข๎ามาเผยแพรํคริสต๑ศาสนาในล๎านนารวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ คือ การ
ทําให๎ชาวพ้ืนเมืองรับอารยธรรมตะวันตกกํอนเพ่ือจะให๎เป็นคริสเตียน (Western Civilization for 
Christianization) 39 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ๎านเมืองของเหลํามิชชันนารีไมํวําจะเป็นการ
คมนาคมที่พัฒนาเครื่องอํานวยความสะดวก อาทิ โทรศัพท๑ โทรเลข สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกิดขึ้น
ได๎ผํานสายตาของมิชชันนารี พวกเขามีความพยายามที่จะชักนําอารยธรรมตะวันตก หรือสร๎างสรรค๑
สภาพโลกสังคมตะวันตกให๎เกิดขึ้นในดินแดนแหํงการเผยแพรํคริสต๑ศาสนา ความโหยหาอารยธรรม
ตะวันตกอันเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงความ “ศิวิไลซ๑”ได๎สะท๎อนให๎เห็นในเอกสารของมิชชันนารี ดังความวํา 

 
ทั้งศาสนาจารย๑แมคกิลวารีและศาสนาจารย๑วิลสนัตํางก็เห็นตรงกันวําพื้นที่ที่พวก

เขาทํางานอยูํนั้นขาดแคลนสิ่งที่จะแสดงออกถึงความเป็นอารยะแบบตะวันตก เชํน บ๎าน 

                                                           
36ดูรายละเอียดใน ประสิทธิ์ พงศ๑อุดม,“การถํายทอดวิทยาการตะวันตกในสังคมไทย: 

ศึกษาบทบาทของมิชชันนารีโปรแตสแตนต๑ตั้งแตํ พ.ศ.  2371 - 2411”.(วิทยานิพนธ๑ปริญญา
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2533). 

37ศิริพันธ๑ นันสุนานนท๑,“ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของมิชชันนารีอเมริกันชํวง 
ค.ศ. 1820-1914  การสํารวจเอกสารเกี่ยวกับมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนที่ปฏิบัติงานในภาคเหนือของ
ประเทศไทย”(สารนิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาธรรมศาสตร๑,2547), 61. 

38 Report of the North Laos Mission อ๎างใน  มิชชันนารี\ภูมิหลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมของมิชชันนารีอเมริกันชํวง ค.ศ. 1820-1914  การสํารวจเอกสารเกี่ยวกับมิชชันนารี
เพรสไบทีเรียนที่ปฏิบัติงานในภาคเหนือของประเทศไทย 

39เคว อุค ลี, “การเผยแพรํศาสนาคริสต๑กับการตอบสนองของชาวพ้ืนเมืองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ ระหวําง ค.ศ. 1511-1990”(วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยา
ธรรมศาสตร๑, 2539), 36. 
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โรงเรียน โบสถ๑ที่สร๎างแบบตะวันตก เครื่องพิมพ๑ และอุปกรณ๑การเรียนการสอนแบบตะวันตก 
เป็นต๎น 40 

 
ขณะที่มิชชันนารีมีแนวคิดและมีความพยายามที่จะสร๎างอารยธรรมตะวันตกขึ้นในเมือง

เชียงราย อันเป็นดินแดนแหํงการเผยแพรํคริสต๑ศาสนา ฝุายรัฐบาลสยามก็มีความพยายามที่จะ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพหัวเมืองประเทศราชล๎านนาให๎เป็นสํวนหนึ่งของรัฐสยาม โดยการจัดการปฏิรูป
การปกครองแผํนดินขึ้นใหมํใน ค.ศ. 1892 (พ.ศ. 2435) ซึ่งมีผลทําให๎เกิดการบูรณาการ 
(Intregration) ทางด๎านการเมืองการปกครองและดินแดน นับเป็นจุดเริ่มต๎นของการเปลี่ยนรูปรัฐของ
สยามจากรัฐแบบเดิมไปสูํรัฐสมัยใหมํ (Modern State)41 มีรัฐบาล (Government) ที่มีศูนย๑กลาง
อํานาจที่แนํนอน เชํน มีเมืองหลวงและอาณาเขตที่แนํนอน และมีระบบราชการสมัยใหมํที่มีความเป็น
ปึกแผํน42 ซึ่งไมํเพียงแตํการปฏิรูประบบราชการเทํานั้น สยามยังพยายามที่จะปรับปรุงด๎านกายภาพ
ของประเทศให๎ทันสมัยให๎ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ด๎วยเหตุนี้รัฐบาลสยามจึงได๎สํงข๎าหลวงเข๎า
มาปกครองในเมืองเชียงราย รวมทั้งเรํงพัฒนาสร๎างเมืองเชียงรายตามแนวคิดแบบสมัยใหมํ เชํน  ในปี 
ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) ได๎มีการปรับปรุงถนนและตั้งเสาโทรเลขจากเมืองเชียงแสน ถึงเมือง
เชียงใหมํ43 

จึงกลําวได๎วําแนวคิดของมิชชันนารีและนโยบายของรัฐบายสยามมีวัตถุประสงค๑ที่
สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน คือการเรํงสร๎างความเป็นตะวันตก (Westernization) หรือความ
ทันสมัย (Modernization) ให๎เกิดข้ึนในเมืองเชียงราย ด๎วยเหตุนี้จึงพบวําเหลํามิชชันนารีและข๎าหลวง
จากสยามมีปฏิสัมพันธ๑ที่ดีตํอกันและได๎รํวมกันสร๎างเมืองเชียงรายขึ้นมาใหมํ โดยการจัดระเบียบและ
วางผังเมืองแบบตะวันตกขึ้น นอกจากการวางผังเมืองแบบตะวันตกมิชชันนารีอเมริกันยังมีบทบาท
สําคัญในการสร๎างงานสถาปัตยกรรมประเภทอาคารแบบตะวันตกขึ้นในเมืองเชียงราย โดยนํารูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่มิชชันนารีมีความคุ๎นเคยในประเทศของตน รวมทั้งสถาปัตยกรรมในดินแดนอาณา
นิคมท่ีมิชชันนารีเห็นวํามีความเหมาะสมและตอบสนองตํอการใช๎พื้นท่ีในกิจกรรมรูปแบบใหมํที่เกิดขึ้น 
มาเป็นต๎นแบบในการกํอสร๎าง ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ๑ที่สําคัญในทางประวัติศาสตร๑สถาปัตยกรรมของ
เมืองเชียงราย  

                                                           
40หอหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหมํ, BFM RecordsVol 3, Letter from 

Daniel McGilvarytoIrving,10 September, 186., RecordsVol.3,Letter from Jonathan 
Wilson to Irving, 2 December, 1867. และ Daniel McGilvary, “Laos Mission Annual 
Report ”,Foreign Missionary (26 May 1868): 279-281. 

41เตือนใจ ไชยศิลป์ , “ล๎านนาในการรับรู๎ของชนชั้นสยาม พ.ศ.2437 - 2476” 
(วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร๑ , 2536), 2-3. 

42นครินทร๑ เมฆไตรรัตน๑, รัฐสมัยใหม่, เข๎าถึงเมื่อ 20สิงหาคม 2552,เข๎าถึงได๎จาก
http://www.kpi.ac.th 

43สงวน โชติสุขรัตน๑, “จดหมายเหตุเมืองเชียงราย”ใน ต านานเมืองเหนือ, พิมพ๑ครั้งที่ 4 
(กรุงเทพ: ศรีปัญญา, 2552), 200. 
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อาคารหรือสิ่งกํอสร๎างเหลํานี้นอกเหนือจากการถูกทําให๎เป็นสัญลักษณ๑ที่แสดงถึงความ
เหนือกวําทางวัฒนธรรม ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งก็เพ่ือรับใช๎หรือตอบสนองกิจกรรมสมัยใหมํที่
เกิดขึ้นในสังคมเชียงราย อันเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนบริบททางด๎านสังคม ดังได๎กลําวไว๎แล๎วในบท
ข๎างต๎น สถาปัตยกรรมรูปแบบใหมํที่ถูกสร๎างด๎วยแนวคิดแบบตะวันตกจึงถือกําเนิดขึ้น ไมํวําจะเป็น 
อาคารเรียน โรงพยาบาล ศาลากลาง ฯลฯ ซึ่งสํวนใหญํล๎วนแล๎วแตํเป็นผลิตผลจากบทบาทการเข๎ามา
เผยแพรํศาสนาคริสต๑ของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนแทบทั้งสิ้นอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกดังกลําวนี้สามารถจําแนกตามรูปแบบการใช๎สอยออกได๎เป็น 2 ประเภทใหญํๆ ได๎แกํอาคาร
สาธารณะ และอาคารที่พักอาศัย  

 
4.1.อาคารสาธารณะ 
อาคารสาธารณะ หมายถึงอาคารที่ใช๎เพ่ือประโยชน๑ในการชุมนุมคนได๎โดยทั่วไปเพ่ือ

กิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคมการนันทนาการหรือการพาณิชย๑44 
ในเมืองเชียงรายพบวําอาคารสาธารณะที่แสดงออกถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เกิดขึ้น
ภายใต๎บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน มีดังตํอไปนี้ 

 
อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
ในปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงจัดระบบ

การบริหารเขตนครบาลเสียใหมํซึ่งมีขอบขํายอยูํในเขตราชธานีการจัดระบบนี้ทรงนําการจัดแบํงสาย
งานของระบบราชการในยุโรปมาปรับใช๎เพ่ือเป็นการฝึกและทดลองเพ่ือหาระบบการบริหารแบบใหมํ
ที่จะนํามาใช๎สําหรับประเทศโดยเริ่มต๎นจากการจัดตั้งกรมตํางๆ แล๎วให๎พระราชอนุชาและพระราชวงศ๑
ใกล๎ชิดเป็นหัวหน๎ากรมเหลํานี้กรมที่จัดตั้งขึ้นเชํนในด๎านการคลังกลาโหมมหาดไทยและยุติธรรมในปี 
ค.ศ. 1877 (พ.ศ. 2420)ก็ทรงขยายระบบด๎วยการปรับเปลี่ยนจากกรมมาเป็นกระทรวงของรัฐบาล
กลางโดยใช๎บุคคลซึ่งฝึกไว๎ในระบบราชธานีมาแตํงตั้งเป็นเจ๎ากระทรวงตํางๆ ในระบบรัฐบาลกลางและ
ในชํวงเวลานี้เองความคิดและการปฏิบัติเพ่ือให๎เกิดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดเส๎นเขตแดนที่
ชัดเจนแตํก็เกิดโดยการผลักดันของอังกฤษตั้งแตํปี ค.ศ. 1817 (พ.ศ. 2360)และฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 
1847 (พ.ศ. 2390) (ผาสุกพงษ๑ไพจิตรและคริสเบเคอร๑, 2539) 

การขีดเส๎นเขตแดนที่ชัดเจนของราชอาณาจักรนี้มิได๎เกิดขึ้นโดยขาดความรอบคอบจาก
สถาบันกษัตริย๑ในการที่จะรักษาอํานาจและดินแดนจากการคุกคามของชาติตะวันตกในขณะที่
จัดระบบบริหารเขตราชธานีอยูํใน ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) อยูํนั้นราชสํานักสยามก็แตํงตั้งข๎าหลวง
ตํางพระองค๑เข๎าไปดูแลเขตชายแดนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต๎ไปพร๎อมๆ กัน
ด๎วยโดยตําแหนํงดังกลําวเป็นตําแหนํงหน๎าที่ทางการทหารระบบนี้ตํอมาเรียกวํา  "เทศาภิบาล"45 ใน
สํวนของภาคเหนือหรือล๎านนานั้นข๎าหลวงที่แตํงตั้งจากราชสํานักสยามเหลํานี้คํอยๆ บั่นทอนอํานาจ

                                                           
44พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
45ผาสุก พงษ๑ไพจิตร และ คริสเบเคอร๑, เศรษฐกิจการเมืองไทย สมัยกรุงเทพ,พิมพ๑ครั้งที่ 

3 (กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ๎าส๑, 2546), 287. 
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ของเจ๎านายในล๎านนาให๎คลอนแคลนลงเริ่มด๎วยการเข๎ายึดกุมการเก็บภาษีอากร การจัดการเกี่ยวกับ
กิจการปุาไม๎สัก ซึ่งเคยอยูํในความดูแลของเจ๎านายฝุายเหนือ ตํอจากนั้นมีการจัดระบบการบริหาร
ราชการท๎องถิ่นใหมํ46 เพ่ือสร๎างความสงบเรียบร๎อยเวลาผํานไปเจ๎าผู๎ครองเมืองเดิมก็ถูกลดฐานะเป็น
เพียงเจ๎าเมืองในนามเทํานั้น 

การสถาปนาระบบราชการแบบใหมํในหัวเมืองประเทศราชในชํวงเวลาดังกลําว เป็นผล
ทําให๎เกิด “อาคารสาธารณะ” ที่จัดสร๎างขึ้นโดยฝุายราชการสยามเพ่ือใช๎ในกิจการงานของรัฐซึ่ง
ภายหลังเรียกกันวํา “ศาลากลางจังหวัด”  

หลักฐานเทําที่มีปรากฏถึงความเป็นกิจจะลักษณะที่เป็นทางการของ "ศาลากลางจังหวัด" 
นั้นมีเพียงบันทึกย๎อนหลังเทํานั้นและก็ยังไมํใชํศาลากลางจังหวัดหากเป็นแตํเพียง "ศาลากลาง" ดังนั้น
จากเรื่องเลําของสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพที่ได๎ทรงพระนิพนธ๑ใน "นิทาน
โบราณคด"ี เรื่องเทศาภิบาลที่เก่ียวข๎องกับศาลากลางมีดังนี้ 

 
ตามหัวเมืองในสมัยนั้นประหลาดอีกอยํางหนึ่งที่ไมํมีศาลารัฐบาลตั้งประจําสําหรับวํา

ราชการบ๎านเมืองเหมือนอยํางทุกวันนี้เจ๎าเมืองตั้งบ๎านเรือนอยูํที่ไหนก็วําราชการบ๎านเมืองของตน 
เหมือนอยํางเสนาบดีเจ๎ากระทรวงในราชธานีวําราชการที่บ๎านตามประเพณีเดิมบ๎านเจ๎าเมืองผิดกบั
บ๎านของคนอื่นเพียงที่เรียกกันวํา "จวน" เพราะมีศาลาโถงปลูกไว๎นอกรั้วข๎างหน๎าบ๎านหลังหนึ่ง
เรียกวํา "ศาลากลาง" เป็นที่สําหรับประชุมกรมการเวลามีการงานเชํนรับท๎องตราหรือปรึกษา
ราชการเป็นต๎นเวลาไมํมีการงานก็ใช๎ศาลากลางเป็นศาลาชําระความเห็นได๎วําศาลากลางก็เป็นเค๎า
เดียวกับศาลาลูกขุนในราชธานีนั้นเองเรือนจําสําหรับนักโทษก็อยูํในบริเวณจวนอีกอยํางหนึ่งแตํคง
เป็นเพราะคุมขังได๎มั่นคงกวําที่อื่นไมํจําเป็นจะต๎องอยูํกับจวนเหมือนกับศาลากลาง 47 

 
ศาลากลางจังหวัดเริ่มมีเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากมีกระทรวงมหาดไทยแล๎ว ในยุคแรกมี

ทั้งศาลากลางเมืองและศาลากลางมณฑล แตํไมํมีศาลากลางจังหวัด เพราะจังหวัดเป็นสํวนราชการที่
เกิดข้ึนภายหลังระเบียบบริหารราชการสํวนภูมิภาคโดยเฉพาะภายหลังการประกาศใช๎กฎหมายเพ่ือใช๎
ในการบริหารราชการในระดับเมืองคือข๎อบังคับลักษณะปกครองหัวเมืองร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ซึ่งจะ
มีรายละเอียดในการปฏิบัติราชการในระดับเมืองที่ชัดเจนและทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น48 

                                                           
46ชวลีย๑ ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร๑และ
มนุษยศาสตร๑, 2541), 188. 

47นิทานโบราณคดี อ๎างใน นิติ  เชื้อสถาปนศิริ, “ความหมายทางการเมืองของลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมของอาคารราชการไทย : ศึกษากรณีศาลากลางจังหวัด” (วิทยานิพนธ๑ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑ มหาวิทยาลัย,2544). 

48นรเสฏฐ๑ นาคภัทระพงศ๑ สัญญาสัญญาวิวัฒน๑ และ ปิยนาถบุนนาค, “การบริหาร
จัดการมณฑลเทศาภิบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว” พฤติกรรมศาสตร์
,18,2 (กรกฎาคม 2555): 146. 
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ลักษณะของศาลากลางในยุคแรกอาจจะไมํมีแบบแผนที่แนํนอนแปรเปลี่ยนไปตาม
จังหวัดที่กํอสร๎างแตํละแหํงในจังหวัดเล็กๆ ศาลากลางจังหวัดนําจะสร๎างด๎วยไม๎ การสร๎างศาลากลาง
โดยมีแบบมาตรฐานนําจะเริ่มตอนปลายรัชกาล ในทศวรรษที่ 2450 (ค.ศ. 1907) เราสามารถศึกษา
ลักษณะดั้งเดิมของศาลากลางมณฑลและจังหวัดแบบมาตรฐานได๎จากแบบของกองวิศวกรรม  กรม
สาธารณสุข เขียนโดย ล็อค  ดิษยนิยม ในปี ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) ซึ่งระบุวําคัดลอกมาจากผังเดิม
ของกระทรวงมหาดไทย จากแบบชุดนี้เราสามารถแบํงศาลากลางได๎เป็น 3 ชนิดเป็นอยํางน๎อย คือ 
ศาลากลางจังหวัดที่สร๎างด๎วยไม๎ ศาลากลางจังหวัดที่สร๎างด๎วยอิฐฉาบปูน และศาลากลางมณฑล 
อาคารเหลํานี้ที่ยังเหลืออยูํในปัจจุบันมักสร๎างเสร็จในสมัยราชการที่ 6 สํวนที่สร๎างเสร็จในสมัยราชการ
ที่ 5 นั้นสํวนใหญํถูกรื้อถอนไป49 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย สร๎างขึ้นขึ้นในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) เพ่ือเป็นที่
ทํางานของหนํวยงานรัฐบาลและข๎าหลวงเมืองเชียงราย ตามนโยบายการปฏิรูปการปกครองเข๎าสูํ
ศูนย๑กลางของรัฐบาลสยาม จึงนับวําเป็นอาคารศาลากลางที่เกําแกํที่สุดในประเทศไทยที่ยังหลงเหลือ
อยูํ50 อาคารนี้ออกแบบโดยนายแพทย๑วิลเลียมเอบริกส๑  (William A.Briggs) มิชชันนารีอเมริกัน
เพรสไบทีเรียน ดังนั้นจึงมีรูปรํางหน๎าตาแปลกไปจากอาคารที่สถาปนิกกรมโยธาธิการออกแบบ 
อาคารสร๎างเสร็จในปี ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) 

ลักษณะผังอาคาร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าแคบยาว กว๎าง 14.21 เมตร ยาว 37.52 เมตร 
มีมุขหัวท๎ายยื่นออกมาเล็กน๎อย สํวนกลางอาคารยาว 3 ชํวงเสา แบํงเป็น 2 สํวน สํวนหน๎าเป็นระเบียง
มีบันไดตั้งอยูํที่ปลายทั้งสองข๎าง สํวนหลังกั้นเป็นห๎องทํางาน มุขริมสองข๎างเป็นห๎องโถง แรกเริ่มนั้น
สันนิษฐานวําชั้นลํางเป็นห๎องทํางานของคลังมหาดไทย อัยการและศึกษาธิการ ชั้นสองเป็นห๎องทํางาน
ข๎าหลวง ปลัดจังหวัด เสมียนตรา สรรพากร ปศุสัตว๑และห๎องประชุม ชั้นสามที่มุขทั้งสองเป็นที่เก็บ
เอกสาร 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารแบบนีโอคลาสสิค (Neoclassicism) กํออิฐฉาบ
ปูน แบํงเป็น 5 สํวนสํวนกลางยาว 3 สํวน สูง 2 ชั้น ปลายสองข๎างเป็นมุขกว๎าง 1 สํวน สูง 3 ชั้น
เหมือนหอคอย แรกเริ่มนั้นหลังคากลางเป็นทรงปั้นหยาประดับด๎วยมุขหน๎าตํางหลังคา (Dormer) รูป
โค๎งครึ่งวงกลม 3 จุดอยูํกึ่งกลางระหวํางชํวงเสา ซึ่งภายหลังถูกรื้อออก หลังคามุขเป็นทรงปิรามิด 
ทั้งหมดมุงกระเบื้องซีเมนต๑รูปวําว จุดเดํนของอาคารอยูํที่การเจาะชํองเปิดที่ระเบียงหน๎าอาคารซั้งลําง
ให๎โปรํง โดยใช๎โครงสร๎างคานโค๎งครึ่งวงกลม (Semi-circular arch) ชุด 3 โค๎งตํอเนื่องตํอหนึ่งชํวงเสา 
โดยที่โค๎งกลางจะกว๎างกวําริมสองข๎างเล็กน๎อย จํานวน 3 ชุด ยาวตลอดสํวนกลางของชั้นลํางอาคาร 
สํวนชั้นบนอาคารเป็นหน๎าตํางชุด 3 บานเชํนกัน โดยบานกลางเป็นโครงสร๎างคานโค๎งใหญํขนาบสอง
ข๎างด๎วยหน๎าตํางกรอบสี่เหลี่ยมแบบหน๎าตํางพาลลาเดียน (Palladianwindow) ขณะที่มุขริมทั้งสอง

                                                           
49ดูรายละเอียดใน สมชาติ จึงสิริอารักษ๑,สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัย

รัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 176-
180. 

50เรื่องเดียวกัน. 
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ทั้งสองมีหน๎าตํางไมํเหมือนกันสักชั้นชั้นลํางเป็นหน๎าตํางคานโค๎งชํวงเดียว ชั้นสองเป็นชุดกรอบ
หน๎าตํางสี่เหลี่ยม 2 บาน ชั้น 3 เป็นชุดกรอบ 3 บาน  

การตกแตํงอาคารมีไมํมาก สํวนใหญํเป็นการเน๎นด๎วยลายปูนปั้นที่กรอบประตูหน๎าตําง
และแตํละชํวงเสาประดับเสาอิง ลักษณะการกํอสร๎างเป็นแบบกํออิฐระบบกําแพงรับน้ําหนัก ผนัง
คํอนข๎างหนามาก อาคารสร๎างบนฐานยกพ้ืนสูงประมาณ 1.20 เมตร พ้ืนเป็นไม๎ล๎วน อาคารดูสวยงาม
กวําศาลากลางจังหวัดแบบมาตรฐานทั่วไป แตํขนาดของห๎องตํางๆดูจะไมํพอดีเทํากับอาคารแบบ
มาตรฐาน แตํด๎วยลักษณะที่โดดเดํนทําให๎มีการนําแบบศาลากลางจังหวัดเชียงรายไปสร๎างเป็นศาลา
กลางจังหวัดนครพนมในปี ค.ศ. 1915 (พ.ศ. 2458) 

ข๎อนําสังเกตสําคัญของอาคารหลังนี้ คือ ลักษณะที่คล๎ายคลึงกับทําเนียบรัฐบาลอาณา
นิคมของฝรั่งเศสที่กรุงฮานอย ออกแบบโดยสถาปนิกฝรั่งเศส Auguste Henri Vildieu กํอสร๎าง
ระหวํางปี ค.ศ. 1900 - 1906 (พ.ศ. 2443 - 2449) ปัจจุบันอาคารหลังนี้เป็นทําเนียบประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม51 

ปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) นายชูสงํา  ไชยพันธุ๑  ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงรายสมัยนั้น
เห็นวําอาคารศาลากลางมีความคับแคบ จึงได๎ย๎ายศูนย๑ราชการมาทําการปฏิบัติราชการที่อาคารศาลา
กลางหลังใหมํตั้งแตํนั้นมาอาคารศาลากลางหลังเกําถูกใช๎เป็นที่ทําการหอวัฒนธรรมนิทัศน๑เฉลิมพระ
เกียรติกาญจนาภิเษกเมื่อวันที่9 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) ภายใต๎การดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ 

ปัจจุบันอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังนี้ ได๎ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรม
ศิลปากรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) ยุติบทบาทใน
การเป็นอาคารศูนย๑กลางการปกครองหัวเมืองเชียงราย มานานกวํา 1 ศตวรรษ 

ลายเส๎นที่ 1 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

                                                           
51เรื่องเดียวกัน, 180-181. 
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ลายเส๎นที่ 2 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2-3 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
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ลายเส๎นที่ 3 แสดงรูปด๎านข๎างและด๎านสกัด อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
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ภาพที่ 13 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ในปัจจุบัน) 

 
ภาพที่ 14 ศาลากลางจังหวัดเชียงรายในอดีตกํอนการบูรณะ 
ที่มา:http://collections.lib.uwm.edu/ 

http://collections.lib.uwm.edu/


79 
 

 
ภาพที่ 15 องค๑ประกอบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 
ภาพที่ 16 ทําเนียบรัฐบาลอาณานิคมของฝรังเศสที่กรุงฮานอย 
ออกแบบโดยสถาปนิกฝรั่งเศส Auguste Henri Vildieu 
ที่มา : http://www.friendtravelthai.com 

http://www.friendtravelthai.com/
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ภาพที่ 17 ศาลากลางจังหวัดนครพนม สร๎างในปี ค.ศ. 1915 (พ.ศ.2458) 

 
เรือนจ าเมืองเชียงราย 
เรือนจําหรือคุก คนล๎านนาเรียกวํา “คอก” ซึ่งแตํเดิมนั้น คุกหรือคอกจะอยูํตามคุ๎ม

เจ๎านาย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเกําแกํของสังคมในภาคพ้ืนเอเชียมาแตํโบราณ ตามวัง-คุ๎ม หรือบ๎านของผู๎มี
ฐานะจะต๎องมีคุกไว๎ขังบําวไพรํที่กระทําผิดสํวนคุกประจําเมืองนั้นก็มีแยกไปตํางหาก เราอาจ
จินตนาการถึงคุกในอดีตได๎จากบันทึกของปิแอร๑ โอร๑ต๑ ผู๎ชํวยที่ปรึกษากฎหมายของสยามชาวเบล-
เยี่ยมซึ่งได๎ขึ้นมาตรวจราชการในหัวเมืองล๎านนาเมื่อ ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) ได๎กลําวถึงเรือนจําใน
เมืองเชียงใหมํ ความวํา  

 
ในเชียงใหมํมีเรือนจํา 2 แหํง1.เรือนจําของศาลสถิตยุติธรรม สําหรับกักขังบุคคลที่

ได๎รับการตัดสินวํามีความผิดสถานเบาและถูกจําคุกในระยะสั้น 2.เรือนจําใหญํ สําหรับนักโทษ
คดีสําคัญ ซึ่งอยูํภายใต๎การดูแลของกระทรวงมหาดไทยวันนี้ข๎าพเจ๎าไปเยี่ยมชมเรือนจําใหญํ ได๎
เห็นสภาพอันนําสังเวชเป็นอยํางยิ่ง เรือนจําแหํงนี้ไมํมีหลังคา และพื้นก็แฉะไปด๎วยโคลนหนา
ประมาณ 2 - 3 นิ้ว ต๎องเดินไปบนสะพานไม๎ที่ทอดไว๎สําหรับเดินจากประตูใหญํเข๎าไปในตัว
เรือนจํา ภายในเรือนจําก็มืดและมีเหลํานักโทษผู๎เคราะห๑ร๎ายประมาณ 20 คนยืนอยูํบนพื้นอัน
เฉอะแฉะด๎วยโคลนสีดํา เมื่อเข๎าไปภายในก็จะมีสภาพเหมือนโรงเก็บสินค๎า มีนักโทษใสํ ขื่อคา
คุกเขําอยูํบนพื้นไม๎ บางก็สูบบุหรี่ บ๎างก็นั่งห๎อยแขนอยูํ โรงเรือนมีสามประตู ประตูแรกเป็นที่
จองจํานักโทษที่ถูกจําคุกในระยะสั้น ประตูที่สองเปิดออกไปสูํที่คุมขังนักโทษฉกรรจ๑ และประตูที่
สามเป็นประตูห๎องจําคุกนักโทษหญิง ห๎องขังทั้งหมดแทบจะไมํมีอากาศหายใจ มีแสงสวํางก็เพียง
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ที่ลอดเข๎ามาทางรอยแตกของผนังเทํานั้น นอกจากนี้ยังมีกลิ่นอันสุดจะทนทานอยูํทั่วไป เราต๎อง
คลานเข๎าไปทางประตูที่จะเข๎าไปสูํห๎องขังนักโทษหญิงที่ซึ่งสูงเพียงแคํ 60 เซนติเมตรเทํานั้น 
ข๎าพเจ๎าคิดวําสถานที่อันมิได๎รับการดูแลเชํนนี้สถานที่นี้ แม๎แตํในหมูํบ๎านที่ยากจนที่สุดของชาว
ยุโรปก็คงไมํใช๎เลี้ยงสัตว๑.....ข๎าพเจ๎าเคยไปเยี่ยมเรือนจําตํางๆ มาหลายแหํง ทั้งที่อยุธยา อํางทอง 
ระแหง และปราจีนบุรี แตํยังไมํมีเรือนจําแหํงใดมีสภาพนําเกลียดเลวร๎ายดังเชํนที่ข๎าเจ๎าเห็นใน
วันนี้ 52 

 
กํอนการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวกิจการ

เรือนจําได๎สังกัดอยูํตามสํวนราชการตํางๆ สอดคล๎องกับการปกครองแบบจตุดมถ๑คือแบํงเป็นเรือนจํา
ในกรุงเทพฯและเรือนจําในหัวเมืองชั้นนอก เรือนจํากรุงเทพฯ มี 2 ประเภทคือ “คุก”เป็นที่คุมขัง
ผู๎ต๎องขังที่มีโทษตั้งแตํ 6 เดือนขึ้นไปอยูํในสังกัดกระทรวงนครบาล สํวน“ตะราง”ใช๎เป็นที่คุมขัง
ผู๎ต๎องขังที่มีโทษต่ํากวํา 6 เดือนหรือนักโทษที่มิใชํผู๎ร๎ายสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่บังคับกิจการ
นั้นๆ สํวนการเรือนจําในหัวเมืองชั้นนอกมีที่คุมขังผู๎ต๎องโทษเรียกวํา“ตะราง”การคุมขังอยูํในความ
รับผิดชอบของผู๎วําราชการเมืองหรืออาจสํงตํอให๎กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหมรับตัวไปคุมขัง
แล๎วแตํกรณี 

เหตุที่ระบบกฎหมายและระบบงานราชทัณฑ๑ของสยามยังมีสภาพที่ล๎าหลังมาก เมื่อทํา
สนธิสัญญากับชาติมหาอํานาจ ชาติที่เป็นคูํสัญญาจึงได๎หยิบยกเรื่องดังกลําวมาเป็นข๎ออ๎างหนึ่งในการ
กํอให๎เกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซึ่งจากข๎อสัญญาผูกมัดดังกลําวรัฐบาลสยามตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ 5 
จึงได๎พยายามแก๎ไขมาตลอด 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎มีการปรับปรุงระเบียบราชการใหมํ
ทรงเห็นวําที่ต๎องขังจองจําผู๎กระทําความผิดต๎องควบคูํไปกับศาลสถิตยุติธรรมจึงมีพระราชดําริวํา "การ
คุกการตะรางเป็นความสําคัญของประเทศ สมควรจะได๎สร๎างสถานที่และจัดระเบียบเป็นปึกแผํน " จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าให๎พระยาอินทราธิบดีสีหราช รองเมืองเจ๎ากรมกองตะเวนไปดูแบบอยํางคุกที่
สิงคโปร๑ โดยนําแบบเรือนจํา Brixton อันเป็นเรือนจําระดับความมั่นคงสูงสุด53 แล๎วนํามาสร๎างที่
ตําบลตรอกคํา ถนนมหาไชย ในพ้ืนที่ 29 ไรํ 3 งาน 72 ตารางวา เมื่อปี ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) โดย
ให๎ชํางชาวอังกฤษรํวมกับพระยาอภัยพลภักดี (นาค ณ ปูอมเพชร) รํวมกันกํอสร๎างคุกใหมํขึ้นเรียกวํา”
กองมหันตโทษ”และให๎สร๎างตะรางใหมํขึ้นเรียกวํา“กองลหุโทษ”สังกัดกระทรวงนครบาลและในปี 
ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) (ร.ศ. 120) ได๎มีพระกรุณาโปรดเกล๎าให๎ตรา“พระราชบัญญัติลักษณะ
เรือนจํา”ขึ้นเพ่ือให๎การจัดการเรือนจําเป็นไปอยํางเรียบร๎อยยิ่งขึ้น54 

                                                           
52พิษณุ จันทร๑วิทัน, เรียบเรียง, ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง,พิมพ๑ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: บริษัทแปลนท๑พริ้นติ้งจํากัด, 2539), 91-92. 
53พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ สวนรมณีนาถ,เข๎าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2553 , เข๎าถึงได๎จาก 

http://th.wikipedia.org 
54ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์, เข๎าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2553 , เข๎าถึงได๎จาก

http://www.correct.go.th 
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เรือนจําเมืองเชียงรายถูกสร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451)55 ภายหลังการ
ประกาศใช๎พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจําได๎ 7 ปี  เรือนจําเมืองเชียงรายตั้งอยูํบนถนนธนาลัยใน
บริเวณที่เป็นใจกลางเมืองเชียงรายซึ่งเชื่อกันวําเป็นสํวนหนึ่งของคุ๎มหลวงเมืองเชียงรายในอดีต56 
เรือนจําแหํงนี้มีอาณาบริเวณครอบคลุมพ้ืนที่ 9 ไรํ 16 ตารางวา มีพะทํามะรง เป็นหัวหน๎าผู๎ควบคุม
เรือนจํา ซึ่งตํอมาตําแหนํงหัวหน๎าผู๎ควบคุมเรือนจําได๎เปลี่ยนเป็น “พัศดี” โดยมีผู๎วําราชการจังหวัด
เป็น “พัศด”ี โดยตําแหนํง ตํอมาได๎มีตําแหนํงผู๎บัญชาการเรือนจําขึ้นตรงตํอกรมราชทัณฑ๑เมื่อปี ค.ศ. 
1973 (พ.ศ. 2516) ตํอมาเมื่อปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) กรมราชทัณฑ๑ได๎ยกฐานะให๎ขึ้นเป็นเรือนจํา
กลางเชียงรายและเรือนจําพิเศษเชียงรายมีระบบราชการบริหารแผํนดินเป็นการบริหารราชการ
สํวนกลาง ขึ้นตรงตํอกรมราชทัณฑ๑เมื่อบ๎านเมืองเจริญขึ้นบริเวณโดยรอบเรือนจํากลางเชียงรายเป็น
ชุมชนขนาดใหญํประกอบกับเรือนจํากลางเชียงราย มีจํานวนผู๎ต๎องขังเพ่ิมมากขึ้ น จึงได๎มีการย๎าย
เรือนจําจังหวัดเชียงรายไปไว๎ที่ ตําบลดอยฮาง และมีการปรับปรุงภูมิทัศน๑เรือนจําเดิมให๎เป็น
สวนสาธารณะกลางเมืองพร๎อมทั้งอนุรักษ๑อาคารที่ยังคงหลงเหลืออยูํไว๎ 

เรือนจําเมืองเชียงรายถือได๎วําเป็นเรือนจํายุคแรกเริ่มท่ีเกิดขึ้นให๎หัวเมืองล๎านนาภายหลัง
จากการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้น เรือนจําแหํงนี้ควบคุมการกํอสร๎างโดยนายแพทย๑วิลเลียมเอ.บริกส๑
(William A.Briggs) มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่เข๎ามาปฏิบัติพันธกิจในเมืองเชียงราย57 
ลักษณะของการวางผังและรูปแบบอาคารจึงแตกตํางจากเรือนจําโดยทั่วไปในสมัยเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55ประวัติเรือนจ าจังหวัดเชียงราย , เข๎าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2553 , เข๎าถึงได๎จาก

http://www.correct.go.th/copchar/reanjom_1.htm 
56ดูรายละเอียดใน วารสารล๎อล๎านนาฉบับที่ 20 
57 นิคม บุญเสริม “ หมายเหตุ เมืองเชียงราย” ที่ระลึก 750 ปี เมืองเชียงราย ,

(เชียงราย: ล๎อล๎านนา,2 555), 153. 
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ลักษณะผังบริเวณ 
 

 
ลายเส๎นที่ 4 แสดงลักษณะผังบริเวณเรือนจําเมืองเชียงราย 

 
เรือนจําเมืองเชียงรายมีการจัดวางผังพ้ืนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า มีกําแพงกํออิฐล๎อมรอบ

ทั้งสี่ด๎าน ตรงกลางกําแพงแตํละด๎านมีซุ๎มประตูกํออิฐคานโค๎งรูปเสี้ยววงกลม (Segmental arch) มุม
กําแพงทั้งสี่เป็นปูอมหอคอยผังห๎าเหลี่ยมสูงเหนือกําแพงสามารถขึ้นไปสังเกตการณ๑ได๎รอบทิศทาง 
ด๎านหน๎าทางเข๎าหลักมีอาคารอํานวยการกํออิฐฉาบปูน 2 ชั้น ด๎านลํางอาคารทําเป็นชํองโค๎งรูปเสี้ยว
วงกลม สามารถเดินผํานเข๎าสูํด๎านในเรือนจําได๎ ปัจจุบันอาคารที่ยังคงหลงเหลือยูํได๎แกํ ตึกอํานวยการ 
และโรงนอนนักโทษ 

ลักษณะผังอาคารอ านวยการ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าแคบยาว ด๎านสกัด มี 3 ชํวงเสา 
ด๎านยาวมี 5 ชํวงเสาอาคารแบํงเป็น 3 สํวน สํวนกลางอาคารยาว 3 ชํวงเสา ด๎านข๎างหัว-ท๎าย ด๎านละ 
1 ชํวงเสา ผังชั้นแรกสํวนกลางอาคารทําเป็นโถงโลํงสามารถเดินทะลุผํานเข๎าสูํด๎านในเรือนจําได๎ 
ขนาบข๎างด๎วยโถงระเบียง มีบันไดตั้งอยูํที่ปลายด๎านทิศตะวันตก ด๎านข๎างหัว - ท๎ายกั้นเป็นห๎องทํางาน
ผังชั้นสอง สํวนกลางเป็นโถงโลง ขนาบด๎วยสํวนหัว-ท๎าย ซึ่งถูกกั้นเป็นห๎องทํางาน 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารแบบนีโอคลาสสิค (Neoclassicism) กํออิฐฉาบ
ปูน สูง 2 ชั้น แบํงเป็น 3 สํวนสํวนกลางยาว 3 ชํวงเสา ปลายสองข๎างยาว 1 สํวน หลังคาเป็นทรง
ปั้นหยามุงกระเบื้องซีเมนต๑รูปสี่เหลี่ยม จุดเดํนของอาคารอยูํที่การเจาะชํองเปิดที่ระเบียงหน๎าอาคาร
ชั้นลํางให๎โปรํง โดยใช๎โครงสร๎างคานโค๎ง (Arch) 3 โค๎งตํอเนื่องกันใช๎ระเบียบเสาสี่เหลี่ยมหัวเสา
แบบทัสคัน สํวนชั้นบนอาคารเจาะเป็นชํองเป็นสี่เหลี่ยม หน๎าตํางอาคารทั้งสองชั้น เป็นหน๎าตํางกรอบ
สี่เหลี่ยมแบบหน๎าตํางพาลลาเดียน (Palladianwindow) 



84 
 

การตกแตํงอาคารมีไมํมาก สํวนใหญํเป็นการเน๎นด๎วยลายปูนปั้นที่กรอบประตูหน๎าตําง
และแตํละชํวงเสาประดับเสาอิง ลักษณะการกํอสร๎างเป็นแบบกํออิฐระบบกําแพงรับน้ําหนักผนัง
คํอนข๎างหนามาก หลังคาเป็นโครงสร๎างไม๎ บันไดและพ้ืนอาคารชั้นสองเป็นพ้ืนไม๎  

อาคารหลังนี้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล๎ายคลึงกับอาคารภายในเรือนจําเมือง
เชียงใหมํ (ปัจจุบันเป็นทัณฑสถานหญิงเชียงใหมํ) ซึ่งสร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) ซึ่ง
สันนิษฐานวําเรือนจําเมืองเชียงรายอาจจะนํารูปแบบเรือนจําเมืองเชียงใหมํมาสร๎างเนื่ องจากเมือง
เชียงใหมํถือได๎วําเป็นศูนย๑การปกครองของมณฑลพายัพในชํวงเวลาดังกลําว 

 

 
ลายเส๎นที่ 5 แสดงผังพ้ืนอาคารอํานวยการเรือนจํา 
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ลายเส๎นที่ 6 แสดงผังพ้ืนชั้น 2 อาคารอํานวยการเรือนจํา 
 

ลายเส๎นที่ 7 แสดงรูปตัดด๎านข๎างอาคารอํานวยการเรือนจํา 
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ลายเส๎นที่ 8 แสดงรูปตัดด๎านสกัดและรูปด๎านสกัดอาคารอํานวยการเรือนจํา 

 
 

 
ลายเส๎นที่ 9 แสดงรูปด๎านข๎างอาคารอํานวยการเรือนจํา 
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ภาพที่ 18 อาคารอํานวยการเรือนจําเมืองเชียงราย 

 
ภาพที่ 19 องค๑ประกอบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารอํานวยการเรือนจํา 
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ลักษณะผังอาคารเรือนนอนนักโทษ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎ายาว วางแกนตามแนวเหนือ-
ใต๎ ผังอาคารแบํงเป็น 2 สํวน ได๎แกํ สํวนที่เป็นเรือนนอน และสํวนที่เป็นระเบียงทางเดินรอบอาคาร 
ภายในสํวนที่เป็นเรือนนอน แบํงเป็น 2 สํวนคือ สํวนที่เป็นชั้นลําง และสํวนที่เป็นชั้นลอย ซึ่งยกพ้ืน
วางตามแนวยาวของตัวอาคารทางทิศตะวันออก สํวนระเบียงทางเดินด๎านสกัดทั้ง 2 ข๎าง ยกพ้ืนสูง
ประมาณ 1.5 เมตร มีบันไดขนาบด๎านข๎างท้ัง 2 เพ่ือให๎ผู๎คุมสามารถเดินขึ้นไปตรวจดูนักโทษได๎   

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมอาคารเรือนนอนนักโทษ เป็นอาคารไม๎ยกพ้ืนสูงประมาณ 
1.5 เมตร มีบันไดทางขึ้น 2 จุด ตรงปลายอาคารด๎านข๎างทางทิศตะวันตก ตัวอาคารล๎อมรอบด๎วย
ระเบียงไม๎ตีเป็นรูปกากบาทตํอเนื่องทั้งหลัง ภายในเป็นโถงยาวใช๎เป็นเรือนนอนของนักโทษ มีประตู
ด๎านข๎าง ด๎านละ  2 ประตผูนังเรือนนอนแบํงเป็น 3สํวน คือสํวนด๎านกลางเป็นแผํนไม๎กระดานเข๎าลิ้น
ตีตามแนวนอนและเนื่องจากอาคารไมํมีหน๎าตําง ผนังสํวนบน-ลํางจึงทําเป็นไม๎ระแนงตีเป็นชํอง
สี่เหลี่ยมเล็กๆเรียงติดกัน เพ่ือเป็นชํองระบายอากาศ ลักษณะการกํอสร๎างเป็นแบบเสาและคานรับ
น้ําหนัก โครงสร๎างอาคารเป็นไม๎ท้ังหลัง วางอยูํบนเสาตอมํอสี่เหลี่ยมฉาบปูนระเบียบทรัสคัน วางซ๎อน
กัน 2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว ยกคอสองสูง มีหลังคาปีกนกลาดเอียงคลุมทั้ง 4 ด๎าน สํวนบริเวณคอสอง
เป็นไม๎ระแนงตีเป็นแนวยาวเว๎นชํอง เพ่ือระบายอากาศโครงสร๎างหลังคาเป็นไม๎รูปสามเหลี่ยม มีดั้งตั้ง
ตรงกลาง ยึดด๎วยไม๎ค้ํายันทแยงระหวํางขื่อกับจันทันมีลักษณะเป็นทรัสไม๎ 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเชียงรายได๎มีการปรับทัศนียภาพของเรือนจํากลางเมืองแหํงนี้ให๎
กลายเป็นสวนสาธารณะ ภายใต๎ชื่อ "สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา" โดยการปรับแตํง
สถานที่ประดับประดาไม๎ดอกไม๎ประดับ มีการรื้อถอนรั้วกําแพงคุกทั้ง 4 ด๎าน คงเหลือไว๎เฉพาะ
บางสํวนให๎สวยงามตามยุคสมัย โดยยังคงเก็บรักษาตึกอํานวยการด๎านหน๎าซึ่งมีสถาปัตยกรรมสวยงาม
เอาไว๎ ซึ่งภายในได๎ถูกปรับแตํงทําเป็นศูนย๑ข๎อมูลเทคโนโลยี มีระบบคอมพิวเตอร๑ออนไลน๑ระบบ
อินเทอร๑เน็ตเข๎ามาติดตั้ง สํวนอาคารเรือนนอนนักโทษปัจจุบันได๎ถูกบูรณะซํอมแซม และปรับปรุงให๎
เป็นอาคารพิพิธภัณฑ๑จัดแสดงวัฒนธรรมการแตํงกายของชาวล๎านนาและการแตํงกายของชนเผํา 30 
ชนเผําในเชียงราย  

 

 
ลายเส๎นที่ 10 แสดงผังเสาตอมํออาคารเรือนนอนนักโทษ 
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ลายเส๎นที่ 11 แสดงผังพ้ืนอาคารเรือนนอนนักโทษ 

 
ลายเส๎นที่ 12 แสดงผังพ้ืนชั้นลอยอาคารเรือนนอนนักโทษ 

 

 
ลายเส๎นที่ 13 แสดงรูปตัดด๎านข๎างอาคารเรือนนอนนักโทษ 
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ลายเส๎นที่ 14 แสดงรูปด๎านข๎างอาคารเรือนนอนนักโทษ 

 
 

 
ลายเส๎นที่ 15 แสดงรูปตัดด๎านสกัดอาคารเรือนนอนนักโทษ 
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ลายเส๎นที่ 16 แสดงรูปด๎านสกัดอาคารเรือนนอนนักโทษ 

 

 
ภาพที่ 20 อาคารเรือนนอนนักโทษ 

 
 
 
 



92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 21 องค๑ประกอบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเรือนนอนนักโทษ 
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ลายเส้นที่ 13แสดงรูปแบบประตูเรือนจําเมืองเชียงรายทั้ง2 แบบ 

 
ลายเส๎นที่ 17 แสดงรูปแบบประตูเรือนจําเมืองจําเมืองเชียงรายทั้ง 2 แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19และลายเส้นที่ แสดงรูปแบบปูอมเรือนจําเมืองเชียงราย 
โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 
 
 

ภาพที่ 22 และ ลายเส๎นที่ 18 แสดงรูปแบบปูอมเรือนจําเมืองเชียงราย 



94 
 

โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 
ดังได๎กลําวไปแล๎ววํา วัตถุประสงค๑หลักของเหลํามิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน คือ 

การประกาศและเผยแพรํคริสต๑ศาสนา ดังนั้น เมื่อมิชชันนารีกลุํมแรกที่เดินทางเข๎ามาสูํดินแดนล๎านนา 
จึงได๎มีการขอพระราชทานที่ดินจากพระเจ๎ากาวิโลรส เจ๎าผู๎ครองเมืองเชียงใหมํในขณะนั้น เพ่ือขอ
อนุญาตสร๎างคริสตจักรขึ้น ดังปรากฏในบันทึกของศาสนาจารย๑แดเนียล แมคกิลวารี ความวํา 

 
พระองค๑(พระเจ๎ากาวิโลรส)ทรงอนุมัติเรื่องนี้ทันที พวกเราเข๎าไปตั้งรกรากใน

เชียงใหมํได๎แล๎ว...พวกเราจะสร๎างบ๎านด๎วยอิฐหรือได๎ก็ได๎ตามแตํใจของพวกเรา...พระองค๑ทรง
ถามผมวําผมเลือกที่สําหรับตั้งคริสตจักรอยํางถาวรแล๎วหรือยัง และทรงแนะนําที่สองแหํงให๎
ด๎วยพระองค๑เอง...ทรงยกที่อันสวยงามทางฝั่งตะวันออกของแมํน้ําปิงให๎ ซึ่งกลายเป็น
คริสตจักรมาจนบัดนี้ 58 

 
ถึงแม๎วําเปูาหมายหลักคือการประกาศและเผยแพรํคริสต๑ศาสนา แตํกลับพบวําในระยะ

เริ่มแรกมิชชันนารีไมํได๎ให๎ความสําคัญกับการกํอสร๎างโบสถ๑แตํอยํางใด ภายหลังจากได๎พระราชทาน
ที่ดินจากพระเจ๎ากาวิโลรสแล๎ว พวกเขาได๎ปลูกสร๎างบ๎านพักและอาคารโรงเรียนสําหรับสตรีขึ้นเป็น
อันดับแรก59 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและการนมัสการพระเจ๎าในระยะแรกนั้นพบวํา  จะ
กระทําขึ้นในบ๎านพักของมิชชันนารี60 หรือในอาคารเรียน61 อาจกลําวได๎วํามิชชันนารีพยายามสร๎าง
คริสตจักรซึ่งหมายถึงการสร๎างชุมชนคริสเตียนขึ้น โดยพันธกิจด๎านการแพทย๑ และการศึกษา เมื่อมี
จํานวนผู๎นับถือคริสต๑ศาสนามากพอจึงมีการสร๎างโบสถ๑ขึ้นโบสถ๑ในระยะเริ่มแรกของการเข๎าไปปฏิบัติ
พันธกิจในพ้ืนที่ตํางๆก็มักจะสร๎างขึ้นด๎วยรูปแบบที่เรียบงําย ผังสี่เหลี่ยมผืนผ๎า นิยมใช๎วัสดุในท๎องถิ่น
เชํน ไม๎ไผํ หรือไม๎ มุํงหลังคาด๎วย หญ๎าคาหรือ ดินขอ ปี ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) โบสถ๑คริสตจักรแบบ
ตะวันตกหลังแรกได๎ปรากฏขึ้นในดินแดนล๎านนา โบสถ๑หลังดังกลําวมีความคล๎ายคลึงกับรูปแบบของ
โบสถ๑เพรสไบทีเรียนในสหรัฐอเมริกา แสดงออกถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) 
ด๎วยการเจาะชํองเปิดแบบซุ๎มโค๎งปลายแหลมตัวอาคารสร๎างด๎วยไม๎สักสามารถบรรจุคนได๎ถึง 500 

                                                           
58แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี..,กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 

ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี., แปลโดย จิตราภรณ๑ ตันรัตนกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2544.), 
92,113,123. 

59จิตราภรณ๑ ตันรัตนกุล, ผู๎แปล, จอร๑จ บรัดเลย๑ แมคฟาร๑แลนด๑, เอ็ม. ดี. บรรณาธิการ, 
หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ.1828-ค.ศ.1928 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑อินเตอร๑เอ็นเตอร๑ไพรส๑, 2555), 
145. 

60หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ,American Presbyterian Mission 
Session(RG 001/78), First Presbyterian Church, Chiang Mai, Minute - Transcript 

61แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี..,กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 
ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี, 378. 
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คน62 โบสถ๑หลังนี้ใช๎เป็นสถานที่นมัสการพระเจ๎า ประชุมมิชชันนารี และจัดกิจกรรมทางศาสนา เชํน 
การเลี้ยงฉลองรํวมกันทุกวันอาทิตย๑แรกของเดือน การทําพิธีล๎างบาป63 รวมไปถึงพิธีแตํงงานด๎วย64 

เมื่อคริสต๑ศาสนาได๎แพรํจากเชียงใหมํเข๎าสูํหัวเมืองตํางๆทั่วทั้งล๎านนาจึงมีการสร๎างโบสถ๑
ขึ้นอยํางตํอเนื่องในพ้ืนที่ที่มิชชันนารีเข๎าไปปฏิบัติพันธกิจหากแตํรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและ
วัสดุกํอสร๎างมักจะแตกตํางกันออกไปตามแตํละพ้ืนที่ แตํโดยทั่วไปแล๎วการวางผังโบสถ๑มีแบบแผนที่
แนํนอน สํวนใหญํดัดแปลงผังมาจากโบสถ๑แบบบาซิลิกา (Basilica) ในยุคโรมันกลําวคือ ผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า มีระเบียงหน๎า (Narthex) ที่เป็นโถงแคบๆ ไมํกั้นฝาตํอด๎วยโถงชุมนุมใหญํ สํวนท๎าย
ของโบสถ๑เป็นผนังโค๎งหรือสี่เหลี่ยมตัดมุม (apse) ด๎านหน๎าเป็นสํวนศักดิ์สิทธิ์สําหรับตั้งพระแทํนบูชา 
ด๎านหลังเป็นห๎องเก็บอุปกรณ๑เกี่ยวกับพิธีสักการบูชา ลักษณะสถาปัตยกรรมของโบสถ๑มีทั้งแบบ
คลาสสิค (Classicism) และโกธิค (Gothic)65 โดยปกติโบสถ๑สมัยคริสเตียนยุคเริ่มแรกจะหันหน๎าไป
ทางทิศตะวันตก เพ่ือนักบวชที่ยืนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหลังแทํนบูชา จะได๎หันหน๎าไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งเป็นทิศที่พระเมษโปดกจะมาปรากฏกายขึ้นในวันตัดสินครั้งสุดท๎าย ตํอมาประมาณ 
คริสตวรรษที่ 5 เมื่อความเชื่อทางคริสต๑ศาสนาเปลี่ยนไป จึงเริ่มมีการสร๎างโบสถ๑วิหารหันหน๎าไปทาง
ทิศตะวันออก66 

โบสถ๑คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงรายใช๎เวลาในการปรับพื้นที่เตรียมการและกํอสร๎างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) นับเป็นเวลาถึง 23 ปี ภายหลังการสถาปนาคริสตจักรเมืองเชียงรายขึ้น แล๎ว
เสร็จสมบูรณ๑ในปี ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2457) ตามประวัติโบสถ๑คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงรายหลังนี้สร๎าง
ด๎วยเงินบริจาคของคณะเพรสไบทีเรียนมิชชันแหํงสหรัฐอเมริกา บนที่ดินบริเวณประตูสลี ประตูเมือง
เชียงราย (เกํา) ด๎านทิศใต๎ โดยมีนายแพทย๑วิลเลี่ยม เอ. บริกส๑ (William A. Briggs) เป็นผู๎ออกแบบ
และอํานวยการกํอสร๎าง67 นายฟุุน  อุดมทรัพย๑  คนจีนกวางตุ๎ง และนายชํางฮิมกี่  องคะสุวรรณ เป็น

                                                           
62พิษณุ จันทร๑วิทัน ผู๎แปล, ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง, พิมพ๑ครั้งที่ 3  

(กรุงเทพฯ: สายธาร, 2546), 99. 
63หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ, American Presbyterian Mission 

Session(RG 001/78), First Presbyterian Church, Chiang Mai, Minute - Transcript 
64หอจดหมายเหตุแหํงมหาวิทลาลัยพายัพ, McGilvary Papers.(RG004/91), Letter 

of Daniel McGilvary to ComeliaMcGilvary on June 17th , 1887 and Jan.3,1888. 
65สมชาติ จึงสิริอารักษ๑, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.

2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 251. 
66ชาวคริสเตียนเชื่อวําทิศตะวันออกเป็นทิศอันศักดิ์สิทธิ์ เพราะนอกจากจะเป็นทิศที่พระ

อาทิตย๑ของวันใหมํจะลอยขึ้นสูํขอบฟูาในยามเช๎าแล๎ว ยังเป็นทิศที่ตั้งของนครเยรูซาเล็มอันศักดิ์สิทธิ์ ดู
รายละเอียดใน กฤษณา หงส๑อุเทน, ศิลปะคริสเตียนในทวีปยุโรป (กรุงเทพฯ: สยามเพรส แมเนจ
เมน๎ท๑, 2548), 13,60. 

67ปริญญา กายสิทธิ์ , “ประวัติคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย” ใน อนุสรณ์ 70 ปี 
คริสตจักรที่1 เวียงเชียงราย (เชียงราย: เชียงรายโฆษณาและการพิมพ๑, 2527), 26. 
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ผู๎รับเหมากํอสร๎าง68 ในการกํอสร๎างปรากฏวํามีปัญหาขัดข๎องเรื่องการเงิน จึงต๎องรอคอยการสนับสนุน
จากมิชชั่น ในปี ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) การกํอสร๎างจึงได๎เริ่มต๎นขึ้นอยํางจริงจัง จากหลักฐานที่
บรรจุศิลาหัวหมุด ลงวันที่ 31 สิงหาคม 1914 (พ.ศ. 2457) แสดงวําวันนั้นเป็นวันฉลองโบสถ๑อยําง
เป็นทางการ ตํอมานายคําปัน ปิ่นแก๎ว ได๎บริจาคเงิน 12 บาท เพื่อซื้อที่ดินขยายพ้ืนที่ของโบสถ๑เพ่ิมขึ้น
อีก69 ปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) ได๎มีการตํอเติมหอระฆังขึ้นเหนือมุขทางเข๎าด๎านหน๎าของโบสถ๑ 
บันทึกของ สมควร  อินทจักร ได๎ให๎ข๎อมูลวํา 

 
นายชํางฮิมกี่ได๎เสนอและรับอนุมัติให๎สร๎างหอระฆัง รํวมกันปรึกษาหารือกับ 

นายแพทย๑บีช และ ศท. แบ็ทแทลล๑  ได๎เจาะหลังคาโบสถ๑ด๎านทิศตะวันตก กํอนนั้นเป็นระฆัง
ใบเล็กแขวนอยูํภายใต๎ของโบสถ๑เป็นเสาสูง  4  ต๎น  ยอดเสาแขวนระฆังมีหลังคาแผํนไม๎สัก
คลุมเฉพาะระฆัง ฝนตกภารโรงกางรํมวิ่งไปชักเชือก  นายชํางฮิมกี่ควบคุมการกํอสร๎าง ระฆัง
ใบใหญํจากอเมริกามาถึง นายชํางฮิมกี่ได๎สร๎างชานลาดเท คนงานหลายคนชํวยกันดึงชักรอก
ระฆังขึ้นไปแขวนจนได๎สายดึงระฆังเป็นเชือกมะนิลาขนาดใหญํหยํอนลงมาที่ประตู ตํอมาได๎
ย๎ายไปไว๎ข๎างบน 

 
โบสถ๑หลังนี้ได๎รับการบูรณะครั้งใหญํเมื่อสิ้นสุดมหาสงครามเอเชียบูรพา (สงครามโลก

ครั้งที่ 2) ราวปี ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489)หลังชํารุดทรุดโทรมเนื่องจากถูกยึดใช๎เป็นสํวนหนึ่งของเขต
ทหารที่มาตั้งมั่นอยูํในเมืองเชียงราย และพวกมิชชันนารีจําต๎องออกนอกประเทศไทยเหตุการณ๑ชํวง
สงครามนั้นนับเป็นเวลายากลําบากสําหรับเหลําคริสเตียนในการหาพื้นที่สําหรับนมัสการพระผู๎เป็นเจ๎า
ด๎วยต๎องคอยหลบซํอนกระทําการตามบ๎านพักของสมาชิกเพราะทางการเข๎มงวดเรื่องการประชุม เพ่ือ
ปูองกันการกํอเหตุร๎ายและจารกรรมเมื่อเสร็จสงครามจึงยินดีกันยิ่งนักที่ได๎กลับมาใช๎โบสถ๑นี้เป็นที่
นมัสการอีกครั้ง 

ลักษณะผังอาคาร โบสถ๑นี้มีแผนผังอาคารเป็นรูปกางเขน (Latin Cross) หันหน๎าไปทาง
ทิศตะวันออก มีมุขหน๎าและมุขด๎านข๎าง พื้นที่ด๎านหน๎ามุขทุกมุขเว๎นที่วํางเป็นระเบียงหน๎า แบํงผังการ
ใช๎งานออกเป็น 3 สํวน ได๎แกํ สํวนห๎องโถงหลัก (Nave) สําหรับประกอบพิธีกรรมมีความยาวตลอด
ทางเข๎าด๎านหน๎าถึงแทํนบูชา (Altar) สํวนปีกทั้งสองข๎างของอาคาร (Transept) ทําเป็นชั้นลอยยกพ้ืน
สูง 3.36 เมตร สํวนห๎องท๎ายโบสถ๑ซึ่งมีหลังคาลดระดับต่ํากวําห๎องโถงหลักเคยใช๎เป็นห๎องเรียนพระ
คัมภีร๑สําหรับเด็กๆ ซึ่งปัจจุบันใช๎เป็นห๎องเก็บของ 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารกํออิฐฉาบปูน จุดเดํนของโบสถ๑หลังนี้อยูํที่ใต๎แนว
พ้ืนชั้นลอยซึ่งทําอาเขต (Arcade) เป็นซุ๎มโค๎งกํออิฐถือปูนข๎างละ 3 ซุ๎ม ทําหน๎าที่ชํวยถํายน้ําหนักพ้ืน
ชั้นลอยลงสูํฐานอาคารซึ่งรับกันดีกับซุ๎มโค๎งของชํองแสงเหนือประตูและหน๎าตํางของอาคารโครงสร๎าง
                                                           

68สมควร อินทจักร, “ความทรงจํา” อนุสรณ๑ ๗๐ ปี คริสตจักรที่ ๑ เวียงเชียงราย ๒๐-
๒๑ ตุลาคม ๑๙๘๔. ไมํมีเลขหน๎า. 

69โครงการสนับสนุนการเพ่ิมวุฒิของบุคลากรสูํระดับบัณทิตศึกษา สถาบันราชภัฏ
เชียงราย, เชียงรายใน 100 ปี ท่ีล่วงแล้ว (เชียงราย : สยามโฆษณาและการพิมพ๑,2543), 139. 
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ของอาคารโดยทั่วไปเป็นระบบกําแพงรับน้ําหนัก (Bearing wall) ที่กํอด๎วยอิฐขนาดใหญํกวําอิฐปกติ
ทั่วไปที่เชิงผนังด๎านซ๎ายภายนอกอาคารติดแผํนศิลาสลักหมายเลข 1914 ทั้งเลขไทยและอารบิค 
(หมายถึงปี ค.ศ. ที่สร๎างโบสถ๑นี้สําเร็จ)ที่มุขด๎านหน๎าและด๎านข๎างกํอเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญํ 4 ต๎น
เพ่ือรองรับแผงหน๎าจั่วที่เป็นแผํนไม๎ตีซ๎อนเกล็ดตรงกลางของแผงหน๎าจั่วทําชํองหน๎าตํางปิดเปิดได๎และ
ทีส่ันหลังคาทางเข๎าด๎านหน๎ามีหอคอยโถงสี่เหลี่ยมสําหรับแขวนระฆังที่ใช๎ประกอบพิธีกรรมของโบสถ๑
หลังคาปัจจุบันเป็นโครงสร๎างเหล็กมุงกระเบื้องวําวซีเมนต๑สีน้ําตาลแดงกลมกลืนกับสีน้ําตาลเข๎มของ
แผํนไม๎ที่แผงหน๎าจั่วและตัดกับสีขาวของผนังปูนฉาบอยํางนําดูโดยเฉพาะตรงกึ่งกลางมุขด๎านหน๎า
อาคารใต๎หลังคาปีกนกมีปูายในกรอบไม๎ระบุชื่อคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงรายด๎วยตัวอักษรแบบเกํา
พร๎อมสัญลักษณ๑กางเขนสีแดงบนพ้ืนขาวให๎ความรู๎สึกสงํางามแบบเรียบงําย 

ดังที่รู๎กันวํานิกายโปรเตสแตนท๑นั้นเป็นนิกายปฏิรูปที่เน๎นเรื่องคุณภาพชีวิตของผู๎คน
มากกวําการทุํมเทในรายละเอียดของศิลปกรรม ดังนั้นโบสถ๑คริสต๑ที่1เวียงเชียงรายและโบสถ๑คริสต๑ใน
นิกายโปรเตสแตนท๑ทุกแหํงทั่วภูมิภาค อาทิ โบสถ๑คริสต๑ที่สําเหรํ โบสถ๑เชียงใหมํคริสเตียนริมน้ําแมํปิง
ล๎วนมีรูปแบบที่เรียบงําย ไมํหรูหราอลังการ ภายในมีเครื่องประดับเพียงแคํไม๎กางเขน หาได๎มี
ประติมากรรมตกแตํงอยํางมากมายเหมือนกับโบสถ๑คริสต๑ในนิกายคาทอลิกไมํ ด๎วยเหตุนี้  ตัว
สถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกจึงยังคงคุณคําอยูํในตัวเอง เพราะมันสะท๎อนถึงคติปรัชญาหรือ
หวัใจของความเป็น "โปรเตสแตนท๑"70 

ปัจจุบัน "โบสถ๑คริสตจักรที่ 1เวียงเชียงราย" อยูํในสภาพทรุดโทรม ที่รอคอยการบูรณะ 
และกําลังอยูํทํามกลางกรณีความขัดแย๎งระหวํางคณะกรรมการโบสถ๑คริสต๑ที่เชียงรายบางสํวนที่มี
ความประสงค๑จะสร๎างโบสถ๑หลังใหมํแทนที่อาคารเดิม กับกระแสการคัดค๎านของนักอนุรักษ๑ที่มีมา
ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) 

                                                           
70เพ็ญสุภา สุขตะ ใจอินทร๑  “ย๎อนรอยโศกนาฏกรรมอําพราง"โบสถ๑คริสตจักรเวียง

เชียงราย"รื้อทําไม ใครสูญเสีย”ปริศนาโบราณคดีตอนที่ 29 มติชนสุดสัปดาห์ฉบับท่ี 1604 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส๎นที่ 19 แสดงผังพ้ืนอาคารโบสถ๑คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 

 
ลายเส๎นที่ 20 แสดงผังพ้ืนชั้นลอยอาคารโบสถ๑คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 
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ลายเส๎นที่ 21 แสดงรูปด๎านข๎างอาคารโบสถ๑คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 

 

 
ลายเส๎นที่ 22 แสดงรูปด๎านหน๎าอาคารโบสถ๑คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 
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ลายเส๎นที่ 23 แสดงรูปด๎านหลังอาคารโบสถ๑คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 

 
ภาพที่ 23 โบสถ๑คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย ในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 24 โบสถ๑คริสตจักรที่ 1เวียงเชียงรายเมื่อแรกสร๎าง 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ภาพที่ 25 องค๑ประกอบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถ๑คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 
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ภาพที ่26 โบสถ๑คริสต๑ในล๎านนายุคเริ่มแรกท่ีสร๎างด๎วยไม๎และวัสดุในท๎องถิ่น 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 

 

 
ภาพที่ 27 แสดงพัฒนาการการกํอสร๎างโบสถ๑คริสตจักรที่ 1เวียงเชียงราย 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาพที่ 28 สมาชิกโบสถ๑คริสตจักรที่ 1เวียงเชียงรายในอดีต 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
มิชชันนารีที่ปฏิบัติงานด๎านการแพทย๑เชื่อวําสิ่งที่มีผลกระทบตํอการตัดสินใจเข๎านับถือ

คริสต๑ศาสนาของผู๎ที่เข๎ามารับการรักษานั้นเกิดข้ึนจากเมื่อได๎รับการรักษาหรือได๎รับยาไปแล๎วก็จะกลับ
ไปสูํสิ่งแวดล๎อมเดิมๆที่เต็มไปด๎วยความเชื่อทางไสยศาสตร๑ , ผีและสิ่งเหนือธรรมชาติตํางๆ การที่มี
โรงพยาบาลจะสามารถทําให๎คนไข๎ตัดขาดออกจากสิ่งแวดล๎อมเดิมๆ และคํอยๆ ปรับตัวพร๎อมๆกับรับ
เอาความเชื่อทางศาสนาของมิชชันนารีได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากกวําการเยี่ยมไข๎หรือการสอน
ศาสนาที่บ๎านพักของมิชชันนารีเองอาจจะกลําวได๎วําการผลักดันแนวคิดเรื่องโรงพยาบาลเป็นการใช๎
แนวความคิดการกลํอมเกลาทางสังคมเข๎ามาประยุกต๑ในการเผยแพรํศาสนารํวมกับการแพทย๑นั่นเอง71 

จึงไมํแปลกวํากํอนที่รัฐบาลสยามจะดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลศิริราชขึ้นในสมัยรัชการ
ที่ 5 ปรากฏวําวํามิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนได๎เป็นผู๎ริเริ่มการรักษาพยาบาลแบบแพทย๑แผน
ตะวันตก และได๎กํอตั้งโรงพยาบาลขึ้นเป็นแหํงแรกในประเทศไทยที่จังหวัดเพชรบุรี ในปี ค.ศ.  1880 
(พ.ศ.2423)72 ซึ่งนับเป็นแบบอยํางความคิดในการจัดตั้งโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ โรงพยาบาลแหํงนี้
เริ่มต๎นขึ้นโดยศาสนาจารย๑เอส จี แมคฟาร๑แลนด๑ ได๎ทําการแจกจํายยาควินินแกํราษฎร ภายหลัง
จากนั้นได๎มีมิชชันนารีเข๎าไปปฏิบัติงานที่เพชรบุรีตํอเนื่องกันมา ชํวยกันทําการปลูกฝี จากจํายยาแกํ 
ราษฏรอยูํเสมอ จนกระทั่ง ค.ศ. 1880 (พ.ศ. 2423) นายแพทย๑ อี.เอ. สะเติจ (E.A.Sturge) ได๎สร๎าง
                                                           

71ประยุทธ๑ สายตํอเนื่อง, “บทบาทด๎านการแพทย๑ของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนใน
จังหวัดเชียงใหมํ พ.ศ. 2410-2445” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, 2551), 83. 

72ชาติชาย พณานานนท๑,19. 
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โรงพยาบาลขึ้นกํอนเปิดโรงพยาบาลศิริราช 8 ปี นับเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยแหํงแรกในสยาม
ประเทศ73 

เมื่อศาสนาจารย๑แดเนียล แมคกิลวารี เดินทางขึ้นมาเผยแพรํคริสต๑ศาสนาที่เมือง
เชียงใหมํ จึงได๎ให๎ความสําคัญตํอบทบาททางด๎านการแพทย๑สาธารณสุข ศาสนาจารย๑แมคกิลวรีได๎ทํา
หน๎าที่แพทย๑แจกจํายยารักษาโรคในสมัยเริ่มแรกทั้งที่ทํานไมํใชํหมอจนถึงปี  ค.ศ.1872 (พ.ศ. 2415) 
นายแพทย๑ชาร๑ลวรูแมนเป็นแพทย๑มิชชันนารีคนแรกที่มาปฏิบัติงานในดินแดนล๎านนานับเป็นการเริ่ม
งานด๎านการแพทย๑แบบตะวันตกอยํางแท๎จริงตํอมามีนายแพทย๑ซีค และนายแพทย๑แมคเคนเข๎ามารํวม
บุกเบิกให๎การรักษาพยาบาลที่ทันสมัย ในเบื้องต๎นทางคณะมิชชันนารีได๎ริเริ่มการจัดสร๎างโรงพยาบาล
ชั่วคราวขึ้นในปี ค.ศ. 1877 (พ.ศ. 2420)74 โดยเป็นโรงพยาบาลที่สร๎างข้ึนอยํางงํายๆ บันทึกของคาร๑ล 
บ็อค (Carl Bock) ได๎บรรยายถึงลักษณะโรงพยาบาลชั่วคราวแหํงนี้ วํา 

 
 หมอได๎จัดสร๎างโรงไม๎ไผํยาวๆแบํงออกเป็นห๎องเล็กๆอยูํติดกับบ๎าน(นายแพทย๑ซีค)  

เพื่อใช๎เป็นโรงพยาบาลทําการรักษาพยาบาลร๎อยแปด ด๎วยความสามารถและได๎รับความสําเร็จ  
จนแม๎แตํพวกที่นับถือโชคลางตํางๆ ก็ยังยอมเดินทางจากระยะไกลมาให๎รักษา เมื่อเด็กเจ็บปุวย
หรือเป็นแผลร๎ายติดกับโรงพยาบาลก็จัดเป็นร๎านขายยา ขายยาสมุนไพรงํายๆตามตําหรับเภสัช
กรรมของอังกฤษและอเมริกา สําหรับคนที่ไมํมีเงินซื้อก็สามารถมาขอคําแนะนําหรือขอยาไปได๎
เปลําๆ75 

 
ตํอมาปี ค.ศ.1887 (พ.ศ. 2430) นายแพทย๑เอ.เอ็มแครี่ (A. M. Carey) ได๎เริ่มตั้ง

โรงพยาบาลขนาดเล็กขึ้น ณ บริเวณริมฝั่งตะวันตกของแมํน้ําปิง โดยใช๎ชื่อโรงพยาบาลวํา “อเมริกัน
มิชชั่น” ได๎เปิดรักษาผู๎ปุวยและทําการผําตัด ในปี ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431)เป็นต๎นมา จากภาพถํายเกํา
ทําให๎ทราบวําอาคารโรงพยาบาลอเมริกันมิชชั่น เป็นอาคารสร๎างด๎วยไม๎ ยกพ้ืนสูง มุขกลางยกหลังคา
หน๎าจั่ว มีบันไดขนาบทั้งสองข๎าง ด๎านหน๎าอาคารมีระเบียงโดยรอบรูปแบบดังกลําวทําให๎นึกถึงเรือน
พักอาศัยแบบบังกะโลในดินแดนอาณานิคม โรงพยาบาลแหํงนี้ถือได๎วําเป็นต๎นกําเนิดของโรงพยาบาล
แมคคอร๑มิคโรงพยาบาลแหํงที่สองของประเทศไทย 

สําหรับโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค เป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใต๎บทบาทของมิชชันนารี
อเมริกันเพรสไบทีเรียนที่เข๎ามาปฏิบัติพันธกิจที่เมืองเชียงราย สร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1908 (พ.ศ. 2451) 
แล๎วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) เปิดครั้งแรกรับผู๎ปุวยได๎ 44 เตียง ออกแบบและอํานวยการ

                                                           
73สมาพร สุริยพงศ๑ “บทบาทมิชชันนารีอเมริกันในสมัยรัตนโกสินทร๑ (พ.ศ.2374 – 

2453) : ผลกระทบที่มีตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,2547), 60-61. 

74ประยุทธ๑ สายตํอเนื่อง ,84. 
75เสถียร พันธรังสี, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, พิมพ๑ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ:มติชน

,2550), 198-199. 
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กํอสร๎างโดย นายแพทย๑วิลเลี่ยมเอ.บริกส๑ (William A. Briggs)76 คําวํา โอเวอร๑บรุ๏ค (Overbrook) 
แปลวํา ลําธารหรือธารน้ําไหล แตํอันที่จริงแล๎ว ชื่อโรงพยาบาลแหํงนี้เป็นชื่อของคริสตจักรแหํงหนึ่งที่ 
Philadelphia มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งได๎มีสมาชิกของคริสตจักรนี้คือครอบครัวจอห๑นบี. 
เกสท๑ (John B. Gest) ได๎ถวายเงินจานวน 4,500 เหรียญอเมริกัน (และคริสตจักรรณรงค๑สมทบอีก 
2,500 เหรียญ) ให๎มาเป็นทุนทําการกํอสร๎างโรงพยาบาลขึ้นที่เมืองเชียงรายในนามของคริสตจักรที่เขา
สังกัดอยูํ การกํอสร๎างอาคารโรงพยาบาลนั้นมี มิสเตอร๑บิวตี้แมน (Mr.Beautiman) บิดาของคุณปลื้ม 
ปัญญายง เป็นนายชํางกํออิฐ สําหรับชํางไม๎นั้น มีนายคําฟู  สุริยะคํา บิดาของนายแพทย๑ตวงธรรม 
สุริยะคํา (อดีตผู๎อํานวยการโรงพยาบาลแวนแซนต๑วู๏ด ลําปาง) เป็นหัวหน๎า โดยมีนายปิง เป็นผู๎ชํ วย 
และมีนายคําปัน ปิ่นแก๎ว (เถ๎าแกํคําปัน) ซึ่งมีหน๎าที่เป็นยามรักษาการณ๑ทําหน๎าที่ชํวยเหลือในการกํอ
อิฐโบกปูน สํวนแรงงานในการกํอสร๎างนั้น เป็นทาสที่สังกัดมูลนาย โดยทาสเหลํานั้นได๎มาขอให๎หมอบ
ริกส๑ไปไถํตัวจากมูลนายคนละ 32 รูปี เพ่ือมาเป็นแรงงานกํอสร๎างโรงพยาบาล77 

ลักษณะผังบริเวณ โรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏คตั้งอยูํเลขที่ 17 ถนนสิงหไคล ตําบลเวียง 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ประมาณ 17 ไรํ ครอบคลุมสองฟากถนนสิงหไคลริมฝั่งแมํน้ํา
กก ใกล๎กับวัดพระสิงห๑และศาลากลางจังหวัดหลังเกํา ผังบริเวณโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏คแบํงออกเป็น 
2สํวน ได๎แกํสํวนที่เป็นอาคารโรงพยาบาล ตั้งอยูํทางทิศใต๎และสํวนที่เป็นบ๎านพักแพทย๑ตั้งอยูํทางทิศ
เหนือ ปัจจุบันอาคารที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานวําสร๎างโดยมิชชันนารี มีอยูํ 2 อาคารได๎แกํ อาคาร
โรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันถูกปรับปรุงเป็นอาคารอํานวยการ และอาคารบ๎านพักแพทย๑ผู๎อํานวยการ
โรงพยาบาลที่อยูํตรงข๎าม 

ภาพที ่29 แสดงผังบริเวณโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 

                                                           
76สิงห๑แก๎ว สุริยะคํา, “ ดร.วิลเลียม เอ บริกส๑ ผู๎กํอตั้งโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค”  ที่ระลึก 

พิธีเปิดอาคารหมอบริกส์ และฉลองครอบรอบ  90 ปี โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค, (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),ไมํ
ปรากฏเลขหน๎า 

77อ๎างแล๎ว, 
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ลักษณะผังอาคาร ตึกอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค มีผังเป็นรูปตัว V แบํง
ออกเป็น 3 สํวน กลําวคือสํวนหัวมุมอาคารและสํวนปีกทั้งสองข๎างสํวนที่เป็นหัวมุมอาคารมีผังเป็นรูป 
6 เหลี่ยม และสํวนที่เป็นปีกทั้งสองข๎างผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ๎ายาว 2 รูปเชื่อมตํอกัน สํงผลทําให๎ผัง
อาคารโดยรวมแล๎วเป็นรูปตัว V สํวนหัวมุมอาคารเป็นทางเข๎าหลัก การวางผังอาคารในลักษณะ
ดังกลําวทําให๎นึกถึงอาคารแบบตึกแถว ซึ่งเป็นการวางผังอาคารให๎ตอบรับกับถนนที่เป็นหัวมุมหรือ
ทางแยก ผังอาคารเน๎นที่มุขทางเข๎าเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล๎ายแบบประตูชัย (Triumphal arch) ที่
แบํงเป็น 3 สํวน สํวนกลางกว๎างเป็น 2 เทําของสํวนริม มุขด๎านหน๎านี้ถูกเชื่อมตํอด๎วยปีกทั้งสองข๎าง 
ห๎องตํางๆวางเรียงไปตามความยาวของอาคารด๎านละ 5 ชํวงเสา ด๎านหลังอาคารเป็นระเบียงทางเดิน
ยาวตลอดทั้งแนวอาคาร ด๎านหน๎าเป็นระเบียงทางเดินตั้งแตํมุขกลางจนถึงชํวงเสาที่ 2 ของปีกแตํละ
ด๎าน ในอดีตผังอาคารทั้ง 2 ชั้น แบํงพ้ืนที่เป็นห๎องตํางๆดังนี้ ผังชั้นแรกหัวมุมอาคารแบํงเป็น
ห๎องรับแขกและห๎องทํางาน ปีกด๎านซ๎ายเป็นห๎องตรวจ ห๎องคลินิก ห๎องอาหาร ห๎องเอ็กซเรย๑ และห๎อง
เก็บเครื่องมือ ปีกขวา เป็นห๎องจํายยา ห๎องคนไข๎ และห๎องส๎วมผังชั้น 2 หัวมุมเป็นห๎องคนไข๎ ปีก
ด๎านซ๎ายเป็นห๎องคนไข๎ ห๎องนอนพยาบาล ห๎องเครื่องมือ ห๎องผําตัดและห๎องน้ําห๎องส๎วม ปีกด๎านขวา 
เป็นห๎องคนไข๎ ห๎องเก็บของ และห๎องส๎วมด๎านหลังของมุขหน๎าชั้นแรกมีบันไดทางเดินเป็นรูปหัวลูกศร
เชื่อมตํอกับปีกทั้งสองข๎างของชั้นที่สองซึ่งสร๎างข้ึนตํอเติมภายหลัง 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารแบบคลาสสิคกํออิฐสอปูนสูง 2 ชั้นจากภาพถําย
เกําทําให๎ทราบวําเดิมนั้นอาคารหลังนี้มี 3 มุข กลําวคือมุขกลางและมุขหัวท๎ายเชื่อมด๎วยปีก ในผังรูป
ตัว V มุขทั้งสามยื่นเก็จออกมาจากอาคาร 3.75 เมตร จุดเดํนอยูํที่มุขกลางที่สํวนบนสุดทําเป็นแผง
หน๎าจั่วแบบกรีก ซึ่งเป็นแผํนไม๎ตีซ๎อนเกล็ดตรงกลางของแผงหน๎าจั่วทําชํองหน๎าตํางสี่เหลี่ยมมีบาน
หน๎าตํางกรุกระจกปิดเปิดได๎และที่สันหลังคามุขทางเข๎าด๎านหน๎ามีหอคอยโถงสี่เหลี่ยมสําหรับแขวน
ระฆัง (Bell Tower) สํวนของมุขหน๎าดังกลําวนี้มีระเบียงทางเดินด๎านหน๎าเชื่อมถึงกัน โดยมีเสา
ลอยตัวสี่เหลี่ยมขนาด 40 x 40 ซม.ด๎านละ 4 ต๎นรองรับชายคาและทําหน๎าที่ยึดลูกกรงระเบียงไม๎บน
ชั้นสองของอาคาร มุขหัวท๎ายทั้งสองข๎างสํวนบนสุดทําหลังคาจั่ว มีแผงหน๎าจั่วแบบกรีกตรงกลางของ
แผงหน๎าจั่วทําชํองหน๎าตํางปิดเปิดได๎เชํนเดียวกับจั่วมุขหน๎าแตํแผงหน๎าจั่วมีขนาดเล็กกวํา หลังคา
อาคารทรงปั้นหยามุงด๎วยกระเบื้องดินขอ หน๎าตํางเป็นกรอบสี่เหลี่ยมชนิดบานคูํ เหนือหน๎าตํางมีกัน
สาดยื่นออกมาเล็กน๎อย 

ภายหลังการบูรณะซํอมแซมแผงหน๎าจั่วมุขหน๎าถูกยกให๎สูงขึ้นจนมีลักษณะเป็น 5 
เหลี่ยม พร๎อมกับทําชํองหน๎าตํางบริเวณแผงหน๎าจั่วเพ่ิมขึ้นเหนือชํองหน๎าตํางเดิมอีก 3 ชํอง มีการ
เสริมระเบียงทางเดินด๎านหน๎าของปีกทั้งสองข๎างให๎เชื่อมตํอกับระเบียงของมุขหน๎า นอกจากนั้นยังได๎
เอาหลังคาจั่วของมุขหัว - ท๎ายออก เหลือแตํเฉพาะจั่วมุขหน๎า เป็นผลทําให๎รูปแบบและผังอาคาร
เปลี่ยนไปจากเดิม 

ลักษณะการกํอสร๎างเป็นอาคารแบบกํออิฐระบบกําแพงรับน้ําหนัก ฐานรากเป็นแบบ
ครองรากตลอด ลึก 1 เมตร ผนังหนาขนาด 30 ซม.หลังคาเป็นโครงสร๎างเป็นไม๎สักตีเป็นกรอบ
สามเหลี่ยม มีเสาตุ๏กตาและคํ้ายันทแยงแบบโครงสร๎างทรัส (Truss) พ้ืนอาคารชั้นสองเป็นพ้ืนไมส๎ัก 

อาคารโรงพยาบาลหลังนี้ถูกบูรณะปรังปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ ในยุคสมัยของ
นายแพทย๑วิลเลียมเอช บีช (Dr.William H. Beach) นายแพทย๑มิชชันนารีที่เข๎ามาปฏิบัติงานในเมือง
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เชียงรายตั้งแตํปี ค.ศ.1925 - 1941 (พ.ศ. 2468 - 2484) อาทิเชํน ทําบันไดคอนกรีตเป็นทางขึ้น
เชื่อมตํอระหวํางชั้น 1 และชั้น 2 ในปี ค.ศ.1932 (พ.ศ. 2475) ซึ่งยังไมํมีระบบไฟฟูาใช๎ในเมือง
เชียงรายนายแพทย๑บรีชได๎ซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟูา (Generator) มาติดตั้งภายในอาคารนับเป็นอาคาร
หลังแรกในเมืองเชียงรายที่มีไฟฟูาใช๎78 

ในขณะที่โรงพยาบาลของมิชชันนารีปรากฏขึ้นที่เพชรบุรี เชียงใหมํ เชียงรายและตามหัว
เมืองตํางๆ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลรัฐบาลสยามในสํวนภูมิภาคยังไมํถูกบรรจุเป็น
นโยบายเรํงดํวน เนื่องจากชํวงเวลาดังกลําวการจัดสร๎างโรงพยาบาลขึ้นในหัวเมืองที่หํางไกลนั้นถือเป็น
เรื่องท่ีไมํอยูํในความรับผิดชอบของรัฐบาลสยามโดยถือวําการจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นถือเป็นการจัดการ
แบบสาธารณะประโยชน๑เนื่องจากรัฐบาลไมํมีนโยบายในการจัดตั้งโรงพยาบาลอันมีสาเหตุมาจากการ
ขาดทุนทรัพย๑และบุคลากร79 นโยบายนี้ได๎ดําเนินมาตลอดชํวงรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 อยํางไรก็ตาม
รัฐบาลสยามกลับใช๎นโยบายสนับสนุนงานงานโรงพยาบาลของมิชชันนารีที่ตั้งอยูํตามเมืองตํางๆ โดย
การให๎เงินสนับสนุนการขยายงานของโรงพยาบาลแทนที่จะจัดสร๎างโรงพยาบาลเอง80 จึงอาจจะกลําว
ได๎วําการดําเนินงานด๎านโรงพยาบาลของมิชชันนารีทั้งในเชียงรายและที่อ่ืนๆ ถือวําเป็นผลพวงที่มี
คุณประโยชน๑ตํอรัฐบาลสยามเป็นอยํางมากในการสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เข๎าสูํความ
ทันสมัย (Modernizations) เพ่ือนําไปสูํการสร๎างรัฐชาติในเวลาตํอมา 

 

                                                           
78สภาคริสตจักรในประเทศไทยกองการแพทย๑ ,สภาคริสตจักรในประเทศไทยกับการ

บ าบัดรักษา 1934-1999 (เชียงใหมํ: กองการแพทย๑สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2543), 26. 
79ยุวดี ตปนียกร,“วิวัฒนาการของการแพทย๑ไทยตั้งแตํสมัยเริ่มต๎นจนถึงสิ้นสุดรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว”(วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2522), 163-164 

80สํานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ,ร.5ศธ.24/27“หนังสือหมอดันลับกับหมอสวอร๑ตกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (13 ตุลาคม ร.ศ.122)” 
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ลายเส๎นที่ 24 แสดงผังพ้ืนชั้น 1-2 อาคารอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 
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ลายเส๎นที่ 25 แสดงรูปตัดด๎านหน๎าอาคารอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 

 
ลายเส๎นที่ 26 แสดงรูปตัดด๎านข๎างอาคารอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 

 
ลายเส๎นที่ 27 แสดงรูปด๎านหน๎าอาคารอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 
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ลายเส๎นที่ 28 แสดงรูปด๎านหลังอาคารอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 

 
ลายเส๎นที่ 29 แสดงรูปด๎านข๎างอาคารอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 

 



111 
 

 
ภาพที่ 30 อาคารอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏คในปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 31 องค๑ประกอบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารอํานวยการ 
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ภาพที่ 32 นายแพทย๑วิลเลี่ยมเอ.บริกส๑(William A. Briggs) 
กับตึกอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏คขณะกํอสร๎าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 33 ด๎านหน๎าตึกอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏คในอดีต 
ที่มา:หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาพที ่34 ด๎านข๎างตึกอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏คในอดีต 

( 
ภาพที ่35 ภายในตึกอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏คในอดีตกํอนการบูรณะ 

 
ภาพที่ 36 แสดงผังการใช๎งานอาคารอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏คชั้น 1 และ ชั้น 2 ในอดีต 
ที่มา:หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาพที ่37 แบบรูปด๎านหน๎าอาคารอํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏คภายหลังการบูรณะ 
ที่มา:หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
 

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 
แนวคิดที่เดํนชัดประการหนึ่งของของมิชชันนารีนับตั้งแตํยุคเริ่มต๎นของงานเผยแพรํ

คริสตศาสนานั้นก็คือ โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเป็นเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการสร๎างคริสตจักร และ
โรงเรียนยังเป็นแหลํงเตรียมผู๎นําชุมชนคริสเตียนและผู๎นําของคริสตจักรด๎วย ดังที่ศาสนาจารย๑แมคกิล
วารี ได๎บันทึกไว๎วํา  

 
ชํวงเวลานั้นยังเป็นเวลาที่ผู๎คนไมํกล๎าเปลี่ยนศาสนาอยํางเปิดเผย ถ๎าเพียงแตํ

พวกเรามีโรงเรียน ก็จะเป็นประโยชน๑มากทีเดียวตํอคริสตจักร เพราะโรงเรียนจะเป็นสถานที่
เผยแพรํพระคัมภีร๑ในหมูํเยาวชนได๎เป็นอยํางดี 81 

 
โรงเรียนแหํงแรกท่ีมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ ปรากฏหลักฐาน

ในปี ค.ศ. 1836 (พ.ศ. 2379) เมื่อครอบครัวของศาสนาจารย๑ Davenport เข๎ามาเผยแพรํคริสต๑
ศาสนาในประเทศสยาม นาง Davenport จึงได๎ตั้งโรงเรียนขึ้นในปีนั้น ตํอมาภรรยาของมิชชันนารี
ทํานอ่ืนๆ จึงได๎จัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยโดยใช๎พ้ืนที่ในบริเวณบ๎านพัก โบสถ๑ และเมื่อกิจการของโรงเรียน

                                                           
81แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี.., กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 

ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี.แปลโดย จิตราภรณ๑ ตันรัตนกุล .( กรุงเทพฯ : มติชน , 
2544.), 233. 
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เจริญก๎าวหน๎าจึงเริ่มสร๎างอาคารเรียนโดยเฉพาะตํอไป82 เชํนในปี ค.ศ. 1852 (พ.ศ. 2395) นาง
บรัดเลย๑และนางมัตตูนตํางตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนเด็กชายขึ้นที่ตําบลวัดแจ๎ง และได๎ขยายกิจการตํอมา
เป็น “โรงเรียนคริสเตียนไฮสกูล” ทีตํ่าบลกุฎีจีนในปี ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) และขยายไปเปิดดําเนิน
กิจการที่ตําบลสําเหรํในชื่อวํา “โรงเรียนสําเหรํบอยคริสเตียนไฮสกูล”ในปี ค.ศ. 1889 (พ.ศ.2432)
จนกระทั่งย๎ายมาอยูํในบริเวณปัจจุบันแล๎วเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น “โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย” ในปี ค.ศ. 1903 (พ.ศ.2446)ซึ่งกิจการของโรงเรียนได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสยามมา
โดยตลอด83 นอกจากนั้นคณะมิชชันนารียังตั้งโรงเรียนแบบใหมํขึ้นในหัวเมืองตํางๆ อีกด๎วย เชํน
โรงเรียนแอนนา รูเทอร๑ฟอร๑ดดิดคีย๑ (Anna Rutherford Dickey) ที่จังหวัดเพชรบุรี ในปี ค.ศ. 1866 
(พ.ศ.2409) ซึ่งเป็นโรงเรียนแหํงแรกในภูมิภาค84 

ในล๎านนาระยะแรกมิชชันนารีได๎ให๎ความสําคัญกับการศึกษาของสตรีเป็นอันดับเบื้องต๎น 
เหตุผลหลักเนื่องจากมิชชันนารีเห็นวํา การสร๎างครอบครัวคริสเตียนเพ่ือสร๎างสังคมคริสเตียนสมบูรณ๑
แบบขึ้นจําเป็นจะต๎องเตรียมศรีภรรยาที่ดีสําหรับชายชาวคริสเตียนที่เปลี่ยนศาสนาใหมํมิชชันนารีจึง
มุํงเน๎นไปที่การศึกษาของผู๎หญิงกํอนการศึกษาของผู๎ชายเนื่องจากการที่ได๎เล็งเห็นแล๎ววําผู๎หญิงชาว
ล๎านนานั้นมีอํานาจตัดสินใจในบ๎านมากกวําผู๎ชายหากเปลี่ยนศาสนาชายชาวพ้ืนเมืองโดยละเลยกลุํม
ผู๎หญิงจะทําให๎สังคมคริสเตียนในท๎องถิ่นอํอนแอด๎วยเหตุนี้ในดินแดนล๎านนาโรงเรียนสตรีจึงถือกําเนิด
ขึ้นกํอนโรงเรียนชายดังได๎ให๎รายละเอียดไปแล๎วในบทที่ 2  

แตํสําหรับเมืองเชียงรายนั้นกลับพบวํา โรงเรียนชายได๎มีการจัดตั้งขึ้นมากํอน กลําวคือ 
ในปี ค.ศ. 1888 (พ.ศ.2431) ภายหลังจากที่ศาสนาจารย๑แมคกิลวารี ได๎ไปจัดตั้งคริสตจักรขึ้นที่บ๎าน
หนานสุวรรณที่เชียงแสนแล๎ว ในปีเดียวกันนี้เองหนานสุวรรณได๎มอบที่ดินแปลงหนึ่งริมฝั่งแมํน้ํากกให๎
ศาสนาจารย๑แมคกิลวารี เพ่ือใช๎เป็นสถานที่สอนหนังสือและเผยแพรํพระกิตติคุณ ศาสนาจารย๑แมคกิล
วารี จึงได๎ตั้งโรงเรียนสําหรับเด็กผู๎ชายขึ้นที่เชียงรายโดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของครูหนานตา 
เริ่มแรกนั้นมีผู๎ใหญํเข๎ามาเรียนด๎วย 8 คน เด็ก 16 คน การเรียนการสอนเป็นภาษาล๎านนา (ตั๋วเมือง) 
และภาษาอังกฤษ ได๎รับพระราชทานชื่อโรงเรียนจากพระบาสมเด็จพระมุงกุฏเกล๎ารัชกาลที่ 6 ชื่อวํา 
“ChiengRai Boy’s School”85 ถึงจะมีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นแล๎ว แตํเนื่องด๎วยสมัยนั้นการเลําเรียน
ไมํเป็นที่นิยมเพราะคนทั่วไปยังไมํตื่นตัวทางการศึกษาสมัยใหมํ ฉะนั้นในระยะแรกโรงเรียนคณะ
มิชชันนารีจึงต๎องใช๎วิธีการจ๎างให๎นักเรียนมาเรียนหนังสือ ดังเชํนในปี ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452)
หนังสือพิมพ๑ The Laos News ของมชิชันนารี ได๎ให๎ข๎อมูลไว๎วํา 

 

                                                           
82วรัฏรยา หุํนเจริญ “โรงเรียนสมัยรัชการที่ 6 (พ.ศ.2411 - 2468)” (วิทยานิพนธ๑

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2545), 57. 

83เรื่องเดียวกัน, 20. 
84หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ,Rare Document. S.G. Mcfarland In 

Memorial Undate. 001/78n 
85เชียงรายใน 100 ปี ที่ล่วงแล้ว, 213. 
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โรงเรียนกลางวันที่เชียงราย อยูํในสภาพที่เป็นเงื่อนไขหลายประการด๎วยกัน มี
นักเรียนประมาณ 28 คน Mrs. Henry White มีความปรารถนาอยํางมากในจิตใจ ได๎ใช๎เวลา 
1 ชั่วโมงตํอหนึ่งวันฝึกให๎เด็กร๎องเพลง การสอนนั้นจ๎างเด็กเรียนเดือนละ 1 ตําลึงตํอคน โดยไมํ
รวมคําหนังสือ86 

 
ตํอมา ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) ได๎มีการย๎ายโรงเรียนไปตั้งอยูํในบริเวณโรงพยาบาลโอ-

เวอร๑บรุ๏คเปิดสอนภาษาไทยและภาษาล๎านนา ดําเนินการควบคุมโดยนายแพทย๑วิลเลียมเค .ด๏อด 
หลังจากนั้นไมํนานจึงย๎ายมาตั้งอยูํในสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยมีอาคารหลังแรก คือ “ตึกดํา” เหตุที่
เรียกวําตึกดํา เนื่องจากอาคารหลังนี้ได๎ใช๎น้ํามันดินสีดําทาทั่วทั้งตึก นอกจากนั้นยังมี “หอสวัสดี”ซึ่ง
สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2457)เป็นอาคารที่ใช๎เป็นที่นมัสการพระเจ๎า ประกอบพิธีแตํงงาน ที่
ประชุมตํางๆ และเป็นอาคารเรียนภายในตัว ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “อาคารเคเนดี้” เพ่ือเป็นอนุสรณ๑
แดํครอบครัวเคเนดี้ที่ได๎เสียสละทุนทรัพย๑สร๎างอาคารหลังนี้ขึ้น87 และในปีนี้เองได๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
ใหมํวํา “โรงเรียนบริกส๑อนุสรณ๑” เพ่ือเป็นอนุสรณ๑แกํนายแพทย๑วิลเลี่ยมเอ.บริกส๑ (William A. 
Briggs) ผู๎มีสํวนผลักดันให๎กิจการโรงเรียนเจริญขึ้น88 และในปี ค.ศ.1927 (พ.ศ.2470) คณะเพรสไบที
เรียนมิชชั่น ในสหรัฐอเมริกา ได๎มอบเงินผํานศาสนาทูตเรย๑ ดับบลิว แบคแทล๑ มาดําเนินการสร๎าง
อาคารหลังหนึ่ง มีชื่อวํา “อาคารแบคแทลล๑” (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารศรีวิทยา) ตํอมาสมัยครู
อินสม ดวงเนตร เป็นครูใหญํ ได๎รวมโรงเรียนบริกส๑อนุสรณ๑ และโรงเรียนสตรีวิชาคารเข๎าด๎วยกัน แล๎ว
เรียนชื่อใหมํวํา “โรงเรียนคริสเตียนวิทยาคม” และในปี ค.ศ. 1942 (พ.ศ. 2485)ได๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
อีกครั้งเป็น “โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม” จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา สอนตั้งแตํระดับอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันทางโรงเรียนได๎มีการสร๎างอาคารใหมํเพ่ิม ขณะที่อาคารเกํา เชํน ตึกดํา 
และหอสวัสดี ได๎ถูกรื้อลงคงเหลือแตํอาคารแบคแทลล๑ซึ่งเป็นอาคารที่มีอายุมากที่สุดเทําที่ยังคง
หลงเหลืออยูํในปัจจุบัน 

ลักษณะผังอาคาร อาคารแบคแทลล๑ หรือ อาคารศรีวิทยาสร๎างขึ้นในปีค.ศ.1927 (พ.ศ. 
2470) ผังมีลักษณะเป็นรูปตัว E กว๎าง 17.85 เมตร ยาว 60เมตร ผังอาคารแบํงออกเป็น 3 สํวน 
ได๎แกํ สํวนกลางและสํวนหัวท๎าย มุขหัวท๎ายยื่นออกมาเล็กน๎อย สํวนกลางอาคารยาวประมาณ 3 เทํา
ของมุขหัวท๎ายแบํงเป็น 2 สํวน สํวนหน๎าเป็นระเบียงมีบันไดตั้งอยูํตรงกลางอาคาร สํวนหลังกั้นเป็น
ห๎องเรียน มุขริมสองข๎างสันนิษฐานวําเป็นห๎องพักครูชั้นละ 5 ห๎อง ปัจจุบันมีการจัดพ้ืนที่ใช๎สอยใหมํ
โดยใช๎เป็นห๎องเรียนศูนย๑คอมพิวเตอร๑ จํานวน 2 ห๎องเรียน สําหรับการสอนตั้งแตํระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห๎องศาสนกิจห๎องศูนย๑งานวิชาการห๎องงานกิจการ
นักเรียน และห๎องพักผู๎อํานวยการ และผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน89 
                                                           

86Schools and scholars, The Laos News.July 1906 No.3 Vol. III p.29. 
87เรื่องเดียวกัน, 213.  
88พงษ๑พันธ๑ หาญเจริญ, “ประวัติโรงเรียนเรียงรายวิทยาคม” 100 ปี C.V.K.(1888-

1988) (กรุงเทพฯ: อาร๑ต 43, 2531), ไมํมีเลขหน๎า. 
89อาคารเรียนและอาคารประกอบการ , เข๎าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2555, เข๎าถึงได๎จาก

http://www.cvk.ac.th/school.html 
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารแบบนีโอคลาสสิค (Neoclassicism) กํออิฐฉาบ
ปูน แบํงเป็น 5 สํวนสํวนกลางยาว 3 สํวน สูง 2 ชั้น ปลายสองข๎างเป็นมุขกว๎าง 1 สํวน สูง 2 ชั้น
เชํนกัน จากภาพถํายเกําทําให๎ทราบวําแตํเดิมนั้นอาคารหลังนี้มุงหลังคาด๎วยกระเบื้องวําว หลังคาทรง
ปั้นหยายกจั่วด๎านสกัด มีหลังคากันสาดยื่นออกมาเหนือชั้นแรกคลุมโดยรอบของผนังอาคาร ภายหลัง
ในปี ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) มีการยกโครงสร๎างหลังคาสํวนกลางอาคารให๎สูงขึ้น เพ่ือตํอเติมห๎องใต๎
หลังคา ส๎นนิษฐานวําเพ่ือใช๎เป็นที่เก็บเอกสารตํางๆ จึงเป็นผลทําให๎หลังคามีสองชั้นลดหลั่นกัน 
ด๎านหน๎าอาคารสํวนกลางชั้นแรกมีมุขหน๎ายื่นออกมาทําหน๎าที่เป็นทางเข๎าหลัก ขนาบด๎วยระเบียง
ทางเดินทั้งสองข๎าง สํวนมุขหัวท๎ายเป็นผนังทึบ แตํมีการเจาะชํองหน๎าตํางสี่เหลี่ยมระหวํางชํองเสา
โดยรอบ อาคารจึงดูโปรํง บริเวณชั้น 2 เหนือมุขทางเข๎าด๎านหน๎า ทําเป็นระเบียงคอนกรีตยื่นออกมา 
ตรงกลางผนักระเบียงด๎านหน๎า ออกแบบให๎เป็นแทํนวางเสาธงชาติ เพ่ือให๎สอดรับกับสนามโรงเรียนที่
อยูํด๎านหน๎าอาคาร ลักษณะดังกลําวจึงดูแปลกตากวําอาคารเรียนอื่นๆ ในยุคสมัยเดียวกัน  

เป็นที่นําเสียดายที่ “ตึกดํา” และ “หอสวัสดี” ซึ่งเป็นอาคารยุคแรกๆ ของโรงเรียน
เชียงรายวิทยาคมถูกรื้อไปกํอน เราจึงไมํอาจศึกษาสถาปัตยกรรมของอาคารดังกลําวได๎ แตํอยํางไรก็
ตาม ภาพถํายเกําจากโรงเรียนและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาพายัพ ทําให๎เราพอที่จะเห็นภาพรวม
และสันนิษฐานรูปแบบของอาคารทั้งสองหลังนี้ได๎ กลําวคือ ตึกดํา ซึ่งเป็นอาคารตึกหลังแรกของ
โรงเรียนนั้น มีลักษณะเป็นอาคารตึกกํออิฐ 2 ชั้น ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ๎า หลังคามีจั่วแบบกรีกอยูํกึ่งกลาง
ของอาคารเหนือประตูทางเข๎า ประตูและหน๎าตํางอาคารทั้งสองชั้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมชนิดบานคูํ 
กรอบประตูและหน๎าตํางประดับลวดบัวเลียนแบบอาคารคลาสสิค สํวนหอสวัสดี นั้นมีลักษณะเป็น
อาคารกํออิฐตอนเดียว ผังสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ประตูและหน๎าตํางเป็นกรอบสี่เหลี่ยมชนิดบานคูํ เนื่องจาก
ตามประวัติแล๎วอาคารหลังนี้ถูกใช๎เป็นที่นมัสการพระเจ๎า ประกอบพิธีแตํงงาน ที่ประชุมตํางๆ รวมทั้ง
เป็นอาคารเรียน ฉะนั้นจึงถูกออกแบบให๎มีลักษณะเป็นอาคารกํออิฐตอนเดียวคล๎ายกับโบสถ๑แบบ
พ้ืนเมืองของไทย เพ่ือสามารถรองรับคนที่มาใช๎พ้ืนที่ได๎จํานวนมาก 

ควรกลําวด๎วยวําการจัดการศึกษาแบบสมัยใหมํโดยพวกมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบที
เรียนนั้น นําจะเป็นแนวทางให๎กับรัฐบาลสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ได๎นํามาจัดการศึกษาให๎กับ
ประชาชนทั่วไป เพราะวําหลังจากที่ศาสนาจารย๑แมคฟาร๑แลนด๑ ได๎จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่เพชรบุรี ในปี 
ค.ศ. 1866 (พ.ศ. 2409) ไมํนานหลังจากนั้นศาสนาจารย๑แมคฟาร๑แลนด๑ ได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎า
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวให๎มาชํวยจัดการศึกษา คือการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลดัง
หลักฐานจากจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ความวํา 

 
ให๎หมอหมอแมกฟาร๑แลนด๑มาตั้งโรงสอนในกรุงเทพฯ และจะพระราชทานเงินปี

ละ 200 ชั่ง ...แตํหมอต๎องอยูํในบังคับข๎าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดให๎เป็น

                                                                                                                                                                      

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ธุระในโรงสคูล...และการที่จะหานักเรียนเข๎าในโรงสคูลนั้นต๎องมอบให๎เป็นธุระของหมอทั้งสิ้น 
หมอจะต๎องรับผิดชอบทุกอยําง90 

 
ด๎วยเหตุนี้ศาสนาจารย๑แมคฟาร๑แลนด๑จึงเข๎ารับราชการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1888 (พ.ศ. 

2431)91 และได๎จัดตั้ง “โรงเรียนสวนอนันต๑”รวมถึงเป็นผู๎จัดการศึกษาวางหลักสูตรตําราเรียนทั้งหมด
ให๎แกํรัฐบาลสยาม92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 แสดงแผนผังโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 
ที่มา : http://www.cvk.ac.th 

 

                                                           
90พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว, จดหมายเหตุพระราชกรณียกิจรายวัน

ภาคที่ 7 , (พิมพ๑เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอํามาตย๑โทหมํอมเจ๎าธํารงศิริศรีธวัช  2  
กรกฎาคม  2477), 146-165. 

91หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, เอกสารรัชการที่ 5 ศ.1/31 S.G.Mcfarland in personal 
letter to  H.E. Chow PhayaBhaskarawongse on February 1. 1895.  

92จิตราภรณ๑ ตันรัตนกุล, หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ.1828-ค.ศ.1928 , 82. 

http://www.cvk.ac.th/
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ลายเส๎นที่ 30 แสดงผังอาคารแบคแทลล๑ทั้ง 2 ชั้น 
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ลายเส๎นที่ 31 แสดงรูปตัดด๎านข๎างและรูปด๎านข๎างอาคารแบคแทลล๑ 

 
ลายเส๎นที่ 32 แสดงรูปด๎านสกัดอาคารแบคแทลล๑ 
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ภาพที ่39 อาคารแบคแทลล๑ หรือ อาคารศรีวิทยาในปัจจุบัน 

 

 
ภาพที ่40 นักเรียน ChiengRai Boy’s School ในอดีต 
ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาพที่ 41 หอสวัสดีอาคารเรียนยุคแรก 
ที่มา: http://www.cvk.ac.th 

 
ภาพที ่42 ตึกดํา 
ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ภาพที่ 43 อาคารแบคแทลล๑หรืออาคารศรีวิทยา 
กํอนตํอเติมห๎องใต๎หลังคาในปี ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) 
ที่มา :  http://www.cvk.ac.th 

http://www.cvk.ac.th/
http://www.cvk.ac.th/
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ภาพที่ 44 อาคารแบคแทลล๑ หรือ อาคารศรีวิทยาภายหลังการตํอเติมหลังคา 
ที่มา: http://www.cvk.ac.th 

 

 
ภาพที่ 45 แสดงแบบอาคารแบคแทลล๑กํอนการบูรณะหลังคา 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 

http://www.cvk.ac.th/
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โรงเรียนสตรีวิชาคาร (โบสถ์คริสตจักรภาคที่ 2) 
ดังได๎กลําวไปแล๎ววําระบบการศึกษาของสตรีในล๎านนาเกิดขึ้นโดยการริเริ่มของมิสซิส

แมคกิลวารี ภรรยาของศาสนาจารย๑แมคกิลวารี ได๎รวบรวมเด็กผู๎หญิงจํานวนหนึ่งมาสอนหนังสือ และ
การฝีมือที่บ๎านของตน บริเวณที่ตั้งคริสตจักรที่ 1 เชียงใหมํ เมื่อ ค.ศ. 1875 (พ.ศ.2418)ตํอมาปี ค.ศ. 
1980 (พ.ศ.2523)จึงได๎จัดตั้งโรงเรียนสตรีขึ้น โดยให๎ชื่อวํา “โรงเรียนสตรีพระราชชายา”และเปลี่ยน
ชื่อเป็น “โรงเรียนดาราวิทยาลัย” ในเวลาตํอมา93 จากภาพถํายเกําทําให๎ทราบวําโรงเรียนสตรีแหํง
แรกในล๎านนานั้นมีลักษณะเป็นอาคารแบบบังกะโลมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมงํายๆมีเฉลียงโดยรอบมี
ลักษณะเป็นอาคารสองชั้นยกใต๎ถุนสูงมีระเบียงหรือเฉลียงไม๎ หลังคาทรงปั้นหยาคลุมเฉลียงโดยรอบ
อาคารภายหลังเมื่อคริสต๑ศาสนาเผยแพรํไปทั่วล๎านนา โรงเรียนจึงถือกําเนิดขึ้นในเมืองตํางๆ อาทิเชํน 
โรงเรียนสตรีอเมริกันหรือโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลําปาง ค.ศ. 1888 (พ.ศ.2431) หรือโรงเรียนสตรี
รังสีเกษมที่จังหวัดนําน94 

กลําวเฉพาะเมืองเชียงราย กํอนหน๎าปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) ที่นายแพทย๑วิลเลี่ยม
เอ.บริกส๑ (William A. Briggs) และครอบครัวเดินทางมาประจําที่เชียงราย มีคริสตจักรเกิดขึ้นแล๎ว 3 
แหํง รวมทั้งมีโรงเรียน ChiangRai Boy’s School เปิดให๎การศึกษาแกํเด็กผู๎ชายตั้งแตํยุคเริ่มแรกของ
การเผยแพรํคริสต๑ศาสนาสูํเมืองเชียงรายและในปี ค.ศ.1914 (พ.ศ. 2457) ทางคณะมิชชั่นนารีได๎ตั้ง
โรงเรียนสําหรับสอนผู๎หญิงขึ้นอีกแหํงหนึ่ง ชื่อวํา  “โรงเรียนสตรีวิชาคาร” สถานที่ตั้งอยูํบริเวณ
คริสตจักรภาคที่ 2 เวียงเชียงราย ในปัจจุบัน95 นายแพทย๑บริกส๑ซึ่งเป็นมิชันนารีประจําอยูํที่เชียงราย
ในขณะนั้นจึงได๎สร๎างอาคารเรียนมีลักษณะเป็นตึกขนาดเล็ก (ปัจจุบันใช๎เป็นห๎องประชุม – นมัสการ
พระเจ๎า 

โรงเรียนสตรีวิชาคารในสมัยนั้นชาวบ๎านเรียกวํา “โรงเรียนบ๎านใต๎” สํวนโรงเรียนบ๎าน
เหนือคือ โรงเรียนชาย ก็สร๎างเป็นตึกกํออิฐตอนเดียวขนาดเทําๆ กับโรงเรียนสตรีวิชาคารเรียกชื่อ
วํา หอสวัสดีหรือ ตึกเคนเนดี (ได๎รื้อไปแล๎วคือที่ตั้งในบริเวณของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมแผนก
ประถมปัจจุบัน) ในระยะแรกการจัดการศึกษาของมิชชันนารียังไมํคํอยได๎รับความนิยมในกลุํมราษฎร
ชาวเชียงรายเทําใดนัก ซึ่งนักเรียนสํวนใหญํเป็นบุตรหลานของคริสเตียน ข๎าราชการ และพํอค๎าชาวจีน
เปิดสอนในระดับมูลศึกษา และระดับประถมศึกษา96 ในปีค.ศ. 1934 (พ.ศ. 2477) สมัยครูอินสม ดวง
เนตร เป็นครูใหญํก็ได๎รํวมโรงเรียนสตรีวิชาคารและโรงเรียนบริกส๑อนุสรณ๑เข๎าด๎วยกัน เรียกวํา

                                                           
93ดูรายระเอียดใน พวรรณตรี แซํอัง, “ยุทธศาสตร๑วัฒนธรรมด๎านการศึกษาของ

มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนในเมืองเชียงใหมํ พ.ศ.2416-2484” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาประวัติศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ,2550) 

94ระวีวรรณ ไชยสกุล และ สิริพร สิทธิพงษ๑, “การจัดการศึกษาของมิชชันนารีในลานนา
ไทย” ศึกษาศาสตร์สาร, 10,2-4 (ตุลาคม – กันยายน 2525): 52. 

95สมโชติ อ๐องสกุล, “ สตรีกับการศึกษาในสังคมไทย: การสถาปนาโรงเรียนสําหรับสตรี
ยุคแรกในกระแสหลัก”ศึกษาศาสตร์สาร, 16,2 (เมษายน – กันยายน 2534): 10. 

96จังหวัดเชียงราย, “หมายเหตุเมืองเชียงราย” ที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภช ๗๕๐ ปี 
เมืองเชียงราย (เชียงราย: ล๎อล๎านนา, 2555), 157. 
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โรงเรียนคริสเตียนวิทยาคม ซึ่งตํอมาก็คือโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม97 สํวนบริเวณที่ตั้งของโรงเรียน
สตรีวิชาคารนั้นได๎เปลี่ยนเป็นคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย อาคารเรียนเดิมซึ่งนอกจากจะเป็นที่
นมัสการพระเจ๎าและสอนหนังสือไปด๎วยนั้น ภายหลังการยุบเลิกโรงเรียนก็ถูกปรับให๎เป็นห๎องประชุม
และสถานทีน่มัสการพระเจ๎า 

ลักษณะผังอาคาร ลักษณะผังสี่เหลี่ยมผืนผ๎า กว๎างประมาณ 18 เมตร ยาว 34 เมตร 
อาคารหันหน๎าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารชั้นเดียว กํออิฐฉาบปูน ผนังคํอนข๎างหน๎า จุดเดํน
ของอาคารคือ การเจาะชํองประตูและหน๎าตํางเป็นแบบโค๎งครึ่งวงกลม (Semi-circular arch)ทางเข๎า
อาคารเว๎นที่เป็นระเบียง มีเสาสี่เหลี่ยมเดินเส๎นปูนหัวเสาแบบเรียบๆ คล๎ายแบบทัสคัน (Tuscan) 4 
ต๎น รองรับหน๎าบันหลังคาแบบจั่วกรีก ซึ่งเป็นแผํนไม๎ตีซ๎อนเกล็ดตรงกลางของแผงหน๎าจั่วทําชํอง
หน๎าตํางสี่เหลี่ยมมีบานหน๎าตํางกรุกระจกปิดเปิดได๎โครงสร๎างหลังคานําจะเป็นแบบทรัส (Truss) 
หลังคามุงด๎วยกระเบื้องลอนคูํ เหนือหลังคาด๎านทิศเหนือ มีชํองปลํองไฟกํออิฐจากพ้ืนทะลุผําน
โครงสร๎างหลังคาขึ้นมา โดยรวมแล๎วอาคารหลังนี้เน๎นความเรียบงํายไมํมีการประดับตกแตํงมากนัก 
คล๎ายลักษณะสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของอเมริกัน 

 

 
ลายเส๎นที่ 33 แสดงผังของอาคารเรียนโรงเรียนสตรีวิชาคาร 
 
 

                                                           
97สมโชติ อ๐องสกุล,อ๎างแล๎ว. 
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ลายเส๎นที่ 34 แสดงรูปด๎านข๎างและรูปด๎านสกัดอาคารเรียนโรงเรียนสตรีวิชาคาร 
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ภาพที่ 46 อาคารเรียนโรงเรียนสตรีวิชาคาร ปัจุบันเป็นหอประชุมคริสตจักรภาคที่ 2 

 
 

 
ภาพที่ 47 องค๑ประกอบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเรียนโรงเรียนสตรีวิชาคาร 

 



128 
 

4.2 อาคารที่พักอาศัย 
หมายถึงอาคารที่สร๎างขึ้นเพ่ือสนองประโยชน๑ตํอการใช๎ที่วํางเพ่ือการอยูํอาศัยเป็นหลัก

อาคารที่พักอาศัยที่สร๎างขึ้นภายใต๎บทบาของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบเรียนในเมืองเชียงรายนั้น
ประกอบได๎ด๎วย บ๎านพักของมิชันนารี บ๎านพักแพทย๑ รวมไปถึงจวนผู๎วําราชการจังหวัด ซึ่งมีบริบท
การกํอสร๎างและลักษณะทางสถาปัตยกรรมดังนี้ 

 
บ้านพักมิชชันนารี 
การเดินทางทางเข๎าสูํสยามประเทศของเหลํามิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อ

เริ่มแรกได๎พักอาศัยอยูํในถิ่นคนจีนยํานวัดเกาะ (วัดสัมพันธวงศ๑) จนกระทั่งในปี  ค.ศ. 1835 (พ.ศ. 
2378) เป็นปีที่หมอบรัดเลย๑ได๎เดินทางเข๎ามาพร๎อมกับนําเครื่องพิมพ๑เข๎ามาใช๎อันเป็นการเริ่มต๎นด๎าน
กิจการการพิมพ๑ขึ้นในประเทศไทย ในปีเดียวกันหลังจากนั้นไมํนานเกิดขําวลือวํามิชชันนารีได๎พูดจายุ
ยงพวกจีนให๎กระด๎างกระเดื่องตํอแผํนดิน รวมไปถึงเหตุการณ๑ที่มีฝรั่งซึ่งเป็นกัปตันนายเรือสินค๎ามา
เยี่ยมบ๎านมิชชันนารี และเมาสุราเข๎าไปยิงนกพิราบในวัดเกาะ ทําให๎เกิดปัญหากับพวกพระและเณร 
พระยาโชฎึก (ทองจีน) ผู๎ดูแลชาวจีนเกรงจะเกิดปัญหากับตน จึงมีคําสั่งให๎คณะมิชชันนารีย๎ายออก
จากยํานวัดเกาะในที่สุด คณะมิชชันนารีจํานวนหนึ่งที่มีหมอบรัดเลย๑อยูํด๎วยก็ได๎ย๎ายไปอยูํบริเวณหน๎า
วัดประยูรวงศาวาสอันเป็นที่ดินของเจ๎าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) โดยเจ๎าพระยาพระคลังได๎ปลูก
เรือนให๎เชําเป็นเรือนไม๎ขนาดใหญํ 2 หลัง คิดคําเชําเดือนละ 65 บาท98 ลักษณะบ๎านสองหลังดังกลําว
นี้ เป็นบ๎านทรงสูงสองชั้น ทําด๎วยไม๎อยํางงํายๆ พ้ืนไม๎กระดานกับหลังคามุงกระเบื้อง และมีเฉลียงอยูํ
รอบบ๎าน99 

ถึงแม๎คริสต๑ศาสนาจะเข๎ามาเผยแพรํมั่นคงในสยามประเทศอยูํระยะหนึ่งแล๎วก็ตาม แตํ
กระนั้นนโยบายของรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังคงกีดกันชาวตํางชาติมิให๎ถือครองที่ดินใน
ราชอาณาจักร จากหลักฐานพบวําเมื่อปีค.ศ.1850 (พ.ศ. 2393) มิชชันนารีได๎ขอซื้อที่ดินทางตอน
เหนือของกรุงเทพฯ จนกระทั่งเมื่อมีคําอนุมัติซื้อขายและจํายเงินเรียบร๎อยแล๎ว กลับถูกระงับสัญญา
การซื้อขายจากรัฐบาลด๎วยเหตุผลวําที่ดินผืนดังกลําวนั้นอยูํเหนือน้ํา ซึ่งอยูํเหนือพระบรมมหาราชวัง 
จึงไมํเหมาะสม100 ภายหลังจากการขึ้นครองราชย๑ของรัชกาลที่ 4 มิชชันนารีได๎รับอนุมัติให๎เชําที่ดิน
ใกล๎วัดแจ๎ง (วัดอรุณราชวราราม) ได๎มีการกํอสร๎างที่พักอาศัยเป็นอาคารกํออิฐสองหลัง ในปี ค.ศ. 
1851 (พ.ศ. 2394)101 ตํอมาอาคารดังกลําวยังถูกใช๎เป็นโรงเรียนสอนหนังสือเด็กอีกด๎วย 

จากหลักฐานภาพถํายเกําบ๎านพักของมิชชันนารีและอาคารโรงเรียนในยะยะแรก พบวํา
อาคารทั้งสองประเภทนั้นมีรูปแบบที่ไมํตํางกัน กลําวคือคือมีลักษณะเป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมงํายๆ มี
เฉลียงโดยรอบวัสดุที่ใช๎กํออาจเป็นตึกหรือไม๎สํวนใหญํจะเป็นอาคารสูง 2 ชั้นชั้นลํางมักจะมีเสากํออิฐ

                                                           
98ยุวดี ศิริ “โรงเรียนมิชชันนารีชาย-หญิงแหํงแรกในสยาม กรุงเทพคริสเตียน-วัฒนา

วิทยาลัย”ศิลปวัฒนธรรม, 32,12 (ตุลาคม 2554): ,40-46. 
99จิตราภรณ๑ ตันรัตนกุล, หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ.1828-ค.ศ.1928, 18. 
100เรื่องเดียวกัน, 49. 
101เรื่องเดียวกัน, 52. 
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ฉาบปูนขนาดใหญํรับพ้ืนเฉลียงชั้นบนซึ่งมักจะมีเสาไม๎รับหลังคาอีกทอดหนึ่ง ลูกกรงระเบียงมักเป็น
ลูกกรงไม๎ตีโปรํงหลังคาอาคารสํวนใหญํจะเป็นหลังคาทรงปั้นหยาคลุมเฉลียงโดยรอบ ซ่ึงเรียกกันวํา
อาคารแบบบังกะโล 

สอดคล๎องกับบันทึกของศาสนาจารย๑แดเนียล แมคกิลวารี เมื่อเขาได๎เดินทางขึ้นมา
เผยแพรํคริสต๑ศาสนาที่เชียงใหมํ ภายหลังจากที่ต๎องอาศัยศาลาริมทางอยูํนาน เมื่อได๎รับพระราชทาน
ที่ดินจากผู๎ครองนครเชียงใหมํ จึงได๎ปลูกบ๎านขึ้นหลังหนึ่ง ในบริเวณพ้ืนที่ริมแมํน้ําปิง ซึ่งรูปแบบ
อาคารที่มิชชันนารีเลือกนํามาใช๎กํอสร๎างบ๎านนั้น คือรูปแบบเรือนพักแบบบังกะโลดังปรากฏในบันทึก
ของศาสนาจารย๑แดเนียล แมคกิลวารีวํา 

 
บ๎านสร๎างขึ้นตามแปลนของบังกะโลแบบอินเดีย-ตะวันตก คือเป็นบ๎านทรงสูง สูง

จากพื้นดินประมาณสิบฟุต โดยใช๎เสาไม๎ค้ําจุนอยูํ มีกําแพงและชานเรือนล๎อมทั้งสี่ด๎าน ห๎องแตํ
ละห๎องมีขนาดใหญํและสูงโปรํง และมีรํมเงาอยูํรอบด๎านเพราะมีเฉลียงรอบทุกทิศ ผลก็คือบ๎าน
หลังนี้เป็นบ๎านที่นําอยูํที่สุดในคริสตจักร 102 

 
เมื่อมิชชันนารีเดินทางเขาสูํเมืองเชียงราย และได๎รับมอบที่ดินริมแมํน้ํากก ซึ่งข๎าหลวง

สยามมอบให๎จึงได๎มีการสร๎างบ๎านพักแบบชั่วคราวขึ้น บันทึกของปีแอร๑โอร๑ต ซึ่งเดินทางมาถึงเมือง
เชียงรายเมื่อปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) เป็นปีเดียวกันที่มิชชันนารีได๎มีการเปิดสถานีมิชชันที่ขึ้น
เชียงรายอยํางเป็นทางการ ได๎บรรยายถึงลักษณะที่อยูํอาศัยของมิชชันนารีที่เชียงรายไว๎วํา  

 
ชาวตํางชาติในเมืองเชียงรายประกอบด๎วยหมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน 2 

ครอบครัว ได๎แกํ นายและนางดอด๑ (Rev.and Mrs.W Clifton Dodd) หมอเดนแมนและภรรยา 
(Rev. and Mrs. C.H. Denman).คณะสอนศาสนาอยูํรวมในบ๎านหลังเดียวกัน บริเวณริมฝั่ง
แมํน้ํา (กก) ที่เชียงราย อันเป็นทําเลที่งดงามยิ่ง มองเห็นวิวภูเขา บริเวณนี้อยูํติดกับจวนที่พัก
ข๎าหลวงริมแมํน้ํา 103 

 
รูปแบบเรือนพักอาศัยที่มิชชันนารีสร๎างขึ้นนี้ สันนิษฐานวํานําจะเป็นเรือนแบบบังกะโล 

ที่มรีูปแบบงํายๆ ใช๎วัสดุในท๎องถิ่นเชํน ไม๎ไผํและหญ๎าคาตํอมาเมื่อการเผยแพรํคริสต๑ศาสนาเริ่มมั่นคง
ยิ่งขึ้นจึงมีการสร๎างที่พักอาศัยแบบถาวรขึ้นโดยสร๎างจากไม๎สัก และอิฐ แตํยังคงยึดรูปแบบเรือนพัก
แบบบังกะโลซึ่งเป็นที่นิยมอยูํ อาคารบ๎านพักนายแพทย๑วิลเลี่ยมเอบริกส๑หรือหมอบริกส๑ที่ปรากฏขึ้นใน
เมืองเชียงรายเป็นตัวอยํางหนึ่งที่เห็นได๎ชัด บ๎านพักหลังดังกลําวมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า สร๎างจากไม๎
สักยกใต๎ถุนสูง ตัวบ๎านแบํงออกเป็น 2 สํวนตามแนวด๎านสกัด คือสํวนที่เป็นเฉลียง และสํวนที่เป็นห๎อง
ตํางๆ ท๎ายบ๎านทําเป็นชานยื่นออกมามีบันไดทอดขึ้นขนาบขวาซ๎าย สํวนใต๎ถุนบ๎าน ตีไม๎ระแนงโปรํง
โดยรอบ มีประตูทางเข๎าอยูํด๎านหน๎า และใต๎มุขบันได สํวนนี้สันนิษฐานวํานําจะใช๎เป็นพ้ืนที่เก็บของ 
                                                           

102แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี..,กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 
ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี.,186. 

103พิษณุ จันทร๑วิทัน,ผู๎แปล,ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง, 137 
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หลังคาเป็นหลังคาแบบจั่ว มีหลังคาปีกนกยื่นออกมาคลุมเฉลียงด๎านหน๎าและด๎านข๎างซึ่งปัจจุบัน
บ๎านพักหลังนี้ได๎ถูกรื้อไปแล๎ว  

พัฒนาการเรือนพักอาศัยของมิชชันนารีในเมืองเชียงรายได๎ถูกพัฒนาขึ้นมาอยํางตํอเนื่อง 
ปัจจุบันหลงเหลือบ๎านพักมิชชันนารีเพียงหลังเดียว ตั้งอยูํที่ถนนสิงหไคล ด๎านหลังคริสตจักรภาคที่ 2 
เชียงราย มีเอกสารระบุวําอาคารหลังนี้สร๎างขึ้น โดยนายแพทย๑วิลเลี่ยม เอ บริกส๑104 ซึ่งชํวงเวลาที่
หมอบริกส๑ประจําอยูํที่เชียงราย คือระหวําง ค.ศ. 1899 - 1909 (พ.ศ. 2442-2452) ฉะนั้นปีที่สร๎าง
อาคารหลังนี้จึงควรอยูํในชํวงทศวรรษดังกลําว บ๎านพักหลังนี้แตํเดิมเรียกวํา “ตึกใต๎”105 เนื่องจากอยูํ
ใกล๎โรงเรียนสตรีวิชาคาร จึงถูกใช๎เป็นบ๎านพักครูด๎วย106 ปัจจุบันอาคารหลังนี้ถูกเชําโดยเอกชน 

ลักษณะผังอาคาร เป็นอาคาร 2 ชั้น ในผังสี่เหลี่ยมเน๎นมุขหน๎าแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
สํวนมุขหน๎า และสํวนตัวอาคาร การจัดแบํงพ้ืนที่ใช๎สอยภายในนั้นสันนิษฐานดังนี้ ผังชั้นแรกสํวนมุข
หน๎าเป็นระเบียงเชื่อมด๎วยประตูทางเข๎าหลัก สํวนตัวอาคารมีการจัดแบํงเป็นห๎องตํางๆ เชํน
ห๎องนั่งเลํน ห๎องอาหาร ห๎องครัว ตรงกลางอาคารมีบันไดทางขึ้นสูํชั้นที่ 2 สํวนผังชั้นที่ 2 นั้นมีโถง
ทางเดินตรงกลาง เชื่อมไปถึงสํวนที่เป็นมุขหน๎า ซึ่งกั้นเป็นห๎องไว๎ ขนาบข๎างด๎วยห๎องตํางๆ  เชํน
ห๎องนอน เป็นต๎น 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารกํออิฐฉาบปูน สูง 2 ชั้น มุขหน๎าซึ่งเป็นทางเข๎า
หลักแบํงเป็น 3 ชํวงเสา ชั้นแรกทําเป็นเสาลอยตัวสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 40 x 40 ซม. 4 ต๎น รองรับ
สํวนมุขของชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นผนังเจาะชํองหน๎าตํางกว๎างเต็มชํวงเสา เหนือขึ้นไปเป็นหน๎าจั่วแบบกรีกแตํ
มีไขราหน๎าจั่วแบบสถาปัตยกรรมเมืองร๎อน แผงหน๎าจั่วเป็นแผํนไม๎ตีซ๎อนเกล็ดตรงกลางของแผงหน๎า
จั่วทําชํองหน๎าตํางสี่เหลี่ยมมีบานหน๎าตํางกรุกระจกปิดเปิดได๎ถัดจากมุขเป็นสํวนของตัวอาคาร แบํง
ออกเป็นสํวนหัวและสํวนท๎ายด๎านละประมาณ 1 ชํวงเสา มีการเจาะชํองหน๎าตํางสี่เหลี่ยมบานคูํ
ระหวํางชํองเสาโดยรอบอาคาร หลังคาทรงจั่วมุงด๎วยกระเบื้อง เหนือหลังคาด๎านทิศตะวันออกมีปลํอง
ไฟ ทะลุจากหลังคาลงสูํพื้นลํางอาคาร การกํอสร๎างใช๎ระบบผนังรับน้ําหนัก โครงสร๎างหลังคา และพ้ืน
เป็นไม๎ล๎วนโดยรวมแล๎วอาคารหลังนี้ไมํมีการประดับตกแตํงมาก จึงให๎ความรู๎สึกแบบเรียบงําย แบบ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นประยุกต๑ 

 
 

                                                           
104สิงห๑แก๎ว สุริยะคํา “ ดร.วิลเลียม เอ บริกส๑ ผู๎กํอตั้งโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค” ที่ระลึก 

พิธีเปิดอาคารหมอบริกส์ และฉลองครอบรอบ  90 ปี โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค, (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),ไมํ
ปรากฏเลขหน๎า. 

105เลิศ ดวงเนตร "ประวัติหมอบริกส๑",เรื่องเดียวกัน. 
106โครงการสนับสนุนการเพ่ิมวุฒิของบุคลากรสูํระดับบัณทิตศึกษา สถาบันราชภัฏ

เชียงราย, เชียงรายใน 100 ปี ท่ีล่วงแล้ว (เชียงราย : สยามโฆษณาและการพิมพ๑,2543), 143. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 48 บ๎านพัก ดร.วิลเลี่ยม เอ บริกส๑ที่เชียงรายในปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ภาพที ่49 พ้ืนที่บ๎านพัก ดร.วิลเลี่ยม เอ บริกส๑ ที่อยูํติดกับแมํน้ํากก 
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ภาพที่ 50 ดร.วิลเลี่ยม เอ บริกส๑บนเฉลียงบ๎านพักริมแมํน้ํากก 

 
ภาพที่ 51 บ๎านพักมิชชันนารีในอดีต 
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ภาพที่ 52 บ๎านพักมิชชันนารีในปัจจุบัน 

 
บ้านพักแพทย์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
ภายหลังจากที่มีการกํอสร๎างโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏คขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1908 (พ.ศ. 2451) 

ระยะแรกนั้นยังไมํปรากฏวํามีการสร๎างบ๎านพักแพทย๑ขึ้นแตํอยํางใดลุลํวงจนมาถึงยุคสมัยของ
นายแพทย๑วิลเลียมเอชบรีช (Dr.William H. Beach) มิชชันนารีที่เข๎ามาปฏิบัติงานในตําแหนํง
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค ชํวงปี ค.ศ. 1925-1941 (พ.ศ. 2468-2484) ชํวงเวลานั้นถือได๎
วําเป็นยุคสมัยของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลหลายครั้งอาทิเชํน ทําบันไดคอนกรีตเป็นทาง
ขึ้นเชื่อมตํอระหวํางชั้น 1และชั้น 2 ของตึกอํานวยการในปี ค.ศ.1932 (พ.ศ. 2475) ซึ่งยังไมํมีระบบ
ไฟฟูาใช๎ในเมืองเชียงราย นายแพทย๑บรีชได๎ซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟูา (Generator) มาติดตั้งภายใน
อาคารนับเป็นอาคารหลังแรกในเมืองเชียงรายที่มีไฟฟูาใช๎107 และนอกเหนือไปจากนั้นนายแพทย๑บรีช
ได๎กํอสร๎างตึกบ๎านพักแพทย๑ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลขึ้น108 ซึ่งตั้งอยูํตรงข๎ามกับอาคารตึกอํานวยการ
ในปัจจุบัน 

                                                           
107สภาคริสตจักรในประเทศไทยกองการแพทย๑ ,สภาคริสตจักรในประเทศไทยกับการ

บ าบัดรักษา 1934-1999 (เชียงใหมํ: กองการแพทย๑สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2543), 26. 
108เลิศ ดวงเนตร "ประวัติโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค”ที่ระลึก พิธีเปิดอาคารหมอบริกส์ 

และฉลองครอบรอบ  90 ปี โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),ไมํปรากฏเลขหน๎า. 
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ลักษณะผังอาคาร เป็นอาคารผังสี่เหลี่ยมเชื่อมตํอกันคล๎ายรูปตัว T กว๎าง 27 เมตร ยาว 
33.75 เมตร แบํงพ้ืนที่ออกเป็น 3 สํวน 2 ชั้น ดังนี้ ผังชั้นที่ 1 สํวนด๎านหน๎า เป็นเฉลียงเชื่อมด๎วย
ทางเข๎าหลักและโถงโลํง สํวนกลางเป็นห๎องประชุม ห๎องน้ําและห๎องนอน ตรงกลางเป็นบันไดเพ่ือขึ้นสูํ
ชั้น 2 สํวนท๎ายเป็นพ้ืนที่อีกชุดหนึ่งซึ่งนําจะสร๎างตํอเติมทีเหลังประกอบด๎วยเฉลียงหลังบ๎าน ห๎องเก็บ
ของและห๎องครัว ผังชั้นที่ 2 สํวนด๎านหน๎า เป็นเฉลียง ห๎องเก็บเอกสาร ห๎องนอน และห๎องนั่งเลํน 
สํวนกลางกั้นเป็นห๎องนอนและห๎องน้ํา สํวนท๎ายเป็นระเบียงเปิดโลํงพ้ืนสํวนนี้เป็นหลังคาของพ้ืนที่หลัง
บ๎าน 

ลักษณะสถาปัตยกรรม อาคารกํออิฐฉาบปูนมีระเบียงรอบ สูง 2 ชั้นสํวนหน๎าซึ่งเป็น
ทางเข๎าหลักแบํงเป็น 3 ชํวงเสา โดยเป็นทําเสาลอยตัวสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 40  x 40 ซม. 4 ต๎น 
รองรับหลังคาทางเข๎าหลักอยูํชํวงเสากลาง รอบนอกชั้นลํางเป็นระเบียงมีพนักกํออิฐเชื่อมกับเสาสูง
ประมาณ 1.5 เมตร ชั้นบนรอบนอกมีระเบียงกั้นด๎วยพนักลูกกรงไม๎สี่เหลี่ยมตีเป็นชํองๆ ยึดติดกับแนว
เสา เจาะชํองหน๎าตํางสี่เหลี่ยมบานคูํโดยรอบอาคาร จุดเดํนของอาคารอยูํที่หลังคา กลําวคือ หลังคา
ทรงปั้นหยา (Hiproof) มุงด๎วยกระเบื้องวําว ประดับด๎วยมุขหน๎าตํางหลังคา (Dormer) รูปจั่วโดยรอบ
ทั้งสี่ด๎าน การตกแตํงอาคารมีไมํมาก สํวนใหญํเป็นปูนปั้นที่เชิงหน๎าตํางด๎านลําง อาคารสูงจากพ้ืน 
ประมาณ 1.5 เมตร ลักษณะการกํอสร๎างเป็นแบบกํออิฐระบบกําแพงรับน้ําหนัก (Bearing Wall)
โครงสร๎างหลังคาแบบทรัส (Truss) ผนังคํอนข๎างหนามาก อาคารสร๎างบนฐานยกพ้ืนสูงประมาณ 
1.20 เมตรโครงสร๎างหลังคา และพ้ืนเป็นไม๎ล๎วน 

ลายเส๎นที่ 35 แสดงผังอาคารบ๎านพักแพทย๑โรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค ชั้น 1 
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ลายเส๎นที่ 36 แสดงผังอาคารบ๎านพักแพทย๑โรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค ชั้น 2 
 

ลายเส๎นที่ 37 แสดงรูปตัดอาคารบ๎านพักแพทย๑โรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 
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ลายเส๎นที่ 38 แสดงรูปด๎านหน๎าและรูปด๎านข๎างอาคารบ๎านพักแพทย๑โรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 

 
ภาพที ่53 บ๎านพักแพทย๑โรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 



137 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่54 โครงสร๎างหลังคาและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมบ๎านพักโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค 

 
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
กํอนการปฏิรูปการปกครอง ในสมัยราชการที่ 5 นั้นข๎าราชการชั้นผู๎ใหญํตํางก็ทําราชการ

กันอยูํที่บ๎าน จึงต๎องมีปลัดทูลฉลองไว๎ประจํารับราชการที่ศาลาลูกขุนเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเวลา
มีใบบอกมาจากหัวเมืองและรับพระราชกระแสเชิญไปแจ๎งไปให๎ทํานเสนาบดีทราบเชํนเดียวกับเจ๎า
เมืองเมื่อไปประจําอยูํหัวเมืองก็ต๎องไปหาที่สร๎างบ๎านเรือนเอาเองตามความสามารถของเจ๎าเมืองแตํละ
คน ดังนั้นแม๎แตํที่ทําการรัฐบาลและบ๎านพักของข๎าราชการตามหัวเมืองก็มิได๎เป็นทรัพย๑สินของทาง
ราชการ แตํเป็นทรัพย๑สินสํวนตัวของบรรดาข๎าราชการในเมืองนั้นๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งบ๎านพักของ
เจ๎าเมืองซึ่งเรียกวํา “จวน” ก็เป็นทรัพย๑สมบัติของเจ๎าเมืองแตํละคน จวนของเจ๎าเมืองนี้  นอกจากจะ
ใช๎เป็นที่อยูํของตัวเจ๎าเมืองและครอบครัวแล๎ว ยังเป็นศูนย๑กลางการบังคับบัญชาเมืองอีกด๎วย ลักษณะ
ของจวนเจ๎าเมืองโดยทั่วไปนั้น มีศาลาโถงหลังหนึ่ง ปลูกไว๎นอกรั้วข๎างหน๎าบ๎านเรียกวํา “ศาลากลาง” 
เป็นศาลาวําราชการของเมืองใช๎เป็นสถานที่สําหรับประชุมกรมการเมืองรับท๎องตราและปรึกษาข๎อ
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ราชการตํางๆ ตลอดจนเป็นศาลสถิตยุติธรรมสําหรับชําระคดีความที่ฟูองร๎องกันด๎วย นอกจากนั้นยังมี
โรงเรือนอีกหลังหนึ่งอยูํภายในรั้วทางด๎านหลัง ซึ่งจัดเป็นเรือนจําสําหรับขังนักโทษ109 

จากพระนิพนธ๑ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทําให๎ได๎ทราบถึงความเป็นอยูํของ
เจ๎าเมืองสมัยกํอนที่ใช๎จวนเป็นที่ทํางานเป็นศาลเป็นคุกพร๎อมกันไปด๎วยและจากข๎อมูลดังกลําวนี้จึง
เป็นเหตุผลที่ตํอมาสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพจึงทรงมีพระราชดําริวางแผนในการสร๎าง
สถานที่ทํางานคือศาลากลางขึ้นทุกเมืองตลอดจนจัดให๎มีบ๎านพักสําหรับข๎าราชการที่ไปรับราชการที่
หัวเมืองได๎มีที่พักสําหรับอยูํอาศัยที่สะดวกสบายเป็นการแก๎ปัญหาที่ข๎าราชการไมํยอมไปรับราชการใน
ตํางเมืองได๎ในเวลาตํอมา110 ภายหลังปฏิรูปการปกครองเมื่อ ค.ศ. 1892 (พ.ศ. 2435) แล๎วมีการจัดตั้ง
ศาลารัฐบาลหรือศาลากลางขึ้นตามมณฑลและหัวเมืองตําง ๆ สมุหเทศาภิบาลหรือผู๎วําราชการจังหวัด
จึงไปนั่งทําการอยูํที่ศาลารัฐบาลหรือศาลากลาง สํวนจวนก็จัดเป็นที่พักสําหรับผู๎ดํารงตําแหนํง
สมุหเทศาภิบาลและผู๎วําราชการจังหวัดตํอมาเม่ือเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลไปแล๎ว จวน
จึงเป็นเพียงที่พักของผู๎วําราชการจังหวัดมาจนถึงทุกวันนี้  

จวนผู๎วําราชการจังหวัดเชียงราย ตั้งอยูํที่ถนนธนาลัย ตรงข๎ามกับที่วําการอําเภอเมือง
เชียงราย เอกสารระบุวําอาคารหลังนี้สร๎างข้ึนโดยนายแพทย๑วิลเลี่ยม เอ บริกส๑111 ซึ่งชํวงเวลาที่หมอบ
ริกส๑ประจําอยูํที่เชียงราย คือระหวําง ค.ศ. 1899 - 1909 (พ.ศ. 2442-2452) ฉะนั้นปีที่สร๎างอาคาร
หลังนี้จึงควรอยูํในชํวงทศวรรษดังกลําว 

ลักษณะผังอาคาร เป็นอาคารผังสี่เหลี่ยมเน๎นมุขหน๎า ผังสํวนแรกแบํงเป็น 3 สํวน ได๎แกํ 
สํวนระเบียงหรือเฉลียงด๎านหน๎า สํวนที่แบํงเป็นห๎องๆภายในอาคาร และสํวนที่เป็นระเบียงหลังบ๎าน 
ผังสํวนที่สองเชื่อมตํอจากระเบียงด๎านหน๎าทางทิศตะวันตก แบํงห๎องเป็นห๎องครัวและเรือนพักคนใช๎  

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารไม๎ยกใต๎ถุนสูง ทางเข๎าหลักด๎านหน๎าเดิมสร๎าง
เป็นมุขยื่นออกมามีชานรับบันไดขนาบด๎านข๎างขวาซ๎าย (ภายหลังปรับให๎เป็นบันไดทางขึ้นด๎านหน๎า
ทางเดียว) ถัดไปเป็นระเบียงหรือเฉลียงเชื่อมตํอด๎วยโถงรับแขกด๎านหน๎าเป็นห๎องโถงขนาด
ใหญํ ภายในแบํงเป็นห๎องตํางๆ จุดเดํนของอาคารคือหลังคาซึ่งเป็นหลังคาทรงปั้นหยายกสูงมีจั่วเล็ก
อยูํด๎านหน๎าเพ่ือเน๎นทางเข๎าภายหลังสร๎างหลังคาคลุมทั้งบันไดหลังคามุงด๎วยกระเบื้องลอนมีหน๎าตําง

                                                           
109จักรกฤษณ๑ นรนิติผดุงการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ

กับกระทรวงมหาดไทย, พิมพ๑ครั้งที่ 3.(กรุงเทพฯ: บริษัทพิฆเณศพริ้นท๑ติ้งเซนเตอร๑จํากัด, 2545.), 
122. 

110นรเสฏฐ๑ นาคภัทระพงศ๑ สัญญาสัญญาวิวัฒน๑ และ ปิยนาถบุนนาค, “การบริหาร
จัดการมณฑลเทศาภิบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว” พฤติกรรมศาสตร์, 
18,2 (กรกฎาคม 2555): 146. 

111คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุวัฒนธรรม,พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเชียงราย, พิมพ๑ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: องค๑การค๎าของ
คุรุสภา, 2544), 187., สิงห๑แก๎ว สุริยะคํา “ ดร.วิลเลียม เอ บริกส๑ ผู๎กํอตั้งโรงพยาบาลโอเวอร๑บรุ๏ค” ที่
ระลึก พิธีเปิดอาคารหมอบริกส์ และฉลองครอบรอบ  90 ปี โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.), ไมํปรากฏเลขหน๎า. 

http://library.cvc.ac.th/ulib/searching.php?MAUTHOR=%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8
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รอบเพ่ือการระบายอากาศและเปิดมุมมองไปยังสวนที่ปลูกประดับโดยรอบ 
ข๎อสังเกตประการหนึ่งอาคารหลังดังกลําวนี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมคล๎ายคลึงกับ

บ๎านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทยที่ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ซึ่งสร๎างเมื่อปี ค.ศ. 
1914 (พ.ศ. 2457) ออกแบบโดยนายโฮราทิโอ วิคเตอร๑เบลี (Horatio victor Baily) ซึ่งเป็นบ๎านแบบ
บังกะโลยกพ้ืนนั้นเอง 

 
ภาพที่ 55 จวนผู๎วําราชการจังหวัดเชียงรา 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 56 องค๑ประกอบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของจวนผู๎วําราชการจังหวัดเชียงราย 
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ภาพที่ 57 จวนผู๎วําราชการจังหวัดเชียงรายในอดีต 
ที่มา: โครงการสนับสนุนการเพ่ิมวุฒิของบุคลากรสูํระดับบัณทิตศึกษา สถาบันราชภัฏเชยีงราย. 
เชียงรายใน 100 ปี ท่ีล่วงแล้ว. (เชียงราย : สยามโฆษณาและการพิมพ๑, 2543) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 58 บ๎านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (American Embassy Residence) 
ที่มา: http://aiparch024.exteen.com 
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บทที่ 4 
บทวิเคราะห์ 

 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงแนวคิด รูปแบบ

พัฒนาการและสัมฤทธิ์ผลของสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม และบทบาทของงานสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกที่สัมพันธ์กับภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเมืองเชียงราย
ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาทั้งนี้ มี เกณฑ์ในการเลือกตัวแบบในการศึกษาคือเน้นศึกษาเฉพาะ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีหลักฐานเชื่อได้ว่า
สร้างโดยมิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียน จากการศึกษาภาคเอกสารและการเก็บข้อมูล
ภาคสนามพบว่า สถาปัตยกรรมเมืองได้มีความเกี่ยวเนื่องด้วยกับบทบาทของมิชชันนารีในช่วงเวลา
ดังกล่าวด้วย รวมทั้งสถาปัตยกรรมประเภทอาคารที่ใช้เป็นตัวแบบศึกษาทั้งหมด 10 หลัง ดังจะได้
วิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในประเด็นต่อไปนี้  
  
1.ประเภทอาคาร 

จากตัวแบบอาคารที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 10 หลังสามารถจ าแนกประเภทตามวัสดุ
หลักที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารได้ 2 ประเภท คืออาคารก่ออิฐ และอาคารไม้ 

อาคารก่ออิฐ เป็นอาคารแบบตึกก่ออิฐฉาบปูนทั้ งหลัง ถึงแม้ว่ าชาวล้านนามี
ประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารก่ออิฐมาบ้างแล้ว เช่น อาคารอันเนื่องในพุทธศาสนา เจดีย์ วิหาร 
เป็นต้น แต่ก็ไม่ปรากฏว่าอาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐจะได้รับความนิยมในการก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือ
อาคารสาธารณะอ่ืนๆนอกเหนือไปจากวัด และยังมีเทคนิควิทยาการก่อสร้างที่แตกต่างจากตะวันตก1

อาคารก่ออิฐที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในล้านนาเริ่มปรากฏให้เห็นในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20(พุทธศตวรรษที่ 25) สันนิฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเข้ามาของ
มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี ค.ศ. 1868 (พ.ศ.2411) อาคารก่ออิฐที่ได้รับอิทธิพล
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองเชียงราย ภายใต้บทบาทของมิชชันนารี
อเมริกันเพรสไบทีเรียน คืออาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ.2440)
ภายหลังจากนั้นจึงปรากฏว่ามิชิมชันนารีได้สร้างอาคารก่ออิฐแบบตะวันตกขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
เช่น ตึกด า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ประมาณปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ.2450)ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้ว, 
อาคารอ านวยการเรือนจ าเมืองเชียงราย ปี ค.ศ1908 (พ.ศ.2451), อาคารอ านวยการโรงพยาบาลโอ
เวอร์บรุ๊คค.ศ. 1908 (พ.ศ.2451), โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงรายค.ศ. 1910 (พ.ศ.2453), หอ
สวัสดี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ค.ศ. 1914 (พ.ศ.2457 ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้ว), อาคารเรียนโรงเรียน

                                                           
1ดูรายละเอียดใน อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “สันโค้งกลมในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ไทย”,หน้าจั่ว วารสารทางวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,3,2526. 
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สตรีวิชาคารปัจจุบันคือหอประชุมคริสตจักรภาคที่ 2ค.ศ. 1914 (พ.ศ.2457), บ้านพัก
มิชชันนารี ค.ศ. 1914-1919 (พ.ศ.2457-2462), อาคารแบคแทลล์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ค.ศ. 
1927 (พ.ศ.2470)และอาคารบ้านพักแพทย์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ค.ศ. 1925-1941 (พ.ศ.2468-
2484)จากข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่แล้วอาคารตึกท่ีสร้างโดยวิธีการก่ออิฐนั้นพบว่าเป็นอาคารสาธารณะที่
ใช้ประโยชน์รวมกันกับคนหมู่มาก ด้วยเหตุนี้การค านึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญ ซึ่งมชิชันนารีเห็นว่า “ ...การสร้างบ้านแบบตะวันตก ใช้การก่ออิฐถือปูนนี้ ท าให้ได้บ้านที่มั่นคง
แข็งแรงกว่าบ้านที่สร้างด้วยไม้แบบล้านนา และต้องมีรั้วรอบขอบชิด..”2 

แนวคิดเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารก่ออิฐแบบตะวันตกนี้ นอกจากจะเพ่ือความคงทนของ
อาคารแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเหนือกว่าทางวัฒนธรรม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า
มิชชันนารีมีความคิดว่าคริสต์ศาสนาและวัฒนธรรมตะวันตกเป็นสิ่งเดียวกัน ด้วยเหตุนี้อาคารที่
แสดงออกถึงวัฒนธรรมตะวันตกก็คือความเป็นคริสต์ศาสนา ดังนั้นการก่อสร้างอาคารที่แสดงออกถึง
ความเหนือกว่าทางวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้ชาวล้านนายอมรับความเหนือกว่าของวัฒนธรรม
ตะวันตกเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเป็นคริสเตียน 

 
ภาพที่ 59 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ค.ศ. 1897 (พ.ศ.2440) 

 
ภาพที่ 60 ตึกด าโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ค.ศ. 1907 (พ.ศ.2450) 

                                                           
2หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ, Peoples Papers (RG 008/90) Letter of  Dr. 

Peoplesto Mr. Hanson on June 4 th,1907 
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ภาพที่ 61อาคารอ านวยการเรือนจ าเมืองเชียงราย ค.ศ. 1908 (พ.ศ.2451) 

 
ภาพที ่62 อาคารอ านวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ค.ศ. 1908 (พ.ศ.2451) 

 
ภาพที่ 63 โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงรายค.ศ. 1910 (พ.ศ.2453) 
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ภาพที่ 64 หอสวัสดีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ค.ศ. 1914 (พ.ศ.2457) 

 
ภาพที ่65 อาคารเรียนโรงเรียนสตรีวิชาคาร ค.ศ. 1914 (พ.ศ.2457) 

 
ภาพที ่66 บ้านพักมิชชันนารี ค.ศ. 1914-1919 (พ.ศ.2457-2462) 
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ภาพที ่67 อาคารแบคแทลล์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ค.ศ. 1927 (พ.ศ.2470) 

 
ภาพที ่68 บ้านพักแพทย์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คค.ศ. 1925-1941 (พ.ศ.2468-2484) 

 
อาคารไม้ จุดเริ่มต้นของอาคารประเภทนี้เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อชาวต่างชาติ

ได้รับสิทธิปลูกสร้างบ้านเรือนบนแผ่นดินสยามประเทศแต่ด้วยข้อจ ากัดทางวัสดุการก่อสร้างนั้นเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมากในการสั่งวัสดุอย่างตะวันตกเช่นหินอ่อนกระเบื้อง
ปูนซีเมนต์เครื่องกระจกต่างๆจากประเทศแถบฮ่องกงสิงคโปร์และจีนค าตอบของการก่อสร้างจึงอยู่ที่ 
"ไม้" เพราะไม้เป็นวัสดุพ้ืนฐานที่มาจากทรัพยากรป่าไม้อันสมบูรณ์ของประเทศ ส่วนใหญ่อาคารที่
สร้างด้วยไม้จะอยู่ในรูปแบบของอาคารที่พักอาศัย แต่อย่างไรก็ตามบ้านเรือนไม้แบบตะวันตก ก็ไม่ใช่
บ้านเรือนที่ราษฎรสามัญจะปลูกสร้าง แต่เป็นการสร้างของบรรดาผู้มีฐานะรองๆลงมาจากชนชั้นสูง
ของสังคม เช่นข้าราชการ3อาคารไม้ที่สร้างขึ้นในล้านนาและเมืองเชียงราย ภายใต้บทบาทของ

                                                           
3สมชาติ จึงสิริอารักษ์,สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.

2480 (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553) ,159. 
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มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนนั้น พบว่ามีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับอาคารไม้แบบอเมริกัน
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาคารบ้านพักมิชันนารีในยุคแรกที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับอาคารเรือนพัก
อาศัยของชาวอเมริกันในแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ ลุ่มแม่น้ ามิสซิสซิปปี รัฐหลุยเซียนา แต่เป็นที่น่า
สังเกตว่า อาคารไม้แบบ “Balloon Frame”ซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างอาคารที่ได้รับความนิยมใน
อเมริกานับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1830 (พ.ศ.2373) เป็นต้นมา ไม่มีหลักฐานยืนได้ว่ามิชชันนารีได้น า
รูปแบบการก่อสร้างอาคารในลักษณะดังกล่าวเข้ามาในเมืองเชียงราย หรือไม่อย่างไร เมื่อพิจารณา
จากภาพถ่ายเก่าก็มิอาจกล่าวได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้สืบค้น แต่อย่างไรก็
ตามอาจจะสันนิฐานได้ว่า จากข้อจ ากัดทางเชิงช่างซึ่งเป็นชาวพ้ืนเมือง ที่มีความคุนเคยกับการ
ก่อสร้างอาคารในระบบเสาและคาน อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มิชชันนารีไม่อาจจะก่อสร้างอาคารแบบ 
“Balloon Frame”ขึ้นมาได้ ปัจจุบันอาคารไม้ที่สร้างขึ้นในเมืองเชียงราย ภายใต้บทบาทของ
มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนนั้นปรากฏให้เห็นอยู่ 2หลังได้แก่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ค.ศ. 1899-1919 (พ.ศ.2442-2462) และอาคารเรือนนอนนักโทษ ค.ศ. 1908 (พ.ศ.2451) ซึ่งอาคาร
ทั้งสองหลังนี้ถึงแม้จะใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นหลักและแสดงออกถึงความเป็นพ้ืนเมืองเช่น การมีระเบียง
รอบรอบอาคาร หรือการยื่นชายคายาว แต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นตะวันตก อาทิเช่นรูปทรง
อาคารเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบสมมาตร (square and symmetrical shape) มีการเน้นประตู
ทางเข้าที่ก่ึงกลางอาคาร (central door)โครงสร้างอาคารและวิธีการก่อสร้างรวมไปถึงมีการจัดวางผัง
แบบใหมใ่ห้สอดคล้องกับวิธีการวางผังแบบตะวันตก 

ภาพที่ 69 บ้านอเมริกันแถบรัฐรัฐหลุยเซียนา 

ภาพที่ 70 บ้านมิชชันนารียุคแรกๆ ในล้านนา 
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ภาพที่ 71 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ค.ศ. 1899-1919 (พ.ศ.2442–2462) 

 
ภาพที่ 72 อาคารเรือนนอนนักโทษ ค.ศ. 1908 (พ.ศ.2451) 

 
2.รูปแบบอาคาร 

โดยทั่วไปแล้วสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เกิดขึ้นในยุคนี้ จ าแนกออกได้เป็น 2 
ลักษณะ กล่าวคือ 1. อาคารแบบตะวันตกแท้ๆ เป็นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกยุโรป มีระเบียบ
การวางผัง (Planning) การออกแบบลักษณะ(Style) การออกแบบองค์ประกอบ (Element) และ
วิธีการก่อสร้างที่ “น าเข้า”มาจากทฤษฏีและวิธีการของยุโรปทั้งสิ้น ดังปรากฏในสถาปัตยกรรม
พระราชวัง และอาคารราชการส าคัญๆท้ังหลายในเมืองหลวง 2.อาคารแบบตะวันตกบนพื้นเมือง คือ
อาคารแบบแรกที่มีการปรับปรุงให้เข้ากับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรและงานช่างในพ้ืนถิ่น 
ได้แก่ อาคารราชการที่มีความส าคัญรองลงมาจากแบบแรก หรืออาคารราชการในต่างจังหวัดใน
อาคารเหล่านี้เราจะเห็นลักษณะพ้ืนเมืองบางอย่างที่ท าให้ลักษณะแบบตะวันตกลดถอยลง เช่นการยื่น
ชายคายาว อาคารที่มีระเบียงล้อมรอบด้านนอก ลวดลายและฝีมือช่างที่ผิดเพ้ียนไปจากมาตรฐาน
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สถาปัตยกรรมตะวันตก ขณะเดียวกันก็มีอาคารอีกชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็มีรากเหง้ามาจากอาคาร
พ้ืนเมืองในภูมิภาคเอเชีย แต่ถูกปรับแก้ให้มีลักษณะหน้าตาแบบตะวันตก หรือเปลี่ยนการวางผังใหม่
ให้สอดคล้องกับวิธีการวางผังแบบตะวันตก อาคารพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านพักอาศัยที่สร้างด้วย
ไม้ เรียกกันโดยทั่วไปว่าอาคารแบบ “บังกะโล” หรือบ้านแบบไม้มีระเบียงรอบ4 

การก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ถูกน าเข้ามาโดยกลุ่มมิชชันนารีเหล่านี้ ท าให้เกิด
รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในลักษณะของอาคารตะวันตกปนพ้ืนเมืองที่มี
ลักษณะเฉพาะกล่าวคือถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารที่ออกแบบโดยชาวตะวันตก แต่ช่างที่ใช้ในการก่อสร้าง
ส่วนใหญ่แล้วเป็นช่างชาวจีนและช่างพ้ืนเมือง ลักษณะของรูปแบบอาคารจึงสามารถจ าแนกออกได้
เป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

ลักษณะเลียนแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก 
ลักษณะเลียนแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในที่นี้หมายถึงอาคารที่ได้รับการก่อสร้างให้มี

รูปแบบที่แสดงออกซึ่งลักษณะทางสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยน าระเบียบการก่อสร้างการวางผัง
ตลอดจนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเช่นเสา, หน้าบันและการเจาะช่องมาใช้โดยที่ลักษณะอาคาร
ส่วนใหญ่ยังพยายามรักษารูปแบบอาคารให้คล้ายกับอาคารที่สร้างในยุโรปการศึกษาสถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกในเมืองเชียงราย ภายใต้บทบาทมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในครั้งนี้พบว่ามี
อาคารที่พยายามสร้างเลียนแบบลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยเฉพาะลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบClassicismอาคารที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมดังกล่าวในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาคารศาลา
กลางจังหวัดเชียงราย อาคารหลังนี้สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ.2440)เป็นศาลากลางที่เก่าแก่ที่สุด
ในประเทศไทยมีการประดับตกแต่งน้อยมากแต่ลักษณะที่แสดงออกถึงสถาปัตยกรรมแบบClassicism
ที่ชัดเจน คือโครงสร้างคานโค้งครึ่งวงกลม (Semi-circular arch) แบบโรมันที่เชื่อมต่อกันเป็นระเบียง
ด้านหน้าอาคารรวมถึงการวางผังอาคารที่แสดงถึงการคลี่คลายจากผังแบบรูปตัว E ในสถาปัตยกรรม
แบบคลาสสิคให้เหลือเพียงแต่มุขหัวท้าย เพ่ือให้สอดรับกับพ้ืนที่ใช้สอยแต่ละห้อง 

แต่อย่างไรก็ตามในเชิงกายภาพอาคารศาลากลางจังหวัดแห่งนี้ก็ไม่สามารถจ าแนก
รูปแบบได้อย่างชัดเจนนัก กล่าวคือมีลักษณะเป็นสองนัยระหว่างความเป็นพ้ืนเมือง แสดงออกโดยการ
ใช้วัสดุในท้องถิ่นเช่นไม้ ผสมผสานกับความ “ศิวิไลช์”แบบคลาสสิค แต่ในทางสัญลักษณ์แล้วอาคาร
หลังนี้คือตัวแทนของอ านาจรัฐสยาม การแต่งฉากหน้าให้ขลังแบบคลาสสิคจึงเป็นเรื่องจ าเป็นให้ดูสม
กับเป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจของรัฐส่วนกลาง5 

 
 
 
 

                                                           
4สมชาติ จึงสิริอารักษ์,สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.

2480 (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553) ,79-80. 
5อ้างแล้ว,180 
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ลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกดัดแปลงให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น 
ลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกดัดแปลงให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นหมายถึงอาคารที่

พยายามสร้างอาคารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแต่ได้ดัดแปลงลักษณะอาคารหลายประการ
ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศวัสดุและความสามารถของช่างท้องถิ่นมากขึ้นดังนั้น
รูปแบบของอาคารจึงคลี่คลายจากอาคารต้นแบบในยุโรปและอเมริกามากลักษณะที่บ่งบอกถึงอิทธิพล
ตะวันตกในอาคารจึงเหลือเพียงผังอาคารก่ออิฐฉาบปูนหลังคาปั้นหยาและเครื่องประดับอาคารบาง
ประการเท่านั้น จากการศึกษาพบว่าอาคารส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นภายใต้บทบาทมิชชันนารีอเมริกัน
เพรสไบทีเรียน มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ถูกดัดแปลงให้เข้ากับสภาพของท้องถิ่น 
ยกตัวอย่างเช่น อาคารโบสถ์คริสตจักรที่ 1  เวียงเชียงราย ถึงแม้ลักษณะการวางผัง เทคนิคการ
ก่อสร้างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางอย่าง เช่นการท าคานโค้งแบบ Arcade อยู่ในแนวพ้ืน
ชั้นลอยทั้งสองข้างของตัวอาคาร หรือการเจาะช่องหน้าต่างเป็นซุ้มโค้ง (Arch) ในลักษณะของอาคาร
แบบคลาสสิค แต่ส่วนหน้าจั่วก็ยังคงเลือกใช้วัสดุที่ท าจากไม้ มีไขราหน้าจั่วและชายคายื่นคลุมออกมา
เพ่ือให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่งถือไว้ว่าเป็นการปรับและดัดแปลงให้เข้ากับสภาพ
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม หรืออาคารประเภทที่พักอาศัยเช่น บ้านพักมิชชันนารี หรือบ้านพักแพทย์
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถึงแม้จะมีลักษณะของอาคารแบบตะวันตก
แสดงออกในวิธีการก่อสร้าง การวางผังแบบแบ่งพ้ืนที่ห้องออกเป็นส่วนๆ การสร้างปล่องไฟ 
(Chimney)ในรูปแบบของอาคารเมืองหนาว แต่ก็ไม่ลืมที่จะปรับให้เข้ากับความเป็นพ้ืนถิ่น เช่นมีการ
สร้างระเบียงหรือเฉลียงเพ่ือรับลม การยื่นชายคายาวออกมาคลุมตัวอาคาร รวมทั้งวัสดุการก่อสร้างที่
นิยมใช้ “ไม้” ที่มีอยู่หนาแน่นในท้องถิ่นมาเป็นวัสดุในการก่อสร้าง เช่นผนัง พ้ืน เพดาน ลักษณะดังกล่าว
ชวนในนึกถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมRomanticism แนวเรือนพ้ืนบ้าน (Vernacular Architecture) ซึ่ง
ได้รับแนวคิดจากกระแสศิลปะและช่างฝีมือ (Artand Crafts Movement) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 

 
3.ลักษณะการวางผังอาคาร 

ก.ผังแบบกากบาท 

 
ลายเส้นที ่39 แสดงผังโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 
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อาคารโบสถ์คริสตจักรที่ 1เวียงเชียงรายเป็นอาคารหลังเดียวที่มีแผนผังอาคารเป็นรูป
กากบาทหรือรูปกางเขน (Latin Cross)ผังอาคารแบบกากบาทหรือผังไม้กางเขนนี้เป็นสัญลักษณ์ของ
ผังอาคารแบบตะวันตกที่ส่วนมากจะเป็นอาคารเกี่ยวกับศาสนาซึ่งผังแบบกางเขนละติน (Latincross) 
นี้จะนิยมใช้กับโบสถ์ทางยุโรปตะวันตก ส่วนทางยุโรปตะวันออกหรือไบแซนไทน์นั้นจะนิยมผังแบบ
การเขนกรีก (Greekcross) ขณะที่โบสถ์คริสตจักรเพรสไบทีเรียนที่สร้างข้ึนในระยะแรกทั้งที่กรุงเทพฯ 
(โบสถ์คริสตจักรที่  1 ส าเหร่ ) หรือโบสถ์คริสตจักรริมน้ าปิง ที่ เชียงใหม่นั้น กลับนิยมใช้ผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา การน าผังลักษณะดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบโบสถ์จึงมีลักษณะพิเศษที่
อาจจะสะท้อนถึงแนวคิดและภูมิหลังของมิชชันนารีผู้ออกแบบได้เป็นอย่างดี  

 
ข.ผังแบบ 5 ส่วนเน้น 3 ส่วนหรือผังรูปตัว E 

ลายเส้นที่ 40 แสดงผังอาคารแบคแทลล์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 
 

จากการศึกษาพบว่า อาคารที่มีผังแบบ 5 ส่วนเน้น 3 ส่วน หรือผังแบบตัว E มีเฉพาะ
อาคาร อาคารแบคแทลล์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมเท่านั้น ผังแบบ 5 ส่วนเน้น 3 ส่วน เป็นผังแบบ
คลาสสิคClassicismรูปแบบผังเป็นเสมือนการแบ่งอาคารออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วยส่วนส าคัญ
ของอาคาร3 ส่วนที่เชื่อมต่อกันด้วยปีกอาคารส่วนกลางมักท าเป็นโถงหรือห้องประชุมทางเข้าด้านหน้า
อาคารมักหันเข้าสู่ทางสัญจรหรือสนามซึ่งผังลักษณะดังกล่าวนี้เป็นผังรูปแบบหนึ่งที่นิยมสร้างเป็น
อาคารเรียนในสมัยรัชการที่ 5-66 
 
 
 
 

                                                           
6วรัฏรยาหุ่นเจริญ, “โรงเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2411 – 2468)” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 225. 
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ค.ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าเน้นมุขกลาง 

 
ลายเส้นที่ 41 แสดงผังพ้ืนอาคารบ้านพักมิชชันนารี 
 

ผังในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักมิชชันนารี ซึ่งเป็นอาคาร
ก่ออิฐผังสี่เหลี่ยม 2 ชั้น เน้นมุขกลางเป็นทางเข้าหลักรวมทั้งจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น
อาคารไม้ที่เน้นมุขกลางเป็นทางเข้าหลักเช่นกัน ผังบ้านแบบสี่เหลี่ยมที่เน้นมุขกลางน่าจะเป็นผังแบบ
ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดที่สืบมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 47 
 

ง.ผังรูปสี่เหลี่ยม 

 
ลายเส้นที่ 42 แสดงผังพ้ืนอาคารอ านวยการเรือนจ า 
 

                                                           
7สมชาติ จึงสิริอารักษ์,สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.

2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553) ,159. 
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ลายเส้นที่ 43 แสดงผังพ้ืนอาคารเรือนนอนนักโทษ 
 

 
 
 
 
 

ลายเส้นที่ 44 แสดงผังของอาคารเรียน
โรงเรียนสตรีวิชาคาร 

 
 
 
 
 

 
 

ผังอาคารที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้จัดว่าเป็นผังที่มีรูปแบบง่ายที่สุดสะดวกในการ
ออกแบบก่อสร้างและการใช้งานส่วนใหญ่เป็นอาคารสาธารณะที่สามารถรองรับคนได้เป็นจ านวนมาก 
อาคารที่มีลักษณะผังสี่เหลี่ยม จากการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อาคารอ านวยการเรือนจ าอาคารเรือนนอน
นักโทษและอาคารเรียนโรงเรียนสตรีวิชาคารนอกจากนั้นยังมีอาคารที่สร้างขึ้นโดยมิชชันนารี ซึ่ง
ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้ว แต่มีผังสี่เหลี่ยม ได้แก่ ตึกด า และหอสวัสดีของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 
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จ.ผังรูปตัววี V 
 

 
ลายเส้นที่ 45 แสดงผังพ้ืนอาคารอ านวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

 
อาคารอ านวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ดเป็นอาคารหลังเดียวที่ออกแบบผังในเป็นรูป

ตัว V แบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ ส่วนหัวมุมอาคารและส่วนปีกทั้งสองข้างสันนิษฐานว่าเป็นการ
ออกแบบผังในสอดรับกับมุมถนนสิงหไคลที่ตัดขึ้นจากการวางผังเมืองใหม่โดยนายแพทย์วิลเลียม
เอ.บริกส์ แต่ภายหลังมีการบีบถนนให้แคบลง พ้ืนที่โรงพยาบาลจึงขยายขึ้น ท าให้อาคารหลังนี้ไม่ได้
อยู่ชิดกับมุมถนนอีกต่อไป การวางผังอาคารรูปตัว Vให้สอดรับกับรูปถนนเช่นนี้นิยมสร้างกันในยุโรป
ช่วงศตวรรษที่ 19 และแพร่หลายเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 58ประโยชน์ของการใช้
ผังรูปตัว V คือโถงกลางสามารถใช้สังเกตการณ์กิจกรรมและควบคุมการเข้าออกอาคารได้ทั้งหมด จึง
เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับโรงพยาบาล ที่แพทย์-พยาบาล ต้องเข้าถึงคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
ก็สามารถสังเกตการณ์เคลื่อนไหวต่างๆของคนไข้ทุกห้องได้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8เรื่องเดียวกัน, 370. 
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ฉ.ผังมุขหัวท้าย 

 
ลายเส้นที่ 46 แสดงผังอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 
ผังอาคารแบบมุขหัวท้ายนี้เป็นการคลี่คลายจากผังรูปแบบ E แบบคลาสสิค โดยการลด

ความส าคัญของโถงกลางลงและให้ความส าคัญกับส่วนหัวและส่วนท้ายของอาคาร จากการศึกษา
พบว่ามีอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพียงหลังเดียวที่มีการวางผังอาคารในลักษณะเช่นนี้ 
  

ช.ผังอิสระ 

 
ลายเส้นที่ 47 แสดงผังอาคารบ้านพักแพทย์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
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ผังอาคารบ้านพักแพทย์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เป็นอาคารผังสี่เหลี่ยมเชื่อมต่อกัน 
อย่างอิสระเป็นลักษณะการผสมกันของผังแบบสี่เหลี่ยมที่มีมุขด้านและผังรูปตัว L ผังมีลักษณะ 
ผันแปรไม่สามารถสรุปได้ แต่แสดงออกถึงแนวคิดตะวันตกแบบTudor Parsonages ซ่ึงเป็น
แนวความคิดในเรื่องของการแบ่งพ้ืนที่ภายในบ้านเป็นห้องต่างๆ ที่สอดรับกับหน้าที่เฉพาะ อาทิเช่น
หอ้งนั่งเล่น ห้องครัว ห้องอ่านหนังสือ9 

กล่าวโดยสรุปกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นในอาคารสามารถอธิบายได้โดยอาศัยลักษณะการจัด 
ผังอาคารแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผังอาคารที่ศึกษาเกือบทั้งหมดคงเหลือแต่เพียงรูปแบบแต่การจัดห้อง
ใช้งานเปลี่ยนไปเป็นส่วนมากรูปแบบผังอาคารที่ศึกษาไม่สามารถอธิบายถึงพัฒนาการที่ชัดเจนได้
เนื่องจากอาคารที่สร้างขึ้นในช่วงแรกที่ศึกษาต่างลอกเลียนอาคารแบบตะวันตกทั้งรูปแบบและการวาง
ผังแต่ต่อมาได้มีการปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในวัฒนธรรมและภูมิอากาศแบบพ้ืนถิ่นมากขึ้น
ลักษณะเด่นที่พบร่วมกันในผังเกือบทุกแบบคือการวางระเบียงหรือเฉลียงไว้ด้านหน้าอาคารเช่น 
อาคารศาลากลางจังหวัด ต่อมาเพ่ิมเป็นระเบียงทางเดินรอบอาคารเช่น อาคารเรือนนอนนักโทษ
อาคารในยุคแรกๆจะเน้นลักษณะผังแบบเน้นมุขหัวท้าย และผังสี่เหลี่ยมซึ่งง่ายต่อการออกแบบ
ก่อสร้างและการใช้งานมากที่สุดพัฒนามาเป็นแบบผังสี่เหลี่ยมที่เน้นมุขกลางจนถึงผังอิสระที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมหลายรูปเชื่อมต่อกัน นอกจากนั้นยังคงแสดงให้เห็นถึงผังที่มี รูปแบบลักษณะตะวันตกแบบ
คลาสสิคได้อย่างชัดเจน เช่นผังแบบกากบาทและผัง 5 ส่วนเน้น 3 ส่วนของโบสถ์และอาคารเรียน 

 
4.โครงสร้างอาคาร เทคนิคและวัสดุก่อสร้าง 

อาคารโดยทั่วไปสามารถแยกส่วนประกอบหลักของโครงสร้างออกได้เป็น 3 ส่วนคือฐาน
รากตัวเรือนอันประกอบด้วยพ้ืนก าแพงเสาและโครงสร้างส่วนหลังคาเสถียรภาพของอาคารต้องเกิด
จากความสมดุลของส่วนประกอบหลักทั้งสามนี้และเนื่องจากอาคารที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาคารที่
สร้างขึ้นโดยมิชชันนารีอเมริกันในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 
ช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าอาคารแบบตะวันตกที่สร้างขึ้นนิยมก่อสร้างด้วยระบบก่ออิฐฉาบปูนตั้งแต่
ระดับใต้โครงหลังคาลงมาถึงพ้ืนตอนล่างซึ่งเป็นฐานรากของอาคารส่วนโครงสร้างหลังคาเป็น
โครงสร้างไม้รองรับหลังคาทั้งทรงปั้นหยาและทรงจั่ว 

โครงสร้างส่วนฐานรากอาคาร จากการศึกษาครั้งนี้ โครงสร้างส่วนฐานรากอาคารเป็น 
“ฐานรากแบบคลองราก”ฐานรากในลักษณะนี้เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5และ6ซึ่งเป็นช่วงเวลากัน
กับที่มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในเมืองเชียงรายการวางฐานรากในลักษณะนี้จะต้องขุด
หลุมลึกเป็นแนวยาวตามผนังของอาคารแล้วเอาทราบหยาบกระทุ้งแน่นเทเป็นแถวตามความยาวของ
หลุมฐานรากหลังจากนั้นก่อฐานก าแพงเป็นแบบขั้นบันได 3 ขั้น ยาวไปตามแนวคลองรากที่ขุดไว้เพ่ือ
เป็นฐานราก แล้วจึงก่ออิฐต่อขึ้นมาเป็นโครงสร้างก าแพง ฐานรากแบบนี้เหมาะกับอาคารที่มีขนาด
ใหญ่ตามแบบก่อสร้างไม่ปรากฏว่ามีการใช้เสาเข็ม อาจเป็นเพราะว่าภูมิประเทศเป็นดินแข็ง จาก

                                                           
9 Henry –Russell Hitchcock, Architecture Nineteenth and Twentieth 

Centuries, (U.S.A.: Penguin Books, 1958), 255. 
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การศึกษาด้านเอกสารพบอาคารทีร่ะบุชัดเจนว่าวางฐานรากแบบคลองรากได้แก่ตึกอาคารอ านวยการ
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

 
ภาพที่ 73 รูปตัดตามขว้างตึกอ านวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอาคารและการวางฐานราก 
ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
โครงสร้างส่วนตัวเรือนอาคารอันประกอบด้วย 
1.พื้นอาคารอาคารที่ศึกษาเกือบทั้งหมดเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนแม้ว่าโครงสร้างฐาน

รากจะเป็นการวางฐานรากแบบครองราก แต่การขึ้นโครงสร้างส่วนตัวเรือนและหลังคายังคงนิยมใช้ไม้
ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในท้องถิ่นโดยเฉพาะการก่อสร้างพ้ืนอาคารที่ศึกษาเกือบทั้งหมด
(ยกเว้นอาคารโบสถ์และโรงเรียนสตรีวิชาคาร ซึ่งเป็นอาคารทรงโรงก่ออิฐฉาบปูนชั้นเดียว) แรกสร้าง
เป็นพ้ืนไม้ทั้งสิ้น โครงสร้างพ้ืนไม้ตามเทคนิคการก่อสร้างแบบไทยนั้นมีองค์ประกอบหลักคือตงคาน
และพ้ืนซึ่งเป็นไม้ทั้งหมดส่วนโครงสร้างพื้นไม้ตามเทคนิคการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ปรากฏในอาคาร
ที่ศึกษาในครั้งนี้คือโครงสร้างพ้ืนไม้แบบที่เรียกว่า “Bridgingfloor” โดยมีลักษณะโครงสร้างของพ้ืน
คือการน าไม้สองชิ้นมาไขว้ผสานกันไปมาระหว่างคานที่รองรับพ้ืนไม้กระดานเพ่ือช่วยในการถ่ายเท
น้ าหนักลักษณะดังกล่าวเรียกว่า“Cross Bridging”ส่วนการวางคานจะวางบนผนังตามแนวผนัง
ตอนบนและวางคานเพ่ิมเติมตามแนวยาวในกรณีที่อาคารมีความกว้างมากจะยื่นส่วนปลายเข้าไปใน
ผนังการวางคานในลักษณะนี้จึงมีข้อเสียคือนานไปคานที่ฝังอยู่ในผนังจะผุเนื่องจากได้รับความชื้นจาก
ผนังจากการศึกษาพบว่าอาคารที่แสดงให้เห็นถึงระบบโครงสร้างของพ้ืนอาคารแบบ “Bridgingfloor” 
อย่างชัดเจนได้แก่ อาคารบ้านพักแพทย์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
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ลายเส้นที่ 48 แสดงโครงสร้าง 
พ้ืนอาคารไม้แบบ Bridging 

ภาพที่ 74 พ้ืนอาคารแบบ “Bridgingfloor"บ้านพัก
แพทย์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

 
2.ผนัง-ก าแพงก าแพงหรือผนังคือส่วนที่ล้อมกรอบอาคารก าหนดขอบเขตและรับ

น้ าหนักจากส่วนหลังคารวมทั้งน้ าหนักของอาคารถ่ายลงพ้ืนดินลักษณะการก่อก าแพงโบราณสถาน
ไทยไม่พบหลักฐานระเบียบการเรียงอิฐที่แน่นอนจากการเก็บข้อมูลภาคสนามและเอกสารภาพถ่ายเก่า
ท าให้ทราบว่าการก่อสร้างอาคารแบบตึกก่ออิฐฉาบปูน ภายใต้บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบ
ทีเรียนที่ปรากฏในเมืองเชียงรายนั้น นิยมการก่ออิฐในระเบียบแบบที่เรียกว่า “common bond”
หรือ “American bond” โดยลักษณะการก่อจะอยู่ในรูปแบบของการจัดสลับแถวการเรียงอิฐโดย
การเรียงด้วยการเอาหัวอิฐ (header) ออกตลอดแถวใน 1แถวสลับกับแถวของการเรียงอิฐที่เรียงด้วย
การเอาด้านข้างอิฐ (stretcher) ออกตลอดแถวใน5-6แถว (ลักษณะ1แถวสลับ 5-6แถว) โดยแนวก่อ
ตามแนวดิ่งของแถวอิฐที่ก่อแบบ header หรือ stretcher ทุกแถวนั้นต่างก็จะตรงกันการก่ออิฐใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้องก่อกับก าแพงที่มีความหนาอย่างน้อย 1 แผ่นอิฐ จากการศึกษาอาคารก่ออิฐ
ทั้งหมดนั้นพบว่าเป็นอาคารก่ออิฐที่ผนังหรือก าแพงมีความหนาตั้งแต่ 30- 60ซม. 

ส่วนอาคารไม้ซึ่งได้แก่ จวนผู้ว่า และอาคารเรือนนอนนักโทษ การก่อสร้างผนังของ
อาคาร มักจะใช้ไม้กระดานตีตามแนวนอนแบบซ้อนเกล็ดกับโครงคร่าวไม้ที่อยู่ด้านในอาคาร หรือที่
เรียกว่า “colonial siding”ซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างอาคารไม้ในดินแดนอาณานิคมของยุโรปวิธีการ
ก่อสร้างผนังไม้ดังกล่าวยังถูกน าไปใช้กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคารก่ออิฐ เช่น แผง
หน้าบัน ของโบสถ์คริสตจักรที่ 1 บ้านพักมิชชันนารี และตึกอ านวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เป็น
ต้น 
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ภาพที่ 75 แสดงลักษณะการก่ออิฐแบบ 

Americabond10
 

 
 

  
  
 
 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 77 แสดงการตีผนังไม้ซ้อนเกล็ด 
แบบแนวนอนหรือ colonial siding11   

 
 
 
                                                           

10Harris, Cyril M.,Dictionary of Architecture Construction over 2000 
Illustrations., 2nd ed, (New York :McGraw-Hill, 1993), 235. 

11Ibid, 230. 

ภาพที่ 76 แสดงลักษณะการก่ออิฐแบบ American 
bond ของโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 

 

ลายเส้นที่ 49 แสดงการตีผนังไม้ซ้อนเกล็ดแบบ
แนวนอนอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
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3.เสา คือโครงสร้างที่รับน้ าหนักจากคานแล้วถ่ายน้ าหนักลงฐานรากดังได้กล่าวไปแล้วแต่
ข้างต้นว่าอาคารที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาคารก่ออิฐในระบบผนังรับน้ าหนัก (Bearing Wall)ซึ่งจะใช้ตัว
ผนังเป็นทั้งตัวกันห้อง และเป็นชิ้นส่วนที่ใช้รับก าลังในแนวดิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับอาคาร  โดยเหตุนี้จึง
พบว่าเสาที่พบในอาคารก่ออิฐที่ศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นเสาที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับน้ าหนักโดยตรง 
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเสาประดับผนัง และเสาที่รองรับหลังคาปีกนกหรือรองรับหน้าจั่วของ
อาคาร ยกเว้นอาคารที่สร้างด้วยไม้ยกพ้ืน เช่น อาคารจวนผู้ว่า หรืออาคารเรือนนอนนักโทษที่เป็นเสา
ตอม่อรองรับน้ าหนักของอาคารในแต่ละจุด ลักษณะของรูปแบบเสาที่พบส่วนมากจะเป็นเสาก่ออิฐ
ฉาบปูนสี่เหลี่ยม มีขนาดประมาณ 40x 40 ถึง 60 x 60 ซม. หัวเสานิยมฉาบปูนเป็นคิ้วสี่เหลี่ยม
เรียบๆลดหลั่นกันคล้ายๆเสาระเบีบบทัสคัน (Tuscan order) อาทิเช่นโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียง
เชียงราย, โรงเรียนสตรีวิชาคาร, อาคารเรือนนอนนักโทษ เป็นต้น 

 
 
 
 

 
 

 
ลายเส้นที ่50 แสดงรูปแบบของหัวเสาแบบ Tuscan12 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 78 แสดงรูปแบบเสาโบสถ์คริสตจักรที่ 1 และอาคารเรือนนอนนักโทษ 

                                                           
12เรื่องเดียวกัน, 1024. 
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4.คานโค้ง (Arch)การก่ออิฐแบบคานโค้งเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบตะวันตก
ถึงแม้ว่าจะปรากฏขึ้นมาแล้วในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ความก้าวหน้าของเทคนิควิทยาการก็ยังไม่
แสดงให้เห็นชัดเจนเท่าในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งพบว่ามีการใช้คานโค้งเป็นโครงสร้างรับน้ าหนักของ
อาคารโดยสร้างเป็นชุดวงโค้งต่อเนื่องกันหลายๆโค้ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้นเลยในสมัยพระ
นารายณ์13เทคนิคการก่ออิฐแบบซุ้มโค้งถูกน ามาใช้ก่อสร้างอาคารแบบตะวันตกอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
ในสมัยรัชการที่ 5 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีการน าเทคนิควิธีการก่ออิฐแบบคานโค้งมาใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอาคารในยุคแรกๆ อาทิเช่น อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย, 
ตึกอ านวยการเรือนจ าเมืองเชียงราย,โบสถ์คริสจักรที่1 เวียงเชียงราย และอาคารเรียนโรงเรียนสตรี
วิชาคาร สามารถแบ่งรูปแบบการใช้งานคานโค้งดังกล่าวออกเป็น 2ประเภท ดังนี้  

ใช้เป็นก าแพงรับน้ าหนักพบที่อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย, โบสถ์คริสต์จักรที่ 1 
เวียงเชียงราย,อาคารอ านวยการเรือนจ าเมืองเชียงราย 

ใช้เป็นช่องเปิดประตู-หน้าต่างพบในอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายโบสถ์คริสต์จักรที่ 
1 เวียงเชียงราย,อาคารเรียนโรงเรียนสตรีวิชาคาร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 79 แสดงรูปแบบคานโค้งของโบสถ์คริสจักรที่ 1 
 

โครงสร้างส่วนหลังคา 
หลังคาคือส่วนปกคลุมพ้ืนที่ว่างในอาคารซึ่งอยู่ด้านบนและหมายความรวมถึงโครงสร้างที่

รองรับหลังคาหลังคาในงานสถาปัตยกรรมไทยนั้นมีโครงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมโครงสร้างหลักของ
หลังคาไทยประกอบด้วยขื่อ, จันทัน, อกไก่และแปส าหรับรูปแบบของหลังคาอาคารที่ศึกษาทั้งหมด
พบทั้งหลังคาทรงจั่วและทรงปั้นหยาและพบว่าอาคารเหล่านี้มีโครงสร้างหลังคาที่แสดงออกถึงรูปแบบ
วิทยาการก่อสร้างแบบตะวันตก โดยการใช้ไม้ค้ ายันแบบทแยงเสาตุ๊กตาในกรอบสามเหลี่ยมแบบ
โครงสร้าง (Truss) อาคารที่มีหลักฐานชัดเจน ลักษณะโครงสร้างจะมีไม้ค้ ายัน (Web) เพ่ือช่วยถ่าย

                                                           
13อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “สันโค้งกลมในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย”,หน้าจั่ว 

วารสารทางวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 290. 



161 
 

 
 

น้ าหนักของส่วนประกอบต่างๆของโครงหลังคา โครงหลังคาแบบทรัส (Roof Truss) ยังมีหลักการ
ออกแบบที่ไม่เหมือนกับโครงหลังคาแบบธรรมดาทั่วไป เนื่องจากโครงหลังคาแบบ Truss มีการถ่าย
น้ าหนักที่กระท าทั้งหมดลงสู่ปลายทั้งสองข้างของ Truss หรือจุดรองรับ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีคาน
ภายในหรือขื่อ หรือเสากลาง ซึ่งท าให้การออกแบบไม่ต้องพะวงเกี่ยวกับจุด Support ภายใน (เสา
หรือคานภายใน) ซึ่งจ าเป็นต้องมีถ้าเป็นโครงหลังคาปกติทั่วไปจากการศึกษาพบว่าอาคารที่มี
โครงสร้างหลังคาในลักษณะดังกล่าวอย่างชัดเจน อาทิเช่น อาคารเรือนนอนนักโทษอาคารอ านวยการ
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คและอาคารบ้านพักแพทย์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 80 แสดงโครงสร้างหลังคาแบบ truss 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 81 แสดงโครงสร้างหลังคาแบบ truss ของอาคารเรือนนอนนักโทษ และบ้านพักแพทย์
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

 
วัสดุก่อสร้าง 
ดังได้กล่าวไปแล้วแต่ข้างต้นว่าอาคารที่ใช้เป็นตัวแบบในการศึกษาทั้งหมดสามารถ

จ าแนกตามวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างได้ 2 ประเภทคือ อาคารก่ออิฐ และอาคารไม้ แต่อย่างไรก็
ตามหากจ าแนกวัสดุที่น ามาใช้ในการก่อสร้างตามองค์ประกอบอ่ืนๆทางสถาปัตยกรรมจะพบว่ามี
ความหลากหลายดังนี้ 

1.งานโครงสร้างจากการส ารวจอาคารที่พบเกือบทั้งหมดเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนยกเว้น
อาคารเรือนนอนนักโทษและจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเท่านั้นที่โครงสร้างเป็นไม้ 
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2.ฐานรากพบว่าถ้าเป็นอาคารทีม่ีโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน ฐานรากของอาคารจะเป็นฐาน
ก่ออิฐยาวไปตามแนวก าแพงวางบนฐานที่ถมด้วยชั้นดินและทรายอัดบดอัดแน่นเช่น อาคารศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย, อาคารตึกอ านวยการเรือนจ า, อาคารอ านวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค,โบสถ์คริส
จักรที่ 1 เวียงเชียงราย, อาคารเรียนโรงเรียนสตรีวิชาคาร,อาคารเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม,
บ้านพักมิชชันนารีและบ้านพักแพทย์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ส าหรับอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงรายและอาคารเรือนนอนนักโทษนั้นถึงแม้จะมีโครงสร้างเป็นไม้ แต่อาคารทั้งสองหลังเป็นอาคาร
ไม้ยกใต้ถุนที่รองรับด้วยเสาตอม่อก่อด้วยอิฐ ฐานรากของอาคารจึงเป็นฐานก่ออิฐ โดยวางใต้ต าแหน่ง
เสาตอม่อของอาคาร  

3.เสาจากการศึกษาพบว่าอาคารก่ออิฐ ส่วนใหญ่เป็นเสาก่ออิฐฉาบปูนมักอยู่ชั้นล่างมี
ขนาดใหญ ่ส่วนอาคารไมมั้กจะมีเสาก่ออิฐท าเป็นตอม่อรองรับ ข้างในอาคารมักจะเป็นเสาไม้ 

4.โครงหลังคาทั้งหมดยังคงใช้ไม้จริงวัสดุมุงแต่เดิมใช้กระเบื้องดินเผากระเบื้องว่าว ส่วน
ฝ้าเพดานทั้งหมดเป็นไม้แผ่นตีเข้าลิ้นทาสี 

5.พื้นทั้งชั้นบนและชั้นล่างเดิมปูพ้ืนไม้ยกเว้นอาคารโบสค์คริสตจักรที่ 1และอาคารเรียน
โรงเรียนสตรีวิชาคาร 

6.ประตูหน้าต่างทั้งตัวบานและกรอบของประตูและหน้าต่างเป็นไม้อาคารบางหลังกรุ
ด้วยกระจก 

 
5.การประดับตกแต่ง 

อาคารที่เกิดขึ้นภายใต้บทบาทมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในเมืองเชียงราย ถึงแม้
จะแสดงออกถึงความเป็นตะวันตกในมิติของการวางผังรวมถึงรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมแต่กลับ
แสดงออกถึงความงดงามในแบบเรียบงาย การตกแต่งอาคารจึงมีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นการเน้นด้วย
ลายปูนปั้นที่กรอบประตูหน้าต่างและแต่ละช่วงเสาประดับเสาอิง เช่น อาคารศาลากลางจังหวัด
เชียงราย หรือโบสถ์คริสต์จักรที่ 1 เวียงเชียงราย สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่านิกายโปรเตส
แตนท์นั้นเป็นนิกายปฏิรูปที่เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คนมากกว่าการทุ่มเทในรายละเอียดของ
ศิลปกรรม ดังนั้นการแสดงออกทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับมิชชันนารีอเมริกัน
เพรสไบทีเรียนนิกายโปรเตสแตนท์ทุกแห่งทั่วภูมิภาคล้วนมีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่หรูหราอลังการหาก
เป็นศาสนาสถานหรือโบสถ์ภายในก็มักจะมีเครื่องประดับเพียงแค่ไม้กางเขน เงื่อนไขทางด้าน
ความสามารถของช่างและเทคโนโลยีการก่อสร้างน่าจะเป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่มีส่วนท าให้งาน
สถาปัตยกรรมภายใต้บทบาทมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนในเมืองเชียงราย มีความเรียบง่ายและ
ไม่เน้นการประดับตกแต่ง 
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         ภาพที่ 82 ลักษณะการประดับตกแต่งอาคาร 

ศาลากลางจังหวัดเชียงรายและโบสถ์คริสตจักรที่ 1 
 

6.ผู้อุปถัมภ์อาคาร 
โดยปกติผู้อุปถัมภ์อาคารถือว่ามีอิทธิพลต่อการออกแบบอาคารเป็นอย่างมากเนื่องจาก

เป็นผู้ก าหนดรูปแบบอาคารและอ านวยค่าก่อสร้างอาคารเพราะแม้ว่าผู้อุปถัมภ์จะต้องการให้อาคาร
สร้างออกมาสวยงามตามอย่างอาคารในยุโรป อย่างไรก็ตามหากปัจจัยเรื่องเงินไม่อ านวยการก่อสร้างก็
ไม่อาจด าเนินงานไปตามที่ออกแบบไว้ได้ฐานะของผู้อุปถัมภ์และเงินจึงมีบทบาทส าคัญต่อการก าหนด
ลักษณะสถาปัตยกรรม แตเ่นื่องจากสถาปัตยกรรมที่ศึกษาในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากบทบาทของมิชชันนารี 
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่สังกัดองค์กรทางศาสนา ด้วยเหตุนี้อาคารส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้น จึงอาจจะอยู่
นอกเหนือเงื่อนไขดังกล่าว เพราะทุนทรัพย์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ส่วนใหญ่ได้รับจากการบริจาค 
ซึ่งส่วนมากเป็นชาวอเมริกันที่สังกัดคณะเพรสไบทีเรียน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการก่อสร้างอาคาร
สาธารณะภายใต้บทบามิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่ปรากฏขึ้นในล้านนานั้น รัฐบาลสยามมักจะ
เข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์ร่วมเสมอ ยกตัวอย่างเช่นการก่อสร้างศูนย์มิชชั่นและอาคารโรงพยาบาลแวน
แซนวู๊ดที่ล าปาง ซึ่งมิชชันนารีได้รับพระราชทานที่ดินและเงินช่วยเหลือจากรัชกาลที่ 5 จ านวน2,000 
รปูี เป็นต้น14 หรือจากบันทึกของแมคกิลวารี ท าให้เราทราบว่านอกเหนือจากชาวต่างชาติและรัฐบาล
สยามแล้วยังพบว่าชาวพ้ืนเมืองยังมีส่วนช่วยเหลือบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารอีกด้วย 

                                                           
14จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล, ผู้แปล, จอร์จบรัดเลย์ แมคฟาร์แลนด์, เอ็ม. ดี.,บรรณาธิการ, 

หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ.1828-ค.ศ.1928 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ , 2555), 
159. 
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ดังเช่นกรณีของการก่อสร้างโบสถ์คริสจักรที่ 1 เชียงใหม่ ดังความว่า“...ป้าก้อนซึ่งเป็นทาสเก่าแก่ของ
องค์เจ้าหลวงบริจาคเหรียญเงินหนึ่งรูปี ซึ่งเป็นเงินจ านวนแรกที่ได้รับในการสร้างโบสถ์...”15 

ส าหรับอาคารที่ใช้เป็นตัวแบบในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากเงิน
บริจาคของชาวต่างชาติ อาทิ อาคารตึกอ านวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คสร้างขึ้นด้วยเงินบริจาค
ของครอบครัวจอห์นบี. เกสท์ (John B. Gest) ซึ่งเป็นสมาชิกของคริสตจักรโอเวอร์บรุ๊คในมลรัฐ
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา หรืออาคารแบคเทลล์ของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมก็สร้างขึ้นด้วยเงิน
บริจาคของคณะเพรสไบทีเรียนมิชชั่นในสหรัฐอเมริกานอกเหนือไปจากนั้นพบว่าตัวแบบที่ศึกษามี
ความแตกต่างไปจากที่อ่ืนๆกล่าวคือ มิชชันนารีมิได้สร้างงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาท
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่คริสต์ศาสนาเท่านั้น แต่อาคารสถาปัตยกรรมบางหลังที่มิชชันนารีได้
สร้างข้ึนเป็นอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลสยามอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ อาคารศาลากลาง จวนผู้ว่า และ
เรือนจ า เป็นต้น กรณีดังกล่าวนี้ผู้อุปถัมภ์อาคารจึงมิใช่ชาวต่างชาติหรือชาวบ้านพ้ืนเมืองในท้องถิ่น
เท่านั้น แต่เป็นรัฐบาลสยามผู้มีอ านาจจากส่วนกลางนั้นเอง  
 
7.สถาปนิก แรงงาน และช่างก่อสร้าง 

ภูมิหลังของมิชชันนารีที่เข้ามาปฏิบัติพันธกิจในสยามและล้านนา พบว่าส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษาทางด้านศาสนาจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรม และด้านการแพทย์16และไม่ปรากฏว่ามี
มิชชันนารีคนใดที่ได้รับการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างเลย แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
มิชชันนารีเหล่านี้มีความพยามที่จะปรับเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ต่างๆให้เหมือนกับถิ่นที่พวกเขาจาก
มาให้มากที่สุด ดังนั้นการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆมิชชันนารีเหล่านี้จึงท าหน้าที่เป็น
สถาปนิกออกแบบเองและควบคุมการก่อสร้างเอง โดยน ารูปแบบอาคารต่างๆมาจากสิ่งที่ตนคุ้นเคย
และพบเห็นจากประเทศที่ตนเองจากมา 

ส่วนช่างก่อสร้างและแรงงานนั้นจากบันทึกของแมคกิลวารีท าให้เราได้ทราบว่า ช่าง
ก่อสร้างที่มิชชันนารีว่าจ้างให้มาท างานนั้น เป็นคนจีน ส่วนแรงงานนั้นเป็นชาวคริสเตียนล้านนาซึ่งอยู่
ในความอุปถัมภ์ของมิชชันนารี ดังที่บันทึกของแมคกิลวารีกล่าวถึงการสร้างบ้านของเขาที่เชียงใหม่ 
ความว่า “...มีลูกครึ่งจีนคนหนึ่งที่ยอมรับงานชิ้นนี้เป็นรายวัน โดยรับงานและค่ าสั่งจากผม..”17 ที่เป็น
เช่นนี้ก็เนื่องจากทัศนะของมิชชันนารีนั้นมองว่า ชาวล้านนาไม่มีความสามารถในการก่อสร้างถึงบาง

                                                           
15แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี.., กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 

ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี. , แปลโดย จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล .( กรุงเทพฯ : มติชน, 
2544.), 379. 

16ศิริพันธ์ นันสุนานนท์,“ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของมิชชันนารีอเมริกันช่วง 
ค.ศ. 1820-1914  การส ารวจเอกสารเกี่ยวกับมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนที่ปฏิบัติงานในภาคเหนือของ
ประเทศไทย” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์,2547), 
45. 

17แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี.. กึง่ศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 
ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี.,186 
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คนมีก็ไม่กล้าแสดงออก เนื่องจากหากแสดงตัวว่ามีความสามารถทางเชิงช่างก็มักจะถูกเกณฑ์ให้ไป
สร้างอาคารของหลวง18 มิชชันนารีจึงท าหน้าที่สอนให้คนล้านนาให้รู้จักวิธีการก่อสร้างและเครื่องมือ
ก่อสร้างแบบตะวันตกไปด้วย ดังที่คาร์ล บ๊อค นักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ที่ได้เดินทางไปถึง
เชียงใหม่และบันทึกไว้ว่า  

“...ดร.ซีคยังค่อยๆสอนพวกชาวพ้ืนเมืองให้รู้จักการใช้เครื่องมือแบบอเมริกันแทนสิ่วและ
เลื่อยพ้ืนเมืองแบบโบราณด้วย..”19 

การก่อสร้างอาคารนั้นมิชชันนารีได้ท าหน้าควบคุมในแต่ละขั้นตอนอาทิเช่นการเลื่อยไม้ 
แมคกิลวารีได้บันทึกถึงข้ันตอนนี้ไว้ว่า  

 
ผมอยากไม้สักท่ีมีคุณภาพดีราคาถูกเป็นจ านวนมากแต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้น ไม้ซุง

ถูกลากขึ้นมาจากแม่น้ าด้วยก าลังช้าง เพ่ือน ามายังลานซึ่งใช้เป็นที่ตัดเลื่อยไม้ แล้วจึงยกวาง
บนขาหยั่งที่สามารถทานน้ าหนักได้ เส้นสีด าที่ขีดเอาไว้ทั้งสองข้างใช้เป็นรอยเลื่อย เพ่ือให้
ช่างเลื่อยสองคนยืนหันหน้าอยู่คนละข้างกับท่อนซุง มือสองข้างจับด้ามถือของเลื่อยยาวที่มีซี่
เลื่อยขนาดกับพ้ืนดินแล้วจึงเริ่มเลื่อยซุงไปมาจนกระทั่งสามารถตัดไม้ได้หมดตามต้องการ 
ช่างเลื่อยต้องตัดซุงทุกท่อนในลักษณะนี้จนหมด ก่อนที่จะน าแผ่นไม้ไปสร้างบ้าน ถ้าหากผม
เรารีบเร่งจนเกินไปแล้วจะไปหาช่างเลื่อยมาจากไหน? เนื่องจากในตอนนั้นไม่มีช่างเลื่อยฝีมือ
ดีในลาวเลย20 

 
ส่วนสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายที่สร้างข้ึนภายใต้บทบาทของมิชชันนารี

อเมริกันเพรสไบทีเรียน ซึ่งใช้เป็นตัวแบบในการศึกษาครั้งนี้พบว่า มิชชันนารีที่มีบทบาทมากที่สุดใน
การท าหน้าที่สถาปนิกควบคุมการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกขึ้นในเมืองเชียงราย คือ 
นายแพทย์วิลเลียม เอ บริกส์ (William A.Briggs) ซึ่งได้เข้ามาปฏิบัติพันธกิจในเมืองเชียงราย ในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ. 1899-1919 (พ.ศ.2442-2462) 

นายแพทย์วิลเลียม เอ บริกส์หรือพ่อเลี้ยงหมอบริกส์ เป็นชาวอังกฤษ สัญชาติแคนาเดียน
ศาสนาทูตหรือมิชชันนารีในคณะเพรสไบทีเรียนแห่งกรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 21นอกจากนั้น ยัง
พบว่าหมอบริกส์ยังมีต าแหน่งเป็นกลสุลอังกฤษประจ าเมืองเชียงรายอีกด้วยหมอบริกส์เข้ามาปฏิบัติ
พันธกิจในดินแดนล้านนาเริ่มต้นเดินทางมายังสถานมิชชั่นล าปางและแพร่ก่อน กระทั่งในปี ค.ศ. 

                                                           
18เรื่องเดียวกัน, 185. 
19เสถียร พันธรังสี และ อมพร ทีขะระ, ผู้แปล, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, 

พิมพ์ครั้งที่ 3,(กรุงเทพฯ:ศิลปวัฒนธรรม,2529), 109. 
20แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี.., กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของ 

ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี., 184-185. 
21เลิศ ดวงเนตร "ประวัติหมอบริกส์" ทีร่ะลึก พิธีเปิดอาคารหมอบริกส์ และฉลองครอบ

รอบ  90 ปี โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค, (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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1899 (พ.ศ.2442) จึงได้เดินทางต่อมายังเชียงรายผลงานของหมอบริกส์ที่ปรากฏให้เห็นในการศึกษา
ครั้งนี้ อาทิเช่น อาคารศาลากลางจังหวัดเรือนจ า อาคารอ านวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เป็นต้น 

ส่วนช่างก่อสร้างนั้น บันทึกความทรงจ าของสมควร อินทจักร ได้ให้ข้อมูลว่าหมอบริกส์
ได้ว่าจ้างช่างชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองเชียงรายและชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นคริส
เตียน เพ่ือมาเป็นช่างและแรงงานในการสร้างอาคาร22ข้อมูลจากบันทึกระบุชื่อช่างที่มีส่วนช่วยในการ
ก่อสร้างอาคารต่างๆอาทิ เช่น สล่าค าปัน  ปิ่นแก้ว, นายกัมฟู สุริยะค า, นายปิง ท าชัย ,นายช่างฟุ่น 
อุดมทรัพย์, นายช่างฮิมกี่ องคะสุวรรณและนายเสา ซึ่งเป็นผู้ช่วยคนแรกของหมอบริกส์ นอกจากนั้น
ยังพบว่าในการก่อสร้างอาคารอ านวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คนั้น มีช่างก่ออิฐชาวต่างชาติมาร่วม
ด้วย ชื่อ Mr.Beautiman23รวมทั้งพบว่า หมอบริกส์ยังได้ไปไถ่ตัวทาสจากมูลนายต่างๆมาเป็นแรงงาน
ในการก่อสร้างอีกด้วย 

 

 

 

ภาพที่ 83 นายแพทย์วิลเลียม เอ.บริกส์  
(William A.Briggs) 

ภาพที่ 84 ตราประจ าตัวหมอบริกส์ 
ด้านบนเขียนเป็นภาษาล้านนาอ่านว่า 
“พ่อเลี้ยงหมอบริกส์” 

 

                                                           
22ดูรายละเอียดใน สมควร อินทจักร, “ความทรงจ า” อนุสรณ์ 70 ปี คริสตจักรที่ 1 เวียง

เชียงราย 20-21 คุลาคม 1984. ไม่มีเลขหน้า. 
23สิงห์แก้ว สุริยะค า,” ดร.วิลเลียม เอ บริกส์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค” ทีร่ะลึก 

พิธีเปิดอาคารหมอบริกส์ และฉลองครอบรอบ  90 ปี โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), ไม่
ปรากฏเลขหน้า. 
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ภาพที่ 85 หมอบริกส์ในห้องท างาน                ภาพที่ 86 หมอบริกส์และครอบครัวที่เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 87“บ้านดอย” บ้านของหมอบริกส์ 
ที่ Vancouver ประเทศแคนาดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 88 “นายเสา” ผู้ช่วยคนแรก 
ของหมอบริกส์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 89“สล่าปิง”หัวหน้าช่างไม้ 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาพที่ 90“นายค าปัน”หัวหน้าช่างก่ออิฐ 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 

 

 
ภาพที่ 91 ช่างก่ออิฐและช่างปูนที่ก่อสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาพที่ 92 ช่างไม้ที่ก่อสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ภาพที่ 93 คนงานผู้หญิงก าลังขนทราย 
ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาพที่ 94 “แรงงาน”ที่ร่วมก่อสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ 
 
8.ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายฯ 

ดังได้กล่าวไปแล้วแต่ข้างต้นว่าเหล่ามิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนมีความพยายามที่
จะสร้างความเป็นตะวันตกขึ้นในดินแดนที่พวกเขาเข้าไปเผยแพร่คริสต์ศาสนา24 เนื่องจากมิชชันนารี
มองว่าความเป็นตะวันตกที่ทันสมัยนั้นเป็นสิ่งเดียวกันกับความเป็นคริสเตียน ดังนั้นอาคารแบบ
ตะวันตกจึงถูกสร้างขึ้นภายใต้บทบาทและพันธกิจของมิชชันนารีในด้านต่างๆ อาทิเช่นด้ านการ
ประกาศศาสนา มิชชันนารีก็จะการสร้างโบสถ์แบบตะวันตกขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่นมัสการพระเจ้า ใน
ด้านการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษามิชชันนารีก็มักจะสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนขึ้นเป็นต้น  

ถึงแม้ว่ามิชชันนารีได้พยายามสรรค์สร้างอาคารแบบตะวันตกขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับ
กิจกรรมสมัยใหม่ที่พวกเขาน าเข้ามาเผยแพร่ กลับพบว่าอาคารเหล่านั้นไม่ ได้แสดงออกถึงความเป็น
ตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบนัก เนื่องจากข้อจ ากัดหลายประการ อาทิเช่น ความแตกต่างทางภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง รวมถึงความสามารถและประสบการณ์ของ

                                                           
24ดูรายละเอียดใน ศิริพันธ์ นันสุนานนท์ ,  “ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ

มิชชันนารีอเมริกันช่วง ค.ศ. 1820-1914  การส ารวจเอกสารเกี่ยวกับมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนที่
ปฏิบัติงานในภาคเหนือของประเทศไทย”(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหา
วิทยาธรรมศาสตร์, 2547). 
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ช่างจึงเป็นผลท าให้อาคารเหล่านี้มีรูปแบบเฉพาะมีรายละเอียดต่างไปจากอาคารต้นแบบจากถิ่นฐานที่
พวกเขาจากมาทั้งนี้ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นอยู่วัสดุก่อสร้างและสภาพอากาศในแต่ละ
พ้ืนถิ่น  

แต่อย่างไรก็ตามรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายที่เกิดขึ้นจาก
บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกอาคารหลาย
หลังยังคงสะท้อนลักษณะของอิทธิพลคลาสสิคอยู่ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากกลุ่มโรแมน
ติค เช่น อาคารที่แบบเรือนไม้พ้ืนถิ่นหรือแบบบังกะโล  ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบมิชชันนารีที่พบในเมืองเชียงรายนั้น สามารถประมวลได้ดังนี้ 

 1. ผังและรูปทรงอาคารมักเป็นลักษณะแบบสมมาตร (square and symmetrical 
shape) 

 2.มีการเน้นประตูทางเข้าที่ก่ึงกลางอาคาร (central door) 
 3. มีแนวชายคากว้าง เพ่ือป้องกัน แดด ลม ฝน 
 4.เหนือมุขทางเข้าหลักของอาคารมักท าเป็นแผงหน้าจั่วไม้ตีซ้อนเกล็ด ตรงกลาง

เจาะช่องหน้าต่างเปิดปิดได ้
 5. มีการออกแบบแนวเส้นประตูหน้าต่างของอาคารให้เป็นระเบียบในแนวเดียวกัน 

ผนังก่ออิฐแบบ American bond อาจประดับตกแต่งแบบเรียบง่ายด้วยบัวปูน หรือรอบกรอบซุ้ม
ประตู-หน้าต่าง บัวหัวเสาเรียบๆคล้ายแบบทัสคัน หากเป็นอาคารไม้ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด บางทีอาจ
สลับกับโครงสร้างปูน 

 6. มีระเบียงหรือแยงด้านหน้าอาคาร หรือโดยรอบอาคาร 
 

9.สถาปัตยกรรมตะวันตกฯการสถาปนารัฐชาติสยามผ่านบทบาทมิชชันนารี 
นักประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนาได้ศึกษาบทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนใน

ล้านนาพบว่า มิชชันนารีได้น าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาสู่ดินแดนล้านนาอย่างน้อย 4 ประการ 
ได้แก่ การพัฒนาให้ทันสมัย (Modernization) การท าให้เป็นตะวันตก (Westernization) การรวม
อ านาจสู่ศูนย์กลาง (Centralization) และการท าให้เป็นสยาม (Siamese-ization)25 จึงอาจกล่าวได้
ว่ามิชชันนารีเหล่านี้มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้ล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสยาม 

รัฐชาติ หรือที่เรียกว่า nation state คือการสถาปนาระเบียบการเมืองขึ้นมาโดยมี
ศูนย์กลางอ านาจ อันได้แก่ รัฐบาลกลางปกครองอาณาเขตและประชากรภายใต้กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้น โดยมีอ านาจในการเก็บภาษี รวมทั้งการวางนโยบายในการบริหารประเทศการ
สถาปนาระบบรัฐชาติ นัยหนึ่งก็คือการรวบอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง อีกนัยหนึ่งก็คือการเข้าไปท าลาย
อ านาจที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นลักษณะการปกครองในระบอบศักดินาที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกระจาย
อยู่ทั่วไปในราชอาณาจักร โดยมีเป้าประสงค์ก็เพ่ือสร้างลักษณะของความเป็นปัจเจกชนนิยม

                                                           
25 Herbert R.Swanson, “Prelude To lrony : The Princeton Theology and the 

Practice of Presbyterian Missions in Northern Siam.1867-1880”. (Ph.D.-Melbourne 
College of Divinity, Melbourne University,2003), 5-7. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(Individuality)ให้เกิดข้ึนเพื่อน ามาซึ่งความจงรักภักดี(Royality)ต่อศูนย์อ านาจส่วนกลาง นัยนี้รัฐบาล
กลางได้สร้างความปึกแผ่นทางด้ านกายภาพคือพ้ืนที่ (space)และความคิด( Idea)ของราษฎร
(Suject)ในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) การกระท าดังกล่าวท าให้รัฐต้องมีภาระหน้าที่เพ่ิม
มากขึ้นในการที่จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา(Consequences) คือการต้องมีบทบาทใน
การรับผิดชอบดูแลราษฎรซึ่งมีฐานะเป็นอะตอม(Atomic)หรือปัจเจกให้ขึ้นตรงต่อหรือมีความภักดีต่อ
อ านาจศูนย์กลางอ านาจเดียว สิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ 

เมื่อพิจารณาถึงบริบทเมืองเชียงราย จึงไม่มีข้อสงสัยประการใดที่จะตั้งค าถามว่าเหตุใด
สถาปัตยกรรมภายใต้บทบาทและพันธกิจของมิชชันนารีจึงมิได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะเพ่ือตอบสนอง
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทและพันธกิจหลัก 3 ประการของมิชชันนารี อันได้แก่ การประกาศ
ศาสนา การศึกษา และการแพทย์สาธารณสุขเท่านั้น หากแต่ยังพบว่ามิชชันนารีเป็นกลุ่มหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญทางการเมืองระหว่างสยามและล้านนา และมีส่วนผลักดันให้ประเทศราชล้านนาเป็น
ส่วนหนึ่งของสยามประเทศ 

การปฏิรูปการปกครองหัวเมืองระหว่าง ค.ศ. 1892-1915 (พ.ศ. 2435-2458)ในสมัย
รัชกาลที่ 526  ถือเป็นช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งเพราะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่น าไปสู่การก่อ
เกิด“รัฐชาติสยาม” ผ่านการสร้างบูรณภาพแห่งดินแดนและเอกภาพในการบริหารปกครองดินแดนทั่ว
ราชอาณาจักรโดยอาศัยการดึงอ านาจการปกครองหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศราชทั่ว
ราชอาณาจักรเข้าสู่ศูนย์กลางการปกครองประเทศ (centralization) ภายใต้ระบบเทศาภิบาล 

เชียงรายอันเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของอาณาจักรล้านนาและมีพรมแดนติดต่อกับพม่า
และลาว ซึ่งตกอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสในขณะนั้น จึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ที่สยามพยายามด าเนินนโยบายเข้ามาแทรกแซง เพ่ือป้องกันการขยายตัวของชาติเจ้าอาณานิคม
ตะวันตก ปัจจัยภายนอกประการหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายต่อประเทศราช
ล้านนา เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1896 (พ.ศ.2439) เมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสได้ท าสัญญา 6 ข้อ เพ่ือก าหนด
เขตแดนในแหลมอินโดจีนโดยระบุให้สยามเป็นดินแดนกลางที่ทั้งสองประเทศจะไม่ส่งทหารเข้าไป มี
ข้อหนึ่งความว่า 

 
คอเวอนเมนต์ ของสมเด็จพระนางเจ้าราชินีอังกฤษ กับคอเวอนเมนต์รีบับลิก

ฝรั่งเศส สัญญาต่อกันไว้ว่าเมื่อยังไม่ยินยอมพร้อมกันแล้วถึงแม้จะมีการอย่างใดๆ ก็ดี ฤาเหตุใด
ก็ดี จะไม่ยกก าลังล่วงล้ า เข้าไปในดินแดนทั้งหลายเหล่านี้ คือ พื้นดินที่น้ าไหลจากแม่น้ า
เพชรบุรี แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีน แลเจ้าพระยา แม่น้ าบางปะกง แลที่ดินที่ติดต่อกับแม่น้ า
ทั้งนี้ กับทั้งฝั่งทะเลตั้งแต่เมืองก าเนิดนพคุณ จนถึงเมืองแกลง แลที่ดินซึ่งน้ าไหลตกล าน้ าบาง
ตะพานกับล าน้ าพะแสซึ่งเมืองทั้งสองนี้ตั้งอยู่แล้ว ทั้งที่ดินน้ าไหลตกล าคลองอื่นๆ ซึ่งไหลลงทุ่ง 

                                                           
26ดู เตช บุนนาค, การปกครองระบบเทศาภิบาลของสยามพ.ศ. 2435-2458 แปลจาก 

The Provincial Administration of Siam, 1892-1915 : The Ministry of the Interior Under 
Prince Damrong Rajanubhab โดย ภรณี กาญจนัษฐิติ พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
ธรรมศาสตร์, 2548),วุฒิชัย มูลศิลป์ และ สมโชติ อ๋องสกุล,บรรณาธิการ, มณฑลเทศาภิบาล : 
วิเคราะห์เปรียบเทียบ (เอกสารทางวิชาการของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2524). 
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ฤาอ่าวตามชายฝั่งทะเลที่กล่าวมานี้ด้วย กับอีกทั้งที่ดินซึ่งตั้งอยู่ ข้างเหนือที่น้ าตกแม่น้ า
เจ้าพระยา แลตั้งอยู่ระหว่างพรมแดน ฝ่ายอังกฤษกับฝ่ายไทยล าน้ าแม่โขง กับที่ดินฟาก
ตะวันออกซึ่งไหลตกล าน้ าอิงนั้นด้วย.27 

 
จะเห็นว่าในข้อตกลงนี้ไม่ได้กล่าวถึงดินแดนลุ่มแม่น้ ากกซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเชียงรายอยู่

เลย จึงอาจเป็นได้ว่าทั้งอังกฤษ และฝรั่งเศสสามารถส่งก าลังทหารเข้ามาครองครองบริเวณลุ่มน้ ากก
ได้  รัฐบาลสยามจึงมีความหวาดระแวง และเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องปกป้องดินแดนส่วนนี้ การ
เร่งสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของสยามจึงเกิดขึ้น ทั้งการปฏิบัติการทางตรงโดยส่งข้าหลวงขึ้นมา
ประจ าการและจัดเก็บภาษี รวมไปถึงการปฏิบัติการทางอ้อมที่เน้นการครอบง าทางวัฒนธรรมเป็น
ส าคัญ โดยใช้ระบบการศึกษา ศาสนา และอุดมการณ์จากศูนย์กลางเป็นเครื่องมือ28 

ช่วงเวลาดังกล่าวมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน นับว่ามีบทบาทส าคัญที่สยามเห็นว่า
เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือกิจการของรัฐหลายประการ โดยเฉพาะการพัฒนาบ้านเมืองประเทศ
ราชล้านนาให้ทันสมัย ดังที่ทราบกันว่ามิชชันนารีอเมริกันมีจุดประสงค์เข้ามาเพ่ือเผยแผ่คริสต์ศาสนา
แต่ในกลยุทธ์และกระบวนการของการแทรกซึมเพ่ือให้คนล้านนารับนับถือคริสต์ศาสนาผ่านอารย
ธรรมตะวันตกนั้น ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ตรงกันกับวิธีการปฏิบัติและนโยบายของรัฐบาลสยามขณะที่
รัฐบาลสยามมุ่งเน้นหนักการปฏิรูปการเมืองโดยมิได้มีโอกาสที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มิชชันนารี
จงึเป็นผู้เสริมสร้างสิ่งที่ขาดหายไป ด้วยการจัดระบบการศึกษาสมัยใหม่ให้กับมวลชน ริเริ่มสาธารณสุข
มูลฐานและการสังคมสงเคราะห์ 

โดยเฉพาะการเริ่มต้นงานในด้านการศึกษาของมิชชันนารีในหัวเมืองล้านนานั้น นับได้ว่า
เป็นการเริ่มงานด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาคก่อนที่รัฐบาลจะด าเนินการ และการศึกษาถือได้ว่าเป็น
เครื่องมืออันทรงพลังอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนคนล้านนาให้รู้สึกถึงความเป็นชาติสยามร่วมกับส่วนกลางจาก
บันทึกปีแอร์โอร์ต ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านกฎหมายชาวเบลเยี่ยมของรัฐบาลสยาม ได้เดินทางขึ้นไปตรวจ
ราชที่เชียงใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440)ได้แสดงให้เห็นว่ามิชชันนารีมีบทบาทส าคัญในการหล่อ
หลอมให้ชาวล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของสยามก่อนที่จะมีการสถาปนามณฑลเทศาภิบาลขึ้นดังความว่า
“....คณะสอนศาสนามีที่ท าการที่เจริญก้าวหน้าใหญ่โต มีโรงเรียนส าหรับเด็กหญิงและเด็กชาย...พวก
อเมริกันสอนเด็กๆ ให้มีวินัย ให้เคารพในรัฐบาล รักชาติ...”29 

                                                           
27ภาคผนวกค.“หนังสือสัญญาในระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ท าไว้ที่กรุงลอนดอน”  ณ  

วันที่  15  มกราคม  รัตนโกสินทร์ศก  114.  อ้างใน.  สรัสวดี ประยูรเสถียร,“การปฏิรูปการปกครอง
มณฑลพายัพ  (พ.ศ.  2436 – 2476)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ท
รวิโรฒน์ ประสานมิตร, 2523), 347-348. 

28ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริสเบเคอร์, เศรษฐกิจการเมืองไทย สมัยกรุงเทพ,พิมพ์ครั้งที่ 
3, (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2546), 292. 

29พิษณุ จันทร์วิทัน,ล้านาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง, พิมพ์ครั้งที่ 3, ( กรุงเทพฯ: 
สายธาร, 2546), 99. 
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ด้วยเหตุนี้จึงพบว่ากระบวนการท างานของมิชชันนารีในเมืองเชียงรายเมื่อศตวรรษที่ผ่าน
มานั้นนอกจากจะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้แก่รัฐสยาม มิชชันนารียังมักจะมีปฏิสัมพันธ์อัน
ดีกับชนชั้นน าของสยาม รวมถึงข้าหลวงที่ถูกส่งเข้ามาดูแลหัวเมืองชายแดนประเทศราชแห่งนี้ จาก
การศึกษาพบว่าบทบาทและความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างข้าราชการสยามกับมิชชันนารีที่เข้ามา
ปฏิบัติพันธกิจในเชียงรายนั้น มิได้เพียงปฏิบัติต่อกันในลักษณะของการต้อนรับมิตรผู้มาเยือนด้วย
ไมตรีจิตเท่านั้น หากแต่ยังพบว่าข้าราชการสยามมีส่วนเอ้ือประโยชน์ให้แก่มิชชันนารีในการสถาปนา
คริสต์ศาสนาในดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมาก บันทึกของแมคกิลวารีให้ข้อมูลว่า เมื่อมิชชันนารีเดินทาง
มาถึงเชียงราย ข้าหลวงเชียงรายเชิญให้พวกเขาไปพักที่บ้าน พร้อมทั้งอนุญาตให้มิชชันนารีจับจอง
ที่ดิน เพื่อก่อตั้งคริสตจักรได้ตามความความประสงค์ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอันดีระหว่างมิชชันนารีกับ
ข้างหลวงสยาม ท าให้เกิดอาคารสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองขึ้นในเวลาต่อมา กล่าวคือ 
มิชชันนารีได้มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง เรือนจ านักโทษ และ
อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายให้แก่รัฐบาลสยาม 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย เป็นอาคารแบบตะวันตกหลังแรกที่มิชชันนารีสร้างขึ้น
ในเมืองเชียงรายเมื่อปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) ซึ่งนับว่าเป็นอาคารศาลากลางแบบตะวันตกที่เก่าแก่
ที่สุดในประเทศไทย30 อาคารศาลากลางแบบตะวันตกที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนับว่าเป็น “..เครื่องหมายแห่ง
การบอกเล่าถึงการเรียนรู้และเจริญเท่าทันอารยประเทศ ...” 31รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ตาม
แบบตะวันตกที่กระทรวงมหาดไทยหมายถึงนั้นคือ ..ยินยอมให้ชาวตะวันตกที่เป็นสถาปนิกออกแบบ
อาคารทั้งหลังตกแต่งอาคารตามศิลปะต้นแบบอย่างสมบูรณ์ .. ยอมรับรูปแบบการวางผังแม่บทของ
สถาปัตยกรรมในหลักวิชาผังเมืองเช่นเน้นการออกแบบอาคารให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรับ
รูปแบบของการวางผังสาธารณูปโภคและการสุขาภิบาลตามแบบตะวันตก .. การก าหนดระเบียบ
บัญญัติการปลูกสร้างอาคารสาธารณะรับแนวคิดการสร้างตัวอาคารให้มีความสัมพันธ์กับปริมาณพ้ืนที่
การค านึงถึงภูมิสถาปัตยกรรมประกอบเพื่อให้สถาปัตยกรรมนั้นเด่นเป็นสง่า 

ด้วยเหตุที่ว่าชาวตะวันตกนั้นจะวินิจฉัยตัดสินความมีอารยธรรมของชนชาติอ่ืนบน
พ้ืนฐานหรือมาตรฐานของอารยธรรมยุโรปเท่านั้นไม่สามารถยอมรับวัฒนธรรมอ่ืนๆที่มีแนวทางไม่
สอดคล้องกับแนวทางของตนว่าจะเจริญขึ้นเป็นอารยธรรมไปได้32ดังนั้นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
จึงเป็นเครื่องหมายของการมี "อารยธรรม" การมีรสนิยมอย่างผู้ที่เจริญแล้วและทันสมัยที่ไม่ต่างจากผู้
บุกรุกคุกคามในขณะนั้น ด้วยเหตุนี้รัฐบาลสยามจึงพยายามสร้างเมืองเชียงรายให้มีความทันสมัยแบบ
ตะวันตกภายใต้บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันซึ่งมีแนวคิดและกระบวนการที่สอดคล้องกันถึงแม้

                                                           
30สมชาติ จึงสิริอารักษ์,สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 

(กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 180. 
31มหาดไทย,กระทรวง, 100ปีมหาดไทย (กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย, 2535), 282. 
32หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์, การเปลี่ยนแปลงในสถาบันพระมหากษัตริย์มองผ่าน

งานสถาปัตยกรรม “จากพระวิมานอากาศสู่พระราชวังในอุทยาน”. ใน ยุโรปกับรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: โอกาสความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง เล่มที่3 
(กรุงเทพฯ:ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540), 84-97. 
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จุดประสงค์หลักอาจจะต่างกัน เพราะฝ่ายหนึ่งมองว่าความทันสมัยจะน าไปสู่การสร้างรัฐชาติที่เป็น
หนึ่งเดียว ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าความทันสมัยจะน าไปสู่การสร้างสังคมคริสเตียนที่สมบรูณ์แบบ 
ดังนั้นเมืองเชียงรายจึงถูกสร้างและวางผังขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดที่แสดงออกถึงความทันสมัยมี
สาธารณูปโภคและการสุขาภิบาลตามแบบตะวันตก มีโรงพยาบาล โรงเรียน เรือนจ า รวมทั้งอาคาร
ศาลากลาง ซึ่งมีรูปลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นตะวันตก สถาปัตยกรรมรวมถึงการวางผังเมืองแบบ
ตะวันตกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองเชียงรายในช่วงเวลานั้น จึงเป็นเสมือนหน้าบ้านของรัฐสยามที่พยายาม
แสดงออกถึงความมีอารยะ เพ่ือให้ผู้คุกคามที่อยู่รอบข้างได้รับรู้ ขณะเดียวกันยังเป็นสัญลักษณ์ของ
อ านาจสยามที่ได้สถาปนาผนวกความเป็นรัฐชาติให้เกิดขึ้นในดินแดนล้านนา และที่ส าคัญที่สุดก็คือ
อาคารเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของการรับรู้ของชาวล้านนาและชาวสยามในขณะนั้น
ด้วยกันเองในการที่จะเริ่มปฏิบัติสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตประจ าวันหรือรูปแบบการเมืองการ
ปกครองการบริหารบ้านเมืองอย่างใหม่ๆ รูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่ศิวิไลซ์จะเป็นรูปธรรมยืนยัน
ถึงผลส าเร็จและผลที่จะส าเร็จหากยินยอมที่จะรับเอาการอยู่ในแผ่นดินเดียวกันมีกษัตริย์องค์
เดียวกัน33 

ด้วยเหตุนี้อาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เกิดขึ้นพร้อมกับหน้าที่ใช้สอยและ
กิจกรรมสมัยใหม่ตามโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งรัฐ อาทิเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน อาคารศาลากลาง
จังหวัด จึงถือได้ว่าเป็นประจักษ์พยานแห่งยุคสมัยที่แสดงออกถึงแนวคิดการสถาปนารัฐชาติสยามที่
รัฐบาลสยามได้สร้างข้ึนโดยผ่านบทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนนั่นเอง 

 
10.สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกฯกับการส่งผลต่องานสถาปัตยกรรมในยุคต่อมา 

ช่วงเวลาเกือบสองศตวรรษท่ีมิชชันนารีได้เดินทางเข้ามายังดินแดนล้านนาและมีบทบาท
ส าคัญที่ท าให้สังคมล้านนาเปลี่ยนไปในหลายๆด้าน แต่อย่างไรก็ตามมิชชันนารีก็ไม่อาจจะที่อยู่ร่วมกับ
ชาวล้านนาได้ตลอดเวลา เนื่องจากคณะกรรมการมิชชั่นต่างประเทศของคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน
ได้มอบนโยบายให้ศูนย์มิชชันนารีของเพรสไบทีเรียนอเมริกันทั่วโลกผลักดันคริสตจักรของคนพ้ืนเมือง
ที่จัดตั้งขึ้นให้สามารถยืนหยัดด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า “แผนการเนเวียส” (Nevius Plan) ซึ่งนับเป็น
จุดเริ่มต้นของแนวคิดและมีการผลักดันให้เกิดการสร้างคริสตจักรของคนในชาติ (National 
Church)34ภายหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 มิชชันนารีอเมริกัน คณะเพรสไบทีเรียนจึงได้
ทยอยถอนตัวออกไปจากประเทศไทย 

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามิชชันนารีได้ถอดตัวออกไปหากแต่อาคารสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความทันสมัยที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้บทบาทและพันธกิจของมิชชันนารีใน
เมืองเชียงรายยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ นอกจากนั้นบรรดาช่างท้องถิ่นที่เคยท างานร่วมกับมิชชันนารีก็
                                                           

33นิติ เชื้อสถาปนศิริ, “ความหมายทางการเมืองของลักษณะทางสถาปัตยกรรมของ
อาคารราชการไทย:กรณีศึกษาศาลากลางจังหวัด” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544,130 

34ประสิทธิ์ พงศ์อุดม,ก าเนิดและพัฒนาการ 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.
1934-2009เข้าถึงเมื่อ 26สิงหาคม 2554, เข้าถึง ได้จากhttp://ahr.cct.or.th 
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ยังคงด าเนินวิถีชีวิตอยู่ในสังคมเดิม จากการศึกษาจึงพบว่าถึงแม้ว่ามิชชันนารีได้ถอดตัวออกไปแต่องค์
ความรู้ในการก่อสร้าง รวมทั้งรสนิยมแห่งการชื่นชมความทันสมัยยังคงตกหล่นอยู่ในสังคมเมือง
เชียงรายเมื่อเชียงรายถูกผนวกเข้าสู่ความเป็นรัฐชาติอย่างสมบรูณ์ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
รัฐ เช่น โรงเรียน หรือโรงพยาบาลประจ าจังหวัด กลุ่มช่างที่ผ่านประสบการณ์การท างานร่วมกับ
มิชชันนารีเหล่านี้ก็ยังได้มีบทบาทในการก่อสร้างอาคารและสถานที่ราชการสาธารณะอ่ืนๆอย่าง
ต่อเนื่อง  

ยกตัวอย่างเช่น นายช่างฟุ่น อุดมทรัพย์ นายช่างผู้มีส่วนช่วยเหลือหมอบริกส์ในการ
ก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัด,อาคารโบสถ์คริสตจักรที่ 1 ฯลฯ ยังได้สร้างอาคารโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม ขึ้นในปี ค.ศ. 193835 (พ.ศ.2481)อาคารหลังนี้ถึงแม้วัสดุจะถูกเปลี่ยนไปเป็นคอนกรีต แต่
การออกแบบการวางผังและรูปลักษณ์อาคารกลับแสดงออกถึงผังแบบคลาสสิค รูปตัว E แบบ 5 ส่วน
เน้น 3 ส่วน ซึ่งชวนให้นึกถึงอาคารแบคเทลล์ของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมที่สร้างขึ้นก่อนหน้านั้น 10 
ปีอีกกรณีหนึ่ง คืออาคารเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ า
อ าเภอเมืองเชียงราย อาคารหลังดังกล่าวเป็นอาคารไม้สองชั้นฐานคอนกรีต มีระเบียงทางเดินยาว
ด้านหน้าอาคาร ผนังทั้งหลังตีด้วยไม้กระดานแนวนอนแบบซ้อนเกร็ด ที่ส าคัญพบว่าอาคารหลังนี้มี
การวางผังเช่นเดียวกับอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย เป็นลักษณะผังแบบรูปตัวU โดยการแบ่ง
อาคารออกเป็น 3 ส่วน เชื่อมโดยมุขหัวท้าย ในส่วนของอาคารที่พักอาศัยนั้น พบว่าบ้านของนายฟุ่น 
อุดมทรพัย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของคุณลุงวาทินผู้เป็นลูกชาย ได้แสดงออกถึงการส่งผ่าน
รูปแบบและลักษณะการก่อสร้างเช่นเดียวกับอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อาทิเช่น เป็น
อาคารไม้ยกใต้ถุนเตี้ยๆวางอยู่บนเสาตอม่อก่ออิฐโครงสร้างพ้ืนแบบ“Solid Bridging” มีระเบียงอยู่
ด้านหน้าอาคาร ผนังตีด้วยไม้กระดานแนวนอนแบบซ้อนเกร็ด แตกต่างกันเฉพาะการวางผัง ส่วน
รูปทรงหลังคาคล้านกับอาคารยุคมิชชันนารี กล่าวคือเป็นหลังคาแบบหน้าจั่ว และมีการเจาะช่อง
หน้าต่างกลางจั่วนอกจากนั้นยังพบว่า ส่วนของบันไดบ้านด้านหลังมีการก่อด้วยอิฐท าช่องโค้งแบบสัน
โค้งกลม “Arch”เพ่ือใช้เป็นห้องเก็บของส่วนตัวบันไดนั้นพบว่าเป็นโครงสร้างอิฐก่อด้วยระเบียบ
“American bond” เช่นเดียวกับ อาคารโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย และอาคารอ่ืนๆที่สร้าง
ขึ้นในยุคของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35“แอ่วผ่อบ้านเก่าเวียงเจียงฮาย” ล้อล้านนา,(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2553) 

,19 
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ภาพที่ 95 อาคารเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
 

 

 
ภาพที่ 96 อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) 
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ภาพที่ 97 เรือนนายช่างฟุ่นอุดมทรัพย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 98 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเรือนของนายช่างฟุ่น 

 
 
 
 
 
 



 
 

141 
 

ชื่ออาคาร ปีท่ีสร้าง ผัง อธิบายผัง รูปถ่าย ลักษณะอาคาร 
1.ศาลากลาง
จังหวัด
เชียงราย 

ค.ศ.1897 
(พ.ศ.2440) 

 

ผังชั้น 1 
 

 
 ผังชั้น 2 

 

 
ผังชั้น 3 

     ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบ
ยาว  กว้ า ง  14.21 เมตร 
ยาว 37.52 เมตร มีมุขหัว
ท้ายยื่นออกมาเล็กน้อย 
ส่วนกลางอาคารยาว 3 
ช่วงเสา แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่ วนหน้ า เป็ นระเบี ยงมี
บันไดตั้งอยู่ที่ปลายทั้งสอง
ข้าง ส่วนหลังกั้นเป็นห้อง
ท างาน มุขริมสองข้างเป็น
ห้ อ ง โ ถ ง  แ ร ก เ ริ่ ม นั้ น
สันนิษฐานว่าชั้นล่างเป็น
ห้ อ ง ท า ง า น ข อ ง ค ลั ง
มหาดไทย  อัยการและ
ศึกษาธิการ ชั้นสองเป็น
ห้องท างานข้าหลวง ปลัด
จั ง ห วั ด  เ ส มี ย น ต ร า 
สรรพากร ปศุสัตว์และห้อง
ประชุม ชั้นสามท่ีมุขทั้งสอง
เป็นที่เก็บเอกสาร 

ศาลากลางจังหวัดเชียงรายในอดีต 
 

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ปัจจุบัน 

     เป็นอาคารแบบนี โอ
คลาสสิคNeoclassicism) 
ก่ออิฐฉาบปูน แบ่งเป็น 5 
ส่วนส่วนกลางยาว 3 ส่วน 
สูง 2 ชั้น ปลายสองข้าง
เป็นมุขกว้าง 1 ส่วน สูง 3 
ชั้น หลังคามุขเป็นทรงปิรา
มิด มุงกระเบื้องซีเมนต์รูป
ว่าว เจาะช่องเปิดที่ระเบียง
หน้าอาคารซั้งล่าง โดยใช้
โครงสร้ า งคานโค้ งครึ่ ง
ว ง ก ล ม  ( Semi-circular 
arch) ชุด 3 โค้งต่อเนื่อง
ต่อหนึ่งช่วงเสา โดยที่โค้ง
กลางจะกว้างกว่าริมสอง
ข้างเล็กน้อยชั้นบนอาคาร
เป็นหน้าต่างชุด 3 บาน
บานกลางเป็นคานโค้งใหญ่
ขนาบสองข้างด้วยหน้าต่าง
สี่เหลี่ยมแบบพาลลาเดียน
(Palladianwindow) 

ตารางท่ี 1สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงราย ภายใต้บทบาทมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ประเภทอาคารสาธารณะ
สาธารณะ 

1
79
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ชื่ออาคาร ปีท่ีสร้าง ผัง อธิบายผัง รูปถ่าย ลักษณะอาคาร 
2.อาคาร
อ านวยการ  
เรือนจ าเมือง
เชียงราย 

ค.ศ. 1908 
(พ.ศ.2451) 

 
 

 
ผังชั้น 1 

 

 
ผังชั้น 2 

     ผังรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
แคบยาว ด้ านสกัด มี  3 
ช่วงเสา ด้านยาวมี 5 ช่วง
เสาอาคารแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ส่วนกลางอาคารยาว 3 
ช่วงเสา ด้านข้างหัว-ท้าย 
ด้านละ 1 ช่วงเสา ผังชั้น
แรกส่วนกลางอาคารท า
เป็นโถงโล่งสามารถเดิน
ท ะ ลุ ผ่ า น เ ข้ า สู่ ด้ า น ใ น
เรือนจ าได้ ขนาบข้างด้วย
โถงระเบียง มีบันไดตั้งอยู่ที่
ปลายด้ านทิ ศตะวั นตก 
ด้านข้างหัว -ท้ายกั้นเป็น
ห้ องท า งาน  ผั งชั้ นสอง 
ส่ ว น กล า ง เ ป็ น โ ถ ง โ ล ง 
ขนาบด้วยส่วนหัว-ท้าย ซึ่ง
ถูกกั้นเป็นห้องท างาน 

      เป็นอาคารแบบนี โอ
คลาสสิค (Neoclassicism) 
ก่ออิฐฉาบปูน สูง 2 ชั้น 
แบ่งเป็น 3 ส่วนส่วนกลาง
ยาว 3 ช่วงเสา ปลายสอง
ข้างยาว 1 ส่วนหลังคาเป็น
ทรงปั้นหยามุงกระเบื้อง
ซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยม จุดเด่น
ของอาคารอยู่ที่การเจาะ
ช่ อง เปิ ดที่ ร ะ เบี ย งหน้ า
อาคารชั้นล่างให้โปร่ง โดย
ใช้โครงสร้างคานโค้ง(Arch)  
3  โ ค้ ง ต่ อ เ นื่ อ ง กั น ใ ช้
ระเบียบเสาสี่เหลี่ยมหัวเสา
แบบทัสคัน  ส่ วนชั้ นบน
อาคารเจาะเป็นช่องเป็น
สี่เหลี่ยม หน้าต่างอาคาร
ทั้งสองชั้น เป็นหน้าต่าง
ก ร อ บ สี่ เ ห ลี่ ย ม แ บ บ
ห น้ า ต่ า ง พ า ล ล า เ ดี ย น
(Palladian window) 

1
80
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ชื่ออาคาร ปีท่ีสร้าง ผัง อธิบายผัง รูปถ่าย ลักษณะอาคาร 
3.อาคารเรือน
นอนนักโทษ 
เรือนจ าเมือง
เชียงราย 

ค.ศ. 1908 
(พ.ศ.2451) 

 

 
ผังเสาตอม่อ 

 

 
ผังพื้น 

 
 
 

 
 
 

ผังชั้นลอย 

      ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 
วางแกนตามแนวเหนือ-ใต้ 
ผังอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่เป็นเรือนนอน 
และส่ วนที่ เป็ นระ เบี ย ง
ทางเดินรอบอาคาร ภายใน
ส่ ว น ที่ เ ป็ น เ รื อ น น อ น 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่
เป็นชั้นล่าง และส่วนที่เป็น
ชั้นลอย ซึ่งยกพ้ืนวางตาม
แนวยาวของตัวอาคารทาง
ทิศตะวันออก ส่วนระเบียง
ทางเดินด้านสกัดทั้ง 2 ข้าง 
ยก พ้ืนสู งประมาณ  1.5 
เ ม ต ร  มี บั น ไ ด ข น า บ
ด้านข้างทั้ง 2 เพ่ือให้ผู้คุม
สามารถเดินขึ้นไปตรวจดู
นักโทษได้   

       เป็นอาคารไม้ยกพ้ืน มี
บันไดทางขึ้น 2 จุด ตรง
ปลายอาคารด้านข้าง ตัว
อ า ค า ร ล้ อ ม ร อ บ ด้ ว ย
ร ะ เ บี ย ง ไ ม้ ตี เ ป็ น รู ป
กากบาทต่อเนื่องทั้งหลัง 
ภายในเป็นโถงยาวใช้เป็น
เรือนนอนของนักโทษ มี
ประตูด้านข้าง ด้านละ  2 
ป ร ะ ตู ผ นั ง เ รื อ น น อ น
แบ่งเป็น 3ส่วน คือส่วน
ด้ านกลา งส่ วนบน และ
ส่วนล่าง การก่อสร้างเป็น
ร ะบ บ เ ส า แ ล ะค า น รั บ
น้ าหนัก โครงสร้างอาคาร
เป็นไม้ วางอยู่บนเสาตอม่อ
สี่ เ ห ลี่ ย ม ฉ า บ ปู น
ระเบียบทรัสคัน หลังคา
ทรงจั่ ว  ยกคอสองสูง  มี
หลังคาปีกนกลาดเอียงคลุม
ทั้ง 4 ด้าน โครงสร้าง
หลังคาเป็นไม้ค้ ายันทแยง
ระหว่ า งขื่ อกั บจั นทั นมี
ลักษณะเป็นทรัสไม ้
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ชื่ออาคาร ปีท่ีสร้าง ผัง อธิบายผัง รูปถ่าย ลักษณะอาคาร 
4.โบสถ์
คริสตจักรที่ 1 
เวียงเชียงราย 

ค.ศ. 1914 
(พ.ศ.2457) 

 

 
ผังพื้น 

 

 
ผังพื้นชั้นลอย 

      แผนผังอาคารเป็นรูป
กางเขน (Latin Cross) หัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก มี
มุขหน้าและมุขด้านข้าง 
พ้ืนที่ด้านหน้ามุขทุกมุขเว้น
ที่ว่างเป็นระเบียงหน้า แบ่ง
ผังการใช้งานออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ ส่วนห้องโถง
หลัก(Nave) ส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมมีความ
ยาวตลอดทางเข้าด้านหน้า
ถึงแท่นบูชา(Altar)ปีกทั้ ง
ส อ ง ข้ า ง ข อ ง อ า ค า ร 
(Transept) ท าเป็นชั้นลอย
ยกพ้ืนสูง 3.36 เมตร ส่วน
ห้องท้ายโบสถ์ซึ่งมีหลังคา
ลดระดับต่ ากว่าห้องโถง
หลักเคยใช้เป็นห้องเรียน
พระคัมภีร์ส าหรับเด็ก  
 
 

 

โบสถ์คริสตจักรที่ 1 ในอดีต 
 

โบสถ์คริสตจักรที่ 1 ในปัจจุบัน 
 
 

       เป็นอาคารก่ออิฐฉาบ
ปูน จุดเด่นของโบสถ์หลังนี้
อยู่ที่ใต้แนวพ้ืนชั้นลอยซึ่ง
ท าอาเขต (Arcade) เป็น
ซุ้มโค้งก่ออิฐถือปูนข้างละ 
3 ซุ้ม ท าหน้าที่ช่วยถ่าย
น้ าหนักพ้ืนชั้นลอยลงสู่ฐาน
อาคารซึ่งรับกันดีกับซุ้มโค้ง
ของช่องแสงเหนือประตู
และหน้าต่างของอาคาร
โครงสร้างของอาคารเป็น
ระบบก าแพงรับน้ าหนัก 
(Bearing wall) มุข
ด้านหน้าและด้านข้างก่อ
เป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 
4 ต้นเพ่ือรองรับแผงหน้า
จั่วที่เป็นแผ่นไม้ตีซ้อนเกล็ด
ตรงกลางของแผงหน้าจั่ว
ท าช่องหน้าต่างปิดเปิดได้
และที่สันหลังคาทางเข้า
ด้ า นหน้ า มี หอคอย โ ถ ง
สี่เหลี่ยมส าหรับแขวนระฆัง 
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ชื่ออาคาร ปีท่ีสร้าง ผัง อธิบายผัง รูปถ่าย ลักษณะอาคาร 
5.อาคาร
อ านวยการ 
โรงพยาบาลโอ
เวอร์บรุ๊ค 

ค.ศ.1908 
(พ.ศ.2451) 

ผังชั้น 1 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ผังชั้น 2 

       ผังเป็นรูปตัว V แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ
ส่วนหัวมุมอาคารและส่วน
ปีกทั้งสองข้าง ส่วนหัวมุม
อาคารเน้นด้วยมุขทางเข้า
หลั ก  มุ ขด้ านหน้ านี้ ถู ก
เชื่อมต่อด้วยปีกทั้งสองข้าง 
ห้องต่างๆวางเรียงไปตาม
ความยาวของอาคารด้าน
ละ 5 ช่วงเสา ด้านหลัง
อาคารเป็นระเบียงทางเดิน 
ด้ า น ห น้ า เ ป็ น ร ะ เ บี ย ง
ทาง เดิ นตั้ ง แต่ มุ ขกลา ง
จนถึงช่วงเสาที่ 2 ของปีก
แต่ละด้าน ผังอาคารทั้ง 2 
ชั้น แบ่งพ้ืนที่เป็นห้องต่างๆ
อาทิเช่น ห้องรับแขกห้อง
ท างาน ห้องตรวจ ห้อง
คลินิก ห้องอาหาร ห้อง
เอ็กซเรย์ เป็นต้น 

 

อาคารอ านวยการ 
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คในอดีต 

 

 
อาคารอ านวยการ 

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คปัจจุบัน 
 

     อาคารอิฐสอปูนสูง 2 
ชั้นเดิมนั้นอาคารหลังนี้มี 3 
มุข กล่าวคือมุขกลางและ
มุขหัวท้ายเชื่อมด้วยปีก มุข
ทั้งสามยื่นเก็จออกมาจาก
อาคาร  จุ ด เด่ นอยู่ ที่ มุ ข
กลางที่ส่วนบนสุดท าเป็น
แผงหน้าจั่ว ซึ่งเป็นแผ่นไม้
ตีซ้อนเกล็ดตรงกลางของ
แผงหน้าจั่วท าช่องหน้าต่าง
สี่เหลี่ยมมีบานหน้าต่างกรุ
กระจกปิดเปิดได้และที่สัน
หลังคามุขทางเข้าด้านหน้า
มี ห อค อย โ ถ ง สี่ เ ห ลี่ ย ม
ส าหรับแขวนระฆัง (Bell 
Tower) ห ลั ง ค า ท ร ง
ปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องดิน
ขอ หน้ าต่ า ง เป็ นกรอบ
สี่ เหลี่ยมชนิดบานคู่  การ
ก่อสร้างเป็นอาคารแบบก่อ
อิฐระบบก าแพงรับน้ าหนัก
(Bearing wall)  
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ชื่ออาคาร ปีท่ีสร้าง ผัง อธิบายผัง รูปถ่าย ลักษณะอาคาร 
6.อาคาร 
แบคแทลล์ 
โรงเรียน
เชียงราย
วิทยาคม 

ค.ศ.1927 
(พ.ศ.2470) 

ผังชั้น 1 
 

ผังชั้น 2 

       ผังมีลักษณะเป็นรูป
ตัว E แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนกลางและส่วน
หั ว ท้ า ย  มุ ขหั ว ท้ า ย ยื่ น
ออกมาเล็กน้อย ส่วนกลาง
อาคารยาวประมาณ 3 เท่า
ของมุขหัวท้ายแบ่งเป็น 2 
ส่วน ส่วนหน้าเป็นระเบียง
มีบั น ไดตั้ งอยู่ ตร งกลาง
อาคาร ส่วนหลังกั้นเป็น
ห้องเรียน มุขริมสองข้าง
สันนิษฐานว่าเป็นห้องพัก
คร ู
 

 
 
 
 
 
 

อาคารแบคแทลล์ ในอดีต 
 
 

 
 
 
 

 
อาคารแบคแทลล์ในปัจุบัน 

         อ าค า ร แบบนี โ อ
คลาสสิค (Neoclassicism) 
ก่ออิฐฉาบปูน แบ่งเป็น 5 
ส่วนส่วนกลางยาว 3 ส่วน 
สูง 2 ชั้น ปลายสองข้าง
เป็นมุขกว้าง 1 ส่วน สูง 2 
ชั้ น เช่นกัน  หลั งคาทรง
ปั้ นหยายกจั่ ว ด้ านสกั ด 
ภายหลังได้ต่อเติมห้องใต้
หลังคาขึ้น ด้านหน้าอาคาร
ส่วนกลางชั้นแรกมีมุขหน้า
ยื่นออกมาท าหน้าที่ เป็น
ทางเข้าหลัก ขนาบด้วย
ระเบียงทางเดินทั้งสองข้าง 
ส่วนมุขหัวท้ายเป็นผนังทึบ
มีการเจาะช่องหน้าต่าง
สี่ เหลี่ยมระหว่างช่องเสา
โดยรอบ  บริ เ วณชั้ น  2 
เหนือมุขทางเข้าด้านหน้า 
ท าเป็นระเบียงคอนกรีตยื่น
ออกมา  ตรงกลางผนั ก
ระเบียงด้านหน้า ออกแบบ
ให้เป็นแท่นวางเสาธง 
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ชื่ออาคาร ปีท่ีสร้าง ผัง อธิบายผัง รูปถ่าย ลักษณะอาคาร 
7.โรงเรียน
สตรีวิชชาคาร 

ค.ศ.1914 
(พ.ศ.2457) 

 
 
 
 
 

     ลั ก ษ ณ ะ ผั ง
สี่ เ ห ลี่ ย ม ผื น ผ้ า  ก ว้ า ง
ประมาณ 18 เมตร ยาว 
34  เมตร อาคารหันหน้า
ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ 
 

        เป็นอาคารชั้นเดียว 
ก่ออิฐฉาบปูน ผนังค่อน
ข้างหน้า จุดเด่นของอาคาร
คือ การเจาะช่องประตูและ
หน้าต่างเป็นแบบโค้งครึ่ง
ว ง ก ล ม  ( Semi-circular 
arch)ทางเข้าอาคารเว้นที่
เป็นระเบียง มีเสาสี่เหลี่ยม
เดิน เส้นปูนหัว เสาเรียบ
ค ล้ า ย แ บ บ ทั ส คั น 
(Tuscan) 4 ต้น รองรับ
หน้าบันหลังคาแบบจั่วกรีก 
ซึ่งเป็นแผ่นไม้ตีซ้อนเกล็ด
ตรงกลางของแผงหน้าจั่ว
ท าช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยมมี
บานหน้าต่างกรุกระจกปิด
เปิ ด ไ ด้  หลั ง ค ามุ ง ด้ ว ย
กระ เบื้ อ งลอนคู่  เ หนื อ
หลังคาด้านทิศเหนือ มีช่อง
ปล่องไฟก่ออิฐจากพ้ืนทะลุ
ผ่ าน โค ร งส ร้ า งหลั ง ค า
ขึ้ น ม า  ค ล้ า ย ลั ก ษ ณ ะ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของ
อเมริกัน 

1
85

 



148 
 

 
 

ตารางท่ี 2 สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงราย ภายใต้บทบาทมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนประเภทอาคารที่พักอาศัย 

ชื่ออาคาร ปีท่ีสร้าง ผัง อธิบายผัง รูปถ่าย ลักษณะอาคาร 
1.บ้านพัก
มิชชันนารี 

ค.ศ. 1899-
1909  
(พ.ศ. 
2442-
2452) 

       ผั งสี่ เ หลี่ ยม เน้ นมุ ข
หน้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คื อ ส่ ว น มุ ข ห น้ า  แ ล ะ
ส่วนตัวอาคาร การจัดแบ่ง
พ้ื นที่ ใ ช้ ส อยภาย ในนั้ น
สันนิษฐานดังนี้ ผังชั้นแรก
ส่วนมุขหน้าเป็นระเบียง
เชื่ อมด้วยประตูทางเข้ า
หลัก ส่วนตัวอาคารมีการ
จัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น
ห้องนั่ ง เล่น  ห้องอาหาร 
ห้องครัว ตรงกลางอาคารมี
บั น ไ ด ทา ง ขึ้ น สู่ ชั้ น ที่  2  
ส่วนผังชั้นที่  2 นั้นมี โถง
ทางเดินตรงกลาง เชื่อมไป
ถึงส่วนที่เป็นมุขหน้า ซึ่งกั้น
เป็นห้องไว้ ขนาบข้างด้วย
ห้องต่ า งๆ เช่นห้องนอน 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านพักมิชชันนารีในอดีต 
 
 

 
 
 
 
 

 
บ้านพักมิชชันนารีปัจจุบัน 

 

      อาคารก่ออิฐฉาบปูน 
สูง 2 ชั้น มุขหน้าซึ่งเป็น
ทางเข้าหลักแบ่งเป็น 3 
ช่วงเสา ชั้นแรกท าเป็นเสา
ลอยตัวสี่ เหลี่ ยม  4 ต้น 
รองรับส่วนมุขของชั้นที่ 2 
เหนือขึ้นไปเป็นหน้าจั่ ว
แบบกรีก แผงหน้าจั่วเป็น
แผ่นไม้ตีซ้อนเกล็ดตรง
กลางท าช่องสี่ เหลี่ ยมมี
บานหน้าต่างกรุกระจกปิด
เปิดได้ถัดจากมุขเป็นส่วน
ข อ ง ตั ว อ า ค า ร  แ บ่ ง
อ อ ก เ ป็ น ส่ ว น หั ว แ ล ะ
ส่วนท้ายด้านละประมาณ 
1 ช่วงเสา มีการเจาะช่อง
หน้าต่างสี่ เหลี่ ยมบานคู่
ระหว่างช่องเสาโดยรอบ
อาคาร เหนือหลังคาด้าน
ทิศตะวันออกมีปล่องไฟ 
การก่อสร้างใช้ระบบผนัง
รับน้ าหนัก 
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ชื่ออาคาร ปีท่ีสร้าง ผัง อธิบายผัง รูปถ่าย ลักษณะอาคาร 
2.บ้านพัก
แพทย์
โรงพยาบาล
โอเวอร์บรุ๊ค 

ค.ศ.1925-
1941  
(พ.ศ. 
2468-
2484) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังชั้น 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผังชั้น 2 

    ผังสี่เหลี่ยมเชื่อมต่อกัน
คล้ายรูปตัว T แบ่ง พ้ืนที่
ออกเป็น  3  ส่ วน  2  ชั้ น 
ดั ง นี้  ผั ง ชั้ น ที่  1  ส่ ว น
ด้านหน้า เป็นเฉลียงเชื่อม
ด้วยทางเข้าหลักและโถง 
ส่วนกลางเป็นห้องประชุม 
ห้องน้ าและห้องนอน ตรง
กลางเป็นบันได ส่วนท้าย
เป็ น พ้ืนที่ อี กชุ ดหนึ่ ง ซึ่ ง
น่ า จ ะ ส ร้ า ง ขึ้ น ที เ ห ลั ง
ประกอบด้วย เฉลียงหลัง
บ้าน ห้องเก็บของห้องครัว 
ผังชั้นที่  2 ส่วนด้านหน้า 
เป็นเฉลียง ห้องเก็บเอกสาร 
ห้องนอน และห้องนั่งเล่น 
ส่วนกลางกั้นเป็นห้องนอน 
ห้ อ ง น้ า  ส่ ว น ท้ า ย เ ป็ น
ระเบียงเปิดโล่งพ้ืนส่วนนี้
เป็นหลังคาของพ้ืนที่หลัง
บ้าน 

       อาคารก่ออิฐฉาบปูน
มีระเบียงรอบ สูง 2 ชั้น 
ส่วนหน้าซึ่งเป็นทางเข้า
หลักแบ่งเป็น 3 ช่วงเสา 
รองรับหลังคารอบนอกชั้น
ล่างเป็นระเบียงมีพนักก่อ
อิฐเชื่อมกับเสา ชั้นบนรอบ
นอกมีระเบียงกั้นด้วยพนัก
ลูกกรงไม้สี่ เหลี่ยมตีเป็น
ช่องๆยึดติดกับแนวเสา 
เจาะช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยม
บานคู่ โ ด ย รอบอาคา ร 
จุด เด่นของอาคารอยู่ที่
หลังคา กล่าวคือ หลังคา
ทรงปั้นหยา(Hip roof)มุง
ด้วยกระเบื้องว่าว ประดับ
ด้วยมุขหน้าต่างหลังคา 
(Dormer) รูปจั่วโดยรอบ
ทั้งสี่ด้าน การก่อสร้างเป็น
ระบบก าแพงรับน้ าหนัก
(BearingWall) โครงสร้าง
ห ลั ง ค า ไ ม้ แ บ บ ท รั ส 
(Truss)  
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ชื่ออาคาร ปีท่ีสร้าง ผัง อธิบายผัง รูปถ่าย ลักษณะอาคาร 
3.จวนผู้ว่า
ราชการ
จังหวัด
เชียงราย 

ค.ศ. 1899-
1909  
(พ.ศ. 
2442-
2452) 

       เป็นอาคารผังสี่เหลี่ยม
เน้นมุขหน้า ผังส่วนแรก
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ระเบียงหรือเฉลียงด้านหน้า 
ส่วนที่แบ่งเป็นห้องๆภายใน
อาคาร  และส่ วนที่ เ ป็ น
ระเบียงหลังบ้าน ผังส่วนที่
สองเชื่อมต่อจากระเบียง
ด้านหน้าทางทิศตะวันตก 
แบ่งห้องเป็นห้องครัวและ
เรือนพักคนใช้  
 

 
 
 
 
 
 
 

จวนผู้ว่าเชียงรายในอดีต 
 

 
 

 
 
 
 

จวนผู้ว่าเชียงรายปัจจุบัน 
 

     เป็นอาคารไม้ยกใต้ถุน
สูง ทางเข้าหลักด้านหน้า
เดิมสร้างเป็นมุขยื่นออกมา
มี ช า น รั บ บั น ไ ด ข น า บ
ด้านข้างขวาซ้าย(ภายหลัง
ปรับให้เป็นบันไดทางขึ้น
ด้านหน้าทางเดียว)ถัดไป
เป็นระเบียงหรือเฉลียง
เชื่อมต่อด้วยโถงรับแขก
ด้ า นหน้ า เ ป็ นห้ อ ง โ ถ ง
ขนาดใหญ ่ภายในแบ่งเป็น
ห้องต่ า งๆ  จุ ด เด่ นของ
อาคารคือหลังคาซึ่งเป็น
หลังคาทรงปั้นหยายกสูงมี
จั่วเล็กอยู่ด้านหน้าเพ่ือเน้น
ทางเข้ า  ภายหลั งสร้ าง
ห ลั ง ค า ค ลุ ม ทั้ ง บั น ไ ด
หลังคามุงด้วยกระเบื้อง
ลอนมีหน้าต่างรอบเพ่ือ
การระบายอากาศและเปิด
มุมมองไปยังสวนที่ปลูก
ประดับโดยรอบ 
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บทที่ 5 
สรุป 

 
ปรากฏการณ์ในศตวรรษที่ 19 ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นผลท าให้เกิดการ

ขยายตัวของประชากรไปทั่วทั้งยุโรปและอเมริกา ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวยังผลให้เกิดการขยายตัว 
ทางวัฒนธรรมด้วย กล่าวคือ สถาบันทางศาสนาหลายคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ
เป็นกระแสกระตุ้นให้คนกลับมาศรัทธาในคริสต์ศาสนา กระแสดังกล่าวได้สร้างทัศนคติให้
ชาวตะวันตกส่วนหนึ่งท าหน้าที่เป็นมิชชันนารีในการออกเดินทางสู่ดินแดนต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ 
คริสต์ศาสนาขณะที่ช่วงเวลาดังกล่าวความเข้าใจของชาวตะวันตกในหมู่ชนที่ไม่ใช่ชาวตะวันตกมักเป็น
ความเข้าใจแบบจักรวรรดินิยม กล่าวคือการภาคภูมิใจในความเป็นตะวันตกของตนเองว่ามีความเจริญ
เหนือกว่าชาติที่มิใช่ตะวันตก และเชื่อว่าชาติของตนมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปปกครองเพ่ือน าความเจริญ
ไปเผยแพร่ในประเทศที่ล้าหลัง แนวคิดดังกล่าวท าให้มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่เดินทางออก
นอกประเทศมองว่าความเจริญและความดีงามที่เหนือกว่านั้นเป็นผลพวงจากการที่ชาติของตนเป็นค
ริสเตียนอยู่ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้มิชชันนารีจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
เผยแพร่คริสต์ศาสนาไปยังดินแดนอื่น 

เมื่อมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนเดินทางเข้ามาสู่ในดินแดนล้านนาเมื่อศตวรรษที่
ผ่านมา จึงมองว่า ล้านนาเป็นพ้ืนที่ที่ล้าหลัง เต็มไปด้วยผู้คนและวัฒนธรรมที่ไม่มีความเจริญ  ซึ่งก็
เนื่องมาจากดินแดนแห่งนี้ไม้รู้จักคริสต์ศาสนา ด้วยเหตุนี้กระบวนการเผยแพร่คริสต์ศาสนาจึงถือ
ก าเนิดขึ้นที่เชียงใหม่เป็นอันดับแรกดัวยยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ อันได้แก่ การะประกาศศาสนา 
การศึกษา และการแพทย์สาธารณะสุข บทบาทของมิชชันนารีในกระบวนการเผยแพร่คริสต์ศาสนานี้
เป็นผลท าให้เกิดอาคารสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือรองรับกิจกรรมสมัยใหม่ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจดังกล่าว อาทิเช่น โบสถ์คริสต์, โรงเรียน,โรงพยาบาล รวมถึง
บ้านพักอาศัย 

รูปแบบและวิธีการเผยแพร่คริสต์ศาสตร์ดังกล่าวถูกน ามาใช้ทั่วทั้งหัวเมืองล้านนา
นับตั้งแต่ เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ น่าน และเชียงรายซึ่งเป็นศูนย์มิชชั่นสุดท้ายที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ทางการเมื่อปีค.ศ. 1897 (พ.ศ.2440)การเผยแพร่คริสต์ศาสนาที่เชียงรายนับเป็นกรณีหนึ่งที่ถือได้ว่ามี
ความน่าสนใจและแตกต่างจากหัวเมืองอ่ืนๆในล้านนา เนื่องจากพบว่ามีอาคารสถาปัตยกรรมอีกหลาย
หลังที่ถูกสร้างขึ้นโดยมิชชันนารี แต่รูปแบบหน้าที่การใช้สอยของอาคารดังกล่าวอยู่นอกเหนือไปจาก 
พันธกิจหรือยุทธศาสตร์หลักทั้ง 3 ประการของมิชชันนารี กล่าวคือพบว่ามิชชันนารีอเมริกัน  
เพรสไบทีเรียนได้สร้างอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลสยามขึ้นในเมืองเชียงราย ซึ่งได้แก่ อาคารศาลา
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กลางจังหวัด เรือนจ า และจวนผู้ว่า นั่นก็หมายความว่านอกเหนือไปจากบทบาทด้านการ
เผยแพร่คริสต์ศาสนาแล้ว มิชชันนารียังมีบทบาทส าคัญทางการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับสยามและล้านนา
อีกด้วย 

เมื่อพิจารณาจากเหตุและปัจจัยต่างๆจึงพบว่ามิชชันนารีเดินเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา 
ในเมืองเชียงรายในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การปรับปรุง
บ้านเมืองให้ทันสมัย และการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
ในประเทศสยาม 

พระราชประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงบ้านเมืองยังสืบเนื่องมาจากการที่ในขณะนั้น
มหาอ านาจตะวันตกได้แก่ อังกฤษและฝรั่งเศสก าลังขยายอ านาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือแสวงหาอาณานิคมการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยก็เพ่ือมิให้มหาอ านาจเหล่านี้ใช้ความล้าหลัง
ของสยามเป็นข้ออ้างในการขอสิทธิ์ต่างๆ เพ่ือหาเหตุในการเข้ายึดครองประเทศ 

จนถึงปี ค.ศ. 1896 (พ.ศ.2439) หลังจากท่ีอังกฤษและฝรั่งเศสได้ลงนามในสัญญารับรอง
การคงอยู่ของสยามและพ้ืนที่สองฟากของลุ่มเจ้าพระยาให้เป็นรัฐกันกระทบ (Buffer State) ระหว่าง
เขตอิทธิพลของมหาอ านาจทั้งสองแล้ว การปฏิรูปการปกครองและการพัฒนาบ้านเมืองจึงได้มีการ
ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ ขณะที่เชียงรายถือได้ว่าเป็นเมืองส าคัญของล้านนาที่สยาม 
ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของอาณาจักรล้านนาและมีพรมแดนติดต่อ
กับพม่าและลาว ซึ่งตกอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วในขณะนั้น และที่ส าคัญเชียงราย
ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนของรัฐสยามที่อยู่ในข้อตกลงของอังกฤษและฝรั่งเศส เชียงรายจึง
กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ที่สยามพยายามด าเนินนโยบายเข้ามาแทรกแซง เพ่ือป้องกันการ
ขยายตัวของชาติเจ้าอาณานิคมตะวันตกต่อดินแดนดังกล่าว นโยบายที่ส าคัญในการที่จะป้องกันมิให้
ชาติตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ายึดครองได้ นั่นก็คือการท าให้ชาติตะวันตกเห็นว่าเมืองเชียงราย
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยามที่มีความเจริญและทันสมัยเทียบเท่ากับชาติผู้รุกรานเหล่านั้นและสิ่งที่
แสดงออกถึงความทันสมัยหรือความ “ศิวิไลซ์” ได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือลักษณะทางกายภาพของ
บ้านเมืองที่แสดงออกถึงความเป็นตะวันตกด้วยรูปแบบผังเมือง อาคารสถาปัตยกรรม โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและการสุขาภิบาลตามแบบตะวันตก 

แต่อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาเมืองเชียงรายให้ทันสมัยแบบตะวันตกได้นั้น ขณะนั้นถือ
ได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสามารถของรัฐบาลสยามที่จะกระท าเพียงล าพังได้ เนื่องจากในช่วง
เวลาดังกล่าวสยามยังขาดแคลนผู้ช านาญการในสาขาต่างๆ แม้แต่ในการพัฒนาบ้านเมืองที่ส่วนกลาง
นั้น ก็ยังได้มีการว่าจ้างสถาปนิกที่ปรึกษาชาวต่างประเทศมารับราชการร่วมกันพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่เข้ามาปฏิบัติพันธกิจในเชียงรายขณะนั้นจึง
กลายเป็นเครื่องมือส าคัญที่รัฐบาลสยามน ามาใช้เพ่ือสร้างความ“ศิวิไลช์”ให้แก่เมืองเชียงราย โดยการ
วางผังเมือง ก่อสร้างอาคารที่ท าการรัฐบาลสยาม หรือศาลากลาง เรือนจ า รวมไปถึงที่พักของข้าหลวง
หรือจวนผู้ว่าด้วยอาจจะเห็นว่ามิชชันนารีซึ่งเป็นชาวตะวันตก น่าจะมีความเหมาะสมที่สุดในการ
ก่อสร้างอาคารแบบตะวันตกเพ่ือให้ชาวตะวันตกที่อยู่รอบข้างรับรู้ถึงความทันสมัยของสยาม แต่
อย่างไรก็ตามอาคารสถาปัตยกรรมที่มิชชันนารีได้สร้างขึ้นในเมืองเชียงรายนั้นกลับแสดงออกถึง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากอาคารแบบตะวันตกแท้ๆและอาคารแบบตะวันตกที่ปรากฏขึ้นใน
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ส่วนกลาง กล่าวคือ อาคารแต่ละหลังมีลักษณะร่วมกันคือแสดงออกถึงความงดงามในแบบเรียบงาย 
ไม่เน้นการประดับตกแต่ง ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากแนวคิดทางปรัชญาของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตส
แตนท์ทีเ่น้นการปฏิรูปคุณภาพชีวิตมากกว่าความฟุ่มเฟือยทางด้านวัตถุ รูปแบบอาคารสถาปัตยกรรม
จึงแสดงออกมาอย่างประหยัดและเรียบง่ายที่พอจะมีการประดับตกแต่งบ้างก็คืออาคารศาลากลาง
ของรัฐบาลสยาม ที่แสดงออกถึงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิคเพื่อให้ดูเข้มขลังและมีอ านาจ
นอกเหนือไปจากนั้นอาคารส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ถูกดัดแปลง
ให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นรูปแบบของอาคารจึงคลี่คลายไปจากอาคารต้นแบบในยุโรปและอเมริกา 
นอกจากนั้นการสร้างระเบียงหรือเฉลียง รวมทั้งวัสดุการก่อสร้างที่นิยมใช้ “ไม้” ที่มีอยู่หนาแน่น 
ในท้องถิ่นในมาเป็นวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ผนัง  พ้ืน เพดาน ลักษณะดังกล่าว ชวนในนึกถึงรูปแบบ
สถาปัตยกรรม Romanticism แนวเรือนพ้ืนบ้าน (Vernacular Architecture) ซึ่งได้รับแนวคิดจาก
กระแสศิลปะและช่างฝีมือ (Artand Crafts Movement) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 

กล่าวโดยสรุปสถาปัตยกรรมในเมืองเชียงรายที่ปรากฏขึ้นภายใต้บทบาทของมิชชันนารี
อเมริกันเพรสไบทีเรียน ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์แห่งยุคสมัยที่ไม่เคย 
เกิดข้ึนมาก่อน เนื่องจากแต่เดิมการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมในดินแดนแถบนี้มักมีลักษณะเฉพาะ 
ซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อ รสนิยมความงาม การสั่งสมองค์ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหาและเทคโนโลยี  
ในการเลือกรับปรับใช้ให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ สถาปัตยกรรมที่ถูกน าเข้ ามาโดยกลุ่มมิชชันนารี
เหล่านี้จึงถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่จากต่างแดนที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นในภูมิประเทศและบริบทที่แตกต่างไป
จากดินแดนต้นก าเนิด แต่อย่างไรก็ตาม หากเราเข้าใจว่าสถาปัตยกรรมเป็นวิธีการจัดสรรบริเวณที่ว่าง
ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการ เราจะพบว่าสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในดินแดน
ล้านนานี้ จึงเป็นผลิตผลทางความคิดและเจตจ านงของเหล่ามิชชันนารีที่ต้องการจัดการพ้ืนที่ว่าง  
(ในดินแดนที่มิใช่ต้นก าเนิดของตน) เพ่ือประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการ ซึ่งความต้องการของ  
พวกเขาเหล่านั้นก็คือบริบทแวดล้อมรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบเดียวกับสิ่งที่พวกเขาจากมา 
นั้นก็คือความเป็นตะวันตก และสิ่งเหล่านี้เองที่พวกเขามองว่าเป็นความทันสมัย “ศิวิไลซ์” ที่เกิดขึ้น
จากการเป็นคริสเตียน ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพ่ือที่จะให้คนพ้ืนเมืองยอมรับและเห็นคุณค่าความเหนือกว่า
ทางวิทยาการเพ่ือน าไปสู่การสร้างสังคมคริสเตียนในเมืองเชียงราย ขณะที่รัฐบาลสยามมองว่าอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความทันสมัยบนพ้ืนที่ชายแดน
เพ่ือให้ชาติตะวันตกยอมรับว่าล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสยามและมีความทันสมัยไม่แพ้ 
ชาติตะวันตกเจ้าอาณานิคมเหล่านั้น ด้วยแนวคิดและกระบวนการที่สอดคล้องกันระหว่างรัฐบาล
สยามกับมิชชันนารี ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักอาจจะต่างกัน เพราะฝ่ายหนึ่งมองว่าความทันสมัย  
จะน าไปสู่การสร้างรัฐชาติที่เป็นหนึ่งเดียว ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าความทันสมัยจะน าไปสู่การสร้าง
สังคมคริสเตียนที่สมบรูณ์แบบแต่อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของอาคารรูปแบบใหม่นี้ก็นับว่ามีประโยชน์
อย่างมากต่อคนในท้องถิ่นเชียงรายสมัยนั้น เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ท าให้รูปแบบวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม 

ด้วยเหตุนี้อาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้บทบาทของมิชชันนารี
อเมริกันเพรสไบทีเรียนในเมืองเชียงรายนั้น จึงถือได้ว่ามีความส าคัญและมีคุณค่าในฐานะเป็นหลักฐาน
ที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นเมืองเชียงรายและ
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ระดับประเทศชาติ การศึกษาในครั้งนี้จึงคาดหวังว่าจะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์หวงแหนและส่งผล
ให้เล็งเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญและคงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าหากอาคารมิชชันนารีที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่หลัง
เหล่านี้ถูกรื้อถอดลงโดยคนรุ่นหลังที่ไม่เห็นคุณค่า 
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