
จากกาดก้อม  แลดู...กาดหลวง 

ผูเ้ขียน : ปาณิศา  คงสมจิตต ์

นกัเอกสารสนเทศ : หอ้งสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร 

• ความนํา 

 “ขอเชิญบุคลากร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เลือกซ้ือสินคา้ อาหารพิน้เมืองและผกัอินทรีย ์  

ร่วมฉลอง 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ สนามหนา้อาคารรัตนโกสินทร์ 200ปี  (ตั้งแต่เวลา  

10.00 – 16.30 น.) ทุกวนัศุกร์ เร่ิมตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้ไป” 

 จากป้ายขอ้ความประชาสัมพนัธ์ท่ีปรากฏอยูท่ ั้งบริเวณหนา้เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

และบนหนา้เวบ็ไซตข์องคณะผลิตกรรมการเกษตร  ทาํให้ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสไปแวะชมและเลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีผูน้าํมาจาํหน่ายในบริเวณดา้นหนา้อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซ่ึงเปิดเป็นพื้นท่ี

ใหว้างจาํหน่ายสินคา้เรียกวา่ “กาดกอ้ม 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร” บรรยากาศค่อนขา้งจะร่มร่ืน

ภายใตต้น้ไมน้อ้ยใหญ่ท่ียนืแผต่วัเรียงรายให้ร่มเงาแก่ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีนาํสินคา้เขา้มาจาํหน่าย 

 ผูเ้ขียนไดเ้ดินแวะชมสินคา้และซ้ือของหลายอยา่งติดไมติ้ดมือกลบัมาดว้ย ซ่ึงก็สังเกตเห็นวา่

มีสินคา้มากมายไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้พื้นเมือง พืชผกัไมผ้ลต่างๆ จาํพวก  ผกับุง้ กะหลํ่าปลี ผกักวางตุง้  

 

                       ภาพท่ี 1......เลือกซ้ือผกั-ผลไมร้าคาถูก 



ฟักทอง พริก กระเทียม มะเขือเทศ กลว้ย มะขาม มะละกอ มะม่วง ชมพู ่ฯลฯ รวมไปถึงอาหารการกิน

และขนมอร่อยๆ ท่ีตอ้งหอบห้ิวมาเป็นของทานเล่นทั้ง ก๋วยเต๋ียวผดัไทย ไข่ป่าม ไข่เคม็ไชยา ขนม

เป๊ียะ ขนมขา้วเกรียบปากหมอ้ ขนมดอกจอก ขา้วเม่าทรงเคร่ือง ขนมไทยซ่ึงเป็นขนมหวานเพชรบุรี 

                  

          ภาพท่ี 2..........ขนมหวานเพชรบุรี  

                                                            

                                                                               ภาพท่ี 3....ก๋วยเต๋ียวผดัไทย 

ประเภท ทองหยบิ ทองหยอด อาลวั(เป็นเมด็เล็กๆ มีสีหวานสวย) ตลอดจนนํ้าสมุนไพร นํ้ากระเจ๊ียบ 

ใบบวับก นํ้ามะขาม ชามะนาว นํ้าเก๊กฮวย นํ้าสตรอเบอร่ี หรือใครท่ีช่ืนชอบตน้ดอกกลว้ยไม ้(ช่วงน้ี

กลว้ยไมห้ลายพนัธ์ุกาํลงัออกดอกสะพร่ัง มีสีสวย) ก็มีขาย ราคาถูกมาก เม่ือเทียบกบัท่ีวางขายตาม 



                          

                           ภาพท่ี 4.....กลว้ยไมอ้อกดอก 

ทอ้งตลาดทัว่ไป ส่วนคนท่ีอยากไดต้น้ผกัสวนครัวไปปลูกก็มีใหเ้ลือกซ้ือกลบัไป เรียกวา่นาํไปปลูกได้

สบายๆ โดยไม่ตอ้งรอลุน้เหมือนท่ีนาํเมล็ดไปเพาะเองวา่จะข้ึนหรือไม่ข้ึนดี 

 จากการท่ีไดไ้ปแวะเท่ียวชมกาดกอ้ม 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ซ่ึงเป็นโครงการ 40 ปี

ของคณะผลิตกรรมการเกษตรท่ีจะจดัต่อเน่ืองกนัไปทุกวนัศุกร์แลว้ คาํวา่กาดกอ้มฯ ยงัทาํใหผู้เ้ขียน

นึกถึงและเกิดความสนใจใคร่รู้ท่ีจะสืบคน้ตลอดจนตอ้งขยบัปากกามาเขียนเป็นเร่ืองราว  ถ่ายทอด

ออกมาเป็นบทความ “จากกาดกอ้ม  แลดู...กาดหลวง” ท่ีผูอ่้านจะไดท้ราบกนัต่อไป 

                  

                                       ภาพท่ี 5......ร้านคา้บริเวณกาดกอ้มฯ       

 



                                             

                                                                               ภาพท่ี 6.....เส้ือผา้พื้นเมือง 

• จากกาดก้อม 

 ถา้เอ่ยคาํวา่ “กาด” หลายคนท่ีไม่คุน้เคยกบัคาํพดูและความหมายของภาษาลา้นนาอาจจะงง

หรือไม่เขา้ใจ แต่ถา้บอกวา่ กาด ก็คือ ตลาด ทุกท่านก็จะร้องบางออ้ทีเดียว คาํวา่ “กาด” เป็นภาษา

พื้นบา้นของลา้นนา หมายถึง ตลาดท่ีคนเรานิยมไปเดินซ้ือของกินของใช ้ซ่ึงมกัจะอยูต่ามขา้งถนน

หรือบริเวณใจกลางของหมู่บา้น 

 ในการวจิยั การสืบคน้หลกัฐานทางการศึกษาในลา้นนา สมโชติ  อ๋องสกลุ (2545) ไดร้ะบุวา่ 

กาดมีหลายประเภท เช่น 

กาดหมั้ว หมายถึง ตลาดสด ตลาดนดั ตลาดท่ีขายเฉพาะเวลาเชา้ 

กาดแลง หมายถึง ตลาดท่ีขายของเฉพาะตอนเยน็ 

กาดลาดและกาดเลิง หมายถึง ตลาดท่ีมีของขายตลอดวนั 

กาดหลวง หมายถึง ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีคนมาคา้ขายมาก 

กาดลี หมายถึง ตลาดท่ีมีขนาดยอ่มกวา่กาดหลวง 

กาดข่วง หมายถึงตลาดท่ีมีขนาดเล็ก 

กาดกอ้ม หมายถึง ร้านขายของชาํ เป็นตลาดขนาดเล็กท่ีชาวบา้นท่ีอาศยัในแต่ละชุมชนจดัข้ึน 



กาดผ ีหมายถึง บริเวณท่ีโล่งในป่า มีลมพดัเยน็สบาย 

มีผูก้ล่าววา่ ถา้อยากจะเห็นวิถีชีวติความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ วา่เป็นอยา่งไรก็ใหไ้ป

ดูท่ีกาดหรือตลาดของชุมชนนั้น ไม่วา่จะเป็นพืชผกั ผลไม ้เส้ือผา้ ฯลฯ ลว้นมีขายอยูใ่นกาดหรือตลาด

แทบทั้งส้ิน โดยเฉพาะชาวบา้นหรือคนในชุมชนก็จะพากนัมาจบัจ่ายซ้ือขา้วของเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ 

ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงเราก็สามารถจะมองเห็นภาพเก่ียวกบัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นในชุมชนไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

คนในทอ้งถ่ินท่ีผูเ้ขียนคุน้เคยและไปคุยดว้ยเล่าใหฟั้งวา่ การเรียกช่ือกาดนั้น บางคร้ังก็เรียก

ตามเวลาท่ีคนเขา้ไปจบัจ่ายซ้ือขายสินคา้ เช่น  

กาดเจา๊ – เป็นกาดท่ีมีการซ้ือขายสินคา้กนัตั้งแต่เชา้ตรู่จนถึงเวลาสาย 

กาดแลง – เป็นกาดท่ีคนเขา้ไปซ้ือของขายของกนัตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายแก่ๆ จนถึงช่วงเยน็คํ่า 

กาดหมั้วหรือกาดเริง – เป็นกาดท่ีมีคนเขา้ไปซ้ือของขายของกนัตลอดทั้งวนั 

กาดกอ้ม – เป็นกาดขนาดเล็กของชาวบา้นในชุมชน ของท่ีวางขายจะแบกะดิน วางบนพื้น

หรือเป็นเพียงเพิงขายของริมทางก็ได ้

นอกเหนือไปจากน้ี การตั้งช่ือกาดก็ยงันิยมตั้งช่ือตามบุคคลและสถานท่ี เช่น กาดอุย๊เป็ง 

กาดอุย๊ทา  กาดทุ่งฟ้าบด  กาดประตูเชียงใหม่ หรือบางแห่งก็เรียกตามช่ือเจา้ของหรือตระกลูของ

เจา้ของกาด  สาํหรับกาดกอ้ม 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น่าจะเป็นการตั้งช่ือตามวาระท่ีสาํคญัใน

โอกาสท่ีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ไดก่้อตั้งมาครบ 40 ปี ในปีพุทธศกัราช 2557 น้ี 

ขณะท่ีไปเท่ียวแวะชมกาดกอ้ม 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร นั้น ผูเ้ขียนไดไ้ปเห็นอาหาร

การกินท่ีสะดุดตาอยูส่องสามอยา่ง   

อยา่งแรกก็คือ “ไข่ป่าม”  คนท่ีไม่รู้จกั ไข่ป่าม ไดย้นิแต่ช่ือก็คงนึกภาพไม่ออก ผูเ้ขียนเห็นไข่

สีเหลืองน่าทานและหอมกล่ินกระทงใบตองท่ีโชยมา อดใจไม่ไหวเลยซ้ือมาทานดูจึงไดท้ราบวา่ ไข่

ป่าม เป็นคาํเรียกในภาษาพื้นเมืองแปลวา่ ป้ิง  เป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ ทาํจากไข่ไก่ปรุงรส

ใส่ในกระทงใบตอง (โดยใชใ้บตอง 2-3 ใบ เยบ็เป็นกระทง) แลว้นาํไปป้ิง กบัเตาถ่านเม่ือสุกมีลกัษณะ



คลา้ยไข่เจียว มีกล่ินหอมอ่อนๆ ของใบตอง ซ่ึงส่วนผสมของเคร่ืองปรุงก็จะมี ไข่ไก่  เกลือป่น ตะไคร้ 

พริกสด กระเทียม ตน้หอมซอย ท่ีสาํคญัเวลาทาํไข่ป่ามตอ้งใชไ้ฟอ่อนและผูท้าํตอ้งใจเยน็ 

                      

                                                                      ภาพท่ี 7......ไข่ป่าม 

อยา่งท่ีสอง “ขนมดอกจอก” ขนมดอกจอกเป็นขนมท่ีผูเ้ขียนชอบทานตั้งแต่สมยัยงัเป็นเด็ก 

จนถึงเด๋ียวน้ีก็ยงัชอบอยู ่ขนมดอกจอกจะมีความกรอบและหอม มีสีออกนํ้าตาลอ่อน เป็นขนมโบราณ

ท่ีมีรูปทรงคลา้ยกบัดอกจอก (ท่ีมีแหล่งกาํเนิดอยูใ่นนํ้า) รูปทรงสวยงาม น่ารับประทาน จะทาํทานเอง

ท่ีบา้นก็ไม่ยากเพียงแต่ขอให้มีแม่พิมพล์ายดอกจอกท่ีเราสามารถหาซ้ือไดจ้ากร้านขายของในตลาดสด

ทัว่ไป ราคาไม่แพง รวมทั้งวตัถุดิบส่วนผสมในการทาํขนมดอกจอกซ่ึงประกอบดว้ยแป้งขา้วจา้ว แป้ง

มนั ไข่แดง นํ้าสะอาด กะทิ นํ้ าตาลทราย  เกลือป่น งาขาว นาํส่วนผสมใส่ลงในพมิพด์อกจอกทอดใน

นํ้ามนั ก็จะไดข้นมดอกจอกเอามาทานเล่นได ้ซ่ึงสมยัก่อนขนมดอกจอกเป็นขนมท่ีไดรั้บความนิยม

มาก เป็นหน่ึงในขนมท่ีในงานและพิธีการสาํคญัต่างๆ  เช่น งานบวช งานข้ึนบา้นใหม่ งานแต่งงาน ผู ้

เป็นเจา้ภาพมกัจะนาํไปจดัเล้ียงแขกเหร่ือท่ีมาร่วมงาน จนถึงปัจจุบนั ขนมดอกจอกท่ีวา่น้ีก็ยงัไดรั้บ

ความนิยมอยู ่



                     

              ภาพท่ี 8 ...........ขนมดอกจอก 

อยา่งสุดทา้ย ก็คือ “นํ้าสมุนไพร” ท่ีเห็นขายอยูใ่นกาดกอ้ม 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

คนขายเขาจะทาํนํ้าสมุนไพรแต่ละชนิด เช่น นํ้าเก๊กฮวย นํ้ าใบบวับก นํ้ามะพร้าว ชามะนาว นํ้า

กระเจ๊ียบ ใส่ลงในหมอ้ดินเผาสีนํ้าตาล มีฝาปิด ใชก้ระบวยตกั ดูแลว้ไดบ้รรยากาศแบบวถีิแห่งชาว

ลา้นนา โดยก่อนหนา้นั้นเม่ือหลายปีก่อนก็เคยไดเ้ห็นหนา้บา้นของแทบทุกครัวเรือน จะมีหมอ้ดินเผา

แบบน้ีแลว้ใส่นํ้าเปล่าท่ีสะอาดไว ้มีกระบวยท่ีทาํจากกะลามะพร้าวขดัมนั ส่วนดา้มกระบวยทาํจากไม ้

เอามาไวใ้หค้นเดินทางท่ีสัญจรผา่นไปมาหรือผูท่ี้กระหายนํ้าไดต้กัด่ืมกิน แต่ในปัจจุบนัไม่คอยไดพ้บ

เห็นแลว้ คงเน่ืองมาจากวถีิชีวติในชุมชนและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา 

                     

          ภาพท่ี 9.........นํ้าสมุนไพร 



ถา้เรานบัยอ้นเวลาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั “กาด” ไม่ไดเ้ป็นเพียงแต่สถานท่ีซ้ือขาย

แลกเปล่ียนสินคา้เท่านั้น แต่ “กาด” ยงัเป็นสถานท่ีมีนยัยะแห่งวถีิชีวติชุมชนในหลายๆ ดา้นแฝงไวอ้ยู่

ดว้ย รวมทั้งเป็นสถานท่ีท่ีคนทุกเพศทุกวยัไดม้าพบปะกนั  ถือไดว้า่ กาด เป็นสถานท่ีพิเศษท่ีช่วยสร้าง

สีสันของชีวติทุกคน จึงไม่แปลกท่ีจะเห็นใครๆ ก็ชอบไปท่ีกาดกนั 

 

• แลดู...กาดหลวง 

จากกาดท่ีมีขนาดเล็ก เม่ือมีผูค้นนาํสินคา้ต่างๆ มาจาํหน่ายและมีผูซ้ื้อมาจบัจ่ายกนัมากข้ึน 

กาดท่ีมีขนาดเล็ก นานวนัเขา้เม่ือไดรั้บความนิยมมากข้ึนก็กลายเป็นกาดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นศูนยก์ลาง

ในการซ้ือขายสินคา้โดยเฉพาะกาดท่ีอยูใ่นเวยีงหรือในเมือง ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีผูค้นอาศยัอยูก่นัจาํนวน

มาก ชาวบา้นต่างชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณรอบนอกก็มกัจะเขา้มาในเมืองโดยมีวตัถุประสงคก์็คือ 

ประการแรก – การนาํเอาของมาขายอาจเป็นพวกของป่า ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์ฯลฯ ท่ีหามา

ไดม้าขายหรือนาํเอามาแลกสินคา้อ่ืนท่ีมีความจาํเป็น 

ประการท่ีสอง – การเขา้มาเพื่อท่ีจะซ้ือของกินของใชท่ี้ตนเองไม่มี  

เม่ือกาดมีขนาดใหญ่มากข้ึน  จนพฒันาตนเองไปถึงจุดท่ีเป็นกาดหลวง ท่ีหลายคนอาจรู้จกักนั

ดีกบักาดหลวงท่ีอยูใ่นตวัเมืองของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยกาดหลวงจะเป็นกาดท่ีคนมาเท่ียว มาเดินซ้ือ

ของจาํนวนมากและเป็นแหล่งรวมสินคา้นานาชนิด 

“กาดหลวง” เป็นช่ือเรียกท่ีคนในทอ้งถ่ินนิยมเรียกกนั แต่ช่ือท่ีเป็นทางการของกาดหลวงก็คือ 

“ตลาดวโรรส”  ซ่ึงคนทัว่ไปมกัจะเขา้ใจไปวา่ตลาดวโรรสหรือกาดหลวงมีบริเวณท่ีรวมไปถึงตลาด

ตน้ลาํไย (ฝ่ังท่ีมีร้านสุทธิพร แต่เดิมเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงในการจาํหน่ายชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน  ชุด

ลูกเสือ ชุดเนตรนารี ท่ีผูป้กครองมกัจะพาบุตรหลาน รวมทั้งผูเ้ขียนเองก็เคยถูกพาไปซ้ือเคร่ืองแบบ

นกัเรียนเม่ือตอนเป็นเด็กท่ีร้านน้ีอยูบ่่อยๆ ) ท่ีอยูฝ่ั่งตรงกนัขา้มกบัตลาดวโรรส รวมไปถึงตลาด

ดอกไมท่ี้อยูใ่กลฝ่ั้งสะพานของแม่นํ้าปิงดว้ย แต่ในความเป็นจริงแลว้ตลาดตน้ลาํไยเป็นของอีกบริษทั

หน่ึงและตลาดดอกไมก้็เป็นของเทศบาลนครเชียงใหม่ 



เม่ือสืบยอ้นถึงประวติัเก่ียวกบักาดหลวงหรือตลาดวโรรส มีเร่ืองราวท่ีเก่ียวเน่ืองผกูพนักบั

สถานท่ีและบุคคลในประวติัศาสตร์ของนครเชียงใหม่อยา่งน่าสนใจ โดยบริเวณท่ีตั้งของกาดหลวง

นั้นแต่เดิมเป็นท่ีข่วงเมรุหรือท่ีปลงพระศพและเป็นท่ีเก็บอฐิัของเจา้เชียงใหม่ทั้งหลายแต่หลงัจากท่ี

พระราชชายาเจา้ดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ไดเ้สด็จกลบัมา

เยีย่มจงัหวดัเชียงใหม่ ก็ไดมี้พระราชดาํริใหย้า้ยพระอฐิัไปบรรจุไวท่ี้วดัสวนดอกและไดร้วบรวมเงิน

ส่วนพระองคแ์ละเงินจากเจา้อินทวโรรส เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่สมยันั้นมาลงทุนสร้างตลาดข้ึนใน

บริเวณข่วงเมรุนั้นและไดพ้ระราชทานช่ือวา่ “ตลาดวโรรส”  ตามพระนามของเจา้อินทวโรรสและ

ชาวบา้นก็ไดเ้รียกกนัในช่ือวา่ “กาดหลวง” (ซ่ึงอาจจะหมายความวา่ ตลาดใหญ่ หรือตลาดของเจา้

หลวงก็ได)้ 

หลงัจากเจา้ดารารัศมีส้ินพระชนมใ์นปี พ.ศ.2476 เจา้แกว้นวรัฐ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ไดต้ั้ง

บริษทัข้ึนมาจดัการบริหารตลาดวโรรสโดยมีช่ือวา่ บริษทัเชียงใหม่พาณิชยจ์าํกดั และไดเ้ป็นบริษทั

ของเจา้นายในสกุล ณ เชียงใหม่ * ตลอดมา จนถึงเม่ือเกิดสงครามเอเชียอาคเนยข้ึ์น เจา้นายบางท่านจึง

ไดโ้อนขายหุน้บางส่วนให้ห้างหุน้ส่วนอนุสารเชียงใหม่ เพื่อเขา้ไปช่วยพฒันาและบริหารงานตลาดให้

มีความทนัสมยัมากข้ึน เม่ือสงครามส้ินสุดลงทางผูถื้อหุน้ก็ไดม้อบหมายให ้ศ.อนั นิมมานเหมินท ์

แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและบริษทัออกแบบต่างชาติเขา้มา

ทาํการคน้ควา้และออกแบบสร้างตลาดวโรรสใหเ้ป็นตลาดเตม็รูปแบบและมีความทนัสมยั โดยพฒันา

คู่กบัตลาดตน้ลาํไยท่ีอยูข่า้งกนั เร่ิมดาํเนินการในปี พ.ศ.2492 และทาํใหท้ั้งสองตลาดน้ีเจริญเฟ่ืองฟู

และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัในวงกวา้ง 

วนัท่ี  13  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2511 ไดเ้กิดไฟไหมค้ร้ังใหญ่และทาํใหท้ั้งสองตลาดน้ีวอดวายไป

เสียหมดถือเป็นการส้ินสุดของตลาดวโรรสในยคุแรก หลงัจากนั้นทางเจา้นายสกุล ณ เชียงใหม่ ก็

ไม่ไดมี้ความประสงคจ์ะลงทุนทาํตลาดอีกต่อไป จึงไดโ้อนขายหุน้ทั้งหมดให้แก่หา้งหุ้นส่วนอนุสาร

เชียงใหม่และบริษทัอนุสารจาํกดั ทางบริษทัจึงมอบหมายให ้ศ.อนั นิมมานเหมินท ์ผูอ้อกแบบตลาด

ในคร้ังแรกเป็นผูอ้อกแบบตลาดข้ึนมาใหม่ โดยทาํเป็นตลาดแนวสูงเพื่อการใชพ้ื้นท่ีใหคุ้ม้ค่าสูงสุด 

โดย ศ.อนั นิมมานเหมินท ์ไดไ้ปศึกษาดูงานจากตลาดต่างประเทศทั้งท่ีมาเลเซีย สิงคโ์ปร์ และฮ่องกง 

และไดส้ร้างตลาดใหต้รงกลางโปร่ง โล่ง และมีโครงหลงัคาแบบฟันเล่ือยเพื่อใหรั้บแสงสวา่ง

ธรรมชาติไดเ้ตม็ท่ีพร้อมกบัมีการระบายอากาศใหถ่้ายเทตลอดเวลา ซ่ึงในสมยันั้นตลาดวโรรสนบัเป็น



ตลาดท่ีสวยงามและทนัสมยัท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่และภาคเหนือ อีกทั้งเป็นตลาดเดียวท่ีมีบนัได

เล่ือนตรงกลางตลาด (ปัจจุบนัใชง้านไม่ ไดแ้ลว้) ตวัตลาดวโรรสน้ีเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 

มีนาคม พ.ศ.2515 และไดเ้ป็นกาดหรือตลาดท่ีจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนชาวเชียงใหม่และผูม้าเยอืน

ตลอดจนถึงปัจจุบนัน้ี  ( ประวติัตลาดวโรรส. 2557 ) 

ในปัจจุบนัช่ือของกาดหลวงหรือตลาดวโรรส นบัวา่เป็นกาด(ตลาด)ประจาํเมืองของจงัหวดั

เชียงใหม่ท่ีมีผูค้นทั้งในพื้นท่ีและผูค้นท่ีมาท่องเท่ียวหรือมาจากต่างถ่ินรู้จกักนัดี เพราะมกัจะแวะเขา้

กาดหลวงเพื่อไปหาซ้ือ พืชผกั ผลไม ้เกรดดีรวมทั้งของฝาก ของท่ีระลึก ติดไมติ้ดมือกลบัไปฝากคนท่ี

บา้นกนัเป็นประจาํ  ทั้งน้ีจากการท่ีกาดหลวงหรือตลาดวโรรสไดรั้บรางวลัตลาดสดน่าซ้ือระดบัหา้ดาว

จากเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มาก็คงเป็นส่ิงท่ีช่วยใหผู้ซ้ื้อมีความมัน่ใจในคุณภาพ

ของสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่าย 

ซ่ึงนบัจากน้ีแมเ้วลาจะผา่นไปก่ียคุสมยั  รวมถึงส่ิงแวดลอ้มจะมีการเปล่ียนแปลงไป กาดก็จะ

ยงัมีความผกูพนักบัผูค้นในชุมชนและสะทอ้นมิติเร่ืองราวในหลากหลายดา้นเก่ียวกบัวถีิชีวติแห่ง

ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนมีความสาํคญัในฐานะท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่ี ทั้งเคร่ืองอุปโภค 

บริโภค ซ่ึงถือวา่เป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวติของมนุษยใ์หค้งอยู.่... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*  พุทธศกัราช 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ไดท้รงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ พระราชทานฐานนัดรศกัด์ิใหเ้จา้แกว้นวรัฐเป็นเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ (นบัเป็นเจา้หลวง

เชียงใหม่องคสุ์ดทา้ย องคท่ี์ 9  พ.ศ.2452 -2482) และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานนามสกุล

แก่พลตรีเจา้แกว้นวรัฐและทายาทในสายสกลุของเจา้เจ็ดตนวา่ “ ณ เชียงใหม่ ” 

 

หมายเหตุ : บทความเร่ืองนีไ้ด้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2    

                   มีนาคม – เมษายน 2557 (หน้า 43 – 48) 
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