
 
บทท่ี 2 

ประวัติศาสตรและสภาพสังคมในเขตเทศบาลเมืองแพร 
    
       เมืองแพรตามหลักฐานทางประวัติศาสตร มีช่ือเรียกแตกตางกันไปแตละยุคสมัย ข้ึนอยูกับ
อาณาจักรท่ีมีอิทธิพลเหนือเมืองแพรหรือเหตุการณท่ีสําคัญ  จารึกเพื่อเปนเกียรติแกวีรบุรุษหรือ
สถานท่ี    
       “เมืองพล”  “นครพล” หรือ “พลรัฐนคร” เปนช่ือเกาแกดั้งเดิมท่ีสุดท่ีพบในตํานานฉบับใบ
ลานวัดหลวงเมืองแพร มีความสอดคลองกบัช่ือพอขุนหลวงพลไดอพยพไพรพลมาสรางเมืองริมฝง
น้ํายมดานทิศตะวนัออก เม่ือป พ.ศ.1371 
       “เมืองโกศัย” เปนช่ือท่ีปรากฏในพงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนใชเรียกในสมัยขอมมี
อํานาจไดเปล่ียนช่ือเมืองเปนภาษาบาลี  ซ่ึงนาจะมีท่ีมาจากช่ือดอยโกสิยธชัคบรรพตท่ีประดิษฐาน 
พระธาตุชอแฮ  พระธาตุคูบานคูเมืองแพร มีความหมายวา ดอยแหงธงผาแพร 
      “เมืองแพล” ช่ือนี้ปรากฏอยูในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช หลักท่ี 1 มีขอความตอน
หนึ่งวา “เบ้ืองตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองนาน เมืองพลัว พนฝงของ เมืองชวาเปนทีแลว” 
     “เมืองแป” เปนช่ือท่ีชาวแพรและชาวลานนาใชเรียก  ภาษาคําพื้นเมือง มีความหมายวา  
“ชัยชนะ” สมัยรัชกาลท่ี 5 ปรากฏในจดหมายราชการเรียกอยางชัดเจนวา “เมืองแพร” หลัง
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เรียกช่ือเมืองแพรอยางทางการวา “จังหวดัแพร” 
 
2.1 พัฒนาการการตั้งถ่ินฐาน 

เมืองแพรต่ังอยูภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  ริมฝงแมน้ํายมดานทิศตะวนัออก  ผัง
เมืองแพรเปนรูปวงรีไมสมํ่าเสมอ รูปรางคลายรอยเทาหรือหอยสังข คลายผังเมืองหริภุญไชยหรือ
ลําพูน  ประกอบกับหลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีประมาณอายุของเมืองท้ังสองสรางข้ึน
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงมีความขัดแยงกับตํานานพื้นเมืองวดัหลวงที่กลาวถึงพอขุนหลวงพล
อพยพผูคนมาสรางเมืองแพรในตนศตวรรษท่ี 14   ชวงเวลาเดียวกนักบัตํานานพระธาตุลําปางหลวง
ท่ีกลาวถึงกษัตริยเมืองแพรไปขุดหาพระธาตุท่ีเมืองลําปางแตไมพบ  
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ภาพ 2.1 เมืองรูปหอยสังขเมืองหริภุญไชย 
ท่ีมา  กรมแผนท่ีทหารบก 

 
การสรางเมืองแพรสันนิษฐานวานาจะรับอิทธิพลการวางผังจากอาณาจกัรหริภุญชัยโดยการ

วางผังเมืองเปนรูปหอยสังข   โดยกอนหนานั้นการสรางเมืองในชวงแรกอาจเปนเพียงการต้ังถ่ินฐาน
เพื่อศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรและพัฒนาเมืองอยางคอยเปนคอยไป  โดยมีวดัหลวงเปนศูนยกลาง
ของเมือง  ปรากฏในตํานานวัดหลวง พ.ศ. 1371 พอขุนหลวงพลราชนัดดาแหงกษัตริยนานเจาได
อพยพคนไทย (ไทยล้ือ ไทยเขิน) สวนหนึ่งมาจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี (ไชยนารายณ) และเวยีง
พางคํา มาสรางเมืองท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํายม ความสัมพนัธของตํานานวัดหลวงมีความตอเนื่องกับ
ตํานานวดัหวัขวงท่ีทาวพหสิุงค โอรสขุนหลวงพลครองเมืองแพรปพ.ศ. 1389 ไดวาจางชางจากเวยีง
พางเมืองเชียงแสนมาบูรณะซอมแซมวัดหลวงและสรางวัดขวงสิงหชัย ในป พ.ศ. 1443 ไดอาราธนา
ครูบาศรีใจมา จากเมืองลัมปะนคร (ลําปาง) เปนประธานกอสรางเจดียวดัขวงสิงหชัย เม่ือพิจารณา
จากตํานานขางตนเมืองแพรนาจะมีอายุอยูในชวงตอนตนพุทธศตวรรษท่ี 14 
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   ภาพ 2.2 เมืองรูปหอยสังขและเมืองพลนคร  
                            ท่ีมา  กรมแผนท่ีทหารบก              

 
ถึงแมวาเมืองแพรซ่ึงเปนเมืองขนาดเล็ก  แตจากตํานานและหลักฐานทางโบราณคดมีีเมือง

หรือเวยีงโบราณต้ังกระจัดกระจายท้ังหุบเขาเมืองแพรถึง 24 แหง (องคการบริหารสวนจังหวดัแพร. 
2550)  

 
ตาราง 2.1 ขนาดและองคประกอบของเมืองแพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากตาราง  2.1 พิจารณาเมืองหนาดานเมืองแพรจากหลักฐานสภาพของเวียงท่ีอยูรายลอม
เมืองแพรท้ังส่ีทิศและต้ังอยูในตําแหนงท่ีมีความสําคัญทางดานยุทธศาสตรความม่ันคงประกอบไป

ลักษณะเมือง เมืองแพร 
1.ขนาดพื้นท่ีภายในกําแพงเมือง 0.9 ตร.กม. 
2.สวนกวางท่ีสุดของเมือง 800 เมตร 
3.สวนยาวท่ีสุดของเมือง 1,400 เมตร 
4.จํานวนประตูเมือง 4 ประตู 
5.จํานวนวดัภายในกําแพงเมือง 8 วัด 
6.จํานวนเมืองบริวาร 5 เมือง 
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ดวย เวียงสรอง เวยีงเทพดานทิศเหนือติดเมืองพะเยา ชุมชนเมืองดานทิศใตทางผานติดตอแถบลุม
แมน้ําเจาพระยา เวียงแมคํามีทาลอดานทิศตะวนัออกติดเมืองนานและอุตรดิตถ  เวียงตา เวยีงลอง
ดานทิศตะวันตกติดเมืองลําปางและอาณาจักรลานนา เวียงดานทิศเหนือ ทิศใตและทิศตะวันออก 
ตางต้ังอยูบนฝงแมน้ํายมเหมือนเมืองแพร สวนเวยีงแมคํามีทาลอต้ังอยูฝงแมน้ําแมคํามีและท่ีราบ
แมน้ําแมแคบซ่ึงดูแลพื้นท่ีเช่ือมตอกับเมืองนาน เมืองในกลุมลุมแมน้าํโขง  เมืองบริวารเหลานี้ตางมี
การสรางคูน้ํา คันดิน วดั เปนองคประกอบหลักของเมือง ยกเวนชุมชนเมืองดานใตซ่ึงไมมี
องคประกอบของเมืองเหลานั้น  

ตามตํานานวัดสูงเมน(พรหมมา กาศมณี. 2530) เรียกพืน้ท่ีบริเวณอําเภอสูงเมนปจจุบัน วา 
“เมืองมานดานใตแหงเวียงแพรโกศัย” พื้นท่ีราบแหงนี้เปนแหลงเกษตรกรรมท่ีมีพื้นท่ีใหญท่ีสุดของ
เมืองแพร และเปนท่ีพกัชุมนุมคาราวานพอคาของเสนทางคาขายโบราณ ดังปรากฏช่ือบานทาชาง 
ทามา ทาลอ ซ่ึงพอคาไดนําชาง มาพักแรมในบริเวณน้ี โดยเสนทางนี้กอนจะเขาเมืองแพรจะผาน
ชุมชนบานพระหลวง และชุมชนเวยีงทอง ซ่ึงต้ังบานเรือนริมฝงน้ํายม จากสภาพดังกลาวจึงทําให
ชุมชนเมืองดานใตเปนเมืองหนาดานท่ีสําคัญของเมืองแพร 
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รายชื่อชุมชนโบราณ (ตามหมายเลข) 

1. ชุมชนวัดพระธาตุหนองจนัทร  2. เวียงสรอง  3. เวียงเทพ  4. เวยีงแมคํามีทาลอ  5. เวียงสันทราย   
6. วังมอญ  7. เวียงต้ัง  8. วังธง  9. เมืองแพร  10. เวียงทอง  11. ชุมชนพระหลวง  12. เวยีงตา   
13. เวียงเชียงยนื 14. เหลาเวยีง  15. เมืองลัวะ  16. เมืองลอง(ไฮสรอย)   
17. เมืองโกนหลวง  18. บานแมรัง  19. บานแมบงเหนือ  20. เมืองตอกสลบ 
 
 ภาพ 2.3 เมืองบริวารเมืองแพรและชุมชนโบราณ ในเขตจังหวัดแพร 
  ท่ีมา  สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร 
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 ตาราง 2.2 ลักษณะเมืองบริวารเมืองแพร  

   
 จากตาราง 2.2 ขนาดพื้นท่ีเมืองบริวารโดยเฉล่ียมีพื้นท่ี 0.36 ตร.ม. หรือประมาณ 200 ไร 
เม่ือเทียบกับขนาดเมืองแพรแลวมีขนาดเล็กกวาเกือบสามเทา ซ่ึงสอดคลองกับจํานวนวัดท่ีมีเพียง 1-2 
วัดตอเวียงเทานั้น ดงันั้นลักษณะการอยูอาศัยแตละเวยีงจึงมีลักษณะความสัมพันธแบบเครือญาติ 
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับขนาดพ้ืนท่ีราบลุมเพื่อทําการเกษตรกรรมของแตละเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 2.4 ตําแหนงท่ีต้ังเมืองบริวารเมืองแพร 

เมืองบริวาร 
เมืองแพร 

พ้ืนที่ภายใน 
กําแพงเมือง(ตร.กม.) 

จํานวนวัด ระยะทางหาง 
เมืองแพร(กม.) 

ที่ต้ังปจจุบัน 
(อําเภอ) 

1.เวียงเทพ 0.48 1 50 อ.สอง 
2.เวียงสรอง 0.19 1 50 อ.สอง 
3.เวียงแมคํามีทาลอ 0.40 1 15 อ.หนองมวงไข 
4.เวียงตา 0.30 1 50 อ.ลอง 
5.เวียงลอง 0.60 2 50 อ.ลอง 
6.เวียงตรอกสลบ 0.24 1 100 อ.วังช้ิน 
7.ชุมชนเมืองดานใต ไมมีขอบเขต - 15 อ.สูงเมน,เดนชัย 

เวียงสรอง 
               เวียงเทพ

เวียงแมคํามีทาลอ 

    เวียงตรอกสลบ 

              เมืองลอง
ชุมชนเมืองดานใต 

             เวียงตา 

เมืองแพร 

เมืองบริวาร 

เมืองแพร 
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สวนเมืองบริวารท่ีมีระยะหางจากเมืองแพรโดยเฉล่ียประมาณ 50 กิโลเมตรนั้น เปนเมืองท่ี
มีเจานายทองถ่ินปกครองกันเองเพียงแตยอมรับในอํานาจจากเมืองแพรเทานั้น เพราะเมืองเหลานี้
ตางต้ังในท่ีราบหุบเขาขนาดเล็ก   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2.5 เสนทางการคาโบราณแถบภาคเหนือ 
 ท่ีมา  สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร 
 

ซ่ึงตางกับเวียงแมคํามีทาลอและชุมชนเมืองดานใตซ่ึงอยูบนท่ีราบผืนเดียวกันมีระยะหาง
จากเมืองแพรเพียง 15 กิโลเมตรเทานั้น จัดไดวาเมืองท้ังสองนาจะไดรับการปกครองโดยตรงจาก
เมืองแพรเพราะพ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนพืน้ท่ีสําคัญทางเกษตรกรรม ประกอบกับเปนเสนทางการคาท่ี

เมืองแพร 

เมืองแพร 

เสนทางการคาทางบก 

เมืองตามเสนทางการคา เสนการคาทางน้ํา 
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เช่ือมตอกับเมืองแถบลุมน้ําโขงและเมืองนาน เมืองทางทิศตะวนัตกสูทะเลท่ีอาวเหมาะตะมะ และ
เมืองทางทิศใตสูอาวไทย การดูแลรักษาผลประโยชนในเสนทางการคาขายนี้จึงตองไดรับการเอาใจ
ใสเปนพิเศษ 

สําหรับขนาดพื้นท่ีภายในของผังเมืองแพรซ่ึงมีขนาดใหญกวาผังเมืองหริภุญชัยนั้น  ซ่ึงมี
ความขัดแยงกันกับเหตุผลท่ีวาเมืองหริภุญชัยเปนท่ีมีอํานาจและอิทธิพลท่ีเหนือกวาเมืองแพร  แต
ทําไมผังเมืองแพรมีขนาดใหญกวาผังเมืองหริภุญชัย   

ในประเด็นนีเ้ม่ือพิจารณาจากการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรภายในกาํแพงเมืองและจาก
การสัมภาษณคนในทองถ่ินของกลุมลูกหลานเมืองแพรและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ
ในโครงการฟนฟูสํานึกทองถ่ินเพื่อรวมกนัพัฒนาเมืองนาอยูในเขตเทศบาลเมืองแพร1  ไดอธิบายวา
เดิมพื้นท่ีภายในกําแพงเมืองแพรมีบึงอยูสองบึงมีช่ือเรียกวา บึงเหนือ  บึงใต อยูทางดานทิศเหนือ
และทิศใต  ทําใหเกิดเนื้อเมืองเปนสามสวน  ดานทิศตะวันออกเรียก ”สันพระรวง” ดานทิศใตเรียก 
“สันพระนอน” สวนกลางเมืองเรียก “สันกลาง” ปจจุบันมีเพียงช่ือบานสันกลางเทานัน้ยังเปนท่ีเรียก
กันในชุมชนทองถ่ิน 
 

 
 ภาพ 2.6 ลักษณะภายในเมืองแพรจากกลุมลูกหลานเมืองแพรและคณะ 
  ท่ีมา  โครงการฟนฟูสํานึกทองถ่ินเพื่อรวมกันพัฒนาเมืองนาอยูในเขตเทศบาล
  เมืองแพร  2545 
             
1 กลุมลูกหลานเมืองแพรและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถในโครงการฟนฟสํูานึก
ทองถ่ินเพื่อรวมกันพัฒนาเมืองนาอยูในเขตเทศบาลเมืองแพร 

แองน้ําสวนดานเหนือของเมือง 

แองน้ําสวนดานใตของเมือง 

แมน้ํายม 

พ้ืนที่ประหารชีวิตในสมัยโบราณและฌาปนสถาน 

แนวกําแพงเนินดิน 
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 ซ่ึงสันนิษฐานไดวาการต้ังถ่ินฐานภายในกาํแพงเมืองแพรนั้น ใชพืน้ท่ีเฉพาะสวนท่ีน้ําทวม
ไมถึงคือบริเวณดานทิศตะวนัตก ตะวันออก และทิศเหนือเทานั้น โดยดานทิศตะวันตกมีวัดศรีชุม 
วัดหลวง วดัพระนอน  และวัดพงษสุนันทเปนศูนยกลางชุมชน  ดานทิศตะวนัออกมีวัดพระรวงเปน
ศูนยกลางชุมชน  และดานทิศเหนือมีวัดเชียงช่ืน (บริเวณเรือนจําจังหวัดแพรปจจบัุน) และวัดหัว
ขวงเปนศูนยกลาง 

เม่ือพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศของพืน้ท่ีดานทิศตะวันตกภายในกาํแพงเมืองแพรจะ
ลาดเอียงลงพืน้ท่ีดานตะวนัออกเฉียงใตของเมือง  จากขอมูลลําดับน้ําไหลทวมพืน้ท่ีในเขตเทศบาล
เมืองแพรของแมน้ํายมป พ.ศ.2538 (ภาพ 2.6 แสดงลําดับน้ําไหลทวมในเขตเทศบาลเมืองแพร) น้ํา
จากแมน้ํายมจะทวมพืน้ท่ีหมายเลขท่ี 1 ซ่ึงเปนพื้นท่ีลุมดานทิศตะวันตกของเมืองโดยไมสามารถ
ไหลเขาสูตัวเมืองไดเพราะพื้นท่ีบริเวณน้ีมีระดับสูงกวาพื้นท่ีหมายท่ี 2 3 และ 4 ประกอบกับมีแนว
กําแพงเมืองเกากั้นการไหลของน้ํา จึงทําใหน้ําไดไหลเขาทวมพื้นท่ีหมายเลข 2 ซ่ึงเปนพื้นท่ีนอก
กําแพงเมืองแพรดานทิศตะวันออกกอนท่ีจะไหลทวมพืน้ท่ีภายในกําแพงเมืองหมายเลข 3 และ
หมายเลขท่ี 4 ตามลําดับ 

 
 
 ภาพ 2.7 แผนท่ีแสดงลําดับหมายเลขการไหลของน้ําในป พ.ศ.2538 
  ท่ีมา : เทศบาลเมืองแพร 
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เมืองเกาแพร

แนว

กํา 
แพง

เนิน

ดิน

สง

แนว

แม

นํ้า

ยม 

พ้ืนท่ี

เพาะ 
ปลูก

เกษตร 

ขวง

กลาง

เมือง

แนว

กําแพง

เนินดิน 
สูง 

7-10 ม. 

ถนน

หลัก

เขาสู

เมือง

ท่ีลุมนํ้า ท่ีลุมทําการเกษตร พ้ืนท่ีขยายตัวของเมืองจากเมืองเกา 

ถนน

ยันต 
กิจ 
โก 
ศล

5ม. 
5ม. 
5ม. 
5ม. 

ระดับชองความสูงชองละ 5 เมตร 

คูน้ํา

4 

1 

2 

3 

 

อธิบายไดวาพืน้ท่ีภายในกําแพงเมืองแพรมีความสูงมากกวาพื้นท่ีนอกกาํแพงเมือง  สวน
พื้นท่ีดานในกําแพงเมืองดานทิศตะวันตกมีความสูงมากกวาพื้นท่ีดานทิศตะวันออกเฉียงใตหรือ
บริเวณหมายเลขท่ี 4 ถึงแมวาพื้นท่ีหมายเลข 3 จะมีน้ําทวมกอน ดังนั้นพื้นท่ีหมายเลข 3 เปนพืน้ท่ี
รับน้ําของแมน้ํายมท่ีไหลจากทิศเหนือลงพื้นท่ีดานทิศใต พื้นท่ีหมายเลข 4 จึงมีลักษณะเปนพื้นท่ี
รองรับน้ําภายในกําแพงเมือง   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพ 2.8  แสดงลักษณะภูมิประเทศเทศบาลเมืองแพร 
  ท่ีมา  นายยทุธการ  หาญพยัค 

 
ดังนั้นพื้นท่ีภายในกําแพงเมืองจึงมีการใชพื้นท่ีในการต้ังถ่ินฐานเพียงคร่ึงหนึ่งของพื้นท่ี

ภายในกําแพงเมืองท้ังหมด  ไดแกพื้นท่ีท่ีน้าํทวมไมถึงในบริเวณดานทิศตะวนัตก ทิศเหนือและทิศ
ใต  สวนพืน้ท่ีท่ีเหลือเปนพืน้ท่ีรองรับน้ําในกรณนี้ําทวมฉับพลัน   

 
การพัฒนาเมืองยุคกอนอาณาจักรลานนาพ.ศ. 1371 – 1839 

จากขอมูลทางดานประวัติศาสตรและลักษณะทางภูมิประเทศเขตเทศบาลเมืองแพร  อธิบาย
ลักษณะการกําเนิดและพัฒนาการเมืองแพรในชวงยุคกอนอาณาจักรลานนาการตั้งถ่ินฐานดังนี ้
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ภาพ 2.9 ลักษณะผังเมืองแพรในยุคเร่ิมตน พุทธศตวรรษท่ี 14 
 ท่ีมา  โครงการจัดทําแผนพฒันาท่ีอยูอาศัย ฯ โดยการเคหะแหงชาติ และคณะ 
 

1) ในชวงแรกมีการตั้งถ่ินฐานบริเวณสันดอนระหวางแมน้ํายมกับลําน้ําแมแคม บริเวณ
ต้ังแตดานเหนอืวัดหวัขวงตอเนื่องมาจนถึงบริเวณวัดหลวงดานทิศใต เนื่องจากบริเวณน้ีมีความสูง
กวาบริเวณอ่ืนของเน้ือเมือง สะดวกตอการนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติมาใช และเหมาะกับการ
เกษตรกรรม   

2) การสรางกําแพงเมืองนาจะมีสองเหตุผลประกอบ ประการแรกเนื่องจากแมน้ํายมในฤดู
น้ําหลาก น้ําจะไหลทวมอยางรวดเร็ว สังเกตจากแนวกําแพงดานทิศตะวันตกติดแมน้ํายมจะมีขนาด
ความกวางและสูงมากกวาดานอ่ืนๆของเมือง และจากเหตุการณน้ําทวมใหญเมืองแพร พ.ศ. 2538 
พื้นท่ีบริเวณน้ีน้ําทวมหลังจากบริเวณอ่ืน ถึงแมวาพืน้ท่ีบริเวณนี้จะอยูติดกับแมน้ํายมมากกวาบริเวณ
อ่ืน ทําใหเขาใจวากําแพงเมืองดานทิศตะวันตกเปนแนวคิดสําคัญพืน้ฐานเพื่อปองกันน้ําไหลหลาก
เขาทวมเมือง ประการท่ีสองเพื่อเปนการปองกันศัตรูรุกราน  

3) จุดเร่ิมตนของการสรางกําแพงเมืองนาจะอยูบริเวณวดัหลวงเนือ่งจากตํานานการสราง
เมืองแพรกลาวถึงการสรางวดัหลวงเปนวดัแรกเพ่ือเปนศูนยกลางของเมืองและชุมชน แลวตอเนือ่ง
ข้ึนไปทางดานทิศเหนือวัดหัวขวง ซ่ึงสอดคลองกับการเวยีนประทักษิณตามความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาท่ีถือวาเปนมงคลยิ่ง  ส่ิงท่ีนาสังเกตคือลักษณะรูปรางของผังกําแพงเมืองดานทิศ
เหนือจะมีความแหลมโคงคลายกับวามีต้ังใจใหเปนแนวกําแพงเพ่ือชะลอการปะทะของกระแสน้ํา
ใหไหลเบ่ียงออกไปดานทิศตะวันออกของเมืองโดยมีบึงดานทิศใตของเมืองรองรับน้ําไวกอนท่ีจะ
ไหลรวมไปกบัแมน้ํายม  จากลักษณะดังกลาวจึงทําใหพื้นท่ีบริเวณภายในกําแพงเมืองปองกนัน้ํา
ทวมอยางเฉียบพลันได   

4)  การสรางแนวกําแพงเมืองนาจะใชเวลาสรางกันตอเนื่องหลายสมัย  สวนลักษณะรูปราง
ของเมืองท่ีคลายกับหอยสังขนั้นนาจะเปนการเปรียบเทียบภายหลัง    โดยมีขอสันนิษฐานวาไดรับ



  21 

อิทธิพลผังเมืองจากอาณาจักรหริภุญชัย  สวนท่ีเหมือนกันกับผังเมืองแพรเปนการวางตัวเวียงยาว
ขนานกับแมน้าํเชนเดยีวกับผังเมืองเขลางคนคร   ในพงศาวดารชินกาลมาลีปกรณกลาววา พ.ศ. 
1223 พระนางจามเทวใีหเจาอินทรหรือเจาอนันตยศ พระโอรสองคเล็กมาสรางเมืองเขลางคนครริม
ฝงแมน้ําวังในฐานะเมืองลูกหลวง    ดังนั้นอิทธิพลของหริภุญชัยนาจะเขาสูเมืองแพรหลังจากการ
สรางเมืองเขลางนครแลวเสร็จ  สอดคลองกับตํานานวัดหัวขวง ในป พ.ศ.1443 เจาเมืองแพร
อาราธนาครูบาศรีใจมาจากเมืองลัมภกัปปะนครมาบูรณะวัดหวัขวง  แสดงใหเหน็ความสัมพันธ
ระหวางเมืองท้ังสอง  อาณาจักรหริภุญชัยนาจะมีอิทธิพลเหนือเมืองแพรมาต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี 15 
ตอเนื่องจนถึงตนศตวรรษท่ี 19 ตรงกับสมัยพญาบอนโอรสพญายีบากษัตริยองคสุดทายของหริภุญ
ชัยท่ีเสียเมืองใหกับพอขุนเม็งรายในป พ.ศ.1835  

5) กําแพงเมืองแพรนาจะสรางเสร็จกอนการส้ินสุดของอาณาจักรหริภญุชัย ความคลายคลึง
ของผังเมืองรูปหอยสังขจึงเปนพัฒนาการการสรางเมืองท่ีสมบรูณของศิลปะแบบหริภุญชัยท่ี
ผสมผสานกับสภาพภูมิประเทศ สวนพื้นท่ีภายในเขตกาํแพงเมืองแพรท่ีใหญกวาหริภุญชัยนาจะมา
จากการสรางกาํแพงเพ่ือออมบึงใตใหอยูภายในกําแพงเมือง เพื่อไมใหกําแพงเปนจุดอับเวาเขามาใน
ตัวเมืองใหแคบลง ประกอบกับความจําเปนท่ีตองมีพื้นท่ีรองรับน้ําในยามฉุกเฉินไวในเมือง จึงทํา
ใหเมืองสอดรับกับผังเมืองแบบหอยสังขไดอยางกลมกลืน     
 
วิวัฒนาการ การพัฒนาเมืองยุครวมสมัยอาณาจักรลานนา พ.ศ. 1839 – 2101 

หลังการสถาปนาอาณาจกัรลานนาโดยพอขุนเม็งรายใน พ.ศ. 1839 อิทธิพลลานนาไดแผ
ขยายท้ังหมดในเขตลุมแมน้ําปง เมืองแพรตกอยูใตอิทธิพลอาณาจักสุโขทัยของพอขุนรามคําแหง  

ในชวงตนศตวรรษท่ี 20 พญาลิไทปกครองอาณาจักรสุโขทัย  ไดเผยแพรคติบูชาพระธาตุ
แบบลังกาท่ัวลานนา  ในป พ.ศ. 1902 พญาลิไทเสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีดอยโกสัยธชัคคบร
รพตหางจากเมืองแพรไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 10 กิโลเมตร  ขนานนามพระบรมธาตุวา “โก
สิยธชัคคปพพเต”  และสรางพระบรมธาตุหลวงไชยชางคํ้า เพื่อเปนพระธาตุกลางเมืองแพร  ซ่ึง
คลายกับเมืองสุโขทัยท่ีมีวัดมหาธาตุเปนพระธาตุกลางเมือง   เชนเดียวกับการสรางวัดดอกไมใน
เวียงสวนดอกเพื่อเปนวดัอรัญญิก และการสรางพระธาตุบนดอยสุเทพดานทิศตะวันออกของเมือง
เชียงใหม เพือ่เปนท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ท่ีพระสุมนเถระจากอาณาจักรสุโขทัยไดไป
เผยแผพระพุทธศาสนาตามคําทูลของพญากือนากษัตริยอาณาจักรลานนาท่ีมีตอพญาลิไท      

อิทธิพลทางดานสถาปตยกรรมสุโขทัยในชวงเวลานัน้ไดครอบคลุมท้ังเมืองแพร   ปรากฏ
เจดียอิทธิพลสุโขทัยท่ีวัดพระหลวงแหลงชุมชนโบราณของเมืองมานดานใต  เมืองหนาดานของ
เมืองแพร   
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 ภาพ 2.10 ลักษณะผังเมืองแพรสมัยสุโขทัยและสมัยลานนา พ.ศ. 1839 – 2101 
  ท่ีมา  โครงการจัดทําแผนพฒันาท่ีอยูอาศัย ฯ โดยการเคหะแหงชาติ  และคณะ 
 

อิทธิพลของสุโขทัยสงผลตอองคประกอบของผังเมืองแพร  วัดหลวงเปนพระธาตุประจํา
เมือง และมีเวยีงพระธาตุในดานทิศตะวันออกของนอกเมือง  จึงทําใหเกิดเสนทางเช่ือมตอระหวาง
เมืองแพรกับเวียงพระธาตุชอแฮเกิดข้ึน  ปจจุบันมีช่ือวาถนนชอแฮพรองกับนามพระธาตุชอแฮ 

ในป พ.ศ.1986 เมืองแพรอยูใตอิทธิพลอาณาจักรลานนา ชวงเวลานั้นเปนยุคทองของ
ลานนาตรงกับสมัยพระเจาติโลกราช อิทธิพลการเมืองการปกครองของลานนาสงผลตอโครงสราง
ผังเมืองแพรใหมีรูปแบบการใชงานตามรูปแบบผังเมืองเชียงใหม 

 
ตาราง 2.3 หนาท่ีการใชงานของประตูหลักเมืองแพร 

ตําแหนงประตู
หลัก 

ชื่อประตูเมืองแพร หนาท่ีการใชงาน 

แกนกลางเมือง หลักเมือง วัดประจําเมือง ศูนยกลางบริหาร ที่อยูชนช้ันปกครอง  
ทิศเหนือ ประตูยั้งมา บริเวณรวบรวมไพรพล เล้ียงสัตว  
ทิศใต ประตูมาน หลักประหาร สุสาน 

ตะวันออก ประตูชัย รับแขกบานแขกเมือง ยานคาขาย  ไปพระธาตุชอแฮ 
ตะวันตก ประตูศรีชุม ทานํ้ายม  พ้ืนที่เกษตรกรรม 

  
กลาวคือการกาํหนดแนวแกนสัญจรหลักของเมืองสอดคลองกับหนาท่ีการใชงานของประตู

เมืองแตละดาน  แนวแกนหลักของเมืองมีความชัดเจนตรงกับประตูหลักของเมืองในแตละดาน  
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โดยเฉพาะบริเวณเคาสนามหลวงสถานท่ีบริหารราชการอยูติดกับคุมเจาหลวง  ดานทิศเหนือบริเวณ
วัดหัวขวงเปนสถานท่ีรวบรวมไพรพล จากลักษณะการวางตําแหนงองคประกอบของเมืองมี
ลักษณะคลายคลึงกับผังเมืองเชียงใหม 

อิทธิพลลานนายังไดแผขยายคติความเช่ือเร่ือง “ชุธาตุ” หรือ “พระธาตุปเกิดในลานนา” 
ภายใตมายาคติ ท่ีสรางข้ึนโดยอาศัยองคประกอบของนักษัตรประธาตุประจําปเกิด เพื่อสราง
เครือขายของวฒันธรรมลานนา ลบลางอิทธิพลอาณาจักรอ่ืนท่ีผานมาในอดีตออกไป โดยการ
กําหนดใหเชียงใหมเปนศูนยกลางจักรวาลท้ังปวงแลวมีเมืองบริวารตางๆ แวดลอมเปนเครือขาย
วัฒนธรรมเดียวกัน (Culture Network) แบบแผนดังกลาวนี้นับวาเปนมายาคติท่ีผานกระบวนการคิด
อยางซับซอนและปรากฏผลทางรูปธรรมอยางเหนียวแนนตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

รูปแบบสถาปตยกรรมลานนาท่ีปรากฏในเมืองแพร  สวนใหญเปนการสรางสถาปตยกรรม
เพื่อพระพุทธศาสนา เชน เจดียวัดศรีชุม เจดียวัดหัวขวง สวนงานสถาปตยกรรมประเภทอ่ืนเมือง
แพรนาจะเปนยุคเร่ิมตนการรับอิทธิพลลานนาเขามาใชผสมผสานกับรูปแบบพื้นถ่ินเดิม   
 
วิวัฒนาการ การพัฒนาเมืองยุคพมาปกครองลานนา พ.ศ. 2101 – 2317 

กอนการลมสลายของอาณาจักรลานนา เมืองแพรในชวงป พ.ศ. 1994 – 2050 เปน
ระยะเวลาคร่ึงศตวรรษ เมืองแพรไดเปนสมรภูมิสงครามการแยงชิงอํานาจระหวางอาณาจักรอยุธยา
และลานนาผลัดกันแพผลัดกนัชนะ ผลของสงครามทําใหบานเมืองอยูในสภาพกลียุค จํานวน
ประชากรถูกกวาดตอนและลมตาย เนือ่งจากตําแหนงท่ีต้ังของเมืองแพรเปนประตูเช่ือมตอสูหัว
เมืองฝายเหนือ ทําใหกองทัพตางๆชิงความไดเปรียบในการยึดครองยุทธศาสตร   

ความเสื่อมของอาณาจักรลานนาเกิดข้ึนดวยปญหาการแยงชิงอํานาจภายในและสภาพ
เศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ทําใหกองทัพพมาโดยพระเจาบุเรงนองยึดครองเมืองเชียงใหมสําเร็จในป พ.ศ. 
2101 และเมืองแพรก็ถูกกองทัพพมายึดครองในเวลาไลเล่ียกัน    ถึงแมวาต้ังแต พ.ศ.2106 พญาเชียง
ลือ เจานายราชวงศมังรายภายใตอิทธิพลพมาจะไดมาปกครองเมืองแพร ท่ีอยูอาศัยและศิลปกรรม
ตางๆ ในยุคนีจ้ึงไมปรากฏความเคล่ือนไหวท่ีชัดเจน   

อิทธิพลพมายังมีตอเนื่องจนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 พ.ศ.2310 ชวงเวลานานถึงสาม
ศตวรรษเมืองแพรอยูในฐานะเมืองท่ีไดผลกระทบจากสงครามของอาณาจักรอยุธยา พมาและ
ลานนา การพฒันาบานเมืองในชวงนี้ไมปรากฏหลักฐานการสรางสรรคงานศิลปกรรมท่ีเดนชัด            
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วิวัฒนาการ การพัฒนาเมืองยุคอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2317 – ปจจุบัน 
การฟนฟูเมืองแพรโดยการนาํรูปแบบศิลปกรรมจากเมืองอ่ืนผสมผสานกับศิลปกรรมพื้น

ถ่ินเดิมนาจะเร่ิมเกิดข้ึนในชวงกอนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร   
การขับไลอิทธิพลพมาออกไปจนเปนผลสําเร็จท่ีเมืองเชียงแสน พ.ศ.2347 โดยการ

สนับสนุนของราชอาณาจักรสยาม ทําใหหวัเมืองฝายเหนอือยูในฐานะประเทศราช เร่ิมฟนฟูพัฒนา
บานเมืองโดยการรับอิทธิพลระหวางกัน ศิลปกรรมแบบรัตนโกสินทรเร่ิมแผขยายมีอิทธิพลตอ
ศิลปกรรมพื้นถ่ินอยางตอเนือ่งจนถึงปจจบัุน โดยสามารถแบงลักษณะรูปแบบพฒันาการเมืองแพร
ออกเปน 3 ชวงดังนี้  

1) ชวงการปกครองโดยเจาหลวง พ.ศ. 2333 – 2445 
เมืองแพรในชวงเวลานี้อยูในฐานะประเทศราชของราชอาณาจักรสยาม  แตกิจการภายใน

เจาหลวงมีอํานาจปกครอง  เพียงแตตองพรอมใหการสนับสนุนตอสวนกลางเม่ือมีการรองขอ  แนว
เสนแกนหลักของเมืองเล่ือนมาอยูบริเวณส่ีแยกน้ําพุปจจบัุน  ศูนยกลางการบริหารของเมืองและคุม
เจาหลวงตั้งอยูในบริเวณดังกลาว   

กลุมเครือญาติเจานายต้ังถ่ินฐานบริเวณรอบวัดท่ีบรรพบุรุษของตนเปนโยมอุปฏฐากดังนี้  
กลุมวัดหัวขวง-ศรีบุญเริง  กลุมวัดศรีชุม  กลุมวัดหลวง  กลุมวัดพระนอน-วัดปงสนุก  กลุมวัดศรี
บุญเรือง  กลุมวัดพระรวง  และกลุมวัดพระบาทม่ิงเมือง  ทําใหมีการต้ังถ่ินฐานแบบกระจายตัว
ภายในกําแพงเมืองแพรกอใหเกิดเครือขายการสัญจรภายในมากข้ึนนอกเหนือจากแนวเสนแกนหลัก
ของเมือง   

 

 
 
 ภาพ 2.11 ลักษณะผังเมืองแพรสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ.2317-2445 
  ท่ีมา  โครงการจัดทําแผนพฒันาท่ีอยูอาศัย ฯ โดยการเคหะแหงชาติ และคณะ 
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ในชวงพญาเมืองชัยปกครองเมืองแพร  พ.ศ. 2333 – 2360 เปนชวงฟนฟูบานเมือง ลักษณะ
ศิลปกรรม สถาปตยกรรมนาจะรับอิทธิพลจากชางสกุลเมืองลําปาง ชางสกุลเชียงแสนและชางสกุล
เมืองนาน เนือ่งจากความสัมพันธระหวางราชวงศเมืองแพรกับเมืองลําปางมีลักษณะเปนบานพี่เมือง
นอง ซ่ึงชวงสมัยพญาแสนซายบิดาพญาเมืองไชย เจาชายแกวตนตระกูลเช้ือเจด็ตนเคยมาล้ีภัย
การเมืองท่ีเมืองแพรเปนเวลา 6 ป และไดกลับไปครองเมืองลําปางในป 2306 ดังนั้นการไปมาหาสู
ระหวางกันอยางตอเนื่องจึงเกิดข้ึน   

สวนชางสกุลเชียงแสนซ่ึงถูกกวาดตอนมาในสมัยเจาหลวงเมืองไชย  คงไดรับการยอมรับ
จากคนในทองถ่ินเดิม  ดวยความมีวัฒนธรรมท่ีสูงกวา  และเม่ือเขาเปนสวนหนึ่งของไพรพลเมือง
แพรแลว  ยอมเปนกําลังสําคัญในการสรางบานเมืองในเมืองแพรดวย  สังเกตไดจากรูปแบบวหิาร
วัดพระหลวงเดิมสงอิทธิพลตอวิหารเมืองแพรในยุคตอมา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 2.12 วิหารวัดพระหลวงสกุลชางเชียงแสน 
ท่ีมา  สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร 

 
ในสมัยเจาหลวงอินทรวิชัย พ.ศ. 2362 – 2393 มีเหตุการณเทครัวเกิดข้ึนสองคร้ัง ในปพ.ศ. 

2372 ชาวลาวพวนอพยพผูคนประมาณ 100 คน มาต้ังหลักแหลงดานทิศเหนือของเมือง บริเวณบาน
ทุงโฮงในปจจบัุน และระหวางชวง พ.ศ.2392 – 2395 ชาวไทล้ือไดอพยพมาต้ังถ่ินฐานบริเวณดาน
ทิศตะวนัออกของเมืองบริเวณท่ีราบลุมน้ําแมแคม   

การที่มีชนเช้ือชาติอ่ืนเขามาตั้งถ่ินฐานภายในเมืองแพรเพิ่มข้ึน  ทําใหพื้นท่ีนอกกําแพงเมือง
ดานทิศเหนือและทิศตะวันออกไดพัฒนาเปนท่ีอยูอาศัยสงผลใหพื้นท่ีทําการเกษตรกรรมเพิ่มข้ึนทํา
ใหเมืองมีความอุดมสมบรูณตามมา 
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ป พ.ศ. 2390 ครูบามหาเถรกัญจนะ วัดสูงเมน มีพื้นฐานการศึกษาท่ีวัดสูงเมนและวัดศรีชุม
ท่ีเมืองแพร และไดสําเร็จการศึกษาพระธรรมช้ันสูงจากเชียงใหม ไดเดินทางกลับแพรและไดเชิญ
เจาหลวงเมืองแพรสืบพระพทุธศาสนาโดยใหการสนับสนุนการจารพระคัมภีรใบลานจากเมือง
เชียงใหม นาน และหลวงพระบาง  

กิจการพุทธศาสนาในเมืองแพรเจริญกาวหนา การบูรณะ  สรางถาวรวัตถุตางเกิดข้ึนในยุคนี้
จํานวนมาก ทําใหเกิดการพฒันารูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมท่ีมีรูปแบบเปนเอกลักษณ
เกิดข้ึน 

อุโบสถและวิหารเมืองแพร วางผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  หลังคาหลักทรงสูงปอมแจ 
หลังคาสวนกลางยกจ่ัวสูง  ระดับชายคามีสองช้ันในแตละผืน  ทางเขาหลักดานหนามีซุมขนาดเล็ก
วางชนกับหนาจั่วหลักคลุมบันไดทางข้ึนดานหนา  สวนตกแตงปนลมไมมีนาคสดุงและหางหงสรับ
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร  การบรูณะเจดยีและสรางใหมตางนาํรูปแบบพระธาตุชอแฮมาเปน
แบบแผน  รูปแบบของอุโบสถ วิหารและเจดยีเมืองแพรในยุคนี้จึงมีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะ
กลายเปนสกุลชางพื้นเมืองแพร 

สมัยเจาหลวงพิมพิสารครองเมืองแพร  ราชอาณาจักรสยามทําสนธิสัญญาเบาวร่ิงกับ
อังกฤษ ในป พ.ศ. 2398 ระบบการคาเสรีเกิดข้ึน ชาวไทใหญเขามาขอสัมปทานปาไมในพื้นท่ีเมือง
แพร ทําใหมีชาวไทใหญเขามาต้ังถ่ินฐานในเมืองแพรบริเวณนอกกําแพงเมืองดานทิศเหนือและ
ตะวนัออก และไดสรางวดัไทใหญข้ึนไดแก วัดจอมสวรรค วัดสระบอแกว และวัดตนธง   

 

 
 
 ภาพ 2.13 การตั้งถ่ินฐานของชาวไทใหญในเมืองแพร 
  ท่ีมา  สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร 
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พัฒนาการพืน้ท่ีดานทิศตะวนัออกนอกกําแพงเมืองตอเนื่องกับวดัตนธงของชาวไทใหญมี
การสรางวัดชัยมงคล  ทําใหบริเวณถนนเจริญเมืองตอเนื่องกับถนนชอแฮเปนยานการคาท่ีสําคัญ
ของเมือง  สงผลใหเกิดเสนทางสัญจรหลักแนวตะวันตกและตะวันออกขยายตอเนื่องจากพ้ืนท่ี
ภายในกําแพงเมืองออกมาดานนอกกําแพงเมือง  เช่ือมตอกับเสนทางไปพระธาตุชอแฮและชุมชน
บานถ่ินท่ีอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานใหมดวย 

สมัยเจาหลวงพิริยะเทพวงศ พ.ศ.2433 – 2445   ชาวยุโรปไดเขามาทําสัมปทานปาไมในป 
พ.ศ. 2430 บริษัท บอมเบย เบอรมา จํากัด (Bombay Burma Trading Co., Ltd.) ของชาวอังกฤษต้ัง
สํานักงานท่ีริมฝงแมน้ํายมบานเชตะวัน สวน บริษทั อีสต เอเซียติก จํากัด จากเดนมารก ต้ัง
สํานักงานครอมบริเวณกําแพงเมืองดานทิศตะวนัออกเฉียงใต การเขามาของชาวยุโรปทําให
เครือขายการคมนาคมระหวางเมืองแพรกับหัวเมืองฝายเหนือและจากกรุงเทพมหานคร มีการ
ติดตอส่ือสารกันมากยิ่งข้ึน  

ในป พ.ศ.2437 รัฐบาลสยามไดเขามาจดัระเบียบการปกครองและผลประโยชนในเมือง
แพร อํานาจเจาหลวงลดลง เร่ิมการจัดเกบ็ภาษแีบบใหเจาอากรภาษีเปนผูประมูล ประกอบไปดวย 
ภาษีเหลา ภาษีคานา ภาษีสุกร ภาษกีารพนัน ภาษีการขายชาง ภาษีไมสัก และภาษีรัชชูประการ ทํา
ใหเกิดสถานท่ีวาราชการ และท่ีพักขาราชการ ต้ังอยูบริเวณภายในกําแพงเมืองใกลเคียงกับท่ีพกัเจา
หลวงและเจานายบุตรหลาน 

และในป พ.ศ.2443 คณะเพรสไบทีเรียนแหงสหรัฐอเมริกา ไดเขาเผยแผคริสตศาสนาและ
กอต้ังโรงเรียนท่ีบานเชตะวัน  

ผลจากการจัดระเบียบการปกครองในเมืองแพร   ทําใหอํานาจจากสวนกลางไดเขาถึง 
ราษฎรทั่วเมืองแพรและเมืองบริวาร  รวมท้ังชาวตางชาติท่ีเขามาทําธุรกิจในเมืองแพร  สงผลใหเกิด
การตั้งถ่ินฐาน  โครงขายการสัญจรเพื่อประโยชนดานการปกครองและการคาครอบคลุมทั่วท้ังเมือง
แพร          
         
ชวงการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2445 – 2475 

รัฐบาลสยามไดเขามามีอํานาจจัดการอยางเต็มรูปแบบในเมืองแพรหลังจากเหตุการณความ
วุนวายในป พ.ศ. 2445 ทําใหการปกครองแบบจารีตเดิมสูญสลายไป อิทธิพลรัฐบาลสวนกลาง เจา
อากรและพอคา เขามามีอํานาจในการบริหารจัดการบานเมือง พ.ศ. 2457  การสรางรถไฟสายเหนือ
ถึงเดนชัย ทําใหเสนทางจากสถานีรถไฟเดนชัยถึงเมืองแพรคึกคัก เมืองแพรไดกลายเปนศูนยกลาง
การคมนาคมของหัวเมืองฝายเหนือฝงตะวนัออกผานไปยังเมืองนาน พะเยาและเชียงราย เนื่องจาก
การขนสงสินคาจากสวนกลางดวยรถไฟไดเขามาแทนท่ีการคาทางน้ําและการคาแบบวัวตางมาตาง 
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บริเวณสถานีรถไฟเดนชัยไดเปนยานการคาแทนท่ีชุมชนเมืองดานใต  ความคึกคักทางการคาทําให
กลุมชาวจีนไหลหลํา  ไทใหญ  ฮอไดมาต้ังถ่ินฐานคาขายยานถนนเจริญเมือง ถนนชอแฮและถนน
ยันตรกจิโกศลเพิ่มข้ึน 

พ.ศ.2445 พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆประกาศใชคณะสงฆพื้นถ่ินท้ังหมดข้ึน
ตรงตอมหาเถระสมาคมสวนกลาง สถานศึกษาถูกต้ังข้ึนยานใจกลางเมืองแพรตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2460 กําหนดใหการเรียนดวยภาษาไทย วัดศูนยกลางการเรียนรูเดิมของ
ชุมชนเปล่ียนแปลงไป  

ในสมัยพระยานิกรกิติการ (กั๊ก  ศรีเพ็ญ พ.ศ.2449 – 2458) เปนขาหลวงเมืองแพร ไดสราง
ประตูเพิ่มสองแหง ไดแก ประตูหางหาดอยูทางทิศใตของประตูศรีชุม  เช่ือมบานพระนอนกับ
บานเชตะวันท่ีอยูนอกกําแพงเมือง  และประตูใหมดานเหนือของเมืองมีการสรางสะพานขามคูเมือง
ตัดถนนถึงสะพานขามน้ํารองสวรรคเช่ือมตอกับถนนเพช็รัตน ตอมามีช่ือวา “ถนนยันตรกจิโกศล”  
ซ่ึงเปนถนนสายหลักของเมืองผานยานการคาสําคัญมีจุดเร่ิมตนต้ังแตสถานีรถไฟเดนชัย ผานสูงเมน  
ผานยานถนนเจริญเมือง  บานใหม บานทุงโฮง และเปนทางเช่ือมตอไปยังจังหวัดตางๆ  พะเยา นาน 
เชียงราย (สุนันทธนา แสนประเสริฐ.2550) 

ผลจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครอง การคมนาคม  การศาสนา  และการศึกษา  
พื้นท่ีภายในกําแพงเมืองเปนศูนยกลางการบริหารจัดการครอบคลุมท้ังเมืองใกลเคียงเดิมและแหลง
ชุมชนใหมท่ีเกิดข้ึน เชน เมืองลอง เดนชัย สูงเมน เมืองสอง เปนตน  ทําใหเกิดเสนทางการคมนาคม
ตางมุงหนาสูศูนยกลางเมืองแพร 
       
ชวงการปกครองระบบประชาธิปไตยราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-ปจจุบัน 

การเปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรทําใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครอง  การตราพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารแผนดินราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 เมือง
แพรและเมืองบริวารยกฐานะเปน “จังหวดัแพร” มีผูวาราชการจังหวดัเปนหวัหนาบริหารข้ึนตรงกับ
รัฐบาลกลาง มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ือเปนตัวแทนในการทําหนาท่ีนิติบัญญัติของ
ประชาชนสลับกับการปฏิวติัรัฐประหารทีมี่ผลตอพัฒนาเมืองแพร เนื่องจากกลุมผูมีอํานาจใน
ทองถ่ินตางแบงกลุมอํานาจ   โดยมีปจจยัทางดานผลประโยชนปาไมและการคาขายเขามาเกี่ยวของ  

พ.ศ. 2478 เทศบาลเมืองแพรถูกจัดต้ังข้ึน เปนหนวยการปกครองทองถ่ิน มีฐานะเปนนติิ
บุคคล  

พ.ศ. 2484 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ยึดสัมปทานจากบริษัทยโุรปและกอต้ังองคการ
อุตสาหกรรมปาไม ทําใหสัมปทานปาไมถูกบริหารภายใตอิทธิพลการเมืองระดับชาติ 
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ยานพาหนะท่ัวไปที่นยิมแทนลอเกวยีน ไดแกจักรยานท่ีเขามาแพรหลายต้ังแตตนรัชกาลท่ี 
6 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีรถยนตโดยสารวิ่งสายแพร – สูงเมน – เดนชัย และ แพร – สอง 

ถนนภายในเมอืงถูกปรับใหกวางข้ึน  ดวยการไถแนวกําแพงเมืองลงเพ่ือเพิ่มขนาดถนน
และถมท่ีลุมภายในเมือง 

 
 ภาพ 2.14  ลักษณะผังเมืองแพรปจจุบัน 
  ท่ีมา โครงการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัย ฯ โดยการเคหะแหงชาติ และคณะ 
 

โครงขายของเมืองไดแยกออกเปนสองสวน แนวแกนหลักภายในกําแพงเมืองแพรยัง
ศูนยกลางการบริหารการปกครองบริหารบานเมือง  เปนท่ีพักอาศัยของเจานายพื้นถ่ินเดิมและ
ขาราชการ  แนวแกนท่ีสองมีส่ีแยกบานทุงเปนศูนยกลาง  โดยแนวแกนตะวันออกตอเนื่องจาก
ประตูชัยผานถนนเจริญเมืองตอเนื่องจนสงยานวัดชัยมงคล  แนวแกนเหนือใตเร่ิมจากบริเวณวดั
สวรรคนิเวศผาน โรงเรียนพิริยาลัย ส่ีแยกเหมืองแดง ส่ีแยกบานทุง จนถึงโรงเรียนเจริญราษฎร  
บริเวณแนวแกนหลักใหมของเมืองนี้  ในปจจุบันไดเปนสถานท่ีต้ังของสถานท่ีราชการใหม  
สถาบันการศึกษา  ยานธุรกจิรานคาตางๆ  รวมท้ังแยกยอยออกเปนเสนทางสัญจรยอยของโครงขาย
อ่ืน  
                   
2.2 สภาพพ้ืนฐานท่ัวไป 

เทศบาลเมืองแพรไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2478 มีการจัด
องคกรการบริหารออกเปน 2 สวน คือ สภาเทศบาลและคณะผูบริหาร ทําหนาท่ีบริหารกิจการ
เทศบาลใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496    
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ต้ังอยูในเขต ตําบลในเวยีง อําเภอเมือง จังหวดัแพร มีขนาดพื้นท่ี 9.00 ตารางกิโลเมตร 
จํานวนประชากร 17,966 คน ความหนาแนนของประชากรเฉล่ียประมาณ 1,996.22 คน/ตาราง
กิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 7,782 ครัวเรือน (เทศบาลเมืองแพร.2549)    มีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดกับเขตตําบลทุงกราว อําเภอเมืองแพร 
ทิศใต  ติดตอกับเขตตําบลนาจักรและตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร 
ทิศตะวนัออก ติดตอกับเขตตําบลเหมืองหมอและตําบลนาจักร อําเภอเมือง 
ทิศตะวนัตก ติดตอกับเขตตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร 

 
ป พ.ศ.2547 โดยการนําของนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร ไดแบงพื้นท่ี

ออกเปน 18 ชุมชน ชุมชนภายในกําแพงเมืองไดแก ชุมชนพระนอน ชุมชนวัดหลวง ชุมชนหัวขวง 
ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนพระรวง ชุมชนศรีชุมและชุมชนพงษสุนันท  สวนชุมชนนอกกําแพงเมือง 
ไดแก ชุมชนเชตะวัน ชุมชนบานใหม ชุมชนรองซอ ชุมชนน้ําคือ ชุมชนเหมืองหิต-ตนธง ชุมชน
เหมืองแดง ชุมชนชัยมงคล ชุมชนสระบอแกว ชุมชนเพชรัตน  ชุมชนเหมืองหิต-พัฒนาและชุมชน
ทุงตอม  เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินมีความสัมพันธอันดีตอกนั  ในการมีสวนรวมสงเสริม
การศึกษา วัฒนธรรมประเพณทีองถ่ิน และนันทนาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ 2.15 แผนท่ีผังการแบงเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร  
  ท่ีมา เทศบาลเมืองแพร 
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สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิศาสตร 
สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นท่ีเทศบาลเมืองแพร  เปนท่ีราบลุมริมฝงทิศตะวันออกของ

แมน้ํายมและมีลําหวยแมแคมไหลผานดานทิศเหนือนอกกําแพงเมือง  ในฤดูฝนมีน้าํทวม  และเกดิ
น้ําขังเปนประจํา  ในป พ.ศ. 2538 เกิดน้ําทวมใหญในเขตเทศบาลเมืองแพรมีความสูงถึง 3.58 ม.  
แตพื้นท่ีภายในกําแพงเมืองเปนพื้นท่ีสูงและมีแนวกําแพงดินโดยรอบทําใหพืน้ท่ีภายในกําแพงเมือง
ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวมนอยกวาบริเวณนอกพื้นท่ีกําแพงเมอืง 

 
2.3 อัตลักษณทางสังคม 

ชาวแพรในเขตเทศบาลเมืองแพรสวนใหญมีเช้ือสายไทยวน เรียกแทนตัวเองวา “คนเมือง” 
มีวิถีการดําเนนิชีวิตในรูปแบบสังคมเกษตรกรรม มีโลกทัศนทางคติความเช่ือท่ีผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนาและผีในระดับตางๆ เขามาเกีย่วของคลายคลึงกันกับกลุมชุมชนท่ัวไปในลานนา  

ในความเช่ือและโลกทัศนท่ีชาวแพรมีเหมือนชาวลานนาท่ัวไป  คือคติความเช่ือใน “ผี
บรรพบุรุษ” ซ่ึงมีการแบงบทบาทและลําดับข้ันของผีบรรพบุรุษท่ีคุมครองต้ังแตระดับเมืองจนถึง
ระดับในระดับเครือญาติท่ีมี “ผีปูยา” คุมครอง ดวยความเช่ือในผีบรรพบุรุษทําใหชาวลานนามีความ
เขาใจและเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันในเผาพนัธุ โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณหีรือ “ฮีดฮอย” (จารีต) 
ในการประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา โดยวางกติกาในเร่ืองการ “ผิดผี” สําหรับการประพฤติปฏิบัติใน
วิถีชีวิตของเผาพนัธุของผูสืบเช้ือสายใหกระทําในส่ิงท่ีถูกกําหนดไว (อนุวิทย เจริญศุภกุล. 2539) 

อิทธิพลการนับถือพุทธศาสนามีการกลาวอางต้ังแตสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจาเสดจ็มา ณ.
ดอยโกสิยธชัคบรรพตหรือบริเวณท่ีต้ังพระธาตุชอแฮประทานพระเกศาแกชาวลัวะพื้นถ่ินเพื่อให
เปนส่ิงสักการบูชาแทนพระพุทธองค  ทําใหพระธาตุชอแฮเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคูบานคูเมืองของเมือง
แพรจนถึงปจจุบัน   

การนับถือพุทธศาสนาทําใหเกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมของอาณาจักร
ใกลเคียง โดยเฉพาะการนับถือพระธาตุประจําปเกดิท่ีเปนคติความเช่ือท่ีเหนยีวแนนในกลุมชาว
ลานนา ทําใหเกิดความใกลชิดผูกพันกนัระหวางเมืองตางๆ ภายในอาณาจักรลานนามากย่ิงข้ัน    

ดวยความเช่ือและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางเหนียวแนน  ประกอบกับการนับถือผี 
และความเช่ือพื้นถ่ิน  กอใหเกิดขนบธรรมเนียมประเพณเีฉพาะภายในพื้นถ่ินท่ียดึถือปฏิบัติกนั  โดย
แบงรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณเีปน 2 สวน  

1) ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวของกับความเชื่อพื้นถ่ิน  ดวยความเชื่อพื้นฐานจากการ
เกิดของแตละคนน้ันมาจากดวงวิญญาณของเครือญาติท่ีลวงลับไปแลวมาจุติใหม ทําใหความ 
สัมพันธผูกพันกันในเครือญาติมีหลากหลายมิติ  “มาทรงผีปูยา” เปนผูท่ีมีหนาท่ีบอกกลาวเร่ืองราว
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ความสัมพันธในอดีตท่ีผานมาเพ่ือหาวิธีการและแนวทางการแกไขใหถูกตอง  สวนใหญมักจะไดรับ
การเสนอแนะใหไปทําการ สงเคราะห  ทําบุญทําทาน  โดยมาทรงผีปูยาจะเปนผูหญิงผูสืบเช้ือสาย
มาจากลูกหลานมาทรงคนกอนเสมอ  ปจจบัุนความเช่ือเหลานี้ไดเส่ือมคลายลง   

โลกทัศนของวิถีการดําเนนิชีวิตและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร  จึงมีความผูกพันกับ
จารีตการนับถือผี  ประเพณท่ีีเกี่ยวของไดแก   

การสืบชะตา เม่ือถึงคราวเจบ็ปวย หรือ ประสบเหตุเภทภัย  เคราะหกรรมใดๆ จะมีการ 
ทําบุญสืบชะตาหรือสงเคราะห  ซ่ึงอยูหลายระดับ  เร่ิมจาก สืบชะตาคนเดียว ชะตาหลวง  ชะตา
เมืองหรือเรียกอีกอยางวา “เขาเบิก”  

การเอาขวัญ โดยมีแนวความคิดเพื่อเปนการเติมเต็มทางจิตวิญญาณใหมี ความสมบรูณ 
ยิ่งข้ึน  ซ่ึงไมมีเพียงเฉพาะคนเทานั้น ยังรวมไปถึงพืชพนัธุและสัตวเล้ียงเล้ียงดวย  เชน  เอาขวัญคน  
เอาขวัญขาว  เอาขวัญควาย เอาขวัญชาง  เปนตน 

การเล้ียงผี  เปนการแสดงความเคารพท่ีไดปกปองคุมครองดูแลในการอยูอาศัย การทํามาหา
เล้ียงชีพ เชน การเล้ียงผีปูยา การเล้ียงผีครูปดสหนู (พระวิศวกรรม)   

การบูจาตาวท้ังส่ี เพื่อเชิญทาวเทพท้ังส่ีมารวมในพิธีกรรมมงคลนั้นๆ  
โดยประเพณีเหลานี้ตางไมกาํหนดเวลาท่ีแนนอนข้ึนอยูกบักาลเทศะ  
2) ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปนเทศกาลทางพระพุทธศาสนา โดยยดึถือปฏิทินทาง

จันทรคติของลานนา ซ่ึงเดือนในลานนาจะเร็วกวาทางสยามประมาณสองเดือน เชน ประเพณกีาร
เทศนมหาชาติหรือลอยกระทง ลานนาเรียกประเพณีเดือนยี่ สยามเรียกประเพณเีดือนสิบสองเปนตน 

เร่ิมต้ังแตเดือนเกี๋ยง (เดือนอาย) ประเพณีการกนิสลาก  หมายถึงการถวายของใหพระโดย
การจับสลาก  จัดกันท่ีวัด  ในเขตเทศบาลเมืองแพรมีความเช่ือท่ียึดถือตลอดมาวาตองใหวดัหลวงจัด
งานกินสลากกอน  วัดอ่ืนๆจงึไดงานกนิสลากได 

เดือนยีเ่ปง  การจุดผางประทีป  ปลอยโคมลอย  บูชาการเทศนมหาชาติ จัดทุกวันพรอมกัน 
เดือนส่ี  การตานขาวใหม และไมหิงพระเจา 
เดือนหา  ตรงกับวันมาฆบูชา  
เดือนหก งานข้ึนพระธาตุชอแฮและพระธาตุอ่ืนๆ 
เดือนเจด็ ประเพณี “ปใหมเมือง” 
เดือนแปดถึงเดือนสิบ เปนชวงเทศกาลถือศีลเขาพรรษา   
เดือนสิบสอง ประเพณีการตานขันขาวเนื่องจากเช่ือวาวิญญาณผูลวงลับไดรับการ

ปลดปลอยเพือ่มารับสวนกศุล 
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เทศกาลประเพณีตางๆ เหลานี้สวนใหญไดรับการยึดถือปฏิบัติเสมอมา  โดยมีประเพณีการ
ไหวพระธาตุชอแฮเปนเทศกาลงานบุญท่ียิ่งใหญท่ีสุด 

จากความเช่ือในพุทธศาสนาท่ีผสมผสานกับการนับถือในผีบรรพบุรุษเดียวกัน  สงผลตอ
รูปแบบการปกครองเปนไปในลักษณะแบบเครือญาติ  ท่ีตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันโดยมีการ
จัดลําดับข้ันการปกครองท่ีมีรูปแบบเฉพาะซ่ึงเรียกวาตําแหนงขัน 5 ใบ ประกอบไปดวย เจาผูครอง
นคร เจาอุปราช เจาราชวงศ เจาบุรีรัตนและเจาราชบุตร ทําใหอํานาจทางการเมือง การปกครองและ
ผลประโยชนอยูในกลุมชนชั้นปกครองเทานั้น นอกจากนี้การสรางความสัมพันธเครือญาติระหวาง
เมืองก็มีมาอยางตอเนื่อง เชน มีการสมรสกันระหวางเจาราชบุตรเมืองนานกับเจาหญิงเมืองแพร
เปนตน 

สังคมภายในเขตเทศบาลเมืองแพรเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สืบเนื่องมาจาก
ผลประโยชนจากอุสาหกรรมการคาไมและการแผขยายจกัรวรรดินยิมของชาวตะวันตก  ทําให
ราชอาณาจักรสยามไดทําสนธิสัญญาเบาวร่ิงกับสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2398 และการปฏิรูปการ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลในจังหวัดแพร พ.ศ. 2436 ทําใหมีการติดตอกับสังคมภายนอกมาก
ยิ่งข้ึน ราชอาณาจักรสยามไดสงขาราชการจากสวนกลางเขามาบริหารจัดระเบียบการเมืองการ
ปกครอง พ.ศ. 2373 บริษัท บอมเบยเบอมา ของอังกฤษเร่ิมเขามาทําอุตสาหกรรมปาไมในจังหวดั
แพร  

การปฎิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล  ตอเนื่องกับเหตุการณการจลาจลเม่ือ พ.ศ. 
2445 ทําใหเจานายพืน้ถ่ินสูญเสียอํานาจและผลประโยชน การปกครองถูกผนวกเขาสูอํานาจ
ศูนยกลางของราชอาณาจักรไทยอยางสมบรูณแบบ ทําใหวิถีการดําเนนิชีวิตในสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว   

ความรุงเรืองของอุตสาหกรรมปาไมในจงัหวัดแพรทําใหรัฐบาลไดกอต้ังโรงเรียนปาไมข้ึน
เปนแหงแรกและแหงเดียวในป พ.ศ. 2478 อุตสาหกรรมปาไมไดดําเนินตอเนื่องมาจนกลายเปน
อาชีพหลักของชุมชน ถึงแมวารัฐบาลจะประกาศปดปา พ.ศ.2532 แลวก็ตาม การทําอุสาหกรรมท่ี
เกี่ยวของกับไมก็ยังมีอยูจนถึงปจจุบัน 

ดวยความคุนเคยท่ีชาวแพรมีตอการทําปาไม  จึงทําใหภาพพจนของจังหวดัแพรและชาว
แพรมีความผูกพันและเกีย่วของกับไมเสมอมา  สะทอนถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพการอยูอาศัย  
บานเรือน  สถานท่ีราชการ ลวนถูกสรางดวยไมสักแทบท้ังส้ิน  ทําใหไมโดยเฉพาะไมสักทองได
กลายเปนวัสดท่ีุมีคานิยมตอการเลือกใชและบงบอกถึงฐานะและรสนิยมไปโดยปริยาย 

 


