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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง คือ ลักษณะทางกายภาพของเมืองที่
ประกอบไปดวยสิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้นและมนุษยสรางขึ้น รวมกันอยางเปนระบบและทําใหเห็น
ภาพรวมของเมืองไดอยางชัดเจน ซึ่งประกอบดวย ลักษณะภูมิประเทศ แหลงน้ํา กําแพงเมือง
คูน้ํา ประตูเมือง ปอม วัด วัง โครงขายคมนาคม การใชประโยชนที่ดินและอาคาร การจัด
วางตัวของอาคาร ความหนาแนนของมวลอาคารและพื้นที่วาง ตลอดจนพื้นที่วางสาธารณะ เปน
ต น 1 องค ป ระกอบที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ เหตุ ผ ลทางกายภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ตลอดจนคติความเชื่อในการสรางเมืองของแตละพื้นที่ เมืองทุกเมืองยอมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เวลาผานไป วิวัฒนาการและการเติบโตของเมือง ทําใหเมืองตางๆ เกิดการขยายตัว โครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพซึ่งหมายถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเมื อ งเก า ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร ค วามสํ า คั ญ และวั ฒ นธรรมที่ เ ป น
เอกลักษณของแตละพื้นที่นั้น สงผลกระทบตอลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของคนในพื้นที่ ความเจริญเติบโตของเมืองหากไมมีการควบคุมทิศทางและความ
เหมาะสม อาจสงผลใหเอกลักษณและความงดงามของเมืองหมดไป
เมื องแพร เ ปน เมื องที่ มี ป ระวั ติศ าสตร ย าวนาน จากตํ า นานวัด หลวงกล า วไว วา เมื่ อ
ประมาณ พ.ศ. 1371 พอขุนหลวงพล ไดพาผูคนไทยลื้อ ไทยเขิน จากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี
และเมืองพางคํา (อ.แมสาย) มาสรางเมืองใหมที่ราบลุมแมน้ํายม โดยเรียกชื่อวา เมืองพลนคร
หรือเมืองแพรในปจจุบัน เมื่อพิจารณารูปแบบแผนผังของเมืองแพร ซึ่งเปนรูปวงรีไมสม่ําเสมอ
เช น เดี ย วกั บ แผนผั ง เมื อ งหริ ภุ ญ ไชย (ลํ า พู น ) และแผนผั ง ของเมื อ งเขลางนคร (ลํ า ปาง) จึ ง
สันนิษฐานวามีชวงอายุใกลเคียงกับหริภุญไชยและเขลางนคร โดยมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 13
– 172 เดิมเปนเมืองที่อยูในแควนสุโขทัย และไดถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานนาใน
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ดังนั้นจะเห็นการผสมผสานระหวางศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อในการ
สร า งเมื อ ง และองค ป ระกอบตา งๆ ของเมื อ ง คื อ การสร า งเมื อ งแพร เ ชื่ อ ว า เปน ผลมาจาก
วัฒนธรรมทวารวดี คือ นิยมตั้งเมืองในบริเวณที่ราบลุม มีคันดินคูน้ํ าลอมรอบ เมืองแพรมี
ลักษณะเปนรูปวงรี ซึ่งสะดวกตอการปรับใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ขนาดของเมืองมีรัศมี
1
2

จากการรวบรวมแนวความคิดในหัวขอ 2.3.1.

สมัย สุทธิธรรม, “แพรดินแดนแหงลุมน้ํายม,” ใน สารคดีพื้นบาน ชุด สืบสานตํานานเมือง (กรุงเทพฯ: แสงดาว,
2548), หนา 10–12.

2

สั้น ทําใหสะดวกในการปองกันบานเมือง3 การมีพระธาตุชอแฮอยูบนเชิงเขาอันเปนตัวแทนของ
เขาพระสุเมรุ อีก ทั้งการสรา งพระธาตุ บนดอยยังเปนแบบแผนของวั ฒนธรรมล านนาอีกดว ย
นอกจากนี้ยังพบแบบแผนการสรางเมืองแบบลานนาอื่นๆ อีก คือ บริเวณกลางเมืองเปนที่ตั้งของ
คุมหลวง มีสะดือเมือง มิ่งเมือง และขวงเมืองอยูบริเวณศูนยกลางเมือง
ปจจุ บัน เมืองแพร มีการพัฒนามากขึ้น กอใหเ กิดการขยายตัวของสิ่ งปลูกสรางใหมๆ
อยางโครงการบานจัดสรร อาคารพาณิชย หางสรรพสินคา ฯลฯ เพื่อสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจของคนในพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะทางสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ความเปลี่ยนแปลง
จากการพัฒนานั้นสรางปญหาตางๆ ตามมาอยางมากมาย เชน ปญหาน้ําทวมที่เกิดจากการ
สรางถนนบนทางระบายน้ําเดิมของเมืองและการสรางที่อยูอาศัยหนาแนนขวางเสนทางน้ําหลาก
ปญหาภูมิทัศนของพื้นที่ ปญหาการยายออกของคนดั้งเดิมทําใหมีบานวางและบานรางในเมือง
อีกทั้งบานเกาที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมหลายหลังมีสภาพเกาทรุดโทรมไมไดรับการซอมแซม
เพราะขาดทุ น ทรั พ ย ป ญ หาการบุ ก รุ ก โบราณสถาน เนื่ อ งจากลั ก ษณะทางกายภาพทาง
ประวัติศาสตรของเมืองลดบทบาทความสําคัญลง จนทําใหองคประกอบของเมืองถูกแปรสภาพ
เปลี่ยนบทบาท หรือ ทําลายไป เชน กําแพงเมืองและคูเมืองบางสวนถูกบุกรุกเพื่อสรางเปนที่อยู
อาศัยและสถานที่ราชการ ขวงเมืองซึ่งเคยเปนที่วาราชการปจจุบันเปนสวนสุขภาพตามการใชงาน
ของยุคสมัย เปนตน สิ่งปลูกสรางตางๆ ที่เกิดขึ้นใหมนี้ หากไมมีการวางแผนที่ดี ยอมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งที่เปนเอกลักษณทางประวัติศาสตรของเมือง
ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
เพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองแพรในอนาคต ตองคํานึงถึงพื้นฐานความเขาใจพื้นที่ทางกายภาพ
ซึ่ ง สามารถเชื่ อ มโยงกั บ ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของคนในเมื อ งแพร
นอกจากนี้ยังตองตระหนักถึงสิ่งที่เปนเอกลักษณทางประวัติศาสตรที่สําคัญของเมือง ใหสามารถ
รักษาไวใหคนรุนหลังได
1.2 คําถามในการวิจัย
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได
เพราะอะไร ปจจัยอะไรที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอัมรินทร, 2544), หนา 54–62.
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1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) ศึกษาโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
2) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งและองค ป ระกอบของเมื อ งแพร
รวมทั้งแนวโนมในอนาคต
3) เสนอแนะเชิ ง นโยบาย เพื่อ การคงไวซึ่ ง องคป ระกอบของเมื องแพรท า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตดานพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเมืองแพรและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง (แผนที่
1.1)
1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
1) ศึกษาวิวัฒนาการของเมืองแพร บทบาทและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองในแตละยุคสมัย และการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ทางกายภาพของพื้นที่
2) วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและองคประกอบทาง
กายภาพเมือง ไดแก นโยบายการพัฒนาเมือง ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม การ
คมนาคมและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกิดขึ้น สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ คติความเชื่อ บทบาท
ของกลุมวัฒนธรรม
3) เสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการคงไวซึ่งองคประกอบของเมืองแพรทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของเมือง
1.5 วิธีการศึกษา
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ
ของเมือง แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของทองถิ่น จากเอกสารและงานวิจัยตางๆ โดย
นําขอมูลทุติยภูมิมาวิเคราะหประมวลผล เพื่อสรุปความสัมพันธในประเด็นตางๆ
2) ศึกษาประวัติศาสตร วิวัฒนาการ และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองแพรตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของ
เมือง โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ และแผนที่และภาพถายทาง
อากาศ จากหองสมุดและหนวยงานที่เกี่ยวของ และศึกษารวบรวมจากการสังเกต สัมภาษณ
บุคคลในทองถิ่นทั้งจากหนวยงาน คนสําคัญในทองถิ่น และประชาชนในเมือง
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3) วิ เ คราะห โ ครงสร า งและองค ป ระกอบทางกายภาพของเมื อ งในป จ จุ บั น ป จ จั ย ที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพเมือง โดยการสํารวจ
สังเกตและสัมภาษณ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชน ตลอดจนบันทึกภาพ เพื่อให
ทราบถึงบรรยากาศ วิถีชีวิต กิจกรรม ความสัมพันธของผูคนในชุมชน
4) วิเ คราะหส ภาพป ญ หา แนวโนม การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งและองค ป ระกอบทาง
กายภาพของเมือง เพื่อนําไปสูการสรุปผลการศึกษาและเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการคงไวซึ่ง
องคประกอบของเมืองแพร โดยคงไวซึ่งเอกลักษณของเมืองเกาที่เหมาะสมในขณะเดียวกันก็ยังมี
บทบาทในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสั งคมของเมือง โดยใชขอมูลจากหนวยงานราชการ
รวมกับการสังเกตและการสํารวจภาคสนาม
1.6 แหลงที่มาของขอมูล
ก. ขอมูลปฐมภูมิ
1) ขอมูลจากการสํารวจภาคสนามและการสังเกตการณ
- สํารวจขอมูลภาคสนาม เก็บขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพของพื้นที่ การใชที่ดิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
- ขอมูลการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ของภาครัฐ ผูสูงอายุ
ประชาชนในเมือง เปนตน
ข. ขอมูลทุติยภูมิ
1) ขอมูลสถิติ เอกสาร จากหนวยงานราชการและสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน
- สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมแผนที่ทหาร กรมการผังเมือง
- หนวยราชการในเมืองแพร เชน อําเภอเมืองแพร เทศบาลเมืองแพร
2) เอกสารที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของเมืองแพร เชน
- พงศาวดาร จารึก จดหมายเหตุ สารานุกรมประวัติศาสตร
- บันทึกทางประวัติศาสตรทองถิ่น
- วารสารตางๆ เชน อสท. เมืองโบราณ และหนังสือทองเที่ยวในประเทศไทย
3) แผนที่ ภาพถายทางอากาศหรือภาพถายดาวเทียม
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1.7 นิยามศัพท
จากกการทบทวนแนวความคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 มีคําศัพทที่ควรคําจัดความใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน ดังนี้
1) โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง คือ ลักษณะทางกายภาพของเมือง
ที่ประกอบไปดวยสิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้นและมนุษยสรางขึ้น รวมกันอยางเปนระบบและทําใหเห็น
ภาพรวมของเมืองไดอยางชัดเจน
2) ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน หมายถึง ลักษณะความสูงต่ําของพื้นที่ และ
ระบบน้ํา ไดแก แมน้ํา คลอง บึง หนอง เหมือง เปนตน ที่สัมพันธกับการตั้งถิ่นฐาน ในพื้นที่
ภาคเหนือ
3) รูปแบบสิ่งปลูกสราง หมายถึง ลักษณะของสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นภายในเมืองตามแบบ
แผนวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย อันประกอบไปดวย คันดิน คูน้ํา ประตูเมือง วัด พระธาตุบน
ดอย พระธาตุกลางเมือง ขวงเมือง คุมเจาหลวง และสะดือเมืองหรือหลักเมืองหรือมิ่งเมือง
4) รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง (urban figure and ground
pattern) หมายถึง สัดสวนของพื้นที่สิ่งกอสรางที่ปกคลุมดินกับพื้นที่โลงวาง
5) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน (land use pattern) หมายถึง ชนิดหรือประเภทของ
กิจกรรมในที่ดิน เชน พาณิชยกรรม พักอาศัย เปนตน
6) รูปแบบโครงขายการสัญจร (network transit pattern) หมายถึง ระบบการเชื่อมโยง
ของเสนทางการสัญจร ไดแก ถนนและการคมนาคมในรูปแบบตางๆ
7) สิ่งปลูกสราง คือ อาคารที่ปลูกสรางเพื่อการใชประโยชนตางๆ เชน ที่พักอาศัย รานคา
วัด ศาลเจา สํานักงานราชการ ฯลฯ
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลการศึก ษาครั้ ง นี้ ทํ า ใหท ราบถึ ง การเปลี่ย นแปลงโครงสรา งและองค ป ระกอบทาง
กายภาพของเมือง และปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งสัมพันธกับลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของกลุมคน ความเจริญของบานเมืองในแตละยุคสมัย

แผนที่ 1.1 พื้นที่ศึกษา บริเวณเทศบาลเมืองแพรและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง

6

บทที่ 2
แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
ไดรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การอธิบายและเปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลในการดําเนินการศึกษา ซึ่งไดแบงประเด็น
การศึกษาออกเปนประเด็นตางๆ ไดแก 1) แนวความคิดเกี่ยวกับเมือง 2) แนวความคิดเกี่ยวกับ
การตั้งถิ่นฐาน และ 3) แนวความคิดเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับเมือง
2.1.1 ความหมายของเมือง
ความหมายของคํ า ว า “เมื อ ง” ได มี ผู อ ธิ บ ายให ค วามหมายไว ห ลายประการ แต ที่
นาสนใจและเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ไดแก
รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม1 อธิบายความหมายของเมืองไววา โดยทั่วไปมักจะ
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณซึ่งเปนบริเวณที่มีคูน้ําและคันดินหรือกําแพง
ลอมรอบเปนสําคัญ ขนาดของเมืองจะใหญหรือเล็กแคไหนขึ้นอยูกับขนาดของบริเวณที่มีคูน้ําและ
กําแพงลอมรอบ อยางไรก็ตาม บริเวณที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบก็ไมอาจจะถือเปนเมืองไดเสมอไป
เพราะบริเวณที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบขนาดเล็กอาจจะเปนชุมชนขนาดเล็กที่เรียกวา “หมูบาน” ก็ได
ดังนั้นบริเวณที่ลอมรอบดวยคูน้ําคันดินหรือกําแพงจึงเรียกวา “เวียง”
สวนเมืองนั้น หมายถึง หมูบานขนาดใหญอันประกอบไปดวยบริเวณที่มีคนหลายหมู
เหลาตางหนาที่และอาชีพมาอยูรวมกัน มีเจาเมืองปกครอง อันแสดงใหเห็นวามีกลุมบุคคลที่เปน
ชนชั้นปกครองรวมอยูดวยชัดเจน จนถึงการมียานตลาด และบริเวณเวียงที่มีคูน้ําและคันดิน
ลอมรอบ
ดร.ธิดา สาระยา2 ไดใหความหมายของเมืองที่สําคัญไว 2 ประการ ประการแรก คือ
เปนแหลงของชุมชนที่มีพื้นที่มีขอบเขตกําหนดไวแนนอน และมีโครงสรางทางกายภาพที่สะทอน
ใหเห็นถึงขนาดของกลุมชนที่มีจํานวนและความซับซอนมากกวาชุมชนหมูบาน โครงสรางทาง
กายภาพดังกลาวนี้ไดแก คูน้ํา และกําแพงที่โอบลอมแหลงชุมชน สระน้ํา วัด บริเวณที่อยูอาศัย
1

ศรีศักร วัลลิโภดม, “ประวัติศาสตรโบราณคดีของลานนาประเทศ,” ใน ศิลปวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน,
2545), หนา 267-268.
2

ธิดา สาระยา, รัฐโบราณในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต: กําเนินและพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมือง
โบราณ, 2537), หนา 106-107.
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ของเจานายและขุนนาง กับบริเวณที่อยูอาศัยของประชาชนทั่วไป ประการที่สอง คือ การอยู
รวมกันเปนกลุมทางสังคม ตั้งหลักแหลงแนนอน ซึ่งเปนพัฒนาการขั้นตนสุดของมนุษย ซึ่งถือ
เปนความเจริญอยูเหนือระดับทางสังคมชนเผาเรรอน และแสวงหาที่เพาะปลูกทํากินที่เหมาะสม
เมืองที่เกิดจากการรวมกลุมทางสังคมนั้น เริ่มจากกลุมเครือญาติที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน มีหัวหนา
ผูนําเปนหลักสรางสํานึกทางวัฒนธรรม เกิดกลุมคนที่มีสํานึกรวมทางวัฒนธรรม ลักษณะการ
รวมกลุมดังกลาวนี้อาจเกิดขึ้นกอนการสรางเมืองทางกายภาพที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ
ฉั ต รชั ย พงศ ป ระยู ร 3 ได ใ ห ค วามหมายของเมื อ งไว ว า เมื อ งนั้ น ประกอบไปด ว ย
องคประกอบยอยตางๆ ภายในประกอบกันเปนเมือง เชน อาณาเขต ดินแดน มีจุดเริ่มตนของ
เมือง เชน เมืองตั้งอยูริมแมน้ํา หรือริมเสนทางคมนาคม เปนตน และองคประกอบยอยๆ ไดแก
กิจกรรม การใชที่ดิน สถาบันตางๆ รวมกันเปนเมืองขึ้นมา
Doxiadis4 ไดกลาววา เมืองประกอบดวยองคประกอบ 5 ประการ ที่มีความสัมพันธกัน
อยางแนนแฟน คือ
1) ธรรมชาติ (nature) ไดแก สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพของพื้นดิน พืช
พันธุ ชีวิตสัตว ภูมิอากาศ รวมกันเปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2) คน (man) ไดแก ความตองการดานชีวภาพ คือ อากาศ อุณหภูมิ ที่วาง ความรูสึก
สัมผัสและการรับรูไดทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 รูปแบบทางสังคม แบบแผนการดํารงชีวิต สิ่งตางๆ
เหลานี้รวมกันเปนสังคม
3) สั ง คม (society) ได แ ก องค ป ระกอบความหนาแน น ของประชากร วั ฒ นธรรม
การศึกษา สุขภาพ และสวัสดิการ เปนตน
4) โครงสรางทางกายภาพ (shells) คือ บานพักอาศัย สถานบริการชุมชน สถานที่ที่ใช
ในการสันทนาการ ตลาด ศูนยราชการ สิ่งเหลานี้เปนสถานที่ประกอบกิจกรรมตางๆ
5) โครงขาย (networks) ไดแก ระบบบริการสาธารณูปโภคและบริการตางๆ

3

ฉัตรชัย พงศประยูร, การตั้งถิ่นฐานมนุษย ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2536), หนา 72.
4

Doxiadis,C.A., Ecology and Ekistics, ed, Genald Dix, (London; Elex books Ltd, 1977), อางถึงใน ภูชัย สัปป
พันธ, “การศึกษาองคประกอบความนาอยูของเมือง: กรณีศึกษาผังเมืองยะลา,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ
วางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), หนา 17-18.
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จากการทบทวนความหมายของเมื อ งข า งต น ทํ า ใหท ราบว า เมื อ งประกอบไปด ว ย
ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสังคม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเนนการศึกษาเมืองในทาง
กายภาพเปน สํ าคั ญ และขอบเขตของเมืองที่จะตองพิจารณาตามความหมายของเมือง คือ
บริเวณเวียงที่มีองคประกอบของบริเวณที่มีคูน้ําและคันดินหรือกําแพงดินลอมรอบ และบริเวณ
พื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เวี ย ง ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ที่ ใ ช เ ป น กิ จ กรรมต า งๆ ของเมื อ งทั้ ง ทางด า นสั ง คม
เศรษฐกิจและการเมือง
2.1.2 วิวัฒนาการของเมือง
การกลายเปนเมืองในประเทศไทยอาจแบงออกเปน 2 ชวง (สมัย) คือ สมัยโบราณหรือ
ชวงกอนการจัดตั้งเทศบาล (พ.ศ. 2476) และสมัยปจจุบันหรือชวงตั้งแตมีการจัดตั้งเทศบาลเปน
ตนมา การกลายเปนเมืองของไทยในสมัยโบราณนั้น มีหลักฐานแสดงวาไดรับการวางผังเมือง
เปนอยางดี โดยมีการพิจารณาในดานทําเลที่ตั้งของเมือง และความปลอดภัยจากขาศึก โดยมี
การสรางคาย ประตู หอรบ ปอม คูน้ําและกําแพงเมืองตามหลักยุทธศาสตร เชน เมืองศรีเทพ
(ปจจุบันอยูในอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ) ซึ่งไดสรางมาเมื่อประมาณ 2,000 ปมาแลว
เมืองในสมัยกอนการขยายตัวและการเจริญเติบโตของเมือง เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
ที่ดําเนินไปอยางชาๆ หรือคอยเปนคอยไป สวนการกลายเปนเมืองในสมัยปจจุบันหรือชวงตั้งแตมี
การจัดตั้งเทศบาลเปนตนมานั้น ไดใชจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองเปนหลักในการวัดคา
ความเปนเมือง5
อันที่จริงในกระบวนการกลายเปนเมืองยอมแสดงถึงวิวัฒนาการของเมืองที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยูแลว แตถาพิจารณาจากโครงสรางภายในของเมืองที่ปรากฏใหเห็นเปนแนวถนนและการใช
ที่ดิน Lewis Keeble6 ไดแบงวิวัฒนาการของเมืองออกเปน 4 ระดับ โดยเปรียบเทียบกับชีวิตของ
มนุษยในชวงวัยที่ตางกันอยางนาสนใจ ดังนี้
1) ขั้นแรก (Infantile) เริ่มจากการรวมตัวเปนชุมชนเมืองขนาดเล็ก ไมมีการแบงแยกการ
ใชที่ดินชัดเจน
2) ขั้นวัยรุน (Juvenile) เริ่มแบงการใชที่ดินเปนยานพักอาศัย และมีอุตสาหกรรมเล็กๆ
อยูในครัวเรือน

5

เสนห ญาณสาร, “ภูมิศาสตรเมือง” ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546, หนา 5053.(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
6

Lewis Keeble, Principles and practice of town and country planning (London: The Estates
Gezette, 1972), p.87.
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3) ขั้นผูใหญ (Mature) โครงสรางภายในเมืองแบงเปนที่พักอาศัย พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม อยางเห็นไดชัดเจน
4) ขั้นชรา (Senile) เปนเมืองที่มีโครงสรางภายในเสื่อมโทรม เนื่องจากการเติบโตอยาง
เต็มที่แลว
อยางไรก็ตาม วิวัฒนาการของเมืองตามแนวคิดนี้ก็ไมไดหมายความวาจะตองเกิดขึ้นใน
ทุกขั้นตอน เพราะบางเมืองอาจมีวิวัฒนาการอยูเพียงขั้นแรกขั้นเดียวแลวไมมีการพัฒนาสูขั้น
อื่นๆ ในขณะที่บางเมืองมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอและเรียนรูการปองกันเมืองไมใหพบกับสภาพ
ที่เสื่อมโทรม จึงไมตองพบกับวิวัฒนาการในขั้นสุดทาย
2.1.3 รูปแบบและลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี
จากการศึกษาของ ผองศรี วนาสิน และ ทิ ว า ศุ ภจรรยา7 สรุปไดวา รู ปแบบและ
ลักษณะกายภาพของเมืองโบราณ มีรูปรางของคูน้ําคันดินลอมรอบหลายรูปแบบ ซึ่งจัดออกเปน
กลุมได 8 กลุม (ภาพ 2.1) ไดแก 1) ชนิดไมมีรูปแบบ จะเปนลักษณะรูปรางคดเคี้ยวไปมาจน
บรรจบเปนวงลอม 2) รูปแบบวงกลม 3) รูปแบบวงรี 4) รูปแบบสี่เหลี่ยมมน แนวคูน้ําคันดินจะมี
อยูสี่ดาน ลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยม 5) รูปแบบสี่เหลี่ยมมุม คูน้ําคันดินมีลักษณะเปนแนวตรงทั้ง
สี่ดาน 6) รูปแบบหลายเหลี่ยม 7) รูปแบบที่อาศัยธรรมชาติเปนแนวลอม เปนเมืองโบราณที่มีคู
น้ําคันดินขุดขึ้นเปนแนวบางสวน อีกสวนหนึ่งจะใชทางน้ําธรรมชาติเปนปราการ 8) รูปแบบเมือง
ซอน เมืองโบราณในกลุมนี้มีลักษณะคูน้ําคันดินซอนกันหลายรอบ
เมืองโบราณที่มีรูปแบบตางกันเหลานี้ไมไดสรางขึ้นในเวลาเดียวกัน แตจะมีวิวัฒนาการ
ไปตามลําดับดังนี้ ในระยะแรกการสรางคูน้ําคันดินลอมรอบเมืองโบราณยังไมมีวิธีการและแนวคิด
ทางเรขาคณิตมาชวยในการสราง เมืองโบราณจึงเปนชนิดไมมีรูปแบบ ตอมาเมื่อรูจักเทคนิคและ
มีความรูในการสรางเมือง ประกอบกับความคุนเคยและเชื่อถือในลัทธิ จึ งสรางเมืองเปนรูป
วงกลม แตขนาดของเมืองไมกวางขวางนัก เมื่อมีความตองการสรางเมืองใหมีขนาดใหญมากขึ้น
จึงเกิดเมืองโบราณรูปวงรีขึ้น และมีพัฒนาการตอมากลายเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมมน ในที่สุดเมื่อรู
วิธีการสํารวจและวางแผนดีขึ้น จึงสามารถสรางเมืองรูปรางสี่เหลี่ยมได และตอมาเมื่อมีความ
จําเปนตอการใชคูน้ําใหเกิดประโยชนมากขึ้นกวาเพียงการกักเก็บน้ําและปองกันศัตรู รูปแบบของ
คูน้ําจึงเชื่อมโยงโดยตรงกับทางน้ําธรรมชาติและอาศัยทางน้ํานั้นเปนสวนหนึ่งของคูเมือง

7

ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย: การศึกษา
ตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ, งานวิจัยลําดับที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2525), หนา 106-117.
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ที่มา:: ผองศรี วนาสิสิน และ ทิวา ศุภจรรยา
ภ
เมืองโบบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมขอองที่ราบภาคกลลางประเทศ
ไทย: การศึกษาตําแหนงที่ตั้งแลละภูมิศาสตรสัมพันธ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาาลัย, 2525) หนา 118

ภาพ 2.1 ลัลกษณะรูปรางคู
า นา้ํ คันดินล
น อมรอบเมืองโบราณแบบ
อ
บตางๆ
ในบริเวณที
ว ่ราบเจาพระยาตอนลลาง
นอกกจากนี้ สุ ร พล
พ ดํ า ริ กุ ล 8 ยั ง สั น นิ ษ ฐานว
ฐ า วั ฒ นธรรมทวาร
น
รวดี จ ากภาคคกลางได
ขยายตัวขึ้นมามี
ม อิทธิพลใในภาคเหนือ ทําใหเกิดกาารเปลี่ยนแปลงทางสังคมม คือการกําเนิดสังคม
เมือง เขามาาแทนที่สังคมมหมูบาน ลักษณะเด
ก
นขอองการเปนสังคมเมื
ง
องคือกการสราง “เวีวียง” เปน
ศูน ยก ลางของเมือง ซึ่ง มีลัก ษณะท างกายภาพเปน บริเ วณทีที่มีคัน ดิน แล ะคูน้ํ า ลอมรอบ การ
ญไชยในเขตที่ราบลุม
ขยายตัวของงวัฒนธรรมททวารวดีดังกลลาวยังสงผลใใหเกิดเมืองในแควนหริภุญ
แมน้ําปงและะวัง ผังของเเวียงในหริภุญไชยคล
ญ
ายกัับเมืองสมัยทวารวดี
ท
ในภาาคกลาง คือ นิยมตั้ง
เมืองในบริเวณที
ว ่ราบลุม มีคันดินคูน้ําล
า อมรอบ โดดยใชคูเมืองดดานหนึ่งติดกับแมน้ําหรือแหล
อ งน้ํา
8

สุรพล
พ ดําริหกุล, ขวงเมื
ง องและวัดหัวขขวง: องคประกอบบสําคัญของเมืองใในดินแดนลานนาา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทิ ยาลัย, 2549),, หนา 6-7.
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ธรรมชาติ สวนคันดินดานที่เหลือมักขุดตอเติมโดยรอบเมืองตางๆ ใชทางน้ําติดตอกันไดอยาง
สะดวก ผังของเวียงในแควนหริภุญไชยเปนรูปรีและสี่เหลี่ยมมุม เมืองรุนแรกที่สรางขึ้น เชน
เวียงหริภุญไชย เวียงเขลางนคร และเวียงแพร
จากการสํารวจของทะเบียนตําแหนงที่ตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย ของ ทิวา ศุภจรรยา
และ ผองศรี วนาสิน9 ทําใหทราบวา จังหวัดแพรนั้นมีเมืองโบราณอยูทั้งสิ้น 7 เมือง (ภาพ 2.2)
ดังนี้
ตาราง 2.1 เมืองโบราณในจังหวัดแพร
เลขที/่
ลําดับที่
39-1/633

รายละเอียด

39-2/633
39-3/632
39-4/1476
39-5/1575
39-6/1626
39-7/1627

บานเมืองแพร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร จ.แพร ระวางแผนที่ 5045 III บริเวณ NE47-7 พิกัด รุง 18 08 34
แวง 100 08 35 ภาพถายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2516
บานแมรัง ต.หัวทุง อ.ลอง จ.แพร ระวางแผนที่ 4945 III บริเวณ NE47-7 พิกัด รุง 18 00 02 แวง 99 41 29
ภาพถายวันที่ 21 ธันวาคม 2516
บานดอนแกว ต.หวยหมาย อ.สอง จ.แพร ระวางแผนที่ 5045 IV บริเวณ NE47-7 พิกัด รุง 18 25 20 แวง
100 09 51 ภาพถายวันที่ 23 ธันวาคม 2516
บานตนผึ้ง ต.บานกลาง อ.สอง จ.แพร ระวางแผนที่ 5045 IV บริเวณ NE47-7 พิกัด รุง 18 28 21 แวง 100
12 13 ภาพถายวันที่ 22 ธันวาคม 2518
บานแมคํามีรัตนปญญา ต.แมคํามี อ.รองกวาง จ.แพร ระวางแผนที่ 5045 IV บริเวณ NE47-7 พิกัด รุง 18
15 27 แวง 100 12 26 ภาพถายวันที่ 11 ธันวาคม 2516
บานเวียงเหนือ ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร ระวางแผนที่ 5045 II บริเวณ NE47-7 พิกัด รุง 18 13 33
แวง 100 17 18 ภาพถายวันที่ 11 ธันวาคม 2516
บานแมบงเหนือ ต.หัวทุง อ.ลอง จ.แพร ระวางแผนที่ 4944 IV บริเวณ NE47-11 พิกัด รุง 17 59 27 แวง
99 41 28 ภาพถายวันที่ 21 ธันวาคม 2516

ที่มา: ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา, ทะเบียนตําแหนงที่ตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย เลม 2 (นครศรีธรรมราช-รอยเอ็ด)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527).

เมืองแพรเปนเมืองหนึ่งที่อยูในการคนพบในลําดับที่ 39-1 ตั้งอยูบนที่ราบ ทางตะวันออก
ของแมน้ํายม มีกําแพงดินลอมรอบเวียงเปนรูปวงรี คูน้ําลอมรอบชั้นนอกของคันดินทางทิศเหนือ
และตะวันออก สวนดานที่เหลือใชทางน้ําธรรมชาติลอมรอบ ลักษณะและรูปแบบทางกายภาพ
เหลานี้ เชื่อวาเปนผลมาจากวัฒนธรรมทวารวดี

9

ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา, ทะเบียนตําแหนงที่ตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย เลม 2 (นครศรีธรรมราชรอยเอ็ด) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527).
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ที่มา: ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา, ทะเบียนตําแหนงที่ตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย เลม 2
(นครศรีธรรมราช-รอยเอ็ด) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527).

ภาพ 2.2 ตําแหนงที่ตงั้ ชุมชนโบราณในจังหวัดแพร
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2.1.4 รูปแบบแลละลักษณะททางกายภาพ
พของเมืองโบบราณในวัฒ
ฒนธรรมลานนา
น
พ ดําริหกุล101
ศึกษาาองคประกอบบของสิ่งสําคััญที่ปรากฏเปปนแบบแผนของเมือง
สุรพล
ลานนา ไดพบว
พ าภายในนตัวเมืองหรือเวี
อ ยง นอกจจากจะเปนที่อยูอาศัยและะที่ทําการของกษัตริย
เจา เมือ ง และเจา นาย ตลอดจนขุนนางและไพ
น
พร พ ลเมื อ งบ างสว นแลว ยั ง ปรากฏมีมีส ถานที่
สําคัญๆ ของงเมือง อาทิ สะดือเมือง มิ่งเมือง เสาอิอินทขีล เสาหหลักเมือง พระมหาธาตุกลางเมือง
ขวงเมือง และพระธาตุบนดอย
น
เปนองงคประกอบสําคั
า ญของเมืองอี
อ กดวย (ภาาพ 2.3)

ที่มา:: สุรพล ดําริหกุกล ขวงเมืองและวัดหัวขวง: องคประกอบสําคัญของเมืองในดิดินแดนลานนา (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลั
ย ย, 2549) หนา 47

ภาพ 2.33 ตัวอยางองงคประกอบแลละแบบแผนขของผังเมืองลําาพูน
ส อเมือง เปปนองคประกออบสําคัญอยูในเมื
 องหลายยแหง เชน เเมืองหริภุญไชชย เมือง
1) สะดื
เขลางนคร เมื
เ องแพร เมืองเชียงใหม และเมืองเชียงราย คําวา “สะดือเมืออง” หมายถึงบริ
ง เวณที่
กําหนดวาเปปนศูนยกลางของเมืองและะเปนที่ตั้งของเสาสะดือเมืมือง จากรองงรอยของสะดืดือเมืองที่
ปรากฏอยูในเมื
น องตางๆ นัน้ ตําแหนงที่เปนสะดือเมืมืองนั้น มีทั้งสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึขึ้นและสิ่ง
ที่เปนธรรมชชาติถูกกําหนดใหเปนตําแหน
แ งสะดือเมืมือง อยางไรรก็ตาม เชื่อววาคติที่เกี่ยวกับสะดือ
เมืองในระยะะเริ่มแรกนั้นนนาจะมีความมเกี่ยวของกับคติ
บ การยกเสสาหลักเมือง “หลักเมือง””
คือ
10

สุรพล ดําริหกุล, ขวงเมื
ว องและวัดหัวขวง: องคประกอบบสําคัญของเมืองในดิ
ง นแดนลานนนา (กรุงเทพฯ: สํานันกพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทิ ยาลัย, 2549),, หนา 305-312.
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ชัยภูมิอันเปนมงคลและเปนสัญลักษณกําหนดตําแหนงของเมืองหรือเสาเอกของเมือง ในภาษา
สันสกฤตเรียกวา “ขีละ” และภาษามคธวา “อินทขีละ” หลักเมืองเปนความเชื่อในวัฒนธรรม
อินเดียที่เขามาสูประเทศไทยเปนเวลานานแลว
2) มิ่งเมือง แบบแผนของเมืองที่ปรากฏมี “เสามิ่งเมือง” และ “พระธาตุมิ่งเมือง” ตั้งอยู
เปนองคประกอบสําคัญของเมือง คําวา “มิ่งเมือง” มีความหมายถึงสิ่งที่ดีงามหรือความเปน
มงคลของเมือง ซึ่งปรากฏเปนตําแหนงสําคัญที่เกี่ยวของกับแบบแผนของเมือง เชน เมืองนา
ปรากฏเสามิ่งเมืองอยูในบริเวณวัดมิ่งเมืองซึ่งอยูกลางเวียง เมืองแพรมีพระธาตุมิ่งเมืองอยูบริเวณ
ศูนยกลางของเมือง มิ่งเมือง เปนคติความเชื่อเกี่ยวกับตําแหนงอันเปนมงคลของเมืองที่อยูบริเวณ
กลางเมือง ซึ่งนาจะเปนคติอันเดียวกันกับเรื่องของหลักเมืองและเสาสะดือเมือง เพียงแตมีการ
เรียกชื่อแตกตางกันไปตามทองถิ่นและตามแตชวงเวลา
3) หลักเมือง เปนองคประกอบของเมืองอีกอยางหนึ่งที่ปรากฏเปนแบบแผนของเมืองใน
ดินแดนลานนา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ใหคํานิยามหลักเมืองไววา
“เสาเอกของเมื อ งและเป น ชั ย ภู มิ อั น เป น มงคลที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การตั้ ง เสาหลั ก เมื อ ง”
วัตถุประสงคสําคัญของหลักเมืองที่สรางขึ้น เพื่อใหเปนสัญลักษณของเมืองที่สรางวามีหลักอยู
ตรงนี้ ประชาราษฎรจะไดยึดถือเอาเปนแหลงสรางบานแปงเมืองกันโดยแนวแน ในประเทศไทย
พบวามีการสรางหรือยกเสาหลักเมืองมานานแลว ตัวอยางหลักเมืองที่เกาแกที่สุดคือ หลักเมือง
ศรีเทพในจังหวัดเพชรบูรณ หลักเมืองเปนประเพณีพราหมณมีมาแตอินเดีย ไทยตั้งหลักเมืองขึ้น
ตามธรรมเนียมพราหมณ ดังนั้น พิธีการที่กระทําลวนเปนพิธีทางไสยศาสตรหรือพิธีขางพราหมณ
เสียเปนสวนใหญ เพิ่งมีพิธีทางพระพุทธศาสนาเขามาเกี่ยวของเมื่อไมนานนี้
4) พระมหาธาตุกลางเมือง แบบแผนอีกอยางหนึ่งที่ปรากฏพบอยูในเมืองตางๆ ในเขต
ภาคเหนือตอนบน คือ การสรางพระมหาธาตุเจดียขึ้นเพื่อใหเปนหลักหรือศูนยกลางของเมือง คติ
การบูชาพระมหาธาตุนั้นเปนประเพณีในพระพุทธศาสนาฝายหินยาน เกิดเปนคติในการสรางวัด
สําคัญขึ้นในเมืองที่เรียกวา “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” หรือเรียกอยางยอๆ วา “วัดมหาธาตุ” ใน
เขตภาคเหนือตอนบน คติการสรางพระมหาธาตุเพื่อเปนศูนยกลางของเมืองนั้นมีหลักฐานปรากฏ
ขึ้นครั้งแรกคือ พระมหาธาตุหริภุญไชย และสืบทอดมาในสมัยลานนา ดังพบวาเมืองตางๆ ใน
สมัยลานนาแทบทุกแหงจะปรากฏมีการสรางพระมหาธาตุเจดียขึ้นในเมืองเพื่อเปนศูนยกลางของ
เมือง เชน เมืองลําปางมีพระธาตุวัดปงสนุกหรือพระธาตุศรีจอมไคลประดิษฐานอยูกลางเมือง
เมืองเชียงใหมมีพระธาตุเจดียหลวงตั้งอยูกลางเวียง เมืองนานมีพระธาตุวัดหลวงกลางเวียงหรือ
วัดชางค้ํา เมืองเชียงรายมีพระธาตุดอยตุงอยูในตําแหนงของสะดือเมืองเดิม เมืองเชียงแสนมีพระ
ธาตุหลวงเปนปูชนียสถานที่สําคัญอยูกลางเมือง
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5) ขวงเมือง คือสนามหรือพื้นที่โลงกวางที่ตั้งอยูภายในเมือง เปนสถานที่สําหรับประกอบ
พิธีกรรมและกิจกรรมของเมือง เธียรชาย อักษรดิษฐ 11 ไดกลาวถึงขวงเมืองไววา องคประกอบ
ของใจกลางเมืองที่เปรียบเสมือนเปนศูนยรวมของอํานาจและความศรัทธาทั้งอาณาจักรและพุทธ
จักร หมายถึงการเปนองคประกอบของทั้งวัดและวัง โดยอาณาบริเวณดังกลาวนี้ถูกเชื่อมเขา
ดวยกันโดยพื้นที่วางที่เรียกวา “ขวง” หรือ “ขวงเมือง” สําหรับใชเปนที่ประกอบราชพิธีและกิจกรรม
ตางๆ ของเมือง องคประกอบที่เพิ่มเขามาในสมัยลานนา คือ “วัดหัวขวง” เปนวัดที่มีตําแหนง
ใกลชิดกับ “ขวงหลวง” หรือ “ขวงเมือง” พบวาลักษณะการมีวัดหัวขวงกระจายตัวอยูตามเมือง
ต า งๆ ในลา นนา แต ก็ มี บางเมื อ งที่ ไ ม มี แสดงให เ ห็ น วา แบบแผนเรื่ อ งการสร า งวั ด หั ว ข ว งนี้
อาจจะไมใชแบบแผนของเมืองลานนาเสมอไป แตคติการกําหนดสราง “ขวง” เปนสิ่งสําคัญควบคู
กับ “วัดหลวงกลางเวียง” และ “หอคํา คุมแกว” มานับแตโบราณ ดังนั้นนับวา “ขวงเมือง” จึง
เปนองคประกอบสําคัญที่สะทอนอํานาจทั้งฝายรัฐและศาสนา เมืองที่มีองคประกอบของขวง
เมืองปรากฏอยูอยางชัดเจน คือ เมืองเชียงใหม และเมืองนาน สวนเมืองอื่นๆ ที่ยังคงมีรองรอย
อยูในพื้นที่ที่คาดวานาจะเปนขวงเมืองมากอน คือ เมืองเขลางนคร เมืองพะเยา และเมืองแพร
6) คติการสรางพระธาตุบนยอดดอย ซึ่งเปนวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน และมีพัฒนาการสืบทอดจนกลายเปนแบบแผนทางวัฒนธรรมอยูในดินแดน
ลานนาและใกลเคียงในเวลาตอมา การสรางพระบรมธาตุเจดียในลานนานั้น มักจะสรางนอก
เมืองหรื อนอกเวี ยงเป นสํา คั ญ12 คติ การสรา งพระธาตุบนดอยนั้ น นาจะเปนผลที่เ กิดจากการ
ผสมผสานของอิทธิพลที่มีมาจากภายนอกเขากับความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยูในพื้นถิ่น กลาวคือ การที่
ชุมชนในลานนานําเอาพระพุทธศาสนามาประสานกับการนับถือผี ซึ่งเปนความเชื่อดั้งเดิมอยูกอน
และความนิยมในการสรางพระธาตุมาจากความตองการจะเชื่อมโยงดินแดนอันเปนเมืองหลวงของ
พระพุทธศาสนา คือ ชมพูทวีป ใหเขากับชุมชนของตน ดวยการยอมรับเอาเขาพระสุเมรุในคติ
อินเดียวาอยูที่ชมพูทวีปนั้น มาสรางความเชื่อที่ใหดอยในหมูบานของตนเปนเขาพระสุเมรุ และ
สรางพระธาตุบนดอยขึ้นเปนศูนยกลางจักรวาลของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับโลกทัศนของชาว
ลานนาที่ใหความสําคัญกับภูเขาในฐานะที่เปนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีเรื่องราวที่เกี่ยวของกับ
บรรพชน ตลอดจนความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยูในพื้นถิ่น กับคตินิยมของการนับถือพระบรมสารีริกธาตุ
อันเปนแบบแผนวัฒนธรรมใหมที่เขามาจนกลายเปนแบบแผนของลานนาไปในที่สุด ดวยเหตุนี้จะ
เห็นวาไดปรากฏพระธาตุเจดียที่ตั้งอยูบนยอดดอยในเขตวัฒนธรรมลานนาเปนจํานวนมากมาย
11

เธียรชาย อักษรดิษฐ, “หอคํา คุมแกว มณีแหงนคราศิลปสถาน ขัตติยา ธานี” ภาควิชาคณะศิลปะไทย คณะวิจิตร
ศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548, หนา 23-25.(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
12

ศรีศักร วัลลิโภดม, ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546), หนา 97.
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เชน พระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม พระธาตุแชแหง เมืองนาน พระธาตุดอยกองมู เมือง
แมฮองสอน พระธาตุจอมทอง เมืองพะเยา พระธาตุชอแฮ เมืองแพร เปนตน13
นอกจากนี้ยังมีประเพณีการไหวพระธาตุประจําปเกิดของคนลานนาโบราณ เชน คนเกิดป
ชวดไหวพระธาตุจอมทอง ปฉลูไหวพระธาตุลําปางหลวง ปขาลไหวพระธาตุชอแฮ (เมืองแพร) ป
เถาะไหวพระธาตุแชแหง (เมืองนาน) ปมะแมไหวพระธาตุดอยสุเทพ ประกาไหวพระธาตุหริภุญ
ไชย เปนตน จึงมักมีการเดินทางของผูคนไปไหวพระธาตุประจําปเกิดของตน นับวาพระบรมธาตุ
สําคัญของแตละเมืองนั้น มีความหมายในเรื่องบูรณาการวัฒนธรรมและการเมืองของรัฐเปนอยาง
มาก เพราะทําใหแตละเมืองที่อยูในเขตแควนเดียวกันมีความสัมพันธกัน ไปมาหาสูกัน และมี
ความสมบูรณในเรื่องของศาสนาและระบบความเชื่อดั้งเดิม14
เมืองแพรเปนเมืองที่อยูในทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งเปนเมืองที่มีองคประกอบของ
แบบแผนของเมืองลานนาอยูภายในเมืองทั้ง พระธาตุบนดอย พระมหาธาตุกลางเมือง สะดือ
เมือง มิ่งเมือง หรือ หลักเมือง ขวงเมือง วัดหัวขวง คุมเจาหลวงซึ่งเปนตัวแทนการปกครองของ
เมืองแพรในสมัยนั้น ภายในเวียงเปนที่พักอาศัยของชนชั้นเจาเมือง เจานาย ขุนนาง และไพล
พลบางส ว น ซึ่ ง ชนชั้ น ปกครองอยู บ ริเ วณศู น ย ก ลางเมื อง เพื่ อความสะดวกในการปกครอง
ชาวบานทั่วไปอาศัยอยูภายในเวียงในบริเวณติดกับกําแพงเมืองดานใน พื้นที่สวน ไรนา สวน
ใหญอยูบริเวณนอกกําแพงเมืองหางออกไป ในปจจุบันเมืองแพรก็ยังคงหลงเหลือรองรอยของ
แบบแผนของเมืองลานนาใหเห็นไดอยู ถึงแมจะมีการพัฒนาเมืองไปตามยุคสมัยและไดทําลาย
แบบแผนหรือองคประกอบบางอยางไปแลวก็ตาม
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
2.2.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ฉั ต รชั ย พงศ ป ระยู ร 15 กล า วถึ ง การตั้ ง ถิ่ น ฐานไว ว า เป น การบุ ก เบิ ก เข า อยู อ าศั ย
ครอบครองพื้นที่สวนหนึ่งสวนใดของผิวโลก รูปแบบและขนาดการตั้งถิ่นฐานมีความซับซอน
แตกตางกันไป ตั้งแตการตั้งถิ่นฐานเพียงครอบครัวเดียวแบบโดดๆ จนกลายเปนหมูบานใหญนอย
เปนชุมชนทั้งในชนบทและชุมชนเมือง การตั้งถิ่นฐานเปนการแสดงออกถึงการจัดการพื้นที่ของ
13

สุรพล ดําริหกุล, แผนดินลานนา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2539), หนา 171-191.

14

ศรีศักร วัลลิโภดม, ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546), หนา

101-103.
15

ฉัตรชัย พงศประยูร, การตั้งถิ่นฐานมนุษย ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2536), หนา 40.
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มนุ ษ ย ใ นรู ป แบบของอาคารบ า นเรื อ น ถนน การใช ที่ ดิ น รวมไปถึ ง ผลกระทบต า งๆ ต อ
สิ่งแวดลอม
ฉัตรชัย พงศประยูร16 ไดอธิบายรูปแบบของการตั้งถิ่นฐาน โดยแบงออกเปน 4 รูปแบบ
(ภาพ 2.4) คือ
1) การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว (Linear Settlement) การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวหรือ
ตามแนวเสนทางคมนาคม ปรากฏในบริเวณที่ราบเปนสวนใหญ โดยยึดเสนทางคมนาคมเปน
หลักในการตั้งบานเรือน และดานหลังของที่อยูอาศัยมักใชเปนพื้นที่เกษตร บริเวณจุดตัดหรือทาง
แยกมักมีการกระจุกตัวของบานเรือนที่ใชเปนเขตการคาของชุมชน สวนบริเวณที่ไกลออกไป การ
ตั้งบานเรือนอยูหางกัน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวหรือตามเสนทางคมนาคม ไดแก
แมน้ํา ลําคลอง และถนน
- แมน้ํา ลําคลอง (River Linear Settlement) การตั้งถิ่นฐานริมฝงแมน้ําลําคลอง
เปนการเลือกพื้นที่ของมนุษยชาติมาตั้งแตโบราณกาล เพราะแหลงน้ําเปนตนกําเนิดของความ
อุดมสมบูรณ เปนแหลงอาหาร แหลงเพาะปลูก และใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง
- ถนน (Road Linear Settlement) เปนการตั้งถิ่นฐานตามเสนทางคมนาคมทาง
บกทั้งทางรถไฟและทางรถยนต แนวถนนมักเปนบริเวณที่มีการกระจุกตัวของอาคารบานเรือนใน
ปจจุบัน เพราะเปนเสนทางที่ใหความสะดวกและรวดเร็วกวาเสนทางน้ํา
2) การตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัว (Cluster Settlement) เปนการตั้งถิ่นฐานตามปจจัย
ธรรมชาติหรือปจจัยกายภาพ เชน จุดตัดของเสนทางคมนาคม แหลงแรธาตุ ที่ราบลุมแมน้ํา เปน
ตน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานมักอยูรวมกันเปนกลุม ระยะแรกมักเปนกลุมบานขนาดเล็กและขยาย
ใหญขึ้นเปนหมูบานเปนชุมชน การกระจุกตัวของชุมชนมักใชพื้นที่โดยรอบเปนพื้นที่เกษตร สวน
ขนาดของชุมชนนั้นขึ้นอยูกับระยะเวลาและการเพิ่มขึ้นของประชากร
3) การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย (Scatter Settlement) เปนการตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูใน
พื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง โดยบานเรือนมักอยูหางๆ กัน ตามขนาดของที่ดินแตละครอบครัว มี
ศูนยกลางรวมกัน เชน วัด โรงเรียน และตลาด เปนตน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายนี้สงผล
ดีทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากเกษตรกรที่อาศัยอยูในพื้นที่เกษตรของตนเอง ไมตองเสียเวลาใน
การเดินทางไปกลับระหวางพื้นที่เกษตรกับบาน ดังนั้นจึงมีเวลาการดูแลผลผลิตไดอยางเต็มที่
4) การตั้งถิ่นฐานแบบเปนระเบียบ (Uniform Settlement) เปนการตั้งถิ่นฐานแบบที่มีการ
วางแผนลวงหนา เพื่อใหการใชที่ดินเปนระเบียบและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจ
16

ฉัตรชัย พงศประยูร, การตั้งถิ่นฐานมนุษย ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2536), หนา 165-166.
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2

3

1

1. การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแมน้ํา
2. การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมคลอง
3. การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมถนน

การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว

การตั้งถิ่นฐานแบบกระจุก

การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย

การตั้งถิ่นฐานแบบเปนระเบียบ

ที่มา: ฉัตรชัย พงศประยูร, การตัง้ ถิ่นฐานมนุษย ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536)

ภาพ 2.4 รูปแบบการตั้งถิน่ ฐานแบบตางๆ
2.2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งและการตั้งถิ่นฐานของเมือง
เมืองที่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งนั้น มิใชเกิดขึ้นไดเอง หากปราศจากเหตุผลหรือมีปจจัยหลาย
ประการซึ่งทําใหบริเวณนั้นเปนที่ตั้งของเมือง ปจจัยดังกลาวอาจมีปจจัยหนึ่งที่เดนหรือมีอิทธิพล
มากกวาปจจัยอื่น หรือทุกปจจัยมีความสําคัญเทากัน มีผูที่อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
ของเมืองไวหลายทาน ดังนี้
สุวัฒนา ธาดานิต17ิ กลาวถึง ปจจัย 6 ประการ ไดแก
1) แหลงอุปโภคบริโภค เมืองบางเมืองตั้งอยูริมฝงแมน้ํา ใกลแหลงน้ํา
17

สุวัฒนา ธาดานิติ, “หลักและทฤษฎีการวางแผน,” เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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2) เสนทางคมนาคม บริเวณที่สะดวกในการคมนาคมขนสง หรือเปนจุดตัดของเสนทาง
คมนาคมหลายสายเหมาะแกการเปนที่ตั้งของเมือง เชน เมืองทาตางๆ ที่ตั้งอยูริมทะเล เมืองที่
เปน ศู น ย ก ลางการขนส ง ทั้ ง ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เมื อ งที่ เ ป น จุดพั ก แรมของการ
เดินทางระยะยาว เปนตน
3) ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สามารถ
ดึงดูดใหมนุษยตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการเมือง
4) ภัยธรรมชาติ บริเวณที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติจะดึงดูดใหมนุษยชุมชนตั้งถิ่นฐาน
และเติบโตเปนเมืองตอไป เชน บริเวณที่สูงซึ่งรอดพนจากภัยน้ําทวม หรือบริเวณริมอาวที่พนจาก
พายุ เปนตน เมืองหลายแหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตั้งอยูในโคกหรือเนินเพื่อใหพน
จากน้ําทวม เชน เมืองเรณูนครในจังหวัดนครพนม
5) ที่ตั้งที่ชวยในการปองกันตัว ในสมัยโบราณมนุษยตองการความปลอดภัยจากการ
รุกรานของขาศึกศัตรู จึงเลือกสรางเมืองในที่สามารถปองกันตัวเองได เชน เนินเขาหรือแนวโคง
แมน้ํา ทําใหเกิดความยากลําบากแกขาศึกศัตรูในการเขาโจมตี และสามารถปองกันตนเองไดงาย
โดยการสรางคูเมืองลอมรอบจนจรดแนวแมน้ํา เชน พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
6) ความตองการของผูนําหรือของหมู คณะ การกํ าหนดวา จะสรางเมือง ณ ที่ใดนั้น
บางครั้งก็ขึ้นอยูกับผูนํา เชน พระมหากษัตริย หรือขึ้นอยูกับหมูคณะเปนสวนรวม ซึ่งมักจะมี
เหตุผลอื่นที่สําคัญรวมอยูดวย เชน เหตุผลในทางยุทธศาสตรหรือความเหมาะสมทางดานแหลง
อุปโภค เมืองในปจจุบันที่เกิดขึ้นจากการกําหนดทางผังเมือง
นอกจากนี้ ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง18 ไดกลาวถึงทําเลที่ถือวามีชัยภูมิที่ดีใน
การที่จะใชเปนที่ตั้งถิ่นฐานและสรางเมืองจะประกอบไปดวย
1) แม น้ํ า เปน สัญ ลัก ษณ ข องความอุดมสมบูรณและมั่น คงที่คู กับสัง คมเกษตรกรรม
เพราะต อ งใช น้ํ า ในการเพาะปลู ก และดํ า รงชีวิ ต ใชใ นการคมนาคมขนส ง หรื อ เป น ปราการ
ธรรมชาติที่ชวยปองกันจากศัตรู
2) ที่ราบ เพื่อการอยูอาศัยและการเพาะปลูก พิจารณาจากสีของดินและปริมาณการ
ปลูกขาวที่จะสามารถใหผลผลิตไดมาก
3) ภูเขา ซึ่งไดรับอิทธิพลในเรื่องของฮวงจุยมาจากแนวคิดจีน เชน เมืองสุโขทัย เมือง
เชียงใหม และเมืองเชียงแสน มีภูเขาอยูทางทิศตะวันตกและที่ราบอยูทางทิศตะวันออก ถือเปน
ชัยภูมิที่ดี ภูเขามีฐานะเปนมิ่งเมือง
18

ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย: กําเนิด พัฒนาการ และแนวโนม (เชียงใหม: โรงพิมพ
วิทอินดีไซน, 2542), หนา 47-52.
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4) ระบบการระบายน้ํา เชน ดูความลาดเอียงของพื้นที่ หรือแนวการไหลของน้ํา ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันน้ําทวมหรือการกัดเซาะดินของน้ํา
และการศึกษาของ เอกวิทย ณ ถลาง19 ยังกลาวไววา ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ
อันประกอบดวย เทือกเขา และมีที่ราบหรือแองระหวางเขาที่สายน้ําไหลจากภูเขาลงมาหลอเลี้ยง
เปนองคประกอบความอุดมสมบูรณในการเลือกที่ตั้งชุมชนและเมือง เห็นไดชัดในบริเวณที่ราบเชิง
เขาในลานนา เชน เชียงราย เชียงแสน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน ฝาง และไชย
ปราการ เปนตน ชุมชนเมืองของลานนามักมีกําแพงเมืองลอมรอบ มีหมูบานขนาดใหญและ
หนาแนนตั้งรายลอมกําแพงเมืองออกไป
2.2.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการสรางเมืองและการตั้งถิ่นฐานของเมืองในภาคเหนือ
ความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานแบบเฉพาะภูมิภาค ซึ่งภาคเหนือมีความเชื่อในเรื่องการ
สรางเมืองและตั้งถิ่นฐานไปในหลายความเชื่อ ดวงจันทร อาภาวัชรุตน เจริญเมือง20 ไดกลาวไว
ดังนี้
1) การจัดตั้งตัวเมือง ความเชื่อเรื่องการจัดตั้งตัวเมืองประสานความเชื่อกับนิเวศวิทยา
โดยแบงการตั้งถิ่นฐานเหมือนสรีระของคน เชน เมืองๆ หนึ่งมักมี “หัวเมือง กลางเมือง และหาง
เมือง (หรือหัวเมือง คิงเมือง และลาเมือง)” โดย “หัวเมือง” อยูดานทิศเหนือ จัดเปนจุดศักดิ์สิทธิ์
และสําคัญที่สุด ตองอยูบนพื้นที่สูงและหันไปทางทิศเหนือมี “ดอยขุมจาหัวเมือง” คือ ดอยหรือที่
ราบสู ง ปกอยู ท างทิ ศ เหนื อ ด ว ย บริ เ วณหั ว เมื อ งจั ดเป น ที่ ตั้ง ของ “เวี ย งเจ า ” หรื อ องคก รการ
ปกครอง แคว หรือ หนองน้ําใหญประจําเมือง ตนไทรใหญที่อยูของ “เสื้อเมืองใหญ” หรือ
อารักษใหญประจําเมือง และ “หอฟาเหนือหัว” ศาลบูชาเทพเจาของเมือง ถัดจากหัวเมืองมีลาน
กวางเรียกวา “ขวงเมือง” สวนกลางชุมชนเรียกวา “ใจกลางเมือง” จุดกึ่งกลางของพื้นที่ทั้งหมด
เรียกวา “สะดือเมือง” กลางเมืองจะเปนที่ตั้งของ “กาด” หรือ ตลาด สวนกลวยหรือสวนหยวก
(กลวยปา) สวน “บานไพร” หรือ หมูบานไพร ซึ่งบางครั้งเรียกวา “ครัวเมือง” หรือพลเมืองอยู
ตั้งแตกลางเมืองจนทายเมือง รอบเมืองนั้นเปน “นา” หรือ “บาน” หรือผืนที่นากวางขวางอุดมดวย
เหมืองฝายอันเปนที่ตั้งของ “บานขาบานเลก” หรือหมูบานของขาและเลก กลุมหมูบานเหลานี้
เรียกวา “จอง” (ชอง) บางครั้งเรียก “จองกอน้ํา” (หมูบานที่ควบคุมดูแลระบบน้ําชลประทาน)
ทายเมืองหรือหางเมืองดานใตเปรียบเหมือนเปนเทาคน เปนที่ตั้งของปาชานอกเมือง อยางไรก็ดี
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เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร, 2544), หนา 23-26.

ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย: กําเนิด พัฒนาการ และแนวโนม (เชียงใหม: โรงพิมพวิ
ทอินดีไซน, 2542), หนา 52-60.
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รายละเอี ย ดทุ ก อย า งอาจไม เ หมื อ นกั น ตามที่ ก ล า วมา เช น ไม ไ ด มี ต ลาดตั้ ง อยู ก ลางเมื อ ง
เหมือนกันทุกเมือง แตเมืองสวนใหญจะสัมพันธกับระบบนิเวศวิทยาเปนหลัก
เชนเดียวกันกับ วิวัฒน เตมียพันธ 21 กลาวถึง ความเชื่อบางอยางเกี่ยวกับเรือนพัก
อาศัยของลานนาวา ลักษณะทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานเดิมของลานนา เปนลักษณะของ
สังคมเกษตรกรรม คือ แบงไดเปนการตั้งถิ่นฐานระดับเมือง และชนบท ชุมชนระดับเมืองนั้น
ประกอบไปดวยบริเวณที่เปนเมือง โดยเฉพาะสวนที่มีกําแพงลอมรอบ และหมูบานที่รายลอม
กําแพงเมืองออกไป ภายในตัวกําแพงเมืองเรียกวา “ในเวียง” ประกอบดวยที่พํานักของเจาเมือง
หรือคุมหลวง ติดกับคุมหลวงมีสนามกวางเรียกวา “ขวง” บริเวณใกลกับขวงจะมีวัดชื่อ “วัดหัว
ขวง” เสมอ นอกจากนี้จะเปนยานที่พักอาศัยของพวกขุนนางและผูมีฐานะ ซึ่งจะเปนเจาของ
ที่ ดิ น หรื อ ที่ น าจํ า นวนมากในชนบทรอบๆ ตั ว เมื อ ง หมู บ า นภายในตั ว เมื อ งมี ห ลายหมู บ า น
ศูนยกลางของหมูบานมีถนนหลักและถนนซอยเชื่อมหมูบานตางๆ เขาดวยกัน ถนนหลักจะตัด
เปนเสนตรงตั้งฉากกัน สวนถนนซอยมีลักษณะเปนเสนตรงบางคดเคี้ยวบางไมแนนอน เมืองบาง
เมืองโดยเฉพาะเมืองเชียงใหมมีหนองน้ําใหญๆ ภายในกําแพงเมืองใกลๆ กับกลุมวัดบางกลุม
เปนสวนที่คอยรับน้ําฝนที่เออนองในตัวเมือง จากลําเหมืองระบายน้ําแลวระบายตอลงยังคูเมือง
และธารน้ํานอกเมืองลงสูลําน้ําใหญตอไป ถัดจากชุมชนเมืองออกไปเปนทุงนารายลอมหมูบาน
รอบเมืองเอาไว มีหมูบานของชาวนาในชนบทกระจายตัวอยูทามกลางทุงนาขาว หมูบานมีสอง
ลักษณะ คือ หมูบานแบบเกาะกลุมแนนเปนกระจุกบนที่ดอน หรือเรียงรายเปนลักษณะเสนแถบ
ตามสันพนังของลําน้ําใหญๆ และลําหวยหรือลําเหมืองที่ไหลรวมลงสูลําน้ํา
2) ความเชื่อที่เปนนามธรรม แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนในชุมชนและธรรมชาติ
ผาน ความเชื่อและพิธีกรรมโดยเฉพาะประเพณีการนับถือผี เชน ผีที่มีอยูในธรรมชาติ ผีบรรพ
บุรุษ ผีบานผีเรือน ผีเสื้อเมือง ความเชื่อเรื่องเสาอินทขิลของเผาลัวะในภาคเหนือเพื่อบูชาพระ
อินทรกลางใจเมืองสงผลตอความเชื่อเรื่องเสาใจบาน หรือเสาหลักเมืองของคนไทยในภูมิภาค
ตางๆ (ภาพ 2.5) ความเชื่อเรื่อง “ขึด” ของคนลานนา เกี่ยวกับการตั้งเมืองและองคประกอบของ
เมือง การเลือกพื้นที่ทํากิน การใชพื้นที่สาธารณะ การตัดการฟนตนไม เปนตน
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วิวัฒน เตมียพันธ, “อาคารพักอาศัยลานนา: คติความเชื่อและประเพณีบางประการเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน การปลูก
สราง และการวางผัง,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมพื้นบาน: คติความเชื่อ ศิลปกรรม ภาษา โครงการ
ไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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ที่มา:: อรศิริ ปาณินท บานและหมูบานพื
า ้นถิ่น หนา 68.

ภาพ 2.5 ตัตวอยาง “เสาาใจบาน หรือ เสาหลักบาน หรือ อินทขีลลบาน”
ของหหมูบา นไทลื้อบานปางสา อํอาเภอทาวังผา
ผ จังหวัดนาน
ค
่อเรื่องศู
ง นยกลางจัักรวาลหรือเขขาพระสุเมรุ ไดรับอิทธิพลลจากศาสนาฮินดูและ
3) ความเชื
พุทธ อาจมีการสรางพระะบรมธาตุกลางเมื
ล องเสมือนเขาพระสุ
อ
เมรุ และมีพพระบรมมหารราชวังอัน
เป น ที่ ป ระทัั บ ของกษั ต ริ ย ห รื อ สมมติติ เ ทพอยู ใ กล ศู น ย ก ลางจัั ก รวาล ซึ่ ง สสั ญ ลั ก ษณ ของระบบ
จักรวาลจะประกอบไปดวยเขาพระสุ
ว
เมรุ
ม ทวีป ภูเขา
ข และมหาสสมุทร ถูกแปปรความหมายยเดิมโดย
อิทธิพลของศศาสนาพุทธมมาเปนไตรภูมิพระรวง ซึ่งภูมิทั้งสามแตตละภูมิยังประะกอบไปดวยภูมิยอยๆ
ในที่สุดความมหมายไดคลุมไปถึงสวรรรคชั้นตางๆ อีกมากมาย จากภาพ
จ
2.66 รูปภูมิจักรวาล
ร
ซึ่ง
แสดงทั้งรูปตัตดและผัง สัสงเกตไดวา ในผั
ใ งมีวงแหหวนหลายวงซอนกัน อยู วงตางๆ เหลลา นี้ คือ
มหาสมุทรแลละทวีปภูเขาซึซึ่งสลับกัน ในนคติฮินดูมีรปวงแหวนเป
ปู
น ปเจ็ดวง แและมีทวีปนออกออกไป
นทวี
อีก 4 มุม ตรรงกับ ทิศเหนืนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
น ทวีปทีอ่อยูมุมทิศใต คือ ชมภู
ทวีป 22 ควาามเชื่อนี้ตา ง จากความเชืชื่อเรื่องของเเขมรที่สรา งททุก อยา งให ออยู ในกรอบเรรขาคณิต
ขณะที่ไทยมัักสรางเมืองใใหมีรูปทรงตามธรรมชาติติ การออกแบบบทางผังเมือองอาศัยความสะดวก
เปนหลัก ตัวอย
ว างเมืองสุโขทัยรองรอยยของผังเมืองเขมร
ง
ซึ่งมีสระน้
ส ําขนาดใใหญรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ที่เขมรเรียกววา “บาราย” เปนสัญลักษณ
ษ ที่เปรียบเสสมือนมหาสมมุทรในระบบจักรวาล อีกทั้งยังพบ
วัดพระพายหหลวงทางทิศตะวั
ต นตกมีคูสีส่เี หลี่ยมลอมรรอบเปนสัญลักษณของภูมมิิจักรวาลดวย

22

สุเมธ
ม ชุมสาย ณ อยุยุธยา, น้ําบอเกิดแห
แ งวัฒนธรรม (กกรุงเทพฯ: เอ็น เอสส พี พริ้นติ้ง กรุป, 2539), หนา19-31.

24

ที่มา:: สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา น้ําบอเกิดแหงวัฒนธธรรม,(กรุงเทพฯ:: เอ็น เอส พี พริ้นติ้ง กรุป, 25399) หนา 18

ภาพ 2.6 รูปภู
ป มิจักรวาลแแสดงทัง้ รูปตััดและผัง
า
ปวา เมืองที่มีมาแตโบราณนั้นมี
น การวางผังเมื
ง องเปนอยางดี การเจริริญเติบโต
กลาวโดยสรุ
ของเมืองเปนแบบค
น
อยเปปนคอยไป ตตางจากเมืองสมัยใหมที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว เพราะ
อิทธิพลของชชาติตะวันตกก ในการเลือกทํ
อ าเลที่ตั้งและการตั
แ
้งถิ่นฐานของเมื
น
องนั้น มีปจจัยหลาย
อยางทั้งปจจัยทางธรรมชชาติ เศรษฐกิกิจ สังคม ขนนบธรรมเนียมและประเพณ
ม
ณี ตลอดจนคความเชื่อ
ของแตละกลุลุมชน ความมเชื่อมีบทบาททอยางมากในการกําหนดดที่ตั้งและรูปแแบบทางกายยภาพของ
เมืองนอกจากเหตุผลดานอื
น ่น การเลือกทํ
อ าเลที่ตั้งเมื
เ องนั้น ชาววลานนามีวิชชาความรูในการสังเกต
เ ่เปนชั ยภู
ย มิ อันเปนความเชื
น
่อในนอํานาจเหนืนือธรรมชาติ และการถือโชคลาง
อ
ลักษณะบริเวณที
เพื่อใหเกิดสิริิมงคลและคความอยูเย็นเป
เ นสุขของชุมชน
ม และเชื่อวาจะสามาารถปองกันกาารรุกราน
จากขาศึกได
จากกแนวความคิคิดเกี่ยวกับเมืมืองและการรตั้งถิ่นฐาน ทําใหทราบววาเมืองตางๆๆ ในสมัย
โบราณมีเหตุตุผลในการเลืลือกทําเลที่ตั้ง โดยเฉพาะะเมืองในลานนามีเหตุผลเฉพาะของชาาวลานนา
ในการเลือกททําเลที่ตั้งและะการตั้งถิ่นฐาาน เมืองแพรรเปนเมืองที่อยูในดินแดนลลานนา และเปนเมือง
ที่เกาแกเมืองหนึ่ง ตั้งอยูยูบนที่ราบแลละอยูติดกับแม
แ น้ํายม มีหัหวเมือง ขวงงเมือง หลักเมื
เ องและ
สะดือเมืองอยูใจกลางเมืองตามลั
อ
กษณ
ณะทางนิเวศขของเมืองลานนา เจดียวัดดพระบาทมิ่งเมืองและ
อ นตัวแทนนที่แสดงถึงความเชื
ค
่อของเรื่องศูนยกลาางจักวาล
คุมเจาหลวงออยูบริเวณใจกลางของเมืองเป
ดังนั้นเมืองแพรเปนเมืองเเกาแกที่มีเหตตุผลในการเลือกทําเลที่ตั้งและความเชื่อตางๆ ที่นํามาใช
ม เปน
อยางดี เพื่อนํนาไปสูความสงบสุขของคคนในเมืองสืบไป
บ
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2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง
2.3.1 ความหมายของโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง
ในการใหความหมายของโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองนั้น ไมมีผูใด
ที่ใหความหมายไดอยางชัดเจนนัก แตจากการทบทวนความหมายของคําวา “เมือง” ในหัวขอ
2.1.1 ทําใหทราบวา เมืองมีทั้งลักษณะทางกายภาพและลักษณะสังคม โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ไดมุงเนนการศึกษาทางดานลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น กลาวไดวาโครงสรางและองคประกอบ
ทางกายภาพของเมืองเปนลักษณะทางกายภาพของเมือง ในหัวขอนี้จึงกลาวถึงลักษณะทาง
กายภาพของเมืองจากการทบทวนของหลายทานที่ศึกษา เพื่อนําไปสูการใหความหมายของ
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง ดังนี้
Conzen 23 ไดกลาวถึง องคประกอบเชิงพื้นที่ของเมืองไววา เปนสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ (physical environments) ของเมืองที่แจกแจงออกตามลักษณะตางๆ เชน ลักษณะ
รูปทรงและการจัดวางตัวอาคาร (configuration) พื้นที่วางสาธารณะ โครงขายทางสัญจรตางๆ
ความหนาแนนของมวลอาคารและพื้นที่วาง ตลอดจนการใชประโยชนที่ดินและอาคาร เปนตน
องคประกอบเชิ ง พื้น ที่ของเมืองแตกตางกันมีผลโดยตรงตอรูปแบบและพฤติ กรรมการใชสอย
ตลอดจนเปนตัวกําหนดรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ ดังนั้นอาจกลาวได
วาองคประกอบเชิงพื้นที่ของเมืองมีความสัมพันธกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ
ดวย
ดร.ธิดา สาระยา24 ไดใหความหมายของเมืองในทางกายภาพวา เปนแหลงของชุมชนที่มี
พื้นที่มีของเขตกําหนดไวแนนอน และมีโครงสรางทางกายภาพที่สะทอนใหเห็นถึงขนาดของกลุม
ชนที่มีจํานวนและความซับซอนมากกวาชุมชนหมูบาน โครงสรางทางกายภาพดังกลาวนี้ไดแก คู
น้ํา และกําแพงที่โอบลอมแหลงชุมชน สระน้ํา วัด บริเวณที่อยูอาศัยของเจานายและขุนนาง กับ
บริเวณที่อยูอาศัยของประชาชนทั่วไป
ประสงค เอี่ยมอนันต25 กลาวไววา ขอบเขตของถิ่นฐานในอดีตนั้น เริ่มจากชุมชนเล็กๆ
และขยายตัวออกเปนชุมชนที่ใหญขึ้นจนกลายเปนเมือง เหตุผลที่ทําใหชาวเมืองคิดหาวิธีที่จะ
กําหนดขอบเขตของเมืองโดยใชสภาพทางภูมิศาสตร ซึ่งเปนลักษณะทางธรรมชาติเปนพื้นฐาน
23

M.R.G. Conzen, The urban landscape historical development and management (United States:
Academic Press, 1981), p.16.
24

ธิดา สาระยา, รัฐโบราณในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต: กําเนินและพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมือง
โบราณ, 2537), หนา 106-107.
25

ประสงค เอี่ยมอนันต, “องคประกอบเมืองเกา,” เอกสารการบรรยาย เสนอที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 15 มกราคม
2551.(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)

26

และสรางสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นเพื่อไวปองกันสัตวรายและผูรุกราน อันไดแก แมน้ํา คูคลอง และ
กําแพง เปนตน แลวสรางสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ไดแก ทางเดิน ถนน ประตู ปอม และ
อาคาร เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมตางๆ ธรรมชาติและสิ่งที่ชาวเมือง
สรางขึ้นนี้รวมเรียกวา “องคประกอบของเมือง”
ทวี ทองสวาง26 กลาวถึง โครงสรางทางกายภาพของเมืองไววา โครงสรางทางดาน
กายภาพของเมืองประกอบไปดวย ลักษณะภูมิประเทศ การใชประโยชนที่ดิน และโครงขาย
คมนาคม
จากความหมายของเมืองทางกายภาพจากหลายทานที่ไดศึกษามานั้น ทําใหทราบวา
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองนั้น ประกอบไปดวยสวนที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โดยนักคิดหลายทานที่กลาวมาในขางตนใหตัวอยางทาง
กายภาพที่มีลักษณะรวมกันซึ่งประกอบดวย ลักษณะภูมิประเทศ แหลงน้ํา กําแพงเมือง คูน้ํา
ประตูเมือง ปอม วัด วัง โครงขายคมนาคม การใชประโยชนที่ดินและอาคาร การจัดวางตัวของ
อาคาร ความหนาแนนของมวลอาคารและพื้นที่วาง ตลอดจนพื้นที่วางสาธารณะ เปนตน ซึ่งเปน
การกลาวถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองทุกสวนนั่นเอง รวมแลวทําใหกลาวไดวาลักษณะของ
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง คือ ลักษณะทางกายภาพของเมืองที่
ประกอบไปดวยสิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้นและมนุษยสรางขึ้น รวมกันอยางเปนระบบและทํา
ใหเห็นภาพรวมของเมืองไดอยางชัดเจน
ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปทรงสัณฐานของเมือง โดยการเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือแตกตางกับเมืองอื่นๆ ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวาการศึกษา “สัณฐานวิทยาเมือง”
(urban morphology) มีหลายทานที่ใหความหมายของสัณฐานวิทยาเมืองไว ดังนี้
Conzen 27 ใหความหมายไววา เปนการศึกษาถึงโครงสรางระบบความสัมพันธของหนวย
องคประกอบในเชิงพื้นที่ตางๆ ภายในเมือง ลักษณะภูมิประเทศ การเปลี่ยนแปลงขนาด (shape)
และรูปราง (form) ของเมือง โดยพิจารณาจากการใชประโยชนที่ดินและอาคาร รูปรางของขนาด
ที่ดิน ตลอดจนระบบโครงขายการสัญจร
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ทวี ทองสวาง, “ภูมิศาสตรกายภาพเบื้องตนกับชีวิต” ภาควิชาภูมิศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, หนา 46. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
27

M.R.G. Conzen, The urban landscape historical development and management (United States:
Academic Press, 1981), p.25.

27

Krier28 อธิบายวา สัณฐานวิทยาเมืองเปนการศึกษารูปทรง รูปราง ความหนาแนน
กิจกรรมการใชสอยของเมือง ซึ่งทําใหผูศึกษาสามารถเขาใจถึงลักษณะที่เปลี่ยนแปลง รูปแบบ
ความเหมือนหรือความแตกตางกัน โดยพิจารณาจาก โครงขายการสัญจร กิจกรรมการใชสอย
อาคาร และความหนาแนนของอาคารภายในเมือง
Bill Hiller29 อธิบายเพิ่มเติมวา เปนการศึกษาวิเคราะหรูปราง และรูปทรงของสรรพ
สิ่งแวดลอมตางๆ ภายในเมือง จุดสําคัญของการศึกษา คือ การทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของขนาด และรูปทรงของเมืองอยางชัดเจน โดยวิเคราะหจากการใชประโยชนที่ดิน
และอาคาร โครงขายการสัญจร ความหนาแนนของมวลอาคารตอพื้นที่วาง และโครงขายการ
เชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะ โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
ทางกายภาพตางๆ ควบคูไปกับปจจัยทางประวัติศาสตร สังคมวิทยา และจิตวิทยา เปนตน ทํา
ใหเขาใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงและสรุปแนวโนมที่กําลังจะเกิดขึ้นภายในอนาคตของเมืองได
จากคํานิยามเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาเมืองจากนักคิดหลายๆ ทาน สามารถสรุปลักษณะ
รูปแบบโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง ที่มีความหมายในศาสตรทางสัณฐาน
วิทยาเมือง คือ
1) รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง (urban figure and ground
pattern) คือ สัดสวนของพื้นที่สิ่งกอสรางที่ปกคลุมดินกับพื้นที่โลง
2) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน (land use pattern) คือ ชนิดหรือประเภทของกิจกรรมใน
ที่ดิน เชน พาณิชยกรรม พักอาศัย เปนตน
3) รูปแบบโครงขายการสัญจร (network transit pattern) คือ ระบบการเชื่อมโยงของ
เสนทางการสัญจร
โดยรูปแบบทั้งสามนี้จะนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหเพื่อหาการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา งและองคป ระกอบทางกายภาพของเมืองแพร ด ว ยเหตุ ที่เ มือ งแพรนั้ น เป น เมื อ งที่ มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร และมีองคประกอบแบบแผนของเมืองเกาในแตละยุคสมัยที่มี
คุณคาและสําคัญตอรากฐานของเมืองทางประวัติศาสตร ดังนั้นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรจะตองวิเคราะหโครงสรางและองคประกอบ
ทางกายภาพของเมืองในสวนที่เปนสิ่งปลูกสรางที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของเมืองเกาใน
แตละยุค ตลอดจนการวิเคราะหโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองที่เกิดจากการ
28
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Rob Krier, Urban space (Great Britain: Academy Editions, 1979), pp.16-22.

Bill Hiller, “The morphology of urban space the evolution of a syntactic approach,” Architecture and
Behavior 3 (1987), pp.205-216.
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เติบโตของเมืองในยุคสมัยใหม ดังนั้นจึงสามารถแบงประเด็นในการศึกษาวิเคราะหโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรไดดังนี้
1) ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน หมายถึง ลักษณะความสูงต่ําของพื้นที่
และระบบน้ํา ไดแก แมน้ํา คลอง บึง หนอง เหมือง เปนตน ที่สัมพันธกับการตั้งถิ่น
ฐาน ในพื้นที่ภาคเหนือ
2) รูปแบบสิ่งปลูกสราง หมายถึง ลักษณะของสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นภายในเมือง
ตามแบบแผนวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย อันประกอบไปดวย คันดิน คูน้ํา ประตูเมือง
วัด พระธาตุบนดอย พระธาตุกลางเมือง ขวงเมือง คุมเจาหลวง และสะดือเมืองหรือ
หลักเมืองหรือมิ่งเมือง
3) รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง (urban figure and
ground pattern) หมายถึง สัดสวนของพื้นที่สิ่งกอสรางที่ปกคลุมดินกับพื้นที่โลงวาง
4) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน (land use pattern) หมายถึง ชนิดหรือประเภท
ของกิจกรรมในที่ดิน เชน พาณิชยกรรม พักอาศัย เปนตน
5) รูปแบบโครงขายการสัญจร (network transit pattern) หมายถึง ระบบการ
เชื่อมโยงของเสนทางการสัญจร ไดแก ถนนและการคมนาคมในรูปแบบตางๆ
2.3.2 การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง
ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเมืองโดยรวมนั้น มีหลายทานที่กลาวถึงไวอยางเขาใจ
ไดงายและทําใหเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงเมืองในยุคปจจุบันและเมืองโบราณ ซึ่งมีปจจัย
ที่ตองคํานึงถึงแตกตางกัน ดังนี้
เสน ห ญาณสาร 30 ได ก ล า วถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของเมื อ งทางตะวั น ตกไว ว า การ
เปลี่ยนแปลงของเมืองเปนกระบวนการที่ซับซอนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง การเปลี่ยนแปลงของเมืองจึงเกี่ยวของกับการแพรกระจายของนวตกรรม
ตางๆ และการยอมรับสิ่งใหมๆ เชน คานิยมใหมๆ ความคิดใหมๆ พฤติกรรม สถาบัน องคกร
ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการผลิต ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงของเมืองจึงผูกพันแนนแฟนกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม (Industrialization)
ความก า วหน า ทั น สมั ย (Modernization) การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี และการพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานการจัดการรูปแบบพื้นที่ของสังคม และเปน
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่
30

เสนห ญาณสาร, “ภูมิศาสตรเมือง” ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546, หนา 3839. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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สวนการเปลี่ยนแปลงของเมืองโบราณนั้น เปนสิ่งที่ละเอียดออน เพราะเมืองโบราณมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร มีคุณคาของเอกลักษณที่เกิดจากภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพ
บุรุษที่สรางเมืองขึ้นมา ดังนั้นในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเมืองจึงตองพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงของคุณคาเอกลักษณของสิ่งเหลานี้ไปดวย
Harry L. Garnham.31 ไดกลาวถึง การเปลี่ยนแปลงของเมืองไววา ลักษณะของเมืองมัก
เปลี่ยนไปไมกลับคืนมา โดยการเจริญเติบโตของเมืองเปนประเด็นหลัก ลักษณะเฉพาะของ
คุณลักษณะที่เปนเอกลักษณของเมืองจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนี้ตอง
ไดรับการออกแบบเพื่อเอื้อตอการเก็บรักษาเอกลักษณนั้น ซึ่งหากทําไดการเจริญเติบโต และการ
เปลี่ยนแปลงอันมหาศาลจะไมกระทบตอคุณลักษณะอันเปนเอกลักษณของเมือง การเชื่อมโยง
ทางประวัติศาสตร การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจในระดับเหมาะสมจะไมทําลาย
คุณภาพอันสําคัญของเมือง
คุณลักษณะอันเปนเอกลักษณของเมืองนั้น จะอยูบนพื้นฐานของรูปแบบสถาปตยกรรม
ลักษณะภูมิอากาศ โดยเฉพาะคุณภาพปริมาณแสง ปริมาณน้ําฝนและความแตกตางในอุณหภูมิ
ความเฉพาะตัวของธรรมชาติ ความทรงจํา และการถายทอดความหมายของสถานที่ตอบุคคลที่
เคยมีประสบการณดวย การใชวัสดุในทองถิ่น ฝมือชาง ระดับการรับรูในพื้นที่ จุด ตําแหนงของ
อาคารที่สําคัญ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร คุณคาของประชากร
สภาพแวดลอมสาธารณะอันทรงคุณคาที่สามารถเห็นและเขาถึงได กิจกรรมที่พบในชุมชน ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและตามฤดูกาล
หากกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง ซึ่งเปน
การเปลี่ยนแปลงของเมืองในทางกายภาพ Conzen32 ไดอธิบายแนวความคิดดานวิวัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง (the burgage cycle) โดยการเปรียบเทียบผาน
ชวงเวลาตางๆ ดังนี้ ในระยะแรกการพัฒนาเมืองจะมีอาคารบานเรือนเกาะกลุมบริเวณเสนทาง
สัญ จรเพื่อ ความสะดวกในการติ ด ต อ พื้ น ที่ สิ่ง ปลู ก สร า งยั ง ไม ห นาแน น มากนั ก มีพื้ น ที่ ว า ง
กระจายอยูทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณที่ไมติดกับทางสัญจรหลัก หลังจากการพัฒนามีความเขมขน
ขึ้น มีการกอสรางอาคารหนาแนนมากขึ้นพัฒนาเปนยานพาณิชยกรรม พื้นที่อยูอาศัยเกาะตัวบน
ทางสัญจรและกระจายไปยังพื้นที่ขางเคียง จนถึงระยะที่พื้นที่วางถูกพัฒนาเปนสิ่งปลูกสรางจน
31

Harry L. Garnham , Maintaining the spirit of place : A Process For the preservation of town character
(Mesa: PDA, 1985), pp.9-10.
32

M.R.G. Conzen, The urban landscape historical development and management (United States:
Academic Press, 1981), p.45.
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เต็มพื้นที่ ยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนจนเกิดเปนชุมชนแออัด ในระยะสุดทายจึง
เสื่อมโทรม ความเปนยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยลดบทบาทลง ความหนาแนนของพื้นที่
วางตอมวลอาคารลดลงอยางรวดเร็ว เพราะจากการรื้อยายสิ่งปลูกสราง บางก็ถูกปลอยทิ้งราง
เขาสูภาวะตกต่ําในที่สุด
จากแนวคิดของ Conzen ทําใหเห็นวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
เมืองและความสัมพันธขององคประกอบทางกายภาพในรูปแบบตางๆ คือ การใชประโยชนที่ดิน
โครงข า ยการสั ญ จร ความหนาแน น ของมวลอาคารต อ พื้ น ที่ ว า ง ป จ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงเมือ งของ Conzen
คื อ ความตอ งการสนองการใชที่ดิ น ภายในเมื อ งให เ กิ ด
ผลประโยชนตอบแทนทางเศรษฐกิจมากที่สุด ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเมืองนั้นมีปจจัย
ต า งๆ อี ก หลายด า น การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งและองค ป ระกอบทางกายภาพ
เชื่ อ มโยงกั บ สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมจะทํ า ให ผู ศึ ก ษาสามารถเข า ใจการเปลี่ ย นแปลง
เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถคาดการณการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอีกดวย
Carmona33 และสมาชิกนักวิชาการ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพวา เปนการ
เปลี่ยนแปลงที่ควบคูไปกับโครงขายการสัญจร กิจกรรมการใชที่ดินของเมือง โดยใหความสําคัญ
กับการเปลี่ยนแปลงโครงขายการสัญจรเปนหลัก เพราะโครงขายการสัญจรจะเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการใชสอยพื้นที่ โดยไดศึกษาและแบงรูปแบบโครงขายการสัญจรของเมืองออกเปน 3
ประเภท (ภาพ 2.7) คือ
1) ระบบตารางกริด (grid) เปนรูปแบบทางสัญจรที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมทํามุมตางๆ ตอ
กั น จนเป น โครงข า ย การสั ญ จรภายในโครงข า ยประเภทนี้ จ ะทํ า ให เ กิ ด การสร า งทางเลื อ กที่
หลากหลายของเสนทาง เพราะทุกเสนทางสามารถเชื่อมตอถึงกันไดหมด
2) ระบบวงแหวน (ring/loop) เปนทางสัญจรที่มีการเชื่อมตอกัน 2 ทิศทาง สามารถเดิน
ทางเขาไปในพื้นที่หนึ่งและออกมายังบริเวณหนึ่งได การสัญจรดวยโครงขายประเภทนี้ทําใหการ
สัญจรไปพื้นที่สวนตางๆ ทั้งภายในและนอกเมืองกับถนนสายหลักเปนไปไดอยางสะดวก
3) ระบบถุงแปง (cul-de-sace) เปนรูปแบบการสัญจรที่แยกตัวออกจากทางสัญจรสาย
หลักในระบบเมือง มีทางเขาออกพื้นที่เพียง 1 เสนทาง อีกทั้งบริเวณปลายสุดของทางสัญจรจะ
เปนปลายตัน ที่ไมสามารถเชื่อมตอไปยังพื้นที่อื่นๆ ได และตองยอนกลับออกมายังบริเวณทาง
สัญจรหลักกอนเสมอ
33

Matthew Carmona-Tim Heath-Taner Oc and Steven Tiesdell, Public places urban space (Great
Britain: Architecture Press, 2003), pp.67-73.
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ประเภทของทางสัญจรภายในเมืองจะเปนตัวสะทอนกิจกรรมและรูปแบบการใชประโยชน
ที่ดิน และความหนาแนนของมวลอาคารตอพื้นที่วางในเมือง เชน รูปแบบโครงขายตาตารางและ
แบบวงแหวนจะทําใหการสัญจรบริเวณนั้นมีความคึกคักและพัฒนากลายเปนยานพาณิชยกรรม
ของเมืองเพราะกิจกรรมการซื้อขายของผูคนเหลานั้น อีกทั้งอาคารบานเรือนจะหนาแนนมากขึ้น
เรื่อยๆ หากจํานวนผูสัญจรผานมีปริมาณมากขึ้น ขณะที่ทางสัญจรรูปแบบถุงแปงนั้น พบมากใน
ยานพื้นที่อยูอาศัยโดยเฉพาะโครงการบานจัดสรรสมัยใหมที่ตองการความเปนสวนตัวสูง ไม
ตองการการรบกวนจากการสัญจรในถนนขนาดใหญ ดังนั้นรูปแบบโครงขายนี้จะมีผูสัญจรใน
ระบบนอย คนแปลกหนามักไมผานเขามาในระบบมากนัก

ตาตาราง

วงแหวน

แบบถุงแปง

ที่มา: M.R.G. Conzen, The urban landscape historical development and management (United
States: Academic Press, 1981), pp.72-80.

ภาพ 2.7 รูปแบบโครงขายการสัญจรประเภทตางๆ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรา งและองคประกอบทางกายภาพของเมืองนั้น พบว าความ
หนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง กิจกรรมการใชประโยชนที่ดิน และรูปแบบโครงขาย
การสัญจร มีความสัมพันธกันในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองทั้งสิ้น การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งยอมสงผลกระทบตอรูปแบบอื่นๆ ไปดวย โดยรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะใชระยะเวลานานแคไหนนั้น ขึ้นอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เมืองนั้นๆ
2.3.3 การวิเคราะหโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง
จากการสรุปรูปแบบของโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองในหัวขอ 2.2.1
ไปแล ว นั้ น ทํ า ให ท ราบประเด็ น หลั ก ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ห าการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองวาประกอบไปดวย ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน
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รูปแบบสิ่งปลูกสราง รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง รูปแบบการใช
ประโยชนที่ดิน และรูปแบบโครงขายการสัญจร ซึ่งมีเทคนิควิเคราะหในลักษณะตางๆ ดังนี้
1) ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน
เปนการพิจารณาลักษณะความสูงต่ําของพื้นที่ที่เหมาะแกการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งตองพิจารณา
ไปถึงระบบน้ําที่ไหลจากพื้นที่ตนน้ําลงมาสูพื้นที่ราบวาเปนทางน้ําสายสําคัญตอคนในพืน้ ทีอ่ ยางไร
กอใหเกิดการตั้งบานเรือนหรือการสรางบานแปงเมืองขึ้นหรือไม การมีลําน้ําสายตางๆ อยูบนที่
ราบติดตอกับพื้นที่สูงเกิดปญหาตอการจัดการน้ําทั้งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และน้ํา
ที่ไหลบาในหนาน้ําหลากอยางไร เมื่อเวลาผานไปสูยุคสมัยตางๆ ระบบภูมิประเทศยังสอดคลอง
กับการตั้งถิ่นฐานอยูหรือไมอยางไร และมีการจัดการระบบน้ํากับการเติบโตของเมืองไดอยางไร
2) รูปแบบสิ่งปลูกสราง
ศึกษารูปแบบสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัยของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เมื อ งแพร เ ป น เมื อ งที่ มี อ ายุ เ ก า แก สิ่ ง ปลู ก สร า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต เ ริ่ ม สร า งเมื อ ง จนกระทั่ ง มี
ความสัมพันธกับเมืองอื่นๆ ในยุคสมัยตางๆ นั้น มีสิ่งปลูกสรางอะไรบางที่เพิ่มขึ้นหรือหายไปหรือ
เปลี่ยนบทบาทไปอยางไร สิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นนั้นมีความสําคัญกับเมืองแพรอยางไร และการ
เติบโตของเมืองมีผลตอสิ่งปลูกสรางที่เคยมีมาตั้งแตดั้งเดิมนั้นอยางไร
3) การวิเคราะหรูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง (figure and
ground pattern)
การอธิบายหลักการวิเคราะหรูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง
โดย Rowe และ Koetter34 ใชทฤษฎีภาพและพื้น (figure and ground pattern theory) เปน
การศึกษาความสัมพันธระหวางมวลของสิ่งปลูกสรางที่ปกคลุมดินที่เห็นเปน “ภาพ” (figure)
และพื้นที่วางระหวางมวลสิ่งปลูกสรางนั้น หรือ “พื้น” (ground) เปนเครื่องมือที่สามารถอธิบาย
ลักษณะของมวลสิ่งปลูกสรางและพื้นที่วางของเมือง ความแตกตางของการกระจายตัวของมวล
สิ่งปลูกสรางและพื้นที่วาง วัตถุประสงคของการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง “ภาพ” และ
“พื้น” ในลักษณะกายภาพของพื้นที่เ ชนนี้ เพื่อสรางความเขาใจในการมองเห็ นลักษณะการ
กระจายตัวของเมือง รูปแบบ (pattern) ระหวางพื้นที่วางที่เปนแนวของถนน พื้นที่เปดโลงที่เปน
สาธารณะและสวนบุคคล การกระจุกตัวและกระจายตัวของเมือง การจัดวางตําแหนงของกลุม
อาคารกับพื้นที่วางทําใหเกิดกลุมยานของเมืองที่มีลักษณะที่เดนชัดขึ้น ซึ่งมักเรียกวา เนื้อเมือง
(urban fabric)
34

Conlin Rowe and Fred Koetter, Collage city (United States: The MIT Press, n.d.), p.168.
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นอกกจากนั้น ในนการวิเคราะหหขอมูลเรื่องโครงสรางแลละองคประกกอบทางกายภาพของ
เมืองแพร ไดดใชการวิเคราาะหรูปแบบกการกระจายตััวเชิงพื้นที่ (SSpatial distribution analyysis) ของ
เมื อ ง เพื่ อ ชช ว ยในการอ ธิ บ ายลั ก ษณ
ณะการกระจจุ ก และกระจจายความหนนาแน น ของเเนื้ อ เมื อ ง
35
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ไดอธิบายหลลักการในการรวิเคราะหรูปแบบการ
ป
กระจายตัวเชิชิงพื้นที่นี้ไวววา เปนการวิเคราะหทางสสถิติของขอมูลเชิงพื้นที่ หหรืออธิบายถึถึงรูปแบบ
เชิงพื้นที่ (sppatial patterns) ในการรศึกษารูปแบบบการกระจาายตัวของพื้นนที่ชุมชนเมืองแพร
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ขอมูลจุดตําแหน
แ งอาคารสิสิ่งปลูกสราง (points dataa) ที่ไดจากกาารแปลภาพถถายทางอากาาศ มาทํา
การวิเคราะหห โดยใชวิธี Kernel ซึ่งเปนการวิเคราะห
ค
เพื่อประมาณความหนาแนนของขอมูล
ประเภทจุด (Kernel
(
dennsity estimaation surface values) โดยการสราางรัศมีคนหา (Search
radius หรือ band width)) และหาผลรรวมของความมถี่สะสมของรรัศมีคนหาที่มมาซอนทับกันในแต
น
ละ
จุด ก็จะไดคคา ของการประะมาณความหหนาแนนเชิงพื้นที่ออกมา (ภาพ 2.8)

ที่มา:: Chainey, Speencer. and Ratccliffe, Jerry. Gis
G and Crime Mapping
M
(Englland: John Willley & Sons
Ltd, 2005)156

ภาพ 2.8 ตัวอยางการสสรางรัศมีคนหา
ห (Search radius) ของขขอมูลประเภททจุดโดยวิธี Kernel
K
ก เคราะหรูรูปแบบการใชชประโยชนทดิดี่ นิ (land usee pattern)
4) การวิ
นักวิจัยดานสัณฐานวิ
ฐ ทยาเมือง
อ Conzen363 อธิบายรูปแบบการใชปประโยชนที่ดิน วาเปน
การศึกษาถึงกิ
ง จกรรมการรใชสอยของมมนุษยบนผืนดินหรืออาคารรนั้น ซึ่งจะชี้ใใหเห็นถึงลักษณะการ
ษ
รวมกลุมหรือกระจายตั
อ
ว
วของกิ
จกรรมมตางๆ ที่เกิดขึ้น การเชืชื่อมโยงของกิกิจกรรมการรใชสอยที่
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หรืืออาจเกิดคววามขัดแยงกััน การวิเคราาะหเมืองผานนการใชประโยยชนที่ดิน
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Chhainey, Spenceer . and Ratcliffee, Jerry., Gis and
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2005), pp.155-1162.
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จะแสดงใหเห็นถึงรูปแบบ (pattern) ของกิจกรรมของความเปนยานในแตละพื้นที่ เชน ยานพัก
อาศัย ยานพาณิชยกรรม ยานสถานที่ราชการ ยานอุตสาหกรรม เปนตน
5) การวิเคราะหรูปแบบโครงขายการสัญจร (network transit pattern)
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบโครงขายการสัญจรของเมือง จะชวยใหเกิดความ
เขาใจถึงรูปแบบโครงสรางของเมืองที่เกิดจากการกระจุกของการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตอดีต และ
การติดตามถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงขายการสัญจร จึงเปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหรูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถศึกษาไดจากการวิเคราะหแผนผังโครงขายการคมนาคมและ
การสัญจรของเมือง เพื่อใหสามารถจําแนกหนาที่และความสําคัญของโครงขายแตละลําดับศักดิ์
(hierarchy) เชน ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง เปนตน และสามารถวิเคราะห
รูปแบบของโครงขายการสัญจรที่เปลี่ยนแปลงไปกับความสัมพันธขององคประกอบอื่นๆ ในเมือง
เชน รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง เปน
ตน
2.3.4 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเมือง
ดวงจันทร อาภาวัชรุตม 37 ไดใหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเมืองไวหลายประการ ซึ่ง
ประมวลได ดังนี้
1) การถูกยกเลิกฐานะเมือง เนื่องจากไมมีศักยภาพพื้นฐานของเมือง เพราะเมืองบาง
ประเภทเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ไมมีพื้นฐานและปจจัยที่จะทําใหเมืองดําเนินไปอยางยั่งยืน เชน บาน
บึงกระดานขอตั้งเปนเมืองแซงบาดาน เพราะผูนําหมูบานอยากเปนเจาเมือง ตอมาถูกยุบเปน
ตําบลหนึ่งในอําเภอสหัสขันธ จ.กาฬสินธ เนื่องจากไมมีประชากรและฐานเศรษฐกิจมากพอที่จะ
เปนเมือง
2) การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ โดยเฉพาะปญหาน้ําทวมหรือกระแสน้ําเปลี่ยนทิศ
เชน เวียงกุ มกามใน อ.สารภี จ.เชียงใหม จมอยูใตทรายเนื่ องจากแมน้ํา ปงเปลี่ยนทิ ศทาง
กระแสน้ํา ปญหาการพังทลายของดิน เชน เมืองตางๆ ที่ตั้งอยูบนสวนเวาของแมน้ํา เมื่อเกิดน้ํา
หลากกระแสน้ําเชี่ยวกัดเซาะตลิ่ง ทําใหหนาดินพังทลายลงสูแมน้ํา บางเมืองจมหายไปในน้ํา
เชน เมืองโยนกนาคนครที่มีขอสันนิษฐานวาเกิดแผนดินไหวจนพื้นที่ยุบหายไปในน้ํา
3) การเกิ ด โรคระบาด เมื่ อ เมื อ งเกิ ด โรคระบาด เช น โรคห า หรื อ โรคอหิ ว าตกโรค
ประชาชนตองอพยพยายออกไปจากพื้นที่เดิมจนกวาโรคระบาดนั้นจะหมดไป แลวจึงกลับมาตั้ง
ถิ่นฐานที่เดิม หรือที่ใหมซึ่งไมไกลจากที่เดิมนัก
37

ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย: กําเนิด พัฒนาการ และแนวโนม (เชียงใหม: โรงพิมพวิ
ทอินดีไซน, 2542), หนา 118-140.
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4) เมืองประสบปญหาทางการเมือง เชน เมืองนั้นแพสงคราม ทําใหประชากรเมืองถูก
กวาดตอนไปเปนทาสยังเมืองที่ชนะสงคราม เมืองที่แพสงครามจึงถูกปลอยทิ้งรางไมมีใครกลับมา
ฟนฟู หรือในบางกรณีกลัวขาศึกเมืองอื่นจะมาใชเปนฐานที่มั่นก็เผาทําลายเมืองไป ตัวอยาง กรุง
ศรีอยุธยาหลังเสียกรุงครั้งที่2 ขาศึกเผาทําลายเมือง กวาดตอนเชลยและริบเอาทรัพยสินมีคาไป
และดวยการที่เจาเมืองเกรงวาขาศึกจะใหประโยชนจากเมืองเดิมเปนฐานในการโจมตีตน จึงรื้อ
กําแพงเมือง ปอมคายตางๆ นําอิฐที่ไดไปสรางเมืองกรุงธนบุรี
5) การอพยพออกของประชากร เพื่อหนีการกดขี่ ทารุณ หรือหนีตาย ซึ่งเกิดไดทั้งจาก
การหนีไปเองประชาชนหรือมีหัวหนาพาหนี สาเหตุหลักที่ทําใหเมืองสูญเสียประชากร คือ จาก
การที่ขาศึกศัตรูของเมืองกวาดตอนไป อํานาจสวนกลางที่เกณฑแรงงานเขาไปทําประโยชนใน
เมืองหลวง และการหนีโดยสมัครใจของชาวเมืองเพื่อไปตั้งชุมชนใหมที่ดีกวา
6) การเปลี่ยนเสนทางคมนาคม เชน เดิมสังคมไทยใชการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก
ตอมามีการสรางทางรถไฟก็สงผลใหเมืองทาน้ําตางๆ ซบเซาลง เมื่อมีการพัฒนาระบบโครงขาย
ถนน บทบาทความสําคัญของเมืองที่อยูริมน้ําและใกลทางรถไฟก็ลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะนี้สงผลตอการใชที่ดินภายในเมืองเปนอยางมาก เชน เมืองทาอิฐและเมืองบางโพธิ์ใน
จังหวัดพิจิตร ที่เจริญรุงเรืองจากการขนถายสินคาทางน้ํา แตเมื่อมีการตัดเสนทางรถไฟสายเหนือ
เกิดขึ้น เมืองเหลานี้ก็หมดความสําคัญลง และเกิดจุดกําเนิดเมืองแหงใหมใกลทางรถไฟที่ไปถึง
7) การก อ สร า งโครงการขนาดใหญ โดยการตั ด สิ น ใจของรั ฐ เช น การสร า ง
มหาวิทยาลัย ทําใหบริเวณขางเคียงซึ่งเปนพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่รกรางไมไดใชประโยชน กลับมี
มูลคาทางเศรษฐกิจขึ้นมา บริเวณนั้นจะเกิดเปนชุมชนและมีกิจกรรมที่สนองความตองการของ
ชุมชนมหาลัยมากขึ้น ซึ่งกอใหเกิดชุมชนใหมๆ ขึ้นในเมือง
8) นโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐระดับชาติที่กําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในชวง 40 ปที่ผานมา ไดมีผลทําใหชนบทไทยลมสลาย ประชาชนตองอพยพเขาหางานทําใน
เมืองมากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูแคกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้ง
จังหวัดใหญเพียงไมกี่เมืองในประเทศ
เสนห ญาณสาร38 ไดกลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองทั่วไปไววา เกิด
จากเทคโนโลยีกาวหนามากขึ้น เชน ถนน รถไฟ ไฟฟา ประปา เปนตน บุคลิกภาพ คานิยม
และทัศนคติของบุคคล ตลอดจนบทบาทและนโยบายของรัฐบาลที่บริหารปกครองบานเมืองนั้นๆ

38

เสนห ญาณสาร, “ภูมิศาสตรเมือง” ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546, หนา 2022. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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การแขงขัน ความขัดแยง ความรุนแรง การแบงแยกชนชั้น อุดมการณ และเทคนิควิทยาการใหมๆ
ที่ไดนํามาใชในการพัฒนาเมือง
สรุป การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองนั้น มีปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หลักๆ คือ ปจจัยทางสังคมและการเมือง เชน การถูกยกเลิกฐานะเมือง การเกิดโรคระบาด
เมืองประสบปญหาทางการเมือง การอพยพออกของประชากร นโยบายระดับชาติ บุคลิกภาพ
คานิยม และทัศนคติของบุคคล บทบาทและนโยบายของรัฐบาล เปนตน และปจจัยทางดาน
กายภาพ เช น การเปลี่ ย นแปลงของธรรมชาติ การเปลี่ ย นเส นทางคมนาคม การก อ สร า ง
โครงการขนาดใหญ เทคโนโลยีกาวหนามากขึ้น เชน ถนน รถไฟ ไฟฟา ประปา เปนตน
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเมืองยังมีเหตุผลที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของเมือง เปน
ตัวเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ได ดังนั้นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรตองคํานึงถึงปจจัยทั้ง ดานสังคมและการเมือง ดาน
กายภาพ และดานเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเปนเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของเมืองแพรได
2.3.5 ความสัมพันธของการเปลีย่ นแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
Hillier และ Hanson39 กลาววา การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไดรับอิทธิพลมาจาก
ความเชื่อ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และลักษณะภูมิประเทศของแตละพื้นที่ เพื่อประโยชนในการ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อการดํารงชีวิตอยู
ไดอยางปกติสุข การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม มีการเกี่ยวเนื่อง ซับซอน
และมีเงื่อนไขตอกัน อาจกลาวไดวา การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้นมีความสอดคลองกับ
ผลสรุปของการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมือง โดยแสดงออกผานลักษณะทาง
กายภาพที่เปนรูปธรรม
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เปนตัวอยางของการแสดงถึงความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เชน ในงานวิจัยของ อภิชัย กาบทอง40 ในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบชุมชนในกรุงรัตนโกสินทร กรณีศึกษายานบางลําพู ซึ่งปจจัยที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบชุมชนในแตละสมัยนั้นเกิดทั้งทางดานกายภาพ สังคม วิถี
39

Bill Hiller and Julienne Hanson, The Social logic of space (United Kingdom: Cambridge University
Press, 1984), p.62.
40

อภิชัย กาบทอง, “กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบชุมชนในกรุงรัตนโกสินทร กรณีศึกษายานบางลําพู,”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542)
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ชีวิต ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาเมืองของภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ
วิลาวัณย เอื้อวงศกูล41 ศึกษาความสัมพันธระหวางพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมของเมืองเรณูนคร พบวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น เปนไปพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพและเศรษฐกิจของเมือง ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงของเมือง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ย อ มมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ระหว า งการเปลี่ ย นแปลงขององค ป ระกอบทางกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองนั้นๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในดานใดดานหนึ่งยอมสงผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงของดานอื่นๆ ดวยเชนกัน
2.3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1) Conzen42 นักวิจัยดานสัณฐานวิทยาเมืองไดศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของ
ศูนยกลางเมืองนิวคาสเซิล (newcastle) ซึ่งเปนศูนยกลางเมืองทาที่สําคัญทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอังกฤษ มีประชากรประมาณ 292,000 คน ตั้งแตป ค.ศ. 1723-1990 และไดระบุ
ถึ ง ป จ จั ย ที่ ทํ า ให พื้น ที่ ศู น ย ก ลางเมื องมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและการขยายตั ว อย า งรวดเร็ว โดย
ทําการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใชประโยชนที่ดินและอาคาร (land and building
use pattern) ภายในเมือง พบวา การตั้งถิ่นฐานในชวงแรกนั้นจะเกาะกลุมและเกาะตัวอยูบริเวณ
สะพานคอมบายด (combined bridge) การพัฒนาเมืองเปนไปอยางคอยเปนคอยไป จนมา
ในชวงปฎิวัติอุตสาหกรรม (ตนศตวรรษที่ 19) ซึ่งเปนยุคที่เมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ถนน สะพาน และทาเรือถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสัญจรและติดตอคาขายกับตางประเทศจาก
การศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่บริเวณศูนยกลางเมืองซึ่งเปนยานพาณิชยกรรมและยานพักอาศัยเดิม
พบวาการขยายตัวของเมืองมีการขยายไปตามเสนทางคมนาคม ทําใหพื้นที่ยานชานเมือง (sub
urbanarea) ถูกพัฒนาเปนยานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม และยานพักอาศัยแหงใหม ที่มี
อัตราอยางรวดเร็ว
การศึกษาของ Conzen ยังไดแบงพื้นที่ศึกษา (เมืองนิวคาสเซิล) บริเวณศูนยกลางเมือง
ออกเปนพื้นที่ยอยๆ และแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและอาคาร กับ
สัดสวนการเพิ่มขึ้นและลดลงของจํานวนอาคารตอพื้นที่วางภายในเมือง โดยเปรียบเทียบเปน
สัดสวนรอยละเชื่อมโยงกับแผนภูมิเสน เพื่อใหเห็นอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนอาคาร
41

วิลาวัณย เอื้อวงศกูล, “ความสัมพันธระหวางพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา
เมืองเรณูนคร,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542)
42

M.R.G. Conzen, The urban landscape historical development and management (United States:
Academic Press, 1981), pp.25-53.
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ตอพื้นที่วางภายในเมืองอยางชัดเจน
และสามารถเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของ
ศูนยกลางเมืองไดงายยิ่งขึ้น
จากการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของศูนยกลางเมืองนิวคาสเซิลในระยะเวลา 100 ป
มีการใชที่ดินภายในเมืองเพื่อการพาณิชยกรรม การอยูอาศัย และอุตสาหกรรมอยางเขมขน เชน
ยานถนนพิลกริม จนเมื่อป ค.ศ. 1954 พื้นที่ถูกพัฒนาอยางเต็มกําลังความสามารถเกินกวาที่จะ
รองรับได ศูนยกลางเมืองกลายเปนแหลงเสื่อมโทรมของอาคารบานเรือนที่มีความหนาแนนมาก
เกินไป มีสภาพแออัด ในบางพื้นที่จึงมีการรื้อยายอาคารและสิ่งปลูกสรางไปยังพื้นที่อื่น ที่มีพื้นที่
วางและความเหมาะสมกับการพัฒนามากกวา (ภาพ 2.9)

ที่มา: M.R.G. Conzen, The urban landscape historical development and management (United
States: Academic Press, 1981), p.45.

ภาพ 2.9 วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่บริเวณถนนพิลกริม
เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ
การศึกษาของ Conzen ถือวาเปนรากฐานสําคัญของการศึกษาดานสัณฐานวิทยาของ
พื้นที่ศูนยกลางเมือง ในลักษณะการเปรียบเทียบเชิงสัดสวนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐาน
ที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองในแตละชวงเวลา โดยทําใหทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตางๆ ทั้งรูปแบบการใชประโยชนที่ดินและอาคาร รูปแบบการ
สัญจร รูปแบบความหนาแนนของมวลอาคารตอพื้นที่วาง รูปแบบโครงขายเชื่อมตอและการจัด
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วางของหนวยพื้นที่สาธารณะในเมือง ที่มีความเชื่อมโยงเหตุมีผลกันหากมีการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งยอมสงผลตอองคประกอบในเชิงสัณฐานของเมืองในดานอื่นๆ แตทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับปจจัยเรงเราอื่นๆ ดวย เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองการปกครองของแตละพื้นที่
2) Hillier และ Hanson43 ไดทําการวิเคราะหรูปแบบความหนาแนนของมวลอาคารตอ
พื้นที่วางดวยทฤษฎีภาพและพื้นของเมืองทิแคล (Tikal) ประเทศกัวเตมาลา ซึ่งเมืองทิแคล เปน
เมืองโบราณในประเทศกัวเตมาลาที่มีอารยธรรมรุงเรืองมาตั้งแตอดีต เมื่อประมาณ800 ปกอน
คริสตกาล ซึ่งในปจจุบันยังคงปรากฏรองรอยของโบราณสถานตางๆ มากมายที่ยังคงหลงเหลืออยู
จากการศึกษาดวยหลักการวิเคราะหภาพและพื้น (figure and ground analysis) พบวาภายใน
พื้นที่เมืองมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบกระจัดกระจายอยางไมเปนระเบียบ แตเมื่อทําการศึกษา
ถึงความสัมพันธของหนวยพื้นที่ยอยในเมืองพบวาสัณฐานของเมืองมีลักษณะเฉพาะ คือ มีการ
ปดลอมของพื้นที่ทําใหเกิดพื้นที่โลงวางขนาดใหญบริเวณตรงกลาง จากระบบหนวยพื้นที่ขนาด
เล็กๆ ที่สรางตอกันดวยกฎเกณฑหลายรูปแบบจนเกิดเปนลักษณะพลวัต (dynamic) ซึ่งเกิดจาก
การนับถือและมีความเชื่อเรื่องเทพเจาตางๆ จึงมีการเวนพื้นที่วางสวนกลางเพื่อใชในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของตน
2.4 สรุปแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ใชในการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นํามาประยุกตใชในการศึกษา
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งและองค ป ระกอบทางกายภาพของเมื อ งแพร สามารถสรุ ป เป น
รายละเอียดสําคัญและนําไปใชเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัยไดดังนี้
1) แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเมือง จากการทบทวนทําใหทราบถึงความหมาย
ของเมือง ความแตกตางของเวียงกับเมืองในทางประวัติศาสตรและกายภาพ วิวัฒนาการของ
เมือง โดยสอดคลองกับแนวคิดของ Keeble ซึ่งไดศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการของเมืองกับ
ชวงเวลาชีวิตมนุษยในวัยตางๆ 4 ชวง คือ 1) ขั้นแรก (Infantile) เริ่มจากการรวมตัวเปนชุมชน
เมืองขนาดเล็ก ไมมีการแบงแยกการใชที่ดินชัดเจน 2) ขั้นวัยรุน (Juvenile) เริ่มแบงการใชที่ดิน
เปนยานพักอาศัย และมีอุตสาหกรรมเล็กๆ อยูในครัวเรือน 3) ขั้นผูใหญ (Mature) โครงสราง
ภายในเมืองแบงเปนที่พักอาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม อยางเห็นไดชัดเจน 4) ขั้นชรา
(Senile) เปนเมืองที่มีโครงสรางภายในเสื่อมโทรม ทั้งนี้วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นอาจไมไดเกิดกับเมือง
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ทุกเมืองในทุกขั้นตอน ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองนั้นๆ ปจจัย
ที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงเมือง คือ สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมือง ใน
การศึ ก ษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรา งและองคประกอบทางกายภาพของเมื องแพร จะไดนํา
แนวความคิดนี้มาใชประกอบการพิจารณาแบงยุคสมัยในการศึกษาพัฒนาการของเมืองแพรทั้ง
ทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมตอไป
รูปแบบและลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี จากการทบทวน
ตามที่ ผองศรี วนาสิน และ สุรพล ดําริกุล ไดกลาวไวคือ การที่เมืองตั้งอยูบนที่ราบติดกับทางน้ํา
เปนสําคัญ มีคูน้ําและคันดินลอมรอบเวียง ซึ่งรูปรางของคันดินมีหลายรูปแบบ โดยไดรวบรวม
จัดหมวดหมูไว 8 กลุม ซึ่งรูปแบบที่แตกตางกันนั้นเกิดจากวิวัฒนาการของการสรางเมืองไป
ตามลําดับ สวนแบบแผนของเมืองลานนานั้น สอดคลองกับงานของ สุรพล ดําริกุล ศรีศักร วัล
ลิโภดม และเธียรชาย อักษรดิษฐ ที่ไดรวบรวมไว คือ เมืองลานนาจะปรากฏแบบแผนที่แสดงให
เห็นถึงการอยูอาศัยของชนชั้นเจานายและชาวบานในตําแหนงตางๆ ของเมือง และจะปรากฏ
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของเมือง เมืองแพรเปนเมืองเกาแกซึ่งมีผูสันนิษฐานวาเกิดมา
ตั้งแตสมัยทวารวดี ตั้งอยูบนแองที่ราบติดกับแมน้ํายมทางดานทิศตะวันออก มีคูน้ําและคันดิน
ลอมรอบเวียงแพร และภายในเวียงมีสถานที่สําคัญของเมืองมากมาย เชน คุมเจาหลวง วัดพระ
บาทมิ่งเมือง ข วงเมื อง เสาหลัก เมือง วัดหัว ขว ง และมีพ ระธาตุช อแฮที่อยูหางออกไปทาง
ตะวันออก เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมานาน ซึ่งเปนแบบแผนที่หลงเหลืออยูของวัฒนธรรม
ลานนา การทบทวนเรื่องรูปแบบและลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี
และลานนา เพื่อใหเขาใจความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร างและองคประกอบทาง
กายภาพของเมืองแพร ซึ่งเปนเมืองที่เกาแกและมีการเปลี่ยนผานของวัฒนธรรมมาหลายยุค
หลายสมัย
2) แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองในลักษณะตางๆ จากการสํารวจ
เบื้องตนพบวา เมืองแพรนั้นมีการตั้งถิ่นฐานแบบกลุมและตามเสนทางคมนาคม รวมทั้งจุดตัด
ของถนนสายหลั ก ต า งๆ มี ป จ จั ย หลายอย า งทั้ ง ป จ จั ย ทางธรรมชาติ เศรษฐกิ จ สั ง คม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อในการเลือกตั้งถิ่นฐานแบบลานนา
แนวความคิดดานการตั้งถิ่นฐานของเมืองนั้น จากงานของ ฉัตรชัย พงษประยูร ทําให
ทราบถึงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองแพร เมืองแพรตั้งอยูบนแองที่ราบติดกับแมน้ํายมทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งเปนชัยภูมิที่มีความอุดมสมบูรณในดานทรัพยากร อีกทั้งยังมีการสรางเมืองโดยใช
หลักความเชื่อตางๆ ทางภาคเหนือเขามาเกี่ยวของดวย เชน การจัดตั้งตัวเมืองตามสรีระมนุษย
หัวเมือง กลางเมือง หางเมือง และมีขวงเมืองอยูบริเวณใจกลางเมือง เปนตน การตั้งถิ่นฐานนั้น
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การกระจุกตัวอยูบริเวณในเวียงแพรและตามเสนทางสายหลักที่เปนยานการคาของเมือง ในเวียง
จะเปนที่พักอาศัยของเจาเมือง และเจานายเชื้อสายตางๆ ขุนนาง ขาราชการ และพลเรือน
บางสวน พอคาตางถิ่นที่เขามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองแพรจะอาศัยอยูนอกเวียงเกาะกลุมกันไปตาม
เสนทางคมนาคมสายหลัก ปจจุบันการตั้งถิ่นฐานมีการขยายตัวมากขึ้น ทั้งในเวียงและตามถนน
สายหลัก ตลอดจนหนาแนนมากขึ้นบริเวณจุดตัดของเสนทางคมนาคม ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับ
การตั้งถิ่นฐานของเมืองนี้ จะนําไปใชในการวิเคราะหประกอบการศึกษาพัฒนาการทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองแพรตอไป
3) แนวความคิดเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง ในดาน
ความหมายและความสําคัญ จากการทบทวนแนวความคิดและงานวิจัยของหลายทาน Conzen
ธิดา สาระยา ประสงค เอี่ยมอนันต และทวี ทองสวาง ซึ่งสามารถประมวลและใหความหมาย
ของโครงสร า งและองคประกอบทางกายภาพไดวา เปน ลัก ษณะทางกายภาพของเมืองที่
ประกอบไปดวยสิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้นและมนุษยสรางขึ้น รวมกันอยางเปนระบบและทํา
ใหเห็นภาพรวมของเมืองไดอยางชัดเจน และจากการคนควาทบทวนรูปแบบทางกายภาพ
ของเมืองในทางสัณฐานวิทยาเมืองของ Conzen Krier และ Bill Hiller สามารถสรุปลักษณะ
รูปแบบโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง ไดดังนี้ คือ 1) ลักษณะภูมิ
ประเทศและการตั้งถิ่นฐาน 2)รูปแบบสิ่งปลูกสราง 3) รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่ง
ปลูกสรางตอพื้นที่วาง 4) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน และ 5) รูปแบบโครงขายการ
สั ญ จร โดยรู ป แบบทั้ ง ห า นี้ จ ะนํ า ไปใช เ ป น หั ว ข อ หลั ก ในการวิ เ คราะห ห าการเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรตอไป
การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง เสนห ญาณสาร
Harry L. Garnham ไดกลาวถึง การเปลี่ยนแปลงของเมืองทางตะวันตกเปนการเปลี่ยนแปลงที่มี
กระบวนการที่ซับซอนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม ความกาวหนาทันสมัย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ สวนการเปลี่ยนแปลงของเมืองโบราณนั้น เปนสิ่งที่ละเอียดออน เพราะ
เมืองโบราณมีความสําคัญทางประวัติศาสตร มีคุณคาของเอกลักษณที่เกิดจากภูมิปญญาดั้งเดิม
ของบรรพบุ รุ ษ ที่ ส ร า งเมื อ งขึ้ น มา การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ ที่
เหมาะสมจะไม ทํ า ลายคุณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของเมื อง ดั ง นั้ น การเปลี่ย นแปลงนี้ต อ งได รับ การ
ออกแบบเพื่อเอื้อตอการเก็บรักษาเอกลักษณนั้นไว และจากแนวความคิดของ Conzen และ
carmona ทําใหทราบถึงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในรูปแบบตางๆ ทั้ง รูปแบบการ
ใชประโยชนที่ดิน รูปแบบโครงขายการสัญจร และรูปแบบความหนาแนนของมวลอาคารตอพื้นที่
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ว า ง ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในกระบวนการเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของเมื อ งทั้ ง สิ้ น การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งยอมสงผลกระทบตอรูปแบบอื่นๆ ไปดวย โดยรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะใชระยะเวลานานแคไหนนั้น ขึ้นอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เมืองนั้นๆ แนวความคิดดังกลาวสามรถนําไปใชในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร และแสดงความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงในแตละ
รูปแบบไดอยางชัดเจน
วิธีการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทาง
กายภาพของเมืองมี 3 วิธี คือ 1) ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน เปนการพิจารณา
ลักษณะความสูงต่ําของพื้นที่ที่เหมาะแกการตั้งถิ่นฐาน รวมถึงระบบน้ําและทางน้ําสายสําคัญ
ตางๆ ที่สัมพันธกับการตั้งถิ่นฐาน การจัดการน้ําทั้งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และน้ํา
ที่ไหลบาในหนาน้ําหลากอยางไร เมื่อเวลาผานไปสูยุคสมัยตางๆ ระบบภูมิประเทศยังสอดคลอง
กับการตั้งถิ่นฐานอยูหรือไมอยางไร และมีการจัดการระบบน้ํากับการเติบโตของเมืองไดอยางไร
2) รูปแบบสิ่งปลูกสราง ศึกษารูปแบบสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัยของเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มีสิ่งปลูกสรางอะไรบางที่เพิ่มขึ้นหรือหายไปหรือเปลี่ยนบทบาทไปอยางไร
และมีความสําคัญกับเมืองแพรอยางไร และการเติบโตของเมืองมีผลตอสิ่งปลูกสรางที่เคยมีมา
ตั้งแตดั้งเดิมนั้นอยางไร 3) การวิเคราะหรูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง
Rowe และ Koetter อธิบายวา เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางมวลของสิ่งปลูกสรางที่ปก
คลุ ม ดิ น ที่ เ ห็น เป น “ภาพ” (figure) และพื้น ที่ว า งระหวา งมวลสิ่ ง ปลู ก สร า งนั้น หรื อ “พื้ น ”
(ground) เพื่อใหเขาใจในลักษณะการกระจุกและกระจายตัวของเมือง รูปแบบระหวางพื้นที่วาง
ที่เปนแนวของถนน พื้นที่เปดโลงที่เปนสาธารณะและสวนบุคคล การจัดวางตําแหนงของกลุม
อาคารกับพื้นที่วางทําใหเกิดกลุมยานของเมืองที่มีลักษณะที่เดนชัดขึ้น ซึ่งเรียกวา เนื้อเมือง
(urban fabric) โดยใชวิธีการของ Spencer Chainey และ Jerry Radcliffe ในการใชขอมูลจุด
ตําแหนงอาคารสิ่งปลูกสราง (points data) ที่ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศประกอบกับ
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาทําการวิเคราะห โดยใชวิธี Kernel ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อ
ประมาณความหนาแน นของขอมูลประเภทจุด เพื่ อใชเปน ตัวแทนในการศึกษาเนื้อเมืองของ
รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง 4) การวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชน
ที่ดิน ซึ่ ง Conzen อธิบายวา เปนการศึก ษาถึงกิจกรรมการใช สอยของมนุษยบนผื นดินหรือ
อาคารนั้น ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงลักษณะการรวมกลุมหรือกระจายตัวของกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น การ
เชื่อมโยงของกิ จกรรมการใชสอยที่เกื้ อหนุนซึ่งกันและกัน หรืออาจเกิดความขัดแยงกัน การ
วิเคราะหเมืองผานการใชประโยชนที่ดินจะแสดงใหเห็นถึงรูปแบบ (pattern) ของกิจกรรมของ

43

ความเปนยานในแตละพื้นที่ เชน ยานพักอาศัย ยานพาณิชยกรรม ยานสถานที่ราชการ ยาน
อุตสาหกรรม เปนตน และ 5) การวิเคราะหรูปแบบโครงขายการสัญจร จากการวิเคราะหแผนผัง
โครงขายการคมนาคมและการสัญจรของเมือง ที่ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศประกอบกับ
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อใหสามารถจําแนกหนาที่และความสําคัญของโครงขายแตละ
ลําดับศักดิ์ (hierarchy) เชน ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง เปนตน และ
สามารถวิ เ คราะห รู ป แบบของโครงข า ยการสั ญ จรที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปกั บ ความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบอื่นๆ ในเมือง เชน รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่ง
ปลูกสรางตอพื้นที่วาง เปนตน แนวความคิดดังกลาวนี้ สามารถนําไปใชประกอบการวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองนั้น จากการทบทวนงานของ ดวงจันทร อาภาวัช
รุตม และ เสนห ญาณสาร มีปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลักๆ คือปจจัยทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทาง
กายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง จากแนวความคิดของ Hillier
และ Hanson และงานวิจัยของ อภิชัย กาบทอง และ วิลาวัณย เอื้อวงศกูล มีความคิดเห็นที่
คลายกันวา การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองนั้นมีความเกี่ยวของกันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิ จ และสั ง คมเป น ป จ จั ย หลั ก และมี ค วามสอดคล อ งควบคู กั น ไปในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของ
เมืองแพรนั้น ตองศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูไปดวย จึงสามารถ
เห็นความเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจนและมีเหตุมีผลตอการแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได
2.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวความคิดตางๆ จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดพิจารณา
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งและองค ป ระกอบทางกายภาพของเมื อ งแพร
สามารถสรุปเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัยไดดังนี้
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การทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาและรวบรวม
ขอมูลประวัติศาสตร
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของเมืองแพร

แนวความคิด
เกี่ยวกับเมือง

แนวความคิด
เกี่ยวกับการตั้งถิน่
ฐานของเมือง

แนวความคิดเกี่ยวกับ
โครงสรางและ
องคประกอบทาง
กายภาพของเมือง

การวิเคราะหรปู แบบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร

ลักษณะภูมิ
ประเทศและ
การตั้งถิ่น
ฐาน

รูปแบบสิ่ง
ปลูกสราง

รูปแบบความ
หนาแนนของมวล
สิ่งปลูกสรางตอ
พื้นที่วาง

รูปแบบการ
ใชประโยชน
ที่ดิน

รูปแบบ
โครงขาย
การสัญจร

สรุปการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร

สรุปความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม และปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาเมืองแพร
ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

แผนภูมิ 2.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

45

จากกรอบแนวความคิ ด ข า งต น เป น การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร โดยการศึกษาสภาพทั่วไปและพัฒนาการทั้งทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมืองแพร ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ควบคูไปกับการวิเคราะห
สภาพพื้ น ที่ ท างกายภาพของเมือ งในลั ก ษณะของการวิเ คราะห รูป แบบการเปลี่ ย นแปลงทาง
กายภาพของเมือง ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบสิ่งปลูก
สราง รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน และ
รูปแบบโครงขายการสัญจร โดยใชแนวความคิดที่เกี่ยวของกับเมือง การตั้งถิ่นฐานของเมือง และ
แนวความคิดเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง ประกอบกับการศึกษา
ทบทวนประวั ติ ศ าสตร เศรษฐกิ จ และสั ง คมของเมื อ งแพร ในการอธิ บ ายปรากฏการณ ก าร
เปลี่ยนแปลงของเมืองทางดานโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร จากนั้น
เปนการวิเคราะหเพื่อสรุปความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทาง
กายภาพของเมืองแพรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และปจจัย
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อนําไปสูการให
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาเมืองแพร

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาในบทที่ 2
ในบทนี้เปนเนื้อหาของวิธีการดําเนินการวิจัย และ
แหลงที่มาของขอมูลที่ใชในการวิจัย เพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการคนควาวิจัย การ
วิเคราะหขอมูลและการประมวลผลขอมูลที่ไดมาอยางเปนขั้นตอน
3.1 วิธีดําเนินการวิจัย
1) ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทางดานเมือง การตั้งถิ่นฐานของ
เมือง และโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง เพื่อกําหนดกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยและแนวทางในการวิเคราะห ซึ่งไดสรุปไวในตอนทายของบทที่ 2
2) รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา โดยทําการคนควาเก็บรวบรวมขอมูลในดาน
ตางๆ เชน ประวัติศาสตรของเมือง สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีและคติความเชื่อของเมือง รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยทําการรวบรวมจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก เทศบาลเมืองแพร สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร เอกสารทางวิชาการจากหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหองสมุดจากสถาบันตางๆ รวมทั้งเอกสารประวัติศาสตรจากวัดที่
อยูในเมืองแพร ประกอบกับการสํารวจภาคสนามภายในพื้นที่ จากนั้นสรุปขอมูลดวยการบรรยาย
เชิงพรรณนาและมีแผนที่ รูปภาพ ประกอบ
3) วิเคราะหประวัติศาสตรของเมืองแพรในอดีตจนถึงปจจุบัน สืบคนและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นขององคประกอบในแบบแผนของแตละยุคสมัย โดยใชขอมูลพื้นฐานจาก
ขอ 2 ประกอบกับการคนควาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งทางดานประวัติศาสตร ลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คม การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ งแพร ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากนั้ น กํ า หนดยุ ค
ชวงเวลาของพัฒนาการภายในเมืองแพร โดยใชเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เปนจุดหักเห
ของพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเมืองประกอบกับขอมูลทางประวัติศาสตรและภาพถาย
ทางอากาศเปนขอมูลที่ใชในการแบงชวงเวลาในการศึกษา ซึ่งสามารถทําใหเห็นภาพของการ
เติ บ โตและเปลี่ ย นแปลงของเมื อ งแพร ตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ได อ ย า งชั ด เจน โดยขั้ น ตอน
การศึกษาตามหัวขอนี้ ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เอกสารทางวิชาการ
ตางๆ ประกอบกับการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณบุคคลภายในเมืองและนักวิชาการทาง
โบราณคดี จากนั้นสรุปและแสดงผลการวิเคราะหในแตละยุคที่ทําการศึกษา พรอมทั้งวิเคราะห
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ถึงปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพของเมืองแพร ดวยการบรรยายเชิงพรรณนา
ประกอบแผนที่ แผนผัง รูปภาพ และการสรุปทายบทดวยตาราง เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดอยางชัดเจน
4) วิเคราะหรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของ
เมืองแพรในแตละยุค โดยประเด็นในการวิเคราะหประกอบไปดวย
4.1) การวิ เ คราะหลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศและการตั้ง ถิ่ น ฐาน เปน การวิ เ คราะห
ลักษณะความสูงต่ําของพื้นที่ และระบบน้ํา ไดแก แมน้ํา คลอง บึง หนอง เหมือง เปนตน ที่
สัมพันธกับการตั้งถิ่นฐาน ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยใชแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 ของกรมแผนที่
ทหาร ประกอบกับการศึกษาประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของกลุมคนพื้นเมืองและคนเมืองแพร
การสํ า รวจภาคสนามและการสั ม ภาษณ บุ ค คลภายในเมื อ งและนั ก วิ ช าการทางโบราณคดี
นําเสนอดวยการบรรยายเชิงพรรณนาและรูปภาพประกอบ
4.2) วิเคราะหรูปแบบสิ่งปลูกสราง เปนการวิเคราะหลักษณะของสิ่งปลูกสรางที่
เกิดขึ้นภายในเมืองตามแบบแผนวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย อันประกอบไปดวย คันดิน คูน้ํา
ประตูเมือง วัด พระธาตุบนดอย พระธาตุกลางเมือง ขวงเมือง คุมเจาหลวง และสะดือเมืองหรือ
หลักเมืองหรือมิ่งเมือง โดยใชขอมูลทางประวัติศาสตรของเมืองแพรและเมืองตางๆ ในลานนา
การสํ า รวจภาคสนามและการสั ม ภาษณ บุ ค คลภายในเมื อ งและนั ก วิ ช าการทางโบราณคดี
นําเสนอดวยการบรรยายเชิงพรรณนาและแผนที่ รูปภาพประกอบ
4.3) การวิเคราะหรูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง
(figure and ground pattern) เปนการวิเคราะหสัดสวนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสิ่งปลูกสรางกับ
พื้นที่วาง การกระจุกตัวและกระจายตัวของอาคารสิ่งปลูกสราง โดยใชการวิเคราะหรูปแบบการ
กระจายตัวเชิงพื้นที่ (Spatial distribution analysis) ของเมือง ใชขอมูลจุดตําแหนงอาคารสิ่งปลูก
สราง (points data) ที่ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศมาทําการวิเคราะห โดยใชวิธี Kernel
ซึ่ง เปนการวิเคราะหเ พื่อประมาณความหนาแนนของขอมู ลประเภทจุด (Kernel
density
estimation surface values) โดยการสรางรัศมีคนหา (Search radius หรือ band width) และ
หาผลรวมของความถี่สะสมของรัศมีคนหาที่มาซอนทับกันในแตละจุด ก็จะไดคาของการประมาณ
ความหนาแนนเชิงพื้นที่ออกมา ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับการกระจุกและกระจายตัวของสิ่งปลูก
สรางภายในเมือง ขนาดและขอบเขตของพื้นที่วางกับสิ่งปลูกสราง ในการวิเคราะหไดกําหนดใหสี
แดงเปนจุดของตําแหนงอาคารสิ่งปลูกสราง สีแดงเขมเปนรัศมีคนหาที่ซอนทับกันมากที่สุดแสดง
ถึงการกระจุกตัวของสิ่งปลูกสรางในบริเวณนั้น สวนสีแดงที่มีระดับสีออนลงมาแสดงรัศมีคนหาที่
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ซอนทับกันในระดับที่หางออกมาแสดงถึงการกระจายตัวของสิ่งปลูกสราง พื้นที่วางเปนสีเขียว
นําเสนอดวยการบรรยายเชิงพรรณนาและมีแผนที่ รูปภาพประกอบ
4.4) การวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน (land use pattern) เปน
การศึกษารูปแบบ ประเภท สัดสวนของกิจกรรมการใชประโยชนบนที่ดินในเมืองแพร ที่สามารถ
ระบุ ก ารเป น ศู น ย ก ลางย า นพาณิ ช ยกรรม ที่ อ ยู อ าศั ย สถานที่ ร าชการ สถาบั น ศาสนา
สถาบันการศึกษา พื้นที่วางเพื่อการนันทนาการ และพื้นที่เกษตรกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ชวงเวลา ขอมูลที่ใชมาจากการแปลภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2497 2516 และ 2545 ประกอบ
กั บ ข อ มู ล สารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร (GIS) จากสํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจัง หวั ด แพร
เอกสารทางวิ ช าการ ประวั ติศ าสตรก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานของเมื อง การสํ า รวจภาคสนามและการ
สัมภาษณบุคคลภายในเมือง นําเสนอดวยการบรรยายเชิงพรรณนาและแผนที่ รูปภาพประกอบ
4.5) การวิเคราะหรูปแบบโครงขายการสัญจร (transit pattern) เปนการ
วิเคราะหเพื่อใหทราบความสัมพันธของการติดตอสัมพันธกันของคนในเมืองและนอกเมือง โดย
วิเคราะหจากรูปแบบโครงขายการสัญจรที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลาของพัฒนาการของ
เมืองแพร ใชการแปลภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2497 2516 และ 2545 ประกอบกับขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) จากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร เอกสารทาง
วิชาการ ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของเมือง การสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณบุคคล
ภายในเมือง นําเสนอดวยการบรรยายเชิงพรรณนาและแผนที่ รูปภาพประกอบ
จากนั้นทําการสรุปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆ ในแตละยุคของการพัฒนาเมืองแพร
พรอมทั้งวิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการบรรยายเชิงพรรณนาประกอบกับ
ตาราง แผนที่ รูปภาพประกอบ
5) ประมวลผลและสรุปผลการวิเคราะหแสดงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลง
โครงสร า งและองค ป ระกอบทางกายภาพของเมื อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางด า นกายภาพ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของเมื อ งจากอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น พร อ มทั้ ง สรุ ป ป จ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของเมือง จากการรวบรวมขอมูลทางเอกสาร ประกอบกับ ขอมูลภาพถาย แผนที่
และภาพถ า ยทางอากาศ และการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ของผู รู แ ละผู อ าวุ โ สในเมื อ ง รวมไปถึ ง
ชางฝมือเกาแกของเมือง หนวยงานเทศบาล องคกรอิสระ และพอคาแมคา บุคคลทั่วไป เพื่อให
ไดปจจัยที่ครอบคลุมและครบถวนโดยในการวิเคราะหขอมูล
6) เสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาเมือง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนมจะ
เกิดขึ้นในเมือง
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3.2 ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาที่ได
จากการศึกษาภาคสนาม โดยแบงออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก
1) การสํารวจภาคสนาม (Field Survey) เปนการสํารวจลักษณะทางกายภาพ
ของเมือง โดยจัดทําขอมูลลงบนแผนที่ดิจิตอล (GIS) ที่สรางขึ้นจากภาพถายทางอากาศปลาสุด
คือ พ.ศ. 2545 เพื่อนําไปวิเคราะหและเปรียบเทียบกับภาพถายทางอากาศในอดีต คือ พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2516 และ พ.ศ.2532 เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในปจจุบัน ซึ่ง
ในการเก็บขอมูล ตองสํารวจลักษณะทางกายภาพโดยสังเกตในลักษณะกวาง มีหัวขอดังนี้
- ขอบเขตของเมือง และขอบเขตการปกครอง
- การเขาถึง การสัญจร ทางเทา
- สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- การใชประโยชนที่ดิน
- โครงสรางและองคประกอบตางๆ ของเมืองที่เหลืออยูในปจจุบัน
ในการสํารวจโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง เปนการสํารวจ
เพื่อทําการวิเคราะห เบื้องต น วา มีรูปแบบและทิศทางไหน ซึ่ง เปลี่ยนแปลงจากอดีตมากนอย
เพียงใด เชน การเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ กิจกรรมบางอยางที่อยูคูกับองคประกอบทาง
กายภาพบางอยาง เปนตน โดยแสดงผลการวิเคราะหเปนแผนที่
2) การสังเกตการณ (Observation) รูปแบบสวนใหญจะเปนการสังเกตการณ
ทางดานวิถีชีวิต รวมถึงงานประเพณี เทศกาล ที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ตางๆ ของเมืองตาม
บทบาทขององคประกอบของเมือง เชน การตานขันขาว พิธีออกพรรษา เปนตน โดยมีการ
บันทึกเปนรูปถาย และการวิเคราะหการใชพื้นที่ซึ่งสัมพันธกับประเพณีทองถิ่น
3) การสัมภาษณ (Interview) เปนการเก็บขอมูลเชิงลึก โดยใชการสอบถาม
ประชาชนในพื้นที่ หนวยงาน และองคกร ที่มีความเกี่ยวของ โดยแบงการสอบถามออกเปน 2
กลุม คือ
- การสัมภาษณบุคคลสําคัญ (Key informants) แบบเจาะลึก เปนการสัมภาษณ
ใน 2 หัวขอหลัก คือ วิวัฒนาการของเมืองแพรกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับคติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมตางๆ ที่สัมพันธกับการใชพื้นที่ขององคประกอบทางกายภาพ
ของเมือง เปนการสัมภาษณเปนแบบเจาะลึก โดยมีประเด็นดังตอไปนี้
(1) ความเปนมา วิวัฒนาการ และการตั้งถิ่นฐานของเมือง
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(2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเมืองในรอบ 10 ปที่ผานมา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเมืองและวิถีชีวิตของคนทองถิ่น
(3) สภาพปจจุบัน และปญหาที่พบ ตลอดจนแนวโนมในการแกปญหา
(4) ความเปนมาและลักษณะของกิจกรรมทางคติความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณีที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ตางๆ ของเมือง และการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองหรือรูปแบบกิจกรรมไปตามสมัย
ในการสัมภาษณเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเมือง และสภาพทั่วไปของพื้นที่ ผูที่
เปนเปาหมายในการสัมภาษณ คือ ผูสูงอายุที่ทราบเรื่องราวในอดีตของพื้นที่ โดยเปนผูที่มีความ
เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา เชน
- นักวิชาการทางโบราณคดี
- ชางฝมือเกาแกของเมือง
- ผูอาวุโสในชุมชน
- ครู และเจาหนาที่เทศบาลเมืองแพร
- ฯลฯ
- การสัมภาษณโดยทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปนการสัมภาษณ
แบบไมเจาะลึกกับบุคคลทั่วไปทุกกลุมวัยภายในเมือง ประเด็นในการสัมภาษณจะเกี่ยวของกับ
กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมในชีวิตประจําวันของผูใหสัมภาษณเปนหลัก ดังนี้
(1) กิ จ กรรมประจํ า วั น และการใช พื้ น ที่ ต า งๆ ทั้ ง ภายในบ า นและ
บริเวณชุมชน
(2) คติความเชื่อในการประกอบกิจกรรมและการใชพื้นที่ตางๆ
(3) ชวงเวลาในการประกอบกิจกรรมและการใชพื้นที่
(4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเมืองและโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
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ตาราง 3.1 แสดงกลุมการสัมภาษณ
ประเภทการสัมภาษณ
1.การสัมภาษณบุคคลสําคัญ
(Key informants)
2.การสัมภาษณโดยทั่วไป

-

บทบาท & อาชีพ
ชางฝมือเกาแกของเมือง
ผูอาวุโสในชุมชน
ครู และเจาหนาที่เทศบาลเมืองแพร
กลุมชาวบานที่ทําการเกษตร
กลุมชาวบานที่ทําธุรกิจสวนตัว
กลุมขาราชการ พนักงานบริษัท
กลุมพอคา แมคา

ชวงอายุ
กลุ ม ผู ใ หญ ผู อ าวุ โ ส
(51 ปขึ้นไป)
กลุ ม ผู ใ หญ ผู อ าวุ โ ส
(21 – 51 ปขึ้นไป)

ที่มา : การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2551)

3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของจากหนวยงานราชการและ
ทองถิ่น ตางๆ ดังนี้
• ขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร พัฒนาการ การสรางเมือง และการตั้งถิ่นฐาน
ของเมืองแพร เชน หนังสือรวบรวมประวัติศาสตร งานวิจัยที่ไดรวบรวมไว ตํานาน หนังสือเกา
ไดจากสถาบันวิทยบริการและหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดประชาชนเมืองแพร หองสมุดโรงเรียนนารีรัตนรวมทั้งจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เชน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร
• ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของเมืองแพร ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนบริการโครงสรางพื้นฐานของเมือง โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร เชน หนังสือที่เกี่ยวกับเมืองแพร บรรยายสรุปสภาพทั่วไปของเทศบาล หนังสือ
เกี่ยวกับเมืองโบราณเมืองแพร สามารถรวบรวมไดจาก เทศบาลเมืองแพร สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดแพร และหองสมุดประชาชนจังหวัดแพร
• ขอมูลแผนที่และภาพถายทางอากาศ
− แผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ชุด L7018 ของกรม
แผนที่ทหาร ชื่อระวาง 5045III จังหวัดแพร
− แผนที่ดิจิตอลเมืองแพร มาตราสวน 1:4,000 พ.ศ.2547 ของสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร
− ภาพถายทางอากาศพื้นที่เทศบาลเมืองแพรและบริเวณใกลเคียง จํานวน
4 ชวงป ของกรมแผนที่ทหาร ไดแก
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พ.ศ.2497 มาตราสวน 1:50,000
พ.ศ.2516 มาตราสวน 1:15,000
พ.ศ.2532 มาตราสวน 1:15,000
พ.ศ.2545 มาตราสวน 1: 25,000

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
4.1 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดแพร
จังหวัดแพรตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของภาคเหนือ หางจากกรุงเทพฯประมาณ 551
กิโลเมตร โดยทางรถยนต ที่ตั้งอยูในแนวเทือกเขาผีปนน้ํากลางและเทือกเขาผีปนน้ําตะวันออก
ระหวางละติจูดที่ 17 องศา 24 ลิบดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 18 องศา 48 ลิบดาเหนือ และลองติจูดที่
99 องศา 34 ลิบดาตะวันออก ถึงลองติจูดที่ 100 องศา 18 ลิบดาตะวันออก พื้นที่อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 150 ถึง 300 เมตร
4.1.1 ขอบเขตการปกครองของจังหวัดแพร
ป จ จุ บั น ที่ ตั้ ง ของจั ง หวั ด แพร เ ป น ศู น ย ก ลางการคมนาคมขนส ง ที่ สํ า คั ญ แห ง หนึ่ ง ของ
ภาคเหนือที่จะติดตอไปยังจังหวัดนาน พะเยา เชียงราย ลําปาง ลําพูนและเชียงใหม จึงเรียกได
วา จังหวัดแพรเปน “ ประตูสูลานนา ” ซึ่งเปนอาณาจักรโบราณที่สําคัญของภาคเหนือ เขตแดน
ของจังหวัดแพรติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติ ดต อกั บอํา เภอเมือ งลํา ปาง อํ า เภองาว จัง หวัด ลํา ปาง อํ า เภอปง
จังหวัดพะเยา และอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล จั งหวัดอุตรดิตถ และ
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเวียงสา อําเภอนานอย จังหวัดนานและอําเภอทาปลา
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอสบปราบ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
จังหวัดแพรแบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ (แผนที่ 4.1) 78 ตําบล เทศบาลเมือง
1 แหง คือ เทศบาลเมืองแพร องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง และองคการบริหารสวนตําบล
15 แหง โดยมีอําเภอตางๆ
4.1.2 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดแพร
จากขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดแพร ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองแพรประจําป
พ.ศ.2551-2553 1 ทําใหทราบลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแพร ดังนี้

1

แผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองแพรประจําป พ.ศ.2551-2553 (แพร: เทศบาลเมืองแพร กองวิชาการและแผนงาน งาน
วิเคราะหนโยบายและแผน, 2550), หนา 10-11.

แผนที่ 4.1 การแบงเขตการปกครองอําเภอตางๆ ในจังหวัดแพร

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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จังหวัดแพรตั้งอยูบนที่ราบระหวางหุบเขา มีภูเขาลอมรอบทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ที่มีลักษณะสูง
ทางตอนเหนือและลาดต่ําลงมาทางตอนใต ภายในเปนที่ราบลาดเอียงตามทิศทางการไหลของ
แมน้ํายม มีลักษณะเปนแองคลายกนกระทะ ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาทิวเขาและปาไม โดย
มีพื้นที่ปาไมรอยละ 81.49 พื้นที่ราบมีประมาณรอยละ 18.51 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด มี
แมน้ํายมเปนแมน้ําสําคัญไหลผาน สภาพภูมิประเทศของจังหวัดแพร มี 3 ประเภท คือ แองที่ราบ
ภูเขา และแมน้ํา (แผนที่ 4.2 4.3 และภาพ 4.1) ดังนี้
1) แองที่ราบ จากแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศและภาพตัดขวางลักษณะภูมิประเทศ
ในแนวตะวันออก-ตะวันตก (A-A’) และ แนวเหนือ-ใต (C-C’) (แผนที่ 4.2 และภาพ 4.1) เห็นไดชัด
วาแองที่ราบของจังหวัดแพรมีลักษณะตอเนื่องกัน โอบลอมโดยทิวเขาผีปนน้ํากลาง และทิวเขาผี
ปนน้ําตะวันออก ซึ่งที่ราบถูกแบงแยกโดยทิวเขายอย และเทือกเขาผีปนน้ํากลาง มี 2 แอง คือ
แองที่ราบทางตอนเหนือและทางตอนกลางของจังหวัด และแองที่ราบแคบๆ ทางตอนใตของ
จังหวัด (แผนที่ 4.2) ดังนี้
- ที่ราบใหญเมืองแพร พื้นที่ราบนี้ประกอบไปดวยพื้นที่บางสวนของอําเภอสอง
อําเภอหนองมวงไข อําเภอรองกวาง อําเภอเมืองแพร อําเภอสูงเมนและอําเภอเดนชัย ที่ราบนี้
สวนใหญอยูในอําเภอเมืองแพรและอําเภอสูงเมน ซึ่งเปนศูนยกลางความเจริญของทองถิ่นและ
เปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญที่สุดของจังหวัดแพร (แผนที่ 4.2 4.3 และแนวภาพตัดขวาง C-C’
ภาพ 4.1 )
- ที่ราบอําเภอลองและอําเภอวังชิ้น ที่ราบผืนนี้เล็กและแคบกวาผืนแรก เปนที่ตั้ง
ของอําเภอลองและอําเภอวังชิ้น (แผนที่ 4.2 และแนวภาพตัดขวาง B-B’ ภาพ 4.1 )
2) ภูเขา มี 2 เทือกเขาใหญๆ คือ
- ทิวเขาผีปนน้ํากลาง อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด ทอดตัวจากเหนือถึงใตผาน
อําเภอสองและอําเภอวังชิ้น เทือกเขานี้ไมมียอดเขาที่โดดเดนนัก
- ทิวเขาผีปนน้ําตะวันออก อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด ทอดตัวจากเหนือถึง
ใต สันปนน้ําใชแบงเขตจังหวัดแพรและนาน เปนเทือกเขาที่มีความสลับซับซอนมากและมียอด
เขาที่สําคัญหลายยอด คือ ดอยหลวง อยูทางทิศเหนือของจังหวัดแพร แบงเขตอําเภอสอง
จังหวัดแพร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา มียอดดอยภูคาเปน
ยอดดอยสูงสุด ดอยแปเมือง เปนแนวเทือกเขาที่ทอดยาวตอจากดอยหลวง มีภูเขาสูงคือ ดอย
กูสถาน ดอยสามเสา และดอยชางผาดาน สวน ดอยผญาผอ กั้นเขตอําเภอเมืองแพรและ
อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ และดอยเขาพลึง อยูทางทิศใตของจังหวัด แบงเขตอําเภอ

แผนที่ 4.2 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณจังหวัดแพร
และแนวตัดขวาง A-A’ B-B’ และ C-C’

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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ภาพ 4.1 ภาพตัดขวางลักษณะภูมิประเทศบริเวณเมืองแพร

หมายเหตุ: ดูแผนที่ 4.1 ประกอบแนวตัดขวางลักษณะภูมิประเทศ A-A’ และ B-B’
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516

374

183

161
206

376
245
437
261
461

310
227
432
396
213
474

จุดระดับสูง (Spot elevation)

แผนที่ 4.3 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณแองที่ราบเมืองแพร
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เด นชั ย จัง หวัดแพร กับอํ าเภอเมือ งอุตรดิตถ ชองเขาพลึงนี้เป น ชองเขาสํ า คัญที่ เปนเส น ทาง
คมนาคมติดตอระหวางจังหวัดแพรกับภาคกลางมาแตโบราณ
3) แมน้ํา การที่พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา ทําใหพื้นที่มีความลาดชันสูง น้ําจากภูเขาไหล
ลงสูที่ลุมอยางรวดเร็ว ทําใหแหลงกักเก็บน้ําในจังหวัดมีนอย แหลงน้ําตามธรรมชาติสวนใหญ
เปนแมน้ําสายสั้นๆ สวนมากไหลลงสูแมน้ํายม ชาวแพรทั่วไปเรียกแมน้ําลําหวยวา “ น้ํา ” แมน้ํา
สายใหญที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวแพรเพียงสายเดียวคือ แมน้ํายม ซึ่งมีตน
กําเนิดจากภูเขาในอําเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลเขาสูจังหวัดแพรที่อําเภอสอง ผานพื้นที่ในเขต
อําเภอหนองมวงไข อําเภอเมืองแพร อําเภอสูงเมน อําเภอเดนชัย อําเภอลองและไหลออกจาก
จังหวัดแพรที่อําเภอวังชิ้น เขาสูจังหวดสุโขทัย ทําใหที่ราบในจังหวัดแพรที่อยูริมฝงแมน้ํายมและ
ลํ า ห ว ยสาขามี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ เ หมาะกั บ การประกอบอาชี พ เกษตรกรรมและตั้ ง ถิ่ น ฐาน
บานเรือนรวมกันเปนชุมชนตางๆ ลําน้ําสาขาสายสําคัญๆ ที่ไหลหลอเลี้ยงแองที่ราบเมืองแพร
กอนไหลลงสูแมน้ํายม มีดังนี้
- น้ําแมสอง ตนน้ําอยูบนดอยหลวง ไหลลงมายังพื้นที่อําเภอสองและออกสูแมน้ํา
ยมที่ตําบลบานหนุน อําเภอสอง
- น้ําแมคํามี ตนน้ําอยูบนดอยแปเมืองทางดานเหนือไหลลงมายังพื้นที่อําเภอรอง
กวาง ออกสูแมน้ํายมที่อําเภอหนองมวงไข
- น้ําแมถางและแมคําปอง เกิดจากดอยชางผาดานและทิวเขาทางตะวันออกไหล
มารวมกันที่บานเวียง เกิดเปนน้ําแมหลายไหลลงสูแมน้ํายมที่ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร
- น้ํ า แม แ คม ต น น้ํ า เกิ ด จากดอยช า งผาด า น ไหลลงมาทางใต แ ล ว วกไปทาง
ตะวันตกลงสูแมน้ํายมใกลๆ กําแพงเมืองแพร เปนแมน้ําสายสําคัญที่หลอเลี้ยงพื้นที่การเกษตร
รอบเมืองแพร
- น้ําแมสาย-แมกอน ตนน้ําเกิดจากดอยชางผาดาน ไหลมารวมกันในเขตอําเภอ
เมืองแพร แลวไหลลงสูแมน้ํายมที่ตําบลสบสาย อําเภอสูเมน เปนแมน้ําสายสําคัญเชนเดียวกัน
กับแมน้ําแคมที่หลอเลี้ยงพื้นที่การเกษตร
- น้ําแมมาน ตนน้ําเกิดจากดอยพญาผอ ไหลลงมายังพื้นที่อําเภอสูงเมนและออก
สูแมน้ํายมที่บานรองแดง ตําบลน้ําชํา อําเภอสูงเมน 2

2

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550), หนา 1-6.
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4.1.3 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานบริเวณแองที่ราบเมืองแพรในอดีต
บริเวณพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของจังหวัดแพรสวนใหญเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอนเปนแนวทิว
เขาผีปนน้ําตะวันออกและผีปนน้ํากลางลอมรอบที่ราบแคบๆ ระหวางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ มี
แมน้ํายมไหลผานพื้นที่ราบสองฝงแมน้ําเริ่มตั้งแตอําเภอสอง เปนที่ราบแคบๆ ติดตอกับพื้นที่ราบ
ในอําเภอหนองมวงไข อําเภอเมืองแพร อําเภอสูงเมนและตอนปลายที่ราบอยูในอําเภอเดนชัย ที่
ราบบริเวณนี้คือที่ราบใหญเมืองแพรหรือแองที่ราบเมืองแพรและยังมีที่ราบลุมแมน้ํายมอีกแหงหนึง่
ซึ่งมีขนาดเล็กกวา เปนที่ตั้งของอําเภอลองและวังชิ้น พิจารณาจากลักษณะพื้นที่ดังกลาว จะเห็น
ไดวามีกําแพงธรรมชาติเปนอุปสรรคกับการคมนาคมติดตอกับโลกภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิทยาการตางๆ ในอดีตยังไมกาวหนา
รองรอยการอยูอาศัยของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรในจังหวัดแพรพบในพื้นที่ริมน้ํา ที่
ราบลอนลูกคลื่นสันเขาและบนพื้นที่สูงของหลายอําเภอ เชน บริเวณที่ราบลอนลูกคลื่นใกลภูเขา
และบนภูเขาเตี้ยๆ บานตาแปน บานเวียงตา ตําบลเวียงตา อําเภอสอง ไดพบขวานหินกะเทาะ
และขวานหันขัดหรือขวานหินมีบาที่ชาวบานในทองถิ่นเรียกวา “เสียมตุน” โดยพบจํานวนมากตาม
ซอกผาบนเขาเตี้ยๆ ในวัดตาแปน ขวานหินที่พบมีขนาดเล็กไมมีรองรอยการใชงาน สันนิษฐานวา
แหลงที่พบนี้เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมบางอยางของคนในยุคนั้น และยังพบขวานหินขัดที่บาน
แมคํามีทาลอ ตําบลแมคํามีรัตนปญญา อําเภอมวงไข บานสวรรคนิเวศน ตําบลในเวียง อําเภอ
เมืองแพร แตพบเพียงเล็กนอยเปนขวานหินชนิดไมมีบา นอกจากรองรอยการอยูอาศัยของมนุษย
จากการพบเครื่องมือหินแลว ยังมีการพบเครื่องมือโลหะที่ทําจากสําริดที่ชาวบานเรียกวา “ขวาน
ฟาผา” ในพื้นที่ราบลุม ทีราบลอนคลื่นในเขตอําเภอลอง อําเภอวังชิ้น เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา
พัฒนาการของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดแพรมีมาอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งถึงยุคของการกอตั้งชุมชน จากการศึกษาตํานานและคําบอกเลาของชาวบาน
ในพื้นที่ที่ชุมชนโบราณตั้งอยู พบวาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมีความเกี่ยวของกับกลุมชนชาวลัวะ
หรือละวา ซึ่งเปนคนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนานนับพันป
กอนที่จะมีการตั้งบานเมืองของคนไทยในดินแดนแถบนี้ ตํานานพระธาตุชอแฮกลาววาขุนลัวะชื่อ
“อายกอม” เปนผูสรางพระธาตุชอแฮ นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุเปนกลองยาสูบดินเผาเปน
จํานวนมากในพื้นที่จังหวัดแพร โดยที่ชาวแพรสวนใหญไมนิยมใชกลองยาสูบชนิดนี้ ยุคการกอตั้ง
บานเรือนเปนชุมชนในจังหวัดแพรจึงอาจเริ่มตันโดยกลุมชนชาวลัวะ3
3

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
65-67.
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4.1.4 แหลงที่ตั้งชุมชนโบราณในจังหวัดแพร
จากหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตรที่ คน พบในบริเ วณพื้น ที่ตา งๆ ในจั ง หวั ดแพร ได แ ก
ขวานหินและกลองยาสูบ คูน้ําคันดินซึ่งมีแนว 1 ชั้น ถึง 3 ชั้นในบริเวณชุมชนโบราณ และแหลง
โบราณสถานและโบราณวัตถุอื่นๆ เปนตน รองรอยเหลานี้ ทําใหทราบวาพื้นที่จังหวัดแพรมีการ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษยมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร จนถึงยุคของการรวมกลุมตั้งเปนชุมชนนอย
ใหญ ในพื้นที่ 8 อําเภอของจังหวัดแพร ปรากฏรองรอยของชุมชนโบราณเกือบทุกอําเภอ ยกเวน
อําเภอเดนชัยที่ไมมีการคนพบแหลงชุมชนโบราณที่มีอายุเกิน 200 ป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพื้นที่
สวนใหญของอําเภอเดนชัยเปนภูเขา ที่ราบสําหรับการเพาะปลูกมีนอยจึงไมเหมาะสมตอการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนในสมัยโบราณ
จากการศึกษาเอกสาร คําบอกเลา การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ
ภาคสนามจนถึง พ.ศ.2541 4 พบแหลงโบราณในพื้นที่จังหวัดแพรจํานวน 24 แหง และชุมชนของ
คนกลุมนอยที่มีบทบาทในทองถิ่นอีก 4 แหง คือ ชุมชนเงี้ยว พมาในเมืองแพร ชุมชนไทยลื้อ
บานถิ่น ชุมชนไทยพวน บานทุงโฮง และชุมชนกอบานดง ซึ่งอายุของชุมชนกลุมนี้ไมมากนักแต
เกิน 100 ปขึ้นไป แหลงชุมชนโบราณทั้ง 24 แหง ตั้งอยูในอําเภอตางๆ (ภาพ 4.2) ดังนี้
อําเภอเมืองแพร ไดแก เมืองแพร วังมอญ วังธง เวียงตั้ง
อําเภอสอง ไดแก เมืองสรอง เวียงเทพ ชุมชนโบราณใกลวัดพระธาตุหนองจันทร
อําเภอรองกวาง ไดแก เวียงสันทราย
อําเภอหนองมวงไข ไดแก ชุมชนโบราณบานแมคํามีทาลอ ซึ่งชุมชนนี้บางสวนอยูในเขต
พื้นที่อําเภอเมืองแพร และชุมชนโบราณบานปากยาง
อําเภอสูงเมน ไดแก เวียงทอง บานพระหลวง บานสูงเมน
อําเภอเดนชัย ไดแก บานเดนชัย และบานบอแกว
อําเภอลอง ไดแก เมืองลอง เวียงตา เวียงเชียงชื่น เมืองโกณหลวง เมืองลัวะ เหลา
เวียง ชุมชนโบราณบานแมรัง
อําเภอวังชิ้น ไดแก เมืองตรอกสลอบ ชุมชนโบราณบานแมบงเหนือ
อําเภอที่มีแหลงชุมชนโบราณตั้งอยูมากที่สุดคืออําเภอลอง และรองลงมาคืออําเภอเมือง
แพร นอกนั้นกระจายอยูในอําเภอตางๆ เปนสิ่งยืนยันถึงความรุงเรืองของพื้นที่ตนแมน้ํายมอัน
เปนที่ตั้งของจังหวัดแพรในปจจุบันไดเปนอยางดี

4

พัชราภรณ พันธุรัตน, ชุมชนโบราณในจังหวัดแพร (แพร: โรงพิมพไทยอุตสาหกรรมการพิมพ, 2541), หนา 13-15.
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ที่มา : พัชราภรณ พัพนธุรัตน, ชุมชนนโบราณในจังหวัดแพร,(แพร: โรงพิ
โ มพไทยอุตสสาหกรรมการพิมพ
ม , 2541),
หนา 14.

ภาพ 4.2 ภาพแผนที่ตั้งแหลงชุมชนโบราณใในจังหวัดแพร
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บรรดาเมืองโบราณที่มีหลักฐานเปนคันดินและคูน้ําขนาดเล็กใหญไมเทากันเหลานี้ มี
ลักษณะที่คลายคลึงกัน5 คือ
1) ตั้งอยูบนฝงแมน้ําหรือลําหวย ยกเวนเวียงแมคํามีทาลอที่ตั้งควบสองฝงลําน้ําแมคํามี
2) นอกจากตัวเวียงแพรแลว เวียงอื่นๆ จะมีขนาดพื้นที่อยูระหวาง 120-250 ไร
3) เวียงที่มีความสําคัญ มักจะอยูบนฝงแมน้ํายมหรือไมหางจากฝงแมน้ํายมมากนัก ซึ่ง
แสดงวาชุมชนเหลานี้ใชแมน้ํายมเปนเสนทางคมนาคม
ในจํานวนเมืองโบราณมีเวียงที่นาสนใจซึ่งใชเปนเครื่องบงชี้ถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษยใน
ยุคกอนจะพัฒนาเปนเมืองแพรในพุทธศตวรรษที่ 14 คือ 1) เวียงแพร 2) เวียงสรองและเวียงเทพ
3) เวียงสันทราย 4) เวียงแมคํามีทาลอ 5) เมืองมานดานใต 6) เมืองลอง (ไฮสรอย) 7) เวียง
ตรอกสลอบ (ภาพ 4.2)
4.2 ลักษณะทางกายภาพของเมืองแพร
4.2.1 ตําแหนงที่ตั้งของเมืองแพร
เมืองแพรตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ํายม ลักษณะเมืองแพรประกอบไปดวยบริเวณที่
เปนเวียงแพรโบราณและพื้นที่สวนขยายออกมาทางตะวันออก แตเดิมบริเวณนี้เปนตําบลๆ หนึ่ง
คือ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ตอมารัฐบาลไดประกาศพระราชกฤษฎีกายก
ฐานะตําบลในเวียง ขึ้นเปนเทศบาลขึ้น ชื่อวา “เทศบาลเมืองแพร” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
2478 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2478 มีอาณาเขต
การปกครองครอบคลุมพื้นที่ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับเขตตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองแพร
ทิศใต
ติดตอกับเขตตําบลนาจักรและตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตตําบลเหมืองหมอและตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร
เทศบาลเมืองแพรมีพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 200 – 300 เมตร อยู
หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 555 กิโลเมตร โดยทางรถยนต ขนาดพื้นที่ประมาณ 9 ตาราง
กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 18 ชุมชน (แผนที่ 4.4) ดังนี้

5

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550) หนา 8-9.
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หมูที่ 1 บานชุมชนเชตวัน
หมูที่ 10 บานชุมชนรองซอ
หมูที่ 2 บานชุมชนพระนอน
หมูที่ 11 บานชุมชนน้ําคือ
หมูที่ 3 บานชุมชนวัดหลวง
หมูที่ 12 บานชุมชนพระรวง
หมูที่ 4 บานชุมชนหัวขวง
หมูที่ 13 บานชุมชนศรีบุญเรือง
หมูที่ 5 บานชุมชนสวรรคนิเวศน
หมูที่ 14 บานชุมชนสระบอแกว
หมูที่ 6 บานชุมชนเหมืองแดง
หมูที่ 15 บานชุมชนเพชรรัตน
หมูที่ 7 บานชุมชนชัยมงคล
หมูที่ 16 บานชุมชนทุงตอม
หมูที่ 8 บานชุมชนเหมืองหิตพัฒนา
หมูที่ 17 บานชุมชนศรีชุม
หมูที่ 9 บานชุมชนเหมืองหิตตนธง
หมูที่ 18 บานชุมชนพงษสุนันท
4.2.2 สภาพภูมิประเทศของเมืองแพร
เมืองแพรตั้งอยูบนที่ราบริมฝงตะวันออกของแมน้ํายม ซึ่งมีตนกําเนิดจากทิวเขาผีปนน้ําใน
เขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา แมน้ํายมในบริเวณนี้มีลักษณะการไหลคดเคี้ยวมากกวาบริเวณอื่น
จนทําใหเกิดมีกุดและบริเวณน้ําหลง (oxbow lake) จึงเปนบริเวณชุมน้ําและเปนที่รับน้ําจากลํา
หวยหลายแหงที่ไหลลงมาจากเทือกเขาทางดานตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต โดยเฉพาะลําน้ํา
แมแคมและลําน้ําแมสายที่ไหลลงมาจากภูเขาสูงอันเปนตนน้ํา คือ ดอยชางผาดาน (ภาพ 4.3)
อันเปนดอยศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดและเปนที่ตั้งของพระธาตุชอแฮของแองที่ราบเมืองแพร ซึ่งอยูหาง
ออกไปจากตัวเมืองแพรไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร (ภาพ 4.4)

ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบ
ความเชื่อ และประวัติศาสตรทองถิ่น,(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 72.

ภาพ 4.3 ดอยชางผาดาน ภูเขาที่เปนตนน้าํ สําคัญของเมืองแพร

แผนที่ 4.4 การแบงเขตชุมชน 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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ลําน้ําทั้งสองไหลจากตนน้ําในหุบเขา ผานเขาและตะพักที่สูงจากขางในลงมายังตะพักต่ํา
ขางลาง ผานแหลงที่มีการตั้งถิ่นฐานบานเมือง หลอเลี้ยงการเพาะปลูกบนพื้นราบ ทําใหเกิดการ
สรางเหมืองและฝายแบงน้ําไปหลอเลี้ยงผูคนในชุมชนทองถิ่นและการเพาะปลูกขาวและพืชพันธุ
ตางๆ ตั้งแตเชิงเขาจนถึงกําแพงเมืองแพรทางดานตะวันออกเพื่อปลอยน้ําหลอเลี้ยงคูเมืองและ
ภายในตัวเมืองลําเหมืองนี้เรียกวา “เหมืองหลวง” บางแหงเรียกวา “เหมืองแดง” นอกจากจะ
สงน้ําเขามายังในเมืองแพรแลว ยังมีลําเหมืองแยกออกไปทางใตรอบตัวเมืองเรียกชื่อวา “เหมือง
หิต” 6 (ภาพ 4.5)
การไหลลงสูที่ราบของลําน้ําเหลานี้มีทั้งคุณและโทษ เพราะถาฝนตกชุกและตอเนื่องจะทํา
ใหเกิดน้ําปาไหลบาลงมาจากเทือกเขาอยางเร็ว ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันแกบานเรือนผูคนตาม
ชุมชนที่อยูในพื้นราบ ที่เปนคุณก็คือ การทําเหมืองฝายชักน้ํา เบนน้ํา จากลําหวยเหลานี้ไปเลี้ยงที่
นาและแหลงการเพาะปลูก โดยเฉพาะการชักน้ําจากลําน้ําแมแคมและแมสายเขาไปยังหนองน้ํา
ในเวียงแพรเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งปจจุบันหนองน้ําดังกลาวนี้ตื้นเขินและถูกกลบเพื่อเปนพื้นที่
ในการกอสรางบานเรือนและสถานที่ในเมืองไปหมดแลว เพราะคนเมืองมีน้ําประปาเพื่อการ
อุปโภคบริโภคแทน รวมทั้งเหมืองฝายที่เคยมีมาแตเดิมก็ลดนอยลงไป เนื่องจากรัฐไดขุดลํา
ชลประทานจากเหนือลงใตได จนทําใหลําน้ําธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาสูงทางตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใตตันไป 7

6
7

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550), หนา 10.

ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และประวัติศาสตรทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 36-38.
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ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบ
ความเชื่อ และประวัติศาสตรทองถิ่น,(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 49.

ภาพ 4.4 ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศและแมน้ําในแองที่ราบเมืองแพร
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ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบ
ความเชื่อ และประวัติศาสตรทองถิ่น,(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 50.

ภาพ 4.5 ภาพแผนผังเสนทางน้าํ แมแคมและน้ําแมสายสูเมืองแพร
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4.3 ประวัติความเปนมาและความสําคัญของเมืองแพร
เมืองแพรเปนเมืองเกาเมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ประวัติการสรางเมืองยังไม
พบจารึกที่ใดโดยเฉพาะ การศึกษาเรื่องราวของเมืองแพรจึงตองอาศัยหลักฐานของเมืองอื่น เชน
พงศาวดารโยนก ตํานานเมืองเหนือ ตํานานการสรางพระธาตุลําปางหลวง และศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหงมหาราช เปนตน ชื่อเมืองแพรที่ปรากฏในหลักฐานตางๆ มีเพียงเล็กนอย ทั้งนี้อาจ
เนื่ อ งมาจากในสมั ย กอ นนั้น ความสํา คั ญ และบทบาททางการเมือ งของเมืองแพรมี ไมม ากนั ก
ดังนั้นในการศึกษาประวัติศาสตรของเมืองแพรจึงแบงชวงเวลาเปน 4 ชวง ดังนี้
4.3.1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-19)
เมื อ งแพร ส ร า งขึ้ น เมื่ อ ใด ใครเป น ผู ส ร า งไม มี ห ลั ก ฐานเก า แก ใ ดระบุ ไ ว ชั ด เจน จาก
การศึกษาประวัติการตั้งอาณาจักรลานนาพบวาในระยะแรกดินแดนในแถบนี้มีนครรัฐอิสระกอตั้ง
ขึ้นมากอการตั้งอาณาจักรลานนา เชน เมืองพะเยา เมืองนาน เมืองลําพูน เมืองลําปาง เมือง
แพร เปนตน เมืองตางๆ เหลานี้ชาวเมืองมีความสัมพันธไปมาหาสูกัน
ตํานานพระธาตุชอแฮกลาวไววาเมืองแพรมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล และตํานานวัดหลวง
กลาวไววาประมาณ พ.ศ. 1371 พอขุนหลวงพล ราชนัดดาแหงกษัตริยนานเจา ไดอพยพคนไทย
(ไทยลื้อ ไทยเขิน) สวนหนึ่งจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคํา ลงมาสรางเมืองริมฝง
แม น้ํา ยม เรี ย กเมือ งนี้ ว า “เมื อ งพลนคร” (ได เ ปลี่ ย นชื่อ ไปตามยุ ค สมั ย จนเป น เมื อ งแพร ใ น
ปจจุบัน) แตจากรูปแบบของผังเมืองแพรเปนรูปวงรีไมสม่ําเสมอ สัณฐานคลายหอยสังขหรือ
รอยเทา ลักษณะคลายผังเมืองหริภุญไชยหรือเมืองลําพูนที่สรางโดยพระนางจามเทวี และเมือง
เขลางคหรือลําปางตามตํานานจามเทวีวงศ โดยเชื่อวาเปนเมืองที่สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่
12-13 แตจากการขุดคนหลักฐานทางโบราณคดีในระยะหลังประมาณอายุของเมืองทั้งสองราว
พุทธศตวรรษที่ 17 จากแบบแผนของเมืองที่คลายคลึงกันดังกลาวทําใหเชื่อวา เมืองแพรมีความ
เกี่ยวของกับแควนหริภุญไชย สันนิษฐานวาเมืองแพรและเมืองลําพูนเปนเมืองที่สรางขึ้นมาใน
ระยะเวลาใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับหลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราชหลักที่ 1
ดานที่ 4 บรรทัดที่ 24-25 ซึ่งจารึกไววา “..เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองนาน เมือง...
เมืองพลัว พนฝงของ เมืองชวาเปนที่แลว...” ในขอความนี้ เมืองแพล คือเมืองแพร ศิลาจารึกนี้
สรางขึ้นใน พ.ศ.1826
จึงเปนสิ่งที่ยืนยันถึงความเกาแกของเมืองแพรวาตั้งขึ้นมากอนเมือง
เชียงใหมและเชื่อวากอนการตั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี 8
8

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
63-73.
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ชุมชนโบราณเมืองแพรไดเริ่มพัฒนาการทางประวัติศาสตร ดวยการเปนนครรัฐอิสระ
ดวยเหตุผลจากความโดดเดี่ยวของสภาพภูมิศาสตรที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบทุกทิศทาง
เชนเดียวกับเมืองอื่นในยุคแรกๆ ของภาคเหนือ การปกครองโดยผูนําของเมืองเปนเจาเมือง และ
เปนผูที่มีอํานาจสิทธิขาดในการปกครองและเปนที่เคารพนับถือของชาวเมือง โดยสืบเชื้อสาย
ปกครองเมืองตอกันมา
ใน พ.ศ.1660 ขอมเรืองอํานาจในแถบนี้ เมืองแพรจึงตกอยูใตอิทธิพลของขอม ซึ่ง
ภายหลังพวกขอมไดถูกกองทัพของพอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมืองขับไลออกไป แลวตั้ง
กรุงสุโขทัยเปนราชธานี ในพ.ศ.1760 อิทธิพลของขอมจึงหมดไปจากดินแดนแถบนี้ เมืองแพรได
ตั้งตนเปนอิสระอยูหลายครั้งและกลับมาเปนของสุโขทัยอีกครั้ง ใน พ.ศ.1835
สมัยพอขุน
รามคําแหงมหาราชและพอขุนเม็งราย จนสิ้นสมัยพอขุนรามคําแหง เมืองแพรจึงเปนอิสระอีกครั้ง
4.3.2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนาจนกระทั่งสิ้นยุคธนบุรี (พุทธศตวรรษ
ที่ 19-2325)
ขั้วอํานาจสุโขทัย ลานนา อยุธยา และพมา
เมืองแพรมีความเกี่ยวของกับเมืองลําพูน ลําปาง พะเยา และนานมากอนที่พญาเม็งราย
กอตั้งเชียงใหมและสถาปนาเปนอาณาจักรลานนาในระยะเริ่มการกอตั้งขอบเขตของอาณาจักร
ลานนายังไมชัดเจนวามีอํานาจการปกครองถึงเมืองใดบาง เมืองแพรยังคงมีอิสระในการปกครอง
ตนเอง
เมื่อสุโขทัยเริ่มสถาปนาอาณาจักร เมืองแพรในขณะนั้นเปนนครรัฐอิสระ ตั้งอยูระหวาง
อาณาจักรสุโขทัยของพอขุนศรีอินทราทิตยและอาณาจักลานนาของพญาเม็งราย ซึ่งกอตั้งขึ้น
ภายหลัง อาณาจักรสุโขทัยไดขยายเขตแดนออกไปมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน พ.ศ.1835 รัช
สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชทรงผูกมิตรกับอาณาจักรอื่นทางตอนเหนือ เชน อาณาจักรลานนา
ของพญาเม็งรายและอาณาจักรพะเยาของพญางําเมือง การแผอาณาเขตของพอขุนรามคําแหง
มหาราชนั้น อาจไมใชการใชแสนยานุภาพปราบปรามทั้งหมด แตทรงใชนโยบายทางการเมืองทํา
ใหหัวเมืองใหญนอยซึ่งเคยเปนอิสระมากอนยอมยกใหสุโขทัยเปนใหญ และยอมรับรองอํานาจ
ของสุโขทัย โดยแตละเมืองยังคงมีการปกครองตนเอง เมืองแพรเปนเมืองที่มีอาณาเขตติดตอกับ
สุโขทัย อิทธิพลทางศิลปะของสุโขทัยจึงแผเขามาในเมืองแพร
แตเดิม ทั้งพอขุนรามคําแหงมหาราชและพญาเม็งราย ตางทรงถือวาเมืองแพรและเมือง
นานเปนเมืองบริวารของพระองคเอง โดยสุโขทัยปกครองเมืองแพรเปนไปดวยดีจนสิ้นสมัยพอขุน
รามคําแหง เมืองแพรจึงเปนอิสระ9 พ.ศ.1890 ในสมัยพญาลิไท สุโขทัยมีอํานาจเหนือเมืองแพร
9

ทิว วิชัยขัทคะ และคณะ, ลานนาไทย (เชียงใหม : ทิพเนตรการพิมพ, 2526), หนา 10.
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อีกครั้งหนึ่ง พญาลิไทไดยกทัพมาอยูเมืองแพรได 7 เดือน ไดทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาบูรณะ
ซอมแซมพระธาตุชอแฮและพระธาตุจอมแจง เมืองแพรอยูใตอํานาจสุโขทัยไดไมนาน สวนใหญ
มักตั้งตัวเปนอิสระ
ใน พ.ศ.1881 พระเจาคําฟูของเมืองเชียงใหมซึ่งเสด็จมาประทับที่เมืองเชียงแสนไดรวม
เปนพันธมิตรกับเมืองนานยกทัพไปตีเมืองพะเยาและสามารถรวมแควนพะเยาไวได หลังจากนั้น
ไดพยายามที่จะขยายอํานาจตอไปยังเมืองแพรแตไมสําเร็จ จนกระทั่ง พ.ศ.1986 เมื่อพระเจาติ
โลกราชกษัตริยของอาณาจักรลานนายกทัพมาโจมตีเมืองนาน ซึ่งมักตั้งตนเปนอิสระและไมยอม
อยูภายใตอํานาจการปกครองของเชียงใหม ขณะเดียวกันไดสงกองทัพที่มีพระมหาเทวีซึ่งเปนพระ
ราชมารดาเปนแมทัพยกกําลังมาโจมตีเมืองแพร ซึ่งขณะนั้นเปนเมืองอิสระ ทาวแมคุณเจาเมือง
แพรไดพยายามตอสูเมื่อเห็นวาสูไมไดจึงยอมออนนอมตอทัพอาณาจักรลานนา และรวมเขาเปน
สวนหนึ่งของอาณาจักรลานนาในฐานะเมืองประเทศราช10
ในขณะนั้นอาณาจักรอยุธยาไดขยายอาณาเขตขึ้นมาจนถึงเมืองสุโขทัยพระเจาติโลกราช
เปนกษัตริยลานนาที่ทรงพระปรีชาสามารถไดยกกองทัพเขารุกรานหัวเมืองในปกครองของอยุธยา
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริยของกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้น ตองยายราชธานีไปตั้งเมือง
พิษณุโลกและทําศึกสงครามกับทัพของพระเจาติโลกราช ซึ่งเกณฑกําลังหัวเมืองประเทศราช
รวมทั้งเมืองแพร และเมืองลองใหเขารวมสงครามจนถึง พ.ศ.2003 กรุงศรีอยุธยายกทัพไปโจมตี
เมื อ งเชีย งใหมโ ดยผา นชอ งเขาพลึ ง ซึ่ ง เป น ชอ งเขาติ ดต อระหวา งเขตจัง หวัด แพรกั บ จัง หวั ด
อุตรดิตถในปจจุบัน ทัพกรุงศรีอยุธยาเขายึดครองเมืองแพร ทําใหเมืองแพรตกอยูในอํานาจกรุงศรี
อยุธยาในระยะเวลาสั้นๆ ตอมากองทัพลานนาสามารถขับไลทัพของกรุงศรีอยุธยาจนลาถอย
กลับไป11
อาณาจักรลานนา ไดเขามามีอิทธิพลดานการเมืองการปกครองของเมืองแพรมากยิ่งขึ้น
เห็นไดจาก พ.ศ.2049 สมัยพระเมืองแกวครองเมืองเชียงใหมไดใหทาวเมืองคําขายมาปกครอง
เมืองแพร พ.ศ.2053 ใหเจาเมืองแพรสรอยไปครองเมืองนาน พ.ศ.2059 ใหเจาเมืองแพรคํายอก
ฟาไปครองเมืองนาน โดยเมืองแพรยังคงมีฐานะเปนเมืองประเทศราชของเมืองลานนา พ.ศ.2093
พระยาแพรเปนพี่พระยาสามลานเชียงใหมไดคบคิดกับพระยาลานชางยกกําลังเขาโจมตีเชียงใหม
แตถูกตอตานจนแตกพายกลับเมืองแพร เมืองแพรตกเปนของลานนาจนถึง พ.ศ.2199 รัชสมัยของ
สมเด็จพระนารายณมหาราช ดังนั้นเมืองแพรจึงมีความเกี่ยวของกับลานนาอยูมาก เปนเหตุให
การถายทอดรูปแบบศิลปะลานนาแพรเขามายังเมืองแพร อีกทั้งยังมีคติและความเชื่อตางๆ ที่ได
10

สุรพล ดําริหกุล, แผนดินลานนา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2539), หนา 46.

11

คุรุสภา, ประชุมพงศาวดาร เลม 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุ ุสภา, 2506), หนา 58.
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รับมาจากลานนา ไดแก ความเชื่อเรื่องการสรางพระธาตุบนดอย ประตูเมือง สะดือเมืองหรือ
หลักเมืองหรือเสาอินทขีล ขวงเมือง คุมเจาหลวง(เปนตัวแทนของหอคําคุมแกว) พระมหาธาตุ
กลางเมือง เปนตน
ขั้วอํานาจพมา
พมาเปนอาณาจักรใหญที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอาณาจักรลานนา การรุกรานของ
พมาเปนไปอยางจริงจังใน พ.ศ.2101 พระเจาบุเรงนองกษัตริยพมา ยกกําลังกองทัพเขาโจมตี
เมืองเชียงใหมซึ่งเปนราชธานีของอาณาจักรลานนาขณะนั้นอยูภายใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยาจน
พายแพ หัวเมืองในอาณาจักรลานนาตองตกเปนประเทศราชของพมา กรุงศรีอยุธยาไมสามารถ
สงกองทัพมาชวยเหลือได หลังจากนั้นพมาไดเกณฑกองทัพหัวเมืองในอาณาจักรลานนา รวมทั้ง
กําลังทัพของเมืองแพรเขาโจมตีหัวเมืองตางๆ ตามรายทาง จนถึงกรุงศรีอยุธยาและเขาโจมตีกรุง
ศรีอยุธยาจนพายแพตกเปนเมืองขึ้นของพมาใน พ.ศ.2112
เมืองแพรอยูใตอํานาจของพมาถึง พ.ศ.2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกูเอกราชคืน
จากพมาไดสําเร็จ และทําสงครามขับไลพมาออกไป อาณาจักรลานนากลับมาขึ้นตอกรุงศรี
อยุธยาจนสิ้นรัชสมัยพระเอกาทศรถ จนถึง พ.ศ.2177 กรุงศรีอยุธยาออนแอลง อาณาจักร
ลานนาไดตั้งตนเปนอิสระและเมืองแพรไดกลับมาขึ้นกับอาณาจักรลานนาอีกครั้ง
พ.ศ.2177 พระเจาสุทโธธรรมกษัตริยพมา ยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหมและเมืองอื่นๆ
ในอาณาจักรลานนา รวมทั้งเมืองแพรจนพายแพและตกอยูใตอิทธิพลของพมาอีกครั้ง จนกระทั่ง
พ.ศ.2204 สมเด็จพระนารายณมหาราชของกรุงศรีอยุธยา เขาขับไลพมาออกจากอาณาจักร
ลานนาไดสําเร็จ อาณาจักรลานนากลับมาเปนประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาจนถึง พ.ศ.2304
พมาสงกองทัพเขามารุกรานยึดครองหัวเมืองในอาณาจักรลานนา และยึดครองกรุงศรีอยุธยาไวได
ใน พ.ศ.2310 หัวเมืองในอาณาจักลานนาตกอยูใตอํานาจของพมา จนกระทั่งพระเจาตากสิน
มหาราชประกาศเอกราชและไดทําสงครามขับไลพมาออกไป ชวงเวลาที่พมาไดเขามามีอิทธิพลใน
ดินแดนลานนามีหลายระยะและบางครั้งเปนเวลาที่ยาวนาน สวนใหญกองทัพพมามักทิ้งกอง
ทหารไวควบคุมเมืองตางๆ มากนอยตามความสําคัญของเมืองนั้นๆ สําหรับเมืองแพรเปนเมืองที่มี
ความสําคัญนอยกวาเมืองใกลเคียง เชน เมืองเชียงแสน เปนตน
เรื่องราวของพมาที่เกี่ยวของกับเมืองแพรที่สําคัญและโดดเดนจึงมีไมมากนัก แตจาก
การศึกษาชุมชนโบราณในจังหวัดแพร12 พบวาพื้นที่หลายแหงในอําเภอเมืองแพร อําเภอรองกวาง
และอําเภอลอง มักมีตํานานการกอตั้งชุมชนโบราณเกี่ยวของกับกลุมชนที่ชาวบานในทองถิ่น
12

พัชราภรณ พันธุรัตน, ชุมชนโบราณในจังหวัดแพร (แพร: ไทยอุสาหกรรมการพิมพ, 2541)
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เรียกวา “พวกมานและพวกเงี้ยว” บางชุมชนยังปรากฏหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอิทธิพล
ของกลุมคนที่มาจากพมา เชน เสาหงส (เสาที่มีรูปหงสอยูปลายเสา) ตุงกระดาง (ตุงที่ทําดวย
ไมแกะสลัก) พระพุทธรูปสานจากไมไผแลวลงรักปดทอง พระพุทธรูปทรงศิลปะพมาที่ยังคง
ปรากฏอยูตามวัดสําคัญบางวัด เชน วัดตามอน วัดหลวงเวียงตา เปนตน
ขั้วอํานาจธนบุรี
หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 พมาไดเขามามีอํานาจครอบครองดินแดนที่เคยอยูใน
อํานาจของกรุงศรีอยุธยา ในสวนของเมืองแพรมีเจาเมืองชื่อพญาเมืองไชยหรือที่พวกพมาเรียกวา
“มังไชยะ” เปนเจาเมืองและปกครองเมืองแพรหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาไดประมาณ 1 ป พระเจา
ตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรีประกาศเอกราชไดสําเร็จ
พ.ศ.2313 พระเจากรุงธนบุรี ไดยกทัพไปขับไลพมาที่ยึดครองเมืองเชียงใหม เมื่อกองทัพ
ของพระเจากรุงธนบุรีมาถึงเมืองพิชัย มังไชยะหรือพระยาเมืองไชย เจาเมืองแพรทราบขาวได
เดินทางมาสวามิภักดิ์ จึงไดรับบําเหน็จความชอบแตงตั้งใหเปนพระยาศรีสุริยวงศแลวใหครอง
เมืองแพรตอไป13
ในระยะหลังเมืองแพรตกอยูใตอํานาจของอาณาจักรที่เขมแข็ง ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันมีอํานาจ
เหนือดินแดนในภาคเหนือ ไดแก อาณาจักรลานนา กรุงศรีอยุธยา อาณาจักรพมาและกรุงธนบุรี
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่ประเทศมีความเปนปกแผน บทบาทในดานการปกครองของลานนา
ที่มีตอเมืองแพรจึงสิ้นสุดลง
4.3.3 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2325-2453)
ในสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ.2325 หลังจากสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชขึ้น
ครองราชยและไดสถาปนากรุงรัตนโกสินทร โดยมีกรุงเทพฯ เปนราชธานี เมืองแพรจึงไดกลับมา
เปนสวนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร
เมื อ งแพร มี ท รั พ ยากรป า ไม สั ก ที่ อุ ด มสมบู ร ณ ในรั ช สมั ย ของสมเด็ จ พระจอมเกล า
เจาอยูหัว พ.ศ.2398 ทรงลงนามในสัญญาทางไมตรีและการคา เพื่อเพิ่มความสะดวกแกอังกฤษ
ในการเขามาทําการคาขายกับประเทศไทย เรียกสัญญาฉบับนี้วา “สนธิสัญญาเบาริ่ง” ระบบ
การคาแบบเสรี หรือ ทุนนิยม จึงเริ่มเขาแผขยายเขามาในประเทศไทย รวมถึงภาคเหนือของ
ประเทศ ซึ่งในพ.ศ.2415 ไดมีการทํากิจการปาไม โดยมีเจาเมืองตางๆ เปนนายทุนใหญ ตอมา
ใน พ.ศ.2428 บริษัทบอมเบเบอรมาของอังกฤษและบริษัทอีสตเอเชียติกของเดนมารคเขามาทํา
13

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
63-73.
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สัมปทานไมสักในเมืองแพร (ภาพ 4.6) ชาวพมาและไทใหญซึ่งเปนคนในบังคับอังกฤษ เริ่ม
หลั่งไหลติดตามชาวอังกฤษเขามาทั้งในฐานะลูกจางบริษัทและในฐานะลูกชวงทําไม ตลอดจนเขา
มาขอสัมปทานทําไมเอง นอกจากนี้แลวชาวไทใหญที่เคยเปนนายกองคาราวานนําสินคาบรรทุก
โคตางเรขายแลกเปลี่ยนไปตามเมืองตางๆ ทั่วลานนา เริ่มลงหลักปกฐานทําการคาประจําอยูตาม
เมืองตางๆ ดังนั้นชาวไทใหญหรือเงี้ยวจึงเขามาตั้งบานเรือนอยูนอกเขตกําแพงเมืองแพร โดย
อาศัยปะปนกับชาวแพร14

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550) หนา 216-231.

ภาพ 4.6 การทําปาไมสักในเมืองแพร ประมาณ พ.ศ.2460-2475
พ.ศ.2434 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีการปฏิรูปการปกครอง
จากเดิมที่เจาเมืองเปนตัวแทนของกษัตริยและมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองเปนการปกครอง
แบบรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง โดยมีการตั้งกระทรวงตางๆ ขึ้นเปนครั้งแรก ในสวนภูมิภาคไดจัด
ใหมีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ตําแหนงขาหลวงประจําเมืองเปนตัวแทนจากสวนกลาง
ซึ่งการปกครองในรูปแบบนี้ทําใหอํานาจของเจาเมืองที่มีอยูเดิมลดลง พ.ศ.2445 ไดเกิดเหตุการณ
สําคัญในเมืองแพร ไดแก เหตุการณกบฏเงี้ยวปลนเมืองแพร (ภาพ 4.7) เจาหลวงเมืองแพรในยุค
นั้นคือ เจาหลวงพิริยะเทพวงศอุดร และพระยาไชยบูรณเปนขาหลวงประจําเมืองแพร เพราะชาว
เงี้ยวมีความรูสึกวาพวกขาราชการรังเกียจตน ไมยอมใหซื้อที่สําหรับสรางวัด ทํานาหรือสรางบาน
และไมยอมใหชาวเงี้ยวตัดไมเพื่อสรางวัดหรือสรางบานดวย และไมยอมทําหนังสือเดินทางให
14

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550), หนา 211-215.
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เงี้ยวถาหากไมมีคนรับประกันเปนชาวพื้นเมือง จึงไดกอการกบฏขึ้นโดยยึดสถานีตํารวจ ศาลา
กลาง ปลนเงินคลังและปลอยนักโทษออกจากคุก พระยาไชยบูรณถูกพวกเงี้ยวจับตัวและถูกบังคับ
ใหยกเมืองให แตพระยาไชยบูรณไมยินยอมจึงถูกจับประหารชีวิต เมื่อความทราบถึงในหลวง
รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีนําทัพหลวงเขาปราบปรามพวกเงี้ยวจนราบ
คาบ เจาพิริยะชัยเทพวงศ เกรงพระราชอาญาจึงลี้ภัยไปอยูที่เมืองหลวงพระบาง จึงถูกถอดถอน
ออกจากตําแหนงเจาเมือง เนื่องจากขาดราชการนานเกินกําหนดในภาวะที่บานเมืองไมสงบ
จนกระทั่งถึงแกพิราลัยใน พ.ศ.2452 นับแตนั้นมาไมมีการแตงตั้งผูใดเปนเจาเมืองแพร ตําแหนง
เจาหลวงเมืองแพรจึงถูกยกเลิกไป

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550)หนา 291.

ภาพ 4.7 นักโทษกบฏเงี้ยวเมืองแพร พ.ศ.2445 ที่ถูกสงมาจําคุกที่กรุงเทพฯ
4.3.4 ยุครัตนโกสินทรตังแตรัชกาลที่ 6 ถึง รัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-ปจจุบัน)
พ.ศ.2475 ในรัชสมัยของสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย จัดแบงการปกครองออกเปนภาค
ตั้งเมืองขนาดใหญที่มีความสําคัญใหเปนจังหวัด จังหวัดแพรอยูในภาคที่ 5 แบงการปกครอง
ออกเปน 4 อําเภอ อําเภอเมืองแพร อําเภอสูงเมน อําเภอลองและอําเภอบานกลาง หรืออําเภอ
สองในปจจุบัน นโยบายการกระจายอํานาจในการปกครองสูทองถิ่น จึงมีการตราพระราชบัญญัติ
จัดระเบี ย บเทศบาล พ.ศ.2476
ขึ้ น ก อน และไดมี ก ารเลือ กตั้ ง สมาชิก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีขึ้น
ใน พ.ศ.2480 เมืองแพรไดประสบภัยจากน้ําทวมครั้งใหญ น้ําเหนือที่หลากมาตามแมน้ํา
ยม ไดเออลนเขาทวมเมืองแพร ปราการที่สําคัญในการปองกันน้ําทวมของเมืองแพร คือ กําแพง
เมือง แตน้ําก็ไหลเขามาตามประตูเมืองและชองทางที่ไดเจาะกําแพงเมืองใหทะลุเพื่อการสัญจร

76

ลักษณะภูมิประเทศของเมืองเปนที่ราบแองกระทะ เมื่อมีน้ําเขาทวมเมืองจึงทําใหใชเวลานานกวา
จะทําใหน้ําแหง สรางความเสียหายใหแกบานเรือน วัด โบสถ และกําแพงเมืองที่ถูกเจาะเพื่อ
การระบายน้ําออกจากเมืองบริเวณโรงเรียนปาไม และการที่ประชาชนหนีน้ําทวมขึ้นไปบุกรุกสราง
บานเรือนอยูบนกําแพงเมือง ทําใหกําแพงเมืองเกิดการสึกกรอนและเสียหายไปมาก
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ในสมัยรัชกาลปจจุบันลักษณะการปกครองของ
จังหวัดแพรยังคงเปนแบบเดิมจนถึง พ.ศ.2500 ทางราชการประกาศยกเลิกการปกครองแบบภาค
ใหแตละจังหวัดขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย บทบาทของเมืองแพรในระยะหลังนี้ไมมีความโดด
เดน บานเมืองสงบเรียบรอย จนถึง พ.ศ.2516 คนไทยขัดแยงเกี่ยวกับอุดมการณทางการเมือง
สมาชิกพรรคคอมมิ วนิสตแหงประเทศไทยไดสู รบกับกองกํา ลัง ของรั ฐบาล เปน ชวงที่จังหวัด
ใกลเคียงหลายแหงเกิดเหตุวุนวาย เนื่องจากการกอกวนของผูกอการรายคอมมิวนิสต จังหวัดแพร
ในสมัยนั้นเปนฐานที่ตั้งของกองกําลังทหารที่สงไปปราบปรามผูกอการรายในจังหวัดนานและ
จังหวัดพะเยา
พ.ศ.2538 ราวปลายเดือนสิงหาคมเมืองแพรเกิดน้ําทวมครั้งใหญ เปนผลมาจากพายุโซน
รอนลูอิสทําใหมีฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน น้ําจากจังหวัดพะเยาไหลมาสมทบกับฝนที่ตกหนัก
ทําใหปริมาณน้ําแมยมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จนกระทั่งเออทวมพื้นที่ราบริมฝงแมน้ํายมและที่ลุม
ทั่ ว ไป โดยท ว มในเขตเทศบาลสู ง ถึ ง 3.53 เมตร ซึ่ ง ได ส ร า งความสู ญ เสี ย ของทรั พ ย สิ น แก
ประชาชน และสิ่งสาธารณะประโยชนอยางมาก นับวาเปนเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญคลายกับที่
เคยเกิดมาเมื่อ พ.ศ.2480
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4.4 การคมนาคมของเมือง
จากขอมูล วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัด
แพร 15 การคมนาคมของเมืองแพรประกอบไปดวย การคมนาคมทางบกและการคมนาคมทาง
อากาศ (แผนที่ 4.5) ดังนี้
การคมนาคมทางบก ประกอบไปดวย ทางรถยนตและทางรถไฟ มีดังนี้
- ทางรถยนต มีทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัด ทางเรงรัดพัฒนาชนบทและทาง
ลําลองบนคันคลองชลประทาน ทํ าใหสามารถติดตอกับจังหวัดใกล เคียงได เสนทางภายใน
จังหวัดถึงอําเภอตางๆ เปนทางลาดยาง แตเสนทางระหวางอําเภอถึงตําบลหมูบาน สวนใหญ
ยังคงเปนถนนลูกรัง ทางหลวงที่สําคัญ ไดแก
1) ทางหลวงหมายเลข 11 เป น ทางเชื่ อ มต อ ระหว า งอํ า เภอเมื องอุ ต รดิต ถ จั ง หวั ด
อุตรดิตถ กับอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร และเชื่อมระหวางอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร กับอําเภอ
แมทะ จังหวัดลําปาง โดยแยกจากทางหลวงหมายเลข 101 ที่บานปางเคาะ อําเภอเดนชัย
จังหวัดแพร และสามารถเดินทางตอไปยังเชียงใหมได ทางหลวงสายนี้เปนเสนทางคมนาคม
สําคัญที่ใชติดตอระหวางภาคเหนือกับภาคกลางเสนทางหนึ่ง
2) ทางหลวงหมายเลข 101 มีชื่อเรียกวา “ถนนยันตรกิจโกศล” เสนทางเริ่มจากอําเภอ
เดนชัย จังหวัดแพร เชื่อมตอกับอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผานอําเภอสูงเมน อําเภอ
เมืองแพร อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ไปอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ระยะทางที่ผานจังหวัด
แพรประมาณ 122 กิโลเมตร เสนทางนี้สามารถเดินทางตอไปยังจังหวัดอุตรดิตถและพิษณุโลกได
3) ทางหลวงหมายเลข 103 เปนทางเชื่อมระหวางอําเภอสอง จังหวัดแพรกับอําเภองาว
จังหวัดลําปาง เสนทางสายนี้สามารถเดินทางตอไปยังจังหวัดลําปางและจังหวัดพะเยา
เสนทางสายสําคัญภายในเมืองแพร 2 สายหลัก และคือ ถนนเจริญเมือง เปนถนนที่
เชื่อมตอกับถนนชอแฮ มีจุดเริ่มตนอยูบริเวณใจกลางของเมือง และพุงออกมาทางทิศตะวันออก
เฉียงใตผานประตูชัยออกไปยังนอกเมือง เปนถนนสายสําคัญที่สุดของเมืองแพร และถนนไชย
บู ร ณ เป น ถนนที่ เ ริ่ ม ต น จากจุ ด ศู น ย ก ลางของเมื อ งแพร มุ ง ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เชื่อมตอกับถนนบานใหมและทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ที่มุงสูจังหวัดนาน

15

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
30-32.

แผนที่ 4.5 การคมนาคมของเมืองแพร

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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นอกจากนี้ยังมีถนนสายสําคัญตางๆ ภายในเมือง ที่สรางขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ตางๆ
ภายในเมือง ไดแก ถนนเหมืองหิต ถนนสันเหมืองหลวง ถนนราษฎรดําเนิน และถนนในบริเวณ
เมืองเกาแพร คือ ถนนรอบเมือง ถนนน้ําคือ ถนนรองซอ ถนนพระรวง ถนนคุมเดิม ถนนคําลือ
ถนนคําแสน และถนนวิชัยราชา
- ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟสายเหนือระหวางกรุงเทพฯ – จังหวัดเชียงใหม โดยผานจังหวัด
ที่อําเภอเดนชัย (สถานีรถไฟเดนชัย) และอําเภอลอง (สถานีรถไฟบานปน) ระยะทางจากสถานี
รถไฟเดนชัยถึงกรุงเทพฯประมาณ 550 กิโลเมตร
การคมนาคมทางอากาศ
เมืองแพร มีสนามบินพาณิชยพาณิชย 1 แหง ตั้งอยูบนถนนแพร – ชอแฮ ตําบลนาจักร
อําเภอเมืองแพร อยูหางจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร ในอดีตมีเครื่องบินของ
สายการบินไทยมาลงวันละ 1 เที่ยว เสนทาง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-แพร-เชียงใหม แตการคมนาคม
ขนสงทางอากาศของแพรมีปญหา คือ สนามบินมีขนาดเล็ก อีกทั้งการเดินทางยังในเสนทาง
ดังกลาวไมคุมกับตนทุน ปจจุบันจึงไมมีการใหบริการขนสงทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย
ในอดีตแมน้ํายมมีความสําคัญดานการขนสงโดยเปนเสนทางลองซุงไมสักไปจําหนายใน
จังหวัดภาคกลาง แตปจจุบันปริมาณของน้ําไมสม่ําเสมอ ในฤดูแลงแมน้ําตื้นเขินเต็มไปดวยเกาะ
แกง สวนฤดูน้ําหลากกระแสน้ําไหลเชี่ยวจึงไมไดใชเปนเสนทางคมนาคมในปจจุบัน (แผนที่ 4.5)
4.5 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
จากขอมูลแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองแพรประจําป พ.ศ.2551-2553 16 เมืองแพรมี
บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (แผนที่ 4.6) ดังนี้
1) ไฟฟา การบริการดานไฟฟาในจังหวัดแพร อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค จังหวัดแพร โดยไดรับซื้อกระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มาจาก
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ และโรงจักรไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ในปจจุบันสามารถใหบริการไฟฟาแกหมูบานที่อยูในและนอกเขตเทศาลเมืองแพรไดครบทุกอําเภอ
และในเขตเทศบาลเมืองแพรมีจํานวนผูใชไฟฟา จํานวน 9,546 ราย
2) การประปา การประปาในเขตเทศบาลเมืองแพรอยูในความรับผิดชอบของการประปา
แพร ในปจจุบันการบริการน้ําประปายังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน การขยาย
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วิเคราะหนโยบายและแผน, 2550, หนา 19-20. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)

80

ขนาดทอและเขตการใหบริการประปายังไมสอดคลองกับความตองการใชน้ํา ประกอบกับถังกรอง
มีขนาดเล็ก ทําใหน้ําประปาในเขตเทศบาลไมไดมาตรฐาน
3) โทรศัพท การบริการดานโทรศัพท อยูในความรับผิดชอบขององคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย จังหวัดแพร ในป 2539 มีชุมสายโทรศัพทจํานวน 8 ชุมสาย มีเลขหมายโทรศัพท
ทั้งสิ้น 9,316 เลขหมาย เปดบริการแลว 9,205 เลขหมาย
4) การไปรษณีย
การบริการไปรษณีย อยูในความรับผิดชอบของการสื่อสารแหง
ประเทศไทย ในเขตเทศบาลเมื อ งแพร มี ที่ ทํ า การไปรษณี ย 2 แห ง นอกจากนี้ ยั ง มี ศู น ย
ไปรษณียภัณฑภาคเหนือที่ตําบลแมจั๊วะ อําเภอเดนชัย ที่รับผิดชอบการคัดแยกไปรษณียภัณฑ
เพื่อสงไปตามจังหวัดตางๆ ในเขตภาคเหนือ
5) การระบายน้ํ า และการจัดการน้ํ าเสีย17 เทศบาลเมืองแพรเ ปนศูนยกลางของการ
พั ฒ นาด า นต า งๆ ของจั ง หวั ด จึ ง มี ก ารขยายตั ว ของชุ ม ชนหรื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการพัฒนาเมืองจากชุมชนที่มีลักษณะเปนชุมชนเกษตรใหเปนแบบกึ่ง
อุตสาหกรรมมากขึ้น และมีการระบายน้ําเสียที่เกิดจากที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ออกสูสิ่งแวดลอม
ในปจจุบันประชาชนทุกครัวเรือนไมมีการบําบัดน้ําเสียระดับครัวเรือนเลย อาศัยระบบการระบาย
น้ําของเทศบาล โดยน้ําทิ้งจากอาคารบานเรือนไหลลงสูทอระบายน้ําแลวปลอยลงสูรางระบายน้ํา
สาธารณะ ซึ่งเปนรางเปดทําดวยคอนกรีตมีปากกวาง น้ําจากทอระบายน้ําจะไหลลงสูหวยแม
แคม คู เ มื อ งประตู ใ หม แ ละแม น้ํ า ยม โดยเฉพาะในฤดู แ ล ง ก อ ให เ กิ ด ป ญ หากลิ่ น เหม็ น และ
ทัศนียภาพที่ไมนามอง เนื่องจากน้ํามีสีดํา กอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุงและเชื้อโรคตางๆ
6) การกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองแพรมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาล 33 ตัน/วัน และขยะที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาล ประมาณ 34 ตัน/วัน รวมปริมาณขยะที่
เทศบาลตองกําจัด 67 ตัน/วัน โดยเทศบาลไดจัดถังรับขยะมูลฝอยไวจํานวน 550 ถัง มีรถบรรทุก
มูลฝอยจํานวน 7 คัน ซึ่งเทศบาลจะสามารถเก็บขยะมูลฝอยไดรอยละ 90 และนํามูลฝอยมา
กําจัดดวยวิธีฝงกลบ ที่ที่ทิ้งขยะของเทศบาลบริเวณตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร มีเนื้อที่
ประมาณ 8 ไร รวมกับพื้นที่ของเทศบาลทุงโฮง 9 ไร รวม 17 ไร ระยะทางจากเทศบาลประมาณ
10 กิโลเมตร
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แผนที่ 4.6 ตําแหนงของสถานที่ราชการในเทศบาลเมืองแพร

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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4.6 การใชประโยชนที่ดิน
1) พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่พาณิชยกรรมของเมืองแพรสวนใหญอยูบริเวณนอกเวียง
หรือ นอกเขตกําแพงเมืองแพรออกมาตามถนนสายการคาของเมือง คือ บริเวณถนนเจริญเมือง
ถนนชอแฮ ถนนยันตรกิจโกศล บริเวณนี้รานคาเปนอาคารพาณิชยแบบสมัยใหมกอสรางดวย
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2-4 ชั้น บริเวณถนนเจริญเมืองเปนยานรานคาเกาแกดั้งเดิมทั้ง
ของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยเชื้อสายอินเดีย(แขก) ทั้งขายผา ขายรองเทา และเครื่อง
อุปโภคบริโภคมากมาย (แผนที่ 4.7)
2) พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่อยูอาศัยสวนใหญอยูในเวียง ถัดจากพื้นที่ศูนยกลางเมืองที่เปน
สถาบันราชการออกมา บานในเวียงสวนใหญเปนบานครึ่งตึกครึ่งไมไมเกิน 2 ชั้น มีลักษณะเปน
บ า นเดี่ ย วมี บ ริ เ วณ บ า นคุ ม เจา นายต า งๆ ก็ ก ระจายอยู ต ามพื้ น ที่ ใ นเวี ย ง ป จ จุ บั น บางบ า น
กลายเปนพิพิธพัณฑ เชน คุมเจาหลวง บานวงศบุรี บางบานกลายเปนบานราง เชน บานเจา
วงศ และบางบานยังคงเปนที่อยูอาศัยของลูกหลานที่สืบทอด เชน บานเจาหนานตึ บานเจา
หลวงศรีนครานุกูล เปนตน สวนดานนอกเวียงมีพื้นที่อยูอาศัยกระจายตัวตามถนนสายตางๆ และ
เกาะอยูตามชุมชนดั้งเดิมของบรรพบุรุษตน (แผนที่ 4.7)
3) พื้นที่สถาบันราชการ สถาบันราชการสวนใหญอยูบริเวณศูนยกลางเมืองในเวียง เปน
ยานเดิมตั้งแตอดีต นอกจากศูนยราชการใหมที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือบางแหงตองการพื้นที่มากกวาเดิม
ศูนยราชการอีกแหงจึงอยูนอกเวียงออกไปทางตอนเหนือของเมืองตามทางหลวงแผนดินหมายเลข
101 เชน องคการบริหารสวนจังหวัดแพร สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร เปนตน
(แผนที่ 4.7)
4) พื้นที่สถาบันศาสนา วิถีชีวิตของคนเมืองแพรผูกพันอยูกับกิจกรรมทางศาสนา มี
ความศรัทธาในศาสนาพุทธเปนสวนใหญ ทําใหมีวัดอยูคูกับชุมชนทุกชุมชนมาตั้งแตเดิม การใช
ที่ดินประเภทนี้จึงอยูกระจายไปตามพื้นที่ตางๆ ของเมืองโดยมีชุมชนอยูดวย วัดสําคัญคูบานคู
เมืองแพรจะกระจุกตัวอยูบริเวณกลางเมือง (แผนที่ 4.7)
5) พื้น ที่ส าธารณะ พื้ น ที่ โ ล ง ว า งเพื่อ การพั ก ผ อนหยอ นใจเป น พื้ น ที่ ส าธารณะ เพื่ อ
กิจกรรมนันทนาการของเมืองที่สําคัญ คือ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อยูบริเวณใจกลาง
เมื อ งติ ด กั บ คุ ม เจ า หลวง ใช ใ นการออกกํ า ลั ง กาย จั ด งานประจํ า เมื อ งในเทศกาลต า งๆ
สวนสาธารณะบริเวณประตูใหม สวนสาธารณะบริเวณประตูมาร สนามกีฬาขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ใชในการจัดการแขงขันกีฬาและการออกกําลังกายของชาวเมืองแพร (แผนที่ 4.7)

แผนที่ 4.7 การใชประโยชนที่ดินของเมืองแพร

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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4.7 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ประชากรในจั ง หวั ด แพร ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม หรื อ ร อ ยละ 74 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด พืชหลักที่ปลูก คือ ขาวเหนียว ยาสูบ ขาวโพด ถั่วเหลือง และปลูกผลไม ไม
ยืนตนตางๆ เชน สมเขียวหวาน พุทรา มะขาม ฯลฯ และการอุตสาหกรรมในครัวเรือน เปนการ
ประกอบอาชีพหัตถกรรมเสริมเพิ่มรายไดในยามวาง มีสินคาหัตถกรรมที่สําคัญ ดังนี้ ไมแกะสลัก
เสื้อผาหมอหอม ผาซิ่นตีนจก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการพาณิชยกรรมอีกสวนหนึ่งกระจายอยูใน
เมือง ทั้งคาขายเครื่องอุปโภคบริโภคและการบริการ เมืองแพรมีตลาดสินคาเพื่อการอุปโภค
บริโภค จําหนายสินคาที่จําเปนแกการครองชีพ และเปนตลาดกลางในการกระจายสินคาทาง
การเกษตรจากอําเภอตางๆ ไดแก ตลาดสดชมภูมิ่ง ซื้อขายในชวงเชาถึงบายของทุกวัน ตลาด
สดบานทุงซื้อขายในชวงเชาและชวงบายของทุกวัน ตลาดแพรปรีดาซื้อขายในชวงเชา และตลาด
สดเทศบาลซื้อขายตั้งแตเชาถึงเย็น (ภาพ 4.8 และ 4.9) ธุรกิจการบริการประเภทตางๆ ในเมือง
แพร มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไดมีการสงเสริมการทองเที่ยว เชน โรงแรม หางสรรพสินคา
และรานอาหารตางๆ (ภาพ 4.10 และ 4.11) เปนตน (แผนที่ 4.8)

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 30 ตุลาคม 2550)

ภาพ 4.8 ตลาดสดเทศบาลและตลาดบานทุง

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 30 ตุลาคม 2550)

ภาพ 4.9 ตลาดแพรปรีดาและตลาดชมพูมิ่ง
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ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 30 ตุลาคม 2550)

ภาพ 4.10 หางสรรพสินคามารคโฟรและบิก๊ ซี

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 30 ตุลาคม 2550)

ภาพ 4.11 โรงแรมภราดร โรงแรมแมยมเพส และโรงแรมนครแพรทาวเวอร

แผนที่ 4.8 ตําแหนงของตลาดสดและโรงแรมในเทศบาลเมืองแพร

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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4.8 ลักษณะทางสังคมและประชากร
4.8.1 ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณี
สังคมของชาวแพรโดยทั่วไปมีลักษณะเปนสังคมชนบท ชาวบานในหมูบานแตละแหงมี
ความรูจักคุนเคยกันเปนอยางดี มีความสัมพันธกันในแตละชุมชนของตนอยางแนนแฟน มีการ
ติดตอไปมาหาสูเพื่อนบานใกลเคียงกัน ชวยเหลือพึ่งพิงกันเมื่อมีงาน เชน งานบวช งานศพ งาน
ขึ้นบานใหม เปนตน และมีความเครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ชาวแพรยังมี
สภาพความเปนอยูบางประการที่เปนลักษณะเดนของชาวภาคเหนือ เชน การใหการตอนรับอยาง
เปนกันเองตอผูมาเยือน โดยเฉพาะผูที่มาจากตางถิ่นจะไดรับการชวยเหลือเปนอยางดี ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความโอบออมอารีที่มีตอกัน18
เมืองแพรมีขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นที่สําคัญแบงออกเปน 2 ดาน19 คือ
1) ประเพณีเกี่ ยวกับชีวิตของบุคคลตั้งแตเกดจนกระทั่งตาย เชน ประเพณีการเกิด
ประเพณีดาปอย (การบวช) ประเพณีปูจาตาวทั้งสี่ (บูชาทาวทั้งสี่) ประเพณีไขวผี (ประเพณี
แตงงาน) ประเพณีขึ้นเฮือนใหม (ทําบุญขึ้นบานใหม) และประเพณีเกี่ยวกับการตาย
2) ประเพณีสวนสังคมหรือสวนชุมชนที่คนในสังคมรวมกันปฏิบัติตลอดป เชน ประเพณียี่
เปง ประเพณีกําฟา ประเพณีดําหัว ประเพณีทําบุญกิ๋นสลาก (สลากภัต) (ภาพ 4.12 และ ภาพ
4.13) เปนตน

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550) หนา 182-184.

ภาพ 4.12 (ซาย) พิธีสบื ขวัญของแมเจาบัวไหล
และ (ขวา) ประเพณีทําบุญกิ๋นสลาก (สลากภัตร) แบบดั้งเดิมของชาวเมืองแพร
18

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
33-34.
19

เรื่องเดียวกัน, หนา 203.
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ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 7 กรกฎาคม 2551)

ภาพ 4.13 ประเพณีทําบุญสลาก แหขาวสารถวายพระแมโพสพ วัดศรีบุญเรือง
4.8.2 ประชากร
ประชากรเมืองแพรมีคนพื้นเมืองเปนคนเชื้อชาติไทย ซึ่งเรียกตัวเองวา “คนเมือง” เปน
คนกลุมใหญที่สุด นอกจากนี้ยังมีคนเชื้อชาติจีน อินเดียและชนกลุมนอยที่เขามาอาศัยอยูในเมือง
แพร คือ ไทยลื้อ ไทยใหญ และไทยพวน ปจจุบันมีความเปนอยูที่ผสมกลมกลืนกัน จนไม
สามารถแบงแยกเชื้อชาติได เพราะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงมาเปนแบบคนเมืองแพร
เปนสวนใหญแลว
เทศบาลเมืองแพร มีจํานวนประชากรในปจจุบัน 17,834 คน แบงเปนชาย 8,361 คน
หญิง 9,473 คน (ขอมูล พ.ศ.2549) ความหนาแนนประชากรเฉลี่ยประมาณ 1,996 คนตอตาราง
กิโลเมตร การกระจายตัวของประชากรสวนใหญจะกระจายอยูบริเวณใจกลางเมืองในเขตเวียง
แพร และกระจายตัวตามแนวถนนสายสําคัญ เชน ถนนเจริญเมือง ถนนชอแฮ ถนนยันตรกิจ
โกศล ถนนเหมืองแดง เปนตน ซึ่งเปนยานการคาและบริการพาณิชยกรรมหลักของเมือง จาก
ขอมูลจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองแพร พ.ศ.2537-2549 (ตาราง 4.1) พบวา จํานวน
ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงเรื่อยๆ แตในชวง พ.ศ.2540-2541 ประชากรเพิ่มขึ้น
เล็กนอย จากนั้นก็ลดลงจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2549 อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อเทียบจากป
กอนหนามีแนวโนมติดลบลงเรื่อยๆ เชนกัน
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ตาราง 4.1 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองแพร พ.ศ.2537-2549
พ.ศ.

จํานวนประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เทียบจากปทแี่ ลว

2537

ชาย
10,353

หญิง
10,879

รวม
21,232

2538

10,264

10,798

21,062

-0.80

2539

10,215

10,834

21,049

-0.06

2540
2541

10,327

10,957

21,284

9,976

10,886

20,862

1.12
-1.98

2542

9,894

10,869

20,763

-0.47

2543

9,549

10,504

20,053

-3.42

2544

9,350

10,222

19,572

-2.46

2545

9,292

10,103

19,395

-0.90

2546

9,215

9,985

19,200

-1.01

2547

8,544

9,602

18,146

-5.49

2548

8,462

9,509

17,971

-0.96

2549

8,361

9,473

17,834

-0.76

1.54

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

4.8.3 การศึกษาและศาสนา
1) การศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแพรมีจํานวน 16 แหง และวิทยาลัย 2 แหง
แยกเปนโรงเรียนของทางราชการ 9 แหง โรงเรียนเอกชน 7 แหง และวิทยาลัย 2 แหง คือ วิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาแพร และวิ ท ยาลั ย เทคนิ คแพร โดยมีก ารบริก ารการศึ ก ษาตั้ ง แต ระดั บ อนุ บาลถึ ง
มัธยมศึกษา มีโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัด ไดแก โรงเรียนนารีรัตน โรงเรียนพิริยาลัย และ
โรงเรียนเจริญราษฎร เปนโรงเรียนเอกชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพรมีจํานวน 5 แหง ซึ่ง
เทศบาลไดเปดโรงเรียนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแตปการศึกษา
2538 เปนตนมา (แผนที่ 4.9)

แผนที่ 4.9 ตําแหนงของโรงเรียนในเทศบาลเมืองแพร

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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นอกจากนี้มีโรงเรียนเกาแกที่เปนอดีตความรุงเรืองในดานการทําไมของเมืองแพร คือ
โรงเรียนปาไม เปนโรงเรียนในสังกัดของกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งอยูบริเวณ
กําแพงเมืองทางดานใตของเมืองแพร เดิมเปนอาคารของบริษัทอีสตเอเชียติกที่เขามาทําสัมปทาน
ปาไม พ.ศ.2478 เมื่อเลิกกิจการไปไดมอบอาคารสถานที่ใหกรมปาไมตั้งเปนโรงเรียนปาไม เปน
โรงเรียนที่ใหการศึกษาอบรมดานวิชาการปาไมใหกับเจาหนาที่ระดับลางของกรมปาไม และ
บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามสนใจด า นป า ไม ใน พ.ศ.2541 ได มี ก ารร ว มมื อ กั บ คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดเตรียมการสอนวิชาวนศาสตรระดับอุดมศึกษาใหกับบุคลากร
ทางการป า ไม ที่ บ างเขน กรุ ง เทพฯ ป จ จุ บั น อาคารหลั ง เก า ของโรงเรี ย นป า ไม ไ ด ก ลายเป น
พิพิธภัณฑแสดงการทําไม 20
2) ศาสนา ชาวแพรนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญกวารอยละ 95 ตั้งแตอดีตเปนตนมา
เห็นไดจากการสรางศาสนาสถาน และศาสนสมบัติตางๆ ไวเปนที่ประกอบศาสนพิธีเปนจํานวน
มาก มีวัดสําคัญของเมืองที่อยูในเวียง 8 วัด คือ วัดหลวง เปนวัดเกาแกคูบานคูเมืองของเมือง
แพร มีประตูโขงและพระธาตุไชยชางค้ําตามแบบแผนของวัดในลานนา วัดศรีชุม เปนวัดที่ไดรับ
อิทธิพลจากสุโขทัย ทั้งทรงของพระเจดียและพระประธาน วัดหัวขวง อยูทางตอนเหนือของเมือง
มีพระธาตุทรงระฆังคว่ําซึ่งเปนศิลปะแบบอยุธยา วัดพระบาทมิ่งเมือง เปนวัดที่อยูใจกลางของ
เมือง วัดพระนอน วัดพงษสุนันท วัดพระรวง และวัดศรีบุญเรือง และนอกจากนี้ยังมีวัดที่สําคัญ
อยูนอกเวียงอีก 7 วัด คือ วัดที่มีศิลปะแบบพมาเปนวัดที่ชาวเงี้ยวที่อยูบริเวณนอกกําแพงเมืองบน
แถบถนนยันตรกิจโกศลไดสรางไว คือ วัดจอมสวรรค(วัดจองเหนือ) อยูทางตอนเหนือของเมือง
บริเวณถนนยันตรกิจโกศล วัดสระบอแกว(วัดจองกลาง) อยูบริเวณถนนน้ํา คือ วัดตนธง(วัดจอง
ใต) อยูบริเวณใกลกับสี่แยกบานทุง เดิมวัดเหลานี้สรางจากไมสักที่ไดจากการบริจาคจากพวกไทย
ใหญหรือเงี้ยวที่ทํางานในบริษัทอีสตเอเชียติก ศิลปะเปนแบบพมา แตปจจุบันมีการบรูณะไปมาก
ที่เหลืออยูดั้งเดิมที่วัดจอมสวรรค วัดอื่นๆ นอกจากนี้ ไดแก วัดเมธังกราวาสหรือวัดน้ําคือ วัดรอง
ซอ วัดสวรรคนิเวศ และวัดชัยมงคล (แผนที่ 4.9)
นอกจากนี้ ชาวเมืองแพรยังมีบางสวนที่นับถือศาสนาคริสต มีคริสตจักรแพรกิตติคุณ อยู
บริเวณถนนยันตรกิจโกศลทางตอนใต และวัดคาทอลิกบริเวณถนนชอแฮ อีกทั้งยังมีผูนับถือ
ศาสนาอิสลามอีกสวนหนึ่งดวย
20

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
56.

แผนที่ 4.14 ตําแหนงของวัดและฌาปนสถานในเทศบาลเมืองแพร

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”

92

93

สรุป เมืองแพรเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนาน มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ
ภายในเมืองเกาแพรเปนที่ราบแองกระทะโดยมีแมน้ํายมอยูทางทิศตะวันตกของเมือง เทศบาล
เมืองแพรแบงเขตการปกครองออกเปน 18 ชุมชน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 9 ตารางกิโลเมตร การ
คมนาคมของเมืองสวนใหญใชการคมนาคมทางบก โดยมีทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 101 หรือถนนยันตรกิจโกศล และถนนเจริญเมืองเปนถนนหลัก การใช
ประโยชนที่ดินหลักของเมือง คือ พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณถนนเจริญเมือง พื้นที่อยูอาศัยหนาแนน
บริเวณภายในกําแพงเมืองแพร พื้นที่สถาบันราชการกระจายอยูบริเวณในเมืองแพร พื้นที่ศาสนา
มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชนแตละชุมชนตามศรัทธา และพื้นที่สาธารณะประกอบไปดวย สนาม
กีฬา สวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ สภาพเศรษฐกิจของเมืองแพรนั้น ถือวาเปนลักษณะ
เศรษฐกิจแบบพึ่งพิงสินคาเกษตรกรรมเปนหลัก คนเมืองแพรมีอาชีพการคาและบริการเปนสวน
ใหญ แตมีพื้นที่เพื่อทําการเกษตรอยูนอกเมืองดวย สังคมของเมืองแพรยังคงมีความเปนสังคม
แบบชนบทอยู ในลั ก ษณะของความเอื้ อ อาทรและการเอื้อเฟอ เผื่ อแผซึ่ ง กัน และกัน ในชุม ชน
ชุมชนมีความผูกพันกับวัดที่เปนศูนยกลางของชุมชน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบ
ตอกันมาอยางเครงครัด และประชากรสวนใหญของเมืองแพรนับถือศาสนาพุทธ ทําใหการสืบ
ทอดประเพณีทางศาสนาเปนไปอยางตอเนื่องสืบมา
จากการศึกษาประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองแพร
มาแลว ขา งต น ทํ า ใหเห็นภาพรวมของเมืองแพร ทางดา นกายภาพ ตลอดจนสภาพทางดา น
เศรษฐกิจและสังคมของเมืองแพร จึงไดแบงชวงเวลาในการศึกษาวิเคราะหเมืองแพร โดยใช
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เปนจุดหักเหของพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเมือง
ประกอบกับขอมูลทางประวัติศาสตรและภาพถายทางอากาศ ซึ่งสามารถทําใหเห็นภาพของการ
เติบโตและเปลี่ยนแปลงของเมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดอยางชัดเจน
ดังนั้นจึงแบง
ชวงเวลาในการศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง
แพรเปน 4 ชวงเวลา เพื่อใชในการวิเคราะหบทตอไป ดังนี้
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ตาราง 4.2 ชวงเวลาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง
แพร
ชวงเวลา
เหตุผล
1) ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักร ชวงเวลา ประมาณ 400 กวาป เปนชวงที่เริ่มมีการกอตั้ง
ลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่13- เมื อ ง ซึ่ ง เมื อ งยั ง ไม เ ป น อิ ส ระจากการเป น เมื อ งขึ้ น
พ.ศ.1839)
(ศึ ก ษาได จ ากข อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร แ ละการ
สัมภาษณ)
2) ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักร ชวงเวลา 486 ป เมืองยังไมเปนอิสระจากการเปน
ลานนาจนกระทั่งสิ้นยุคธนบุรี (พ.ศ. เมืองขึ้น และเปนชวงที่ไดรับอิทธิพลทางการเมืองและ
1839-2325)
วั ฒ น ธ ร ร ม จ า ก ล า น น า ( ศึ ก ษ า ไ ด จ า ก ข อ มู ล
ประวัติศาสตรและการสัมภาษณ)
3) ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1 ชวงเวลา 128 ป เปนชวงเริ่มสมัยรัตนโกสินทร เมืองแพร
ถึง รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2325-2453)
ถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของสยามประเทศ มีการพัฒนา
ในดานตางๆ จนกระทั่งรุงเรืองที่สุดในสมัยที่มีการทํา
สัมปทานไมสัก (ศึกษาไดจากขอมูลประวัติศาสตรและ
การสัมภาษณ)
4) ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ชวงเวลา ประมาณ 97 ป เมืองแพรไดรับการพัฒนาใน
ถึง รัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-ปจจุบัน) รูปแบบของเมืองเทศบาล และใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ประกอบกับการมีการวางแผนการ
พัฒนาเมือง (ศึกษาไดจากขอมูลภาพถายทางอากาศ
พ.ศ.2497 พ.ศ.2516 และ 2545 ทําใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงเมืองอยางชัดเจน)
ที่มา : การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

บทที่ 5
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
การศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง
แพร ศึกษาตามชวงเวลาเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นลักษณะโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 ชวงเวลา ดังนี้
5.1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่13-19) ประมาณ600ป
1) ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน
เมื อ งแพร มี ลั ก ษณะเป น แอ ง ที่ ร าบที่ อ ยู ใ นระหว า งภู เ ขา หรื อ มี ภู เ ขาล อ มรอบ
(intermontane basin) ทิวเขาทางดานตะวันออกคือทิวเขาผีปนน้ําตะวันออกมีดอยชางผาดาน
เปนแหลงตนกําเนิดลําน้ําแมสายและหวยแมแคมที่ไหลลงสูแองที่ราบเมืองแพรและไปรวมกับ
แมน้ํายม บริเวณนี้เปนที่ราบอันอุดมสมบูรณเหมาะแกการตั้งถิ่นฐานของคนรุนแรกๆ ในเมืองแพร
ซึ่งจากการสัมภาษณ รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม สันนิษฐานวา บริเวณที่ราบเชิงเขาจากดอยชางผา
ดานจนถึงพื้นที่ราบใกลแมน้ํายมนี้ นาจะมีคนพื้นเมืองชาวลัวะหรือละวาตั้งถิ่นฐานอยูกอนแลว
การตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกของชาวลัวะนาจะอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของดอยชางผาดานหรือบริเวณ
บานปาแดง-ชอแฮในปจจุบัน เพราะพื้นที่ราบทางฝงตะวันออกของแมน้ํายมบริเวณเชิงเขานี้มี
ความสูงของระดับภูมิประเทศมากกวาบริเวณริมแมน้ํายม ซึ่งบริเวณริมแมน้ํายมเปนที่ราบลุมมี
ลํา น้ํ า หลายสายที่ มี ตน กํา เนิด จากดอยชา งผาดา นและมี ก ารไหลบ า ของน้ํ า จากที่สู ง ลงสูที่ต่ํา
ค อ นข า งมาก จนทํ า ใหเ ป น พื้น ที่ ที่มี โ อกาสเกิ ดน้ํ า ทว มไดบ อ ยครั้ง ดั ง นั้ น การตั้ง ถิ่น ฐานของ
ชาวลัวะที่อยูบนที่ราบสูงเชิงเขาดอยชางผาดาน สวนหนึ่งมากจากการหลีกเลี่ยงพื้นที่ราบที่มีน้ํา
ทวมของแองที่ราบเมืองแพร ประกอบกับวิถีชีวิตของลัวะในที่สูงจะมีสภาพเปนชาวปาชาวเขาที่ลา
หลัง พัฒนาการไดเพียงการรวมกลุมในลักษณะเผาที่มีหัวหนาปกครอง จึงยังไมรูจักวิธีการหรือ
วิทยาการในการจัดการน้ําในบริเวณที่ราบลุมของแองเมืองแพร 1
ดั ง นั้ น การสร า งบ า นเมื อ งขึ้ น บริ เ วณที่ ร าบริ ม แม น้ํ า ยม สั น นิ ษ ฐานว า เกิ ด จากการ
เคลื่อนยายคนพื้นเมืองชาวลัวะสวนหนึ่ง เพราะพื้นที่การตั้งถิ่นฐานบนที่สูงไมเพียงพอ และจาก
การอพยพของคนตางถิ่นจากเมืองเชียงแสนดังตํานานวัดหลวงที่ไดกลาวไวในบทที่ 4 จนกระทั่ง
เปนเวียงแพร ซึ่งการสรางเมืองแพรนั้นอยูบนพื้นฐานของการจัดการน้ําเปนสําคัญ ไดแก

1

สัมภาษณ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม, ที่ปรึกษามูลนิธิเล็กประไพ-วิริยะพันธุ, 24 เมษายน 2552 .
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1) การเบนน้ําจากหวยแมแคมและน้ําแมสายเขามาใชเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในเมือง
ดวยระบบเหมืองฝาย ซึ่งไดแก เหมืองคา เหมืองแดง และเหมืองหลวง และเหมืองหิตกอนที่น้ํา
จะไหลลงสูแมน้ํายมทางตอนใตของเวียง
2) การกักเก็บน้ําดวยการทําบอหรือบึงไวภายในเมือง จากการศึกษาเอกสารทองถิ่นซึ่ง
เขียนโดยพระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ (มนตรี ธัมมเมธี) ในหนังสือเลาเรื่องเมืองแพรในอดีตและงาน
เขียนเรื่องนครแพรจากอดีตมาปจจุบัน โดยศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ มีขอ
สันนิษฐานที่ตรงกันในเรื่องน้ําที่กักเก็บน้ําไวใชภายในเมืองแพรวา บริเวณในเวียงทางทิศตะวันตก
มีความสูงของพื้นที่มากกวาทางทิศตะวันออก ดังนั้นวัดเกาและชุมชนเกาจะอยูทางฝงนี้มากกวา
บริเวณนี้มีบึงใหญ 2 แหง คือ บึงเหนือ อยูบริเวณฝงตะวันตกของถนนไชยบูรณต่ําจากบานพัก
ขาราชการอัยการจนถึงที่วาการอําเภอเมืองแพรในปจจุบัน และบึงใต อยูบริเวณสนามโรงเรียน
ปาไม ปจจุบันความกวางถึงชายบานพระนอนตอนใต ระหวางบึงทั้งสองแหงมีสายน้ําเชื่อมตอกัน
2 สาย สายตะวันออกและสายตะวันตก 2

บึงเหนือ
สายน้ํา
ตะวันตก

สายน้ํา
ตะวันออก

บึงใต

ที่มา : การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552) ขอมูลภาพพื้นฐานจาก สุรพล ดําริหกุล ขวงเมืองและวัดหัวขวง:
องคประกอบสําคัญของเมืองในดินแดนลานนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549)

ภาพ 5.1 ตําแหนงที่สนั นิษฐานวามีบงึ น้ําอยูภายในเขตเวียงแพร

2

ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และประวัติศาสตรทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 109.
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3) การสรางคันดินเปนกําแพงสูงเพื่อปองกันน้ําทวมจากการไหลบาของลําน้ําที่มีตน
กําเนิดจากดอยชางผาดานทางทิศตะวันออกและการเออลนของแมน้ํายม
ดังนั้นการสรางเมืองแพรนั้นเปนการใชภูมิปญญาของคนพื้นถิ่นทางภาคเหนือที่มีความ
เขาใจในลักษณะภูมิประเทศและการจัดการน้ํา ซึ่งเปนความตองการขั้นพื้นฐานของเมืองอยาง
แทจริง3 (แผนที่ 5.1)
เมืองแพรเปนเมืองที่มีอายุยาวนาน รุนเดียวกับเมืองลําพูนและลําปาง ซึ่งทั้งสองเมืองนั้น
มีประวัติศาสตรทางศิลปกรรมดานตางๆ อยูในยุคที่เรียกวา “ทวารวดี” และมีหลักฐานทาง
โบราณคดีสนับสนุนอยูคอนขางมาก แตสําหรับเมืองแพรแลวหลักฐานทางโบราณคดีในยุคตนๆ
กลับมีอยูนอยมาก ประกอบกับที่ตั้งของเมืองแพรอยูในทําเลที่เปนจุดสําคัญในการคมนาคม
ติดตอระหวางหัวเมืองในภาคพื้นทวีปกับเมืองทาชายทะเลโดยอาศัยลําน้ํายม เมืองแพรจึงมี
เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาก อํานาจทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงสงผลตอ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น เพราะการเมืองจะนําเอาศิลปะของผูชนะเขามาผสมผสาน
กับศิลปะทองถิ่น4 ดวยเหตุนี้เองทําใหหลักฐานทางศิลปกรรมของเมืองแพรแตดั้งเดิมนั้น ไดถูก
ผสมผสานกับศิลปกรรมในยุคหลังๆ จนไมเหลือเคาโครงของเดิมอยูใหคนหา แตอยางไรก็ดีเมือง
แพรนั้นก็ยังมีหลักฐานสําคัญที่บงชี้ความเปนเมืองแบบทวารวดีไดอยางชัดเจน คือ ลักษณะของ
คันดินและคูน้ําที่ลอมรอบเมืองแพร ซึ่งยังคงหลงเหลือเปนหลักฐานที่ถือวาสมบูรณที่สุด เมื่อ
พิจารณาลักษณะแผนผังของเวียงแพร จะเห็นไดวามีความคลายคลึงกับแผนผังของเวียงลําพูน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย พบวา มีขอสันนิษฐานที่ปรากฏตรงกันหลายทานที่
ใหความเห็นวา เมืองแพรไดรับวัฒนธรรมทวารวดีจากเมืองหริภุญไชยหรือลําพูน ซึ่งวัฒนธรรมนี้
ไดแผขยายมาจากที่ราบภาคกลาง เห็นไดจากรูปแบบแผนผังของเมืองแพรที่มีลักษณะคลายกับ
แผนผังของเมืองลําพูน ตั้งเมืองในบริเวณที่ราบลุมแมน้ํายม มีคันดินคูน้ําลอมรอบเปนรูปวงรีไม
สม่ําเสมอ โดยใชคูเมืองดานหนึ่งติดกับแมน้ําหรือแหลงน้ําธรรมชาติ สวนคันดินดานที่เหลือขุดขึ้น
เพื่อตอเติมโดยรอบเมืองตางๆ มีการใชทางน้ําติดตอกันไดอยางสะดวก ดังนั้นจึงสันนิษฐานไดวา
เมืองแพรนั้นเกิดขึ้นตั้งแตสมัยทวารวดีและนาจะมีอายุใกลเคียงกับเมืองลําพูน ซึ่งเกิดขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13 (ภาพ 5.2 และตาราง 5.1)

3

สัมภาษณ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม, ที่ปรึกษามูลนิธิเล็กประไพ-วิริยะพันธุ, 24 เมษายน 2552 .

4

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550) หนา 135.
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ที่มา : สุรพล ดําริหหกุล ขวงเมืองแลละวัดหัวขวง: องค
อ ประกอบสําคัคญของเมืองในดินแดนลานนา (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลั
ย ย, 2549)

ภาาพ 5.2 ผังเมืองแพรเปรียบเที
บ ยบกับผังเมืองลําพูน
อ กับเมืองลํ
อ าพูน
ตาราง 5.1 เปปรียบเทียบแผนผังของเมืองแพร
เมืองแแพร

เมืองลําาพูน

1.สันนิษฐานนวาสรางเมืองขึ
ง น้ ในศตวรรรษที่ 13

1.สั
1 นนิษฐานวาสรางเมืองขึน้ ในศตวรรษษที่ 13

2.ตั้งเมืองในบริเวณที่ราบบลุมแมน้ํายม

2.ตั
2 ้งเมืองในบบริเวณที่ราบลลุมแมน้ํากวงง

3.มีคันดินแลละคูน้ําลอมรออบ

3.มี
3 คันดินและคูน้ําลอมรออบ

4.เมืองอยูติดแม
ด น้ํายม

4.เมื
4 องอยูตดแม
ดิ น้ํากวง

5.ลักษณะผังเมื
ง องเปนรูปวงรีไมสม่ําเสสมอ
สัณฐานคลายหอยสังข

5.ลั
5 กษณะผังเมื
ง องเปนรูปววงรียาวหรือ
สี่เหลี่ยมผืนผามุมมน สัณ
ณฐานคลายหออยสังข

ที่มา : การวิเครราะห (ผูวิจัย, 2552)
2

2) รูปแบบสิ่งปลลูกสราง
คันดิน หรือ กําแพงเมื
แ
อง
ชาวบานเรียกแนวคันดินที่ลอมรอบตั
ม
วเมืองว
ง า “เมฆ” ปจจุบันมีความสูงประมาณ
ณ 5 เมตร
ความกวางปประมาณ 10 เมตร
เ
ซึ่งสันนิษฐานวาเดิมนั
ม ้นนาจะสูงกว
ก านี้ ในตัวคันดินมีอิฐขนนาดใหญ
และกอนหินปะปนอยู สัันนิษฐานวากกอนอิฐและหิหินเหลานี้ชวยยึ
ย ดดินไมใหพังทลายไดงงาย โดย
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แนวคันดินซึ่งเปนกําแพงเมืองนี้ ลอมรอบเมืองทุกดานจนทําใหพื้นที่ตัวเมืองแพร ซึ่งอยูภายในมี
ลักษณะเปนแองกนกระทะ กําแพงเมืองแพรมีหนาที่ในการปองกันขาศึกและเปนปราการปองกัน
น้ําทวมดวย เพราะสามารถกั้นน้ําหลากจากฝงน้ํายมไมใหไหลเขาเมือง
คูน้ํา หรือ คูเมือง
เมืองแพรมีคูน้ําลอมรอบชั้นเดียว การสรางกําแพงเมืองแพรขึ้นนั้น ไดมีการขุดเอาดิน
จากบริเวณดานนอกของแนวกําแพงโดยรอบขึ้นมาถมพอกผสานอิฐและกอนหินที่เปนแกนในของ
กําแพง สวนรองที่มีการขุดดินออกไปแลวก็แตงใหเปนคูเมือง เมื่อหนาน้ําหลากลําน้ําที่ขุดให
เชื่อมตอกับแนวคูเมืองก็จะผันน้ําเขามาในคูเมือง 5 ชาวบานเรียกคูน้ําที่อยูชิดรอบนอกของคันดิน
ซึ่ ง เป น กํ า แพงเมื อ งว า “น้ํ า คื อ ”
แนวของคู เ มื อ งนี้ โ อบล อ มแนวกํ า แพงเมื อ งทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต สวนดานที่เหลือไมมีคูเมืองที่ขุด
สรางขึ้น แตอาศัยลําน้ําแมแคม ซึ่งไหลเลียบกําแพงเมืองเปนคูเมืองตามธรรมชาติระยะทางยาว
ประมาณ 1,000 เมตร
ประตูเมือง
เวียงแพรมีประตูประจําทิศตางๆ เปนชองทางเขาออกเมืองจากภายในเขตกําแพงเมือง
ดังนี้
- ประตูชัย อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง ชาวบานเชื่อวาเปนประตูมงคล
และเปนชื่อมาแตดั้งเดิม ใชประตูนี้โดยเฉพาะเมื่อไปรบหรือรบกลับมาแลวเพื่อความเปนมงคล
- ประตูศรีชุม เปนประตูที่อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตรงขามกับประตูชัยติดกับ
วัดศรีชุม ซึ่งเปนวัดที่เกาแกวัดหนึ่งในเขตกําแพงเมืองแพร ประตูนี้เปนทางออกไปสูทาน้ําใน
แมน้ํายม ทาน้ําที่อยูในบริเวณนี้มีชื่อวา “ทาน้ําศรีชุม”
- ประตูยั้งมาหรือประตูเลี้ยงมา เปนประตูเล็กๆ พอใชชางมาเขาออกได และใช
สําหรับเดินทางตอไปยังเมืองสอง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแถบวัดหัวขวงตรงขาม
กับประตูมาร ที่ชื่อวาประตูเลี้ยงมาหรือประตูยั้งมาเพราะในสมัยกอนนั้นบริเวณนี้เปนลานกวาง
เหมาะสําหรับเลี้ยงมาหรือวัว ทั้งที่เปนมาของเจานายในเมืองแพรและพวกพอคามาน เงี้ยว ซึ่ง
เปนพอคาวัวตางมาตางจะใชประตูนี้เปนทางเขาเมือง พอมาถึงเมืองจึงนํามามาปลดพักไวที่นี่
เพราะมีลานหรือขวงกวางขวาง เมื่อทําธุระในเมืองเสร็จแลวจึงนํามาที่ปลอยเลี้ยงไวบรรทุกตาง
สินคาหรือขาวของเดินทางกลับ
- ประตูมาร เปนประตูที่สําคัญอีกประตูหนึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ตรงขามกับประตูยั้งมา
5

สัมภาษณ วรพร บําบัด, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร, 6 กรกฎาคม 2551.

เหมืองคา

หวยน้ําแคม

ดอยเล็ง

น้ําแมสาย

ดอยชางผาดาน

หวยน้ําแคม

ไมมีมาตราสวน

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ประตูเมือง
วัด
แมน้ําสายหลัก
แมน้ําสายรอง,
ทางน้ําสายยอย

คําอธิบายสัญลักษณ

แผนที่ 5.1 รูปแบบสิ่งปลูกสรางของเมืองแพรยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 13 –19)

1.คันดิน/กําแพงเมือง
2.คูน้ํา
3.วัดหลวง
4.วัดศรีชุม
5.วัดพระนอน
6.วัดหัวขวง

น้ําแมสาย

เหมืองหิต

ประตูยั้งมา
6
ประตูศรีชุม
3 4
5
ประตูชัย
เหมืองหลวง เหมืองแดง
ประตูมาร
1 2

แมน้ํายม

100
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วัด
วัดสําคัญที่สันนิษฐานวาเกิดขึ้นพรอมกับเมืองแพรคือ วัดหลวง เพราะมีตํานานการสราง
เมืองอยู ดันนั้นนาจะเปนวัดใหญที่สัมพันธกับเจาเมืองผูครองนครในสมัยนั้น และวัดที่สําคัญอีก
วัดที่คาดวาเกิดขึ้นพรอมๆ กับการสรางเมืองแพร คือ วัดศรีชุม เปนวัดที่มีชื่อสอดคลองกับชื่อ
ประตูศรีชุม มีตํานานในการสรางเมืองแพรที่เกิดจากการเสี่ยงทายของฤๅษี 5 ตน เสี่ยงโยน
ลูกประคํา 5 พวง เพื่อบอกทิศทางและรูปรางในการสรางเมืองแพร จากนั้นเจาเมืองจึงไดสรางวัด
ฤๅษีชุมนุมขึ้นเพื่อเปนอนุสรณระลึกถึงฤๅษีที่ชวยเสี่ยงทายสรางเมือง จนไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดศรี
ชุมในเวลาตอมา6 และวัดหัวขวง ซึ่งมีประวัติวัดหัวขวงที่ไมระบุถึงแหลงที่มากลาววา เมื่อ พ.ศ.
1387 ขุนหลวงพล เจาเมืองพลนครไดใหทาวพหุสิงหครองเมืองแทน ทาวพหุสิงหเลื่อมใส
พระพุทธศาสนาไดนําชางจากเวียงพางคํา เชียงแสน มาบูรณะวัดหลวง แมเฒาจันคําวงศ แมของ
ขุนหลวงพลเห็นฝมืองดงาม จึงใหชางดังกลาวสรางวัดขึ้นอีกวัดหนึ่ง โดยเลือกเอาที่ดินซึ่งเปน
ลานกวางขวางเดิมใชเปนขวงเลนกีฬาประจําเมือง เปนที่สรางวัดใหชื่อวา “วัดหัวขวงสิงหชัย” 7
เมืองแพรมีความสัมพันธใกลชิดกับสุโขทัย และไดรับเอาความเชื่อและความศรัทธาของ
พระพุทธศาสนาจากแควนสุโขทัยเขามาเปนที่นับถือของผูคนทั้งที่สูงและที่ราบ และไดทําใหคนใน
แองนครแพรมีความสัมพันธกับกษัตริยสุโขทัย โดยเฉพาะสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ไดทรง
ทํ า นุ บํ า รุ ง พระพุ ท ธศาสนาบู ร ณะซ อ มแซมวั ด ในเมื อ งแพร ทางด า นศิ ล ปกรรมพบว า บรรดา
พระพุทธรูปสําคัญของเมืองแพรมีรูปแบบลักษณะคลายกับพระพุทธรูปสุโขทัยเปนอยางมาก8
ไดแก วัดหลวงมีองคพระประธาน คือ พระเจาแสนหลวง เปนพระพุทธรูปนั่งศิลปะแบบสุโขทัย วัด
ศรีชุมมีพระพุทธรูปยืนศิลปะแบบสุโขทัย วัดพระนอนมีองคพระนอนศิลปะแบบสุโขทัย ดังนั้นวัด
พระนอน จึงนาจะสรางขึ้นในสมัยสุโขทัย
เมื่อพิจารณารวมกับลักษณะภูมิประเทศบริเวณเขตกําแพงเมืองแพร พบวาบริเวณพื้นที่
ฝงตะวันตกมีระดับความสูงของภูมิประเทศมากกวาฝงตะวันออก ซึ่งสอดคลองกับตําแหนงวัดที่
สันนิษฐานวาเกิดขึ้นในยุคนี้ตั้งอยูภายในพื้นที่ฝงตะวันตกของเขตกําแพงเมืองแพรทั้งสิ้น

6

พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ (มนตรี ธัมมเมธี), เลาเรื่องเมืองแพรในอดีต (ลําปาง: จิตวัฒนาการพิมพลําปาง, 2548),

หนา 6-19.
7

สุรพล ดําริหกุล, ขวงเมืองและวัดหัวขวง: องคประกอบสําคัญของเมืองในดินแดนลานนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), หนา 208.
8

ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และประวัติศาสตรทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 40.
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3) รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง
ในยุคนี้ไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกถึงรูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอ
พื้นที่วางในเมืองแพรได
4) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
เมืองแพรในยุคนี้ยังไมมีหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินอยางชัดเจน
เพราะเพิ่งมีการตั้งถิ่นฐานเปนบานเปนเมือง
5) รูปแบบโครงขายการสัญจร
ในยุคกอการสถาปนาอาณาจักรลานนา การติดตอคาขายกับเมืองอื่นนั้น ใชรูปแบบการ
สัญจรทางน้ําโดยแมน้ํายมเปนหลัก แตเนื่องจากเมืองแพรตั้งอยูบนฝงแมน้ํายมตอนบนที่ไม
สามารถแลนเรือไดตลอดป การเดินทางสัญจรทางน้ําเพื่อการคาขายของเมืองแพรจึงไมเดนนัก
สภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณพุท ธ
ศตวรรษที่13-19)
สภาพความเปนอยูของผูคนในยุคนี้ สันนิษฐานวามีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
ประกอบกับการเก็บของปาลาสัตวเพื่อการยังชีพ เพราะเปนยุคที่มีการตั้งถิ่นฐานเปนหลักแหลงไม
มี ก ารเร ร อ น เมื อ งแพร มี อ าณาเขตติ ด กั บ สุ โ ขทั ย จึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สุ โ ขทั ย ค อ นข า งมาก
โดยเฉพาะประมาณ พ.ศ.1835 สมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราช เนื่องจากเกิดการยอมรับ
อํ า นาจของกษั ต ริ ย สุ โ ขทั ย ที่ มี ลั ก ษณะเป น ธรรมราชา คื อ การไม แ ผ ข ยายอํ า นาจโดยใช
แสนยานุภาพแตเปนการขยายอํานาจโดยใชนโยบายทางการเมือง ทําใหเมืองแพรซึ่งเคยเปน
อิสระมากอนยอมยกใหสุโขทัยเปนใหญ และยอมรับรองอํานาจของสุโขทัย โดยที่ยังคงเปนเมืองที่
มีการปกครองตนเอง9 ดังนั้นเมืองแพรจึงไดรับทั้งนโยบายทางการเมืองและศิลปะแบบสุโขทัยรวม
ไปถึงการนับถือพระพุทธศาสนานิกายหินยาน
ในดานการคาแลกเปลี่ยนกับเมืองอื่นนั้น เมื่อพิจารณาถึงตําแหนงที่ตั้งของเมืองแพร ซึ่ง
เปนจุดเชื่อมโยงการติดตอระหวางหัวเมืองในภาคพื้นทวีปกับเมืองทาชายทะเลโดยอาศัยลําน้ํายม
ดังนั้นจึงนาจะมีการแลกเปลี่ยนสินคากันโดยผานการคมนาคมทางน้ํา แตบทบาทของเมืองแพร
ดานการคาไมเดนนัก เพราะแมน้ํายมไมสามารถแลนเรือเดินทางไดตลอดป10
9

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
63-73.
10

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550), หนา 52.
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สรุป ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่13-19) เมืองแพร
เริ่มมีการสรางเมืองที่มีคูน้ําและคันดินลอมรอบตามแบบทวารวดีคลายกับเมืองลําพูน มีประตู
เมือง 4 ประตู ตั้งอยูฝงตะวันออกของแมน้ํายม ลักษณะภูมิประเทศทางฝงตะวันออกสุดของแอง
ที่ราบลุมแมน้ํายมเปนทิวเขาผีปนน้ําตะวันออก ยอดดอยที่เปนตนน้ําสําคัญ คือ ดอยชางผาดาน
ตนน้ําแมสายและหวยน้ําแคมที่ไหลลงสูแองที่ราบเมืองแพรกอนรวมกับแมน้ํายม เมืองแพรมีการ
จัดการระบบน้ํามาใชในเมืองดวยการทําเหมืองฝายและบึงหนอง สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
ในยุคนี้ไดรับอิทธิพลตางๆ มาจากสุโขทัย ทําใหมีวัดสําคัญที่สันนิษฐานวาสรางขึ้นพรอมๆ กับการ
สรางเมืองแพรมีพระพุทธรูปแบบสุโขทัย คือ วัดหลวง วัดศรีชุม วัดหัวขวงสิงหชัย และวัดพระ
นอน บริเวณภายในเขตกําแพงเมืองมีบทบาทเปนทั้งศูนยกลางการปกครอง ศาสนา และการตั้ง
ถิ่นฐาน
5.2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนาจนกระทั่งสิ้นยุคธนบุรี (ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 19-พ.ศ.2325) ประมาณ 400 ป
1) การตั้งถิ่นฐาน
ภายในเขตกําแพงเมืองหรือเวียงแพร สันนิษฐานวามีการตั้งถิ่นฐานตามแบบแผนของ
เมืองลานนา11 คือ บริเวณกลางเวียงจะเปนที่อยูอาศัยและที่ทําการการปกครองของเจาเมือง
และเจานายเชื้อสายสกุลตางๆ คุมของเจาเมืองสมัยนั้นสันนิษฐานวาอยูบริเวณศูนยกลางเมือง
แตเปนตําแหนงเดียวกับคุมเจาหลวงในปจจุบันหรือไมนั้นไมสามารถระบุได เจานายสายสกุล
ตางๆ จะตั้งถิ่นฐานอยูใกลๆ กับวัดที่สกุลเปนอุปฏฐาก สวนบานเรือนราษฎรนาจะอยูถัดจากบาน
เจานายจนไปชิดกับริมกําแพงเมืองดานใน พื้นที่สวน ไรนา สวนใหญอยูบริเวณนอกกําแพงเมือง
หางออกไป
2) รูปแบบสิ่งปลูกสราง
คันดิน หรือ กําแพงเมือง และคูน้ํา หรือ คูเมือง
ในยุคการสถาปนาอาณาจักรลานนานี้ คันดินคูน้ําของเมืองแพรสันนิษฐานวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงจากที่สรางขึ้น ยังคงมีหนาที่ในการปองกันขาศึกและเปนปราการปองกันน้ําทวมและ
เปนคูเมืองที่ชวยระบายน้ําและเก็บกักน้ําไวใชภายในเมือง (แผนที่ 5.2)

11

วิวัฒน เตมียพันธ, “อาคารพักอาศัยลานนา: คติความเชื่อและประเพณีบางประการเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน การปลูก
สราง และการวางผัง,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมพื้นบาน: คติความเชื่อ ศิลปกรรม ภาษา โครงการ
ไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526.(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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ประะตูเมือง
ประะตูเมืองทั้งสี่สัสัมพันธกับทิศอั
ศ นเปนมงคลของเมือง นนาจะเปนความเชื่อเรื่องทัทักษาของ
เมือง แตเมืองแพรไมมีหลั
ห กฐานทางดานอายุและชวงเวลาที่ชัชดเจน เมื่อนนําไปเปรียบเทียบกับ
เมืองลําพูน ทําใหทราบวาเมืองแพรนนาจะมีทักษาเมืองตามแแบบแผนของเมืองลานนาา12 (ภาพ
5.3) ดังนี้
น
หัวเวียง
ย ซึ่งพิจารณ
ณาจากผังเมืองรู
อ ปหอย
- ประตูยั้งมาหรือประตูเลี้ยงมา เปนประตู
น
ทิศตะวันออกกเฉียงเหนือ เช
เ นเดียวกับที่เมืองลําพูนมีประตูชางสีเป
เ นประตู
สังขที่หันสวนปากไปทางทิ
หัวเวียง
- ประตูมาร
า เปนทิศทาางตรงขามขอองปากหอยสัสังข คืออยูในนตําแหนงกนหอยสั
น
งข
เ ่ อ งจากเป นช อ งทางทีที่ นํ า ศพออก ไปฝ ง นอกเ ขตกํ า แพงเมมื อ ง ซึ่ ง
ประตู นี้ ถื อ เ ป น ประตู ผี เนื
เปรียบเทียบไไดเชนเดียวกัับประตูลี้ของงเมืองลําพูน
- ประตูชัย อยูทางทิศตะวั
ต นออกเฉียงเหนื
ย อของเมืมือง ถือเปนทิศมงคล
ต นตก มีวดศรี
ัด ชุมและททาน้ําศรีชุม
- ประตูศรีชุชม ทางทิศตะวั
ป ชางสีหัวเวียง
ประตู

ประตูทานาง

ประตูมหาวัน

ประตูทาสิงหห

ประตูทาขาม
ประตูลี้

ที่มา : สุรพล ดําริหหกุล ขวงเมืองแลละวัดหัวขวง: องค
อ ประกอบสําคัคญของเมืองในดินแดนลานนา (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลั
ย ย, 2549)

ภาพ 5.3 เปปรียบเทียบทิทิศทางของปรระตูเมืองแพรกักบประตูเมืองงลําพูน

12

เธียรชาย
ย
อักษรดิษฐฐ, “หอคํา คุมแกว มณีแหงนคราศิศิลปสถาน ขัตติยา ธานี” ภาควิชาคคณะศิลปะไทย คณ
ณะวิจิตร
ศิลป มหาวิทยาลัลัยเชียงใหม, 25488, หนา 21-25. (เเอกสารไมตีพิมพเผยแพร
เ
)
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วัด
ในชวงหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนาขึ้นนั้น วัดตางๆ ในเมืองแพรไมไดเพิ่มขึ้น แต
เปนการรับเอารูปแบบศิลปะแบบลานนาจากเมืองเชียงใหมและลําพูน บรรดาประติมากรรมและ
สถาปตยกรรมที่สรางขึ้นมักแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะลานนาและการผสมผสานกันระหวาง
ศิลปะลานนาและสุโขทัยซึ่งยังคงมีอิทธิพลสืบเนื่องมาจนถึงยุคนี้ ไดแก พระพุทธรูปปางมารวิชัย
วัดหลวง เจดียวัดศรีชุม เจดียวัดหัวขวง ซุมประตูโขงวัดหลวง ซึ่งเปนซุมประตูทางเขาวัดสําหรับ
เจานายและกษัตริย มียอดทรงปราสาท สันนิษฐานวาสรางในสมัยพระเจาเมืองแกว เพราะมี
คัมภีรใบลานที่พระองคทรงใชจารขึ้นและถวายไวกับวัดนี้ นอกจากนี้ ในประวัติวัดหัวขวงไดระบุ
วา พ.ศ.2053 พระเจาเมืองแกวทรงโปรดใหบูรณะวัดหัวขวงสิงหชัยซึ่งขณะนั้นมีชื่อวา “วัดหัวขวง
มงคลชัย” 13
พระธาตุบนดอย
การสรางพระธาตุบนดอยถือเปนแบบแผนวัฒนธรรมของลานนาอยางชัดเจน ซึ่งในยุคนี้
สันนิษฐานวาเมืองแพรมีการสรางพระธาตุชอแฮขึ้นบริเวณเชิงเขาจากดอยชางผาดาน เจดียบรรจุ
พระเกศาและพระสารีริกธาตุศอกซายของพระพุทธเจา มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเจา
ทันใจ จากเอกสารทางประวัติศาสตรที่กลาวถึงพระธาตุชอแฮกับการบูรณะพระธาตุของกษัตริย
พระมหาธรรมราชาลิไทแหงกรุงสุโขทัย เมื่อ พ.ศ.1902 และพระเจาติโลกราชกษัตริยลานนา พ.ศ.
1986 ทําใหทราบวาพระธาตุชอแฮนั้น นาจะมีการสรางมาไมนอยกวา 1,200 ป รูปแบบเดิมนั้น
คงเปนเจดียองคเล็กๆ มีการชํารุดและซอมแซมครอบทับกันหลายครั้ง14 นอกจากนี้บริเวณใกลเคียง
กันยังพบวามีพระธาตุจอมแจง ตั้งอยูบนเนินเขาเตี้ยๆ ในเขตบานตนไคร หางจากพระธาตุชอแฮ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 2 กิโลเมตร เปนปูชนียสถานอีกแหงที่มีประวัติความเปนมาคู
กับพระธาตุชอแฮ15 (แผนที่ 5.2)
จากเอกสารทางประวัติศาสตรและการสัมภาษณ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม16 ทําใหทราบวา
การสรางพระธาตุชอแฮบริเวณที่ราบสูงเชิงดอยชางผาดานนั้น นาจะสรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19
หรือ 20 โดยกษัตริยลานนา และถือเปนการยอมรับพระพุทธศาสนาของคนพื้นเมืองชาวลัวะ ซึ่งมี
13

สุรพล ดําริหกุล, ขวงเมืองและวัดหัวขวง: องคประกอบสําคัญของเมืองในดินแดนลานนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549)
14

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550), หนา 141.

15

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
183-184.
16

สัมภาษณ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม, ที่ปรึกษามูลนิธิเล็กประไพ-วิริยะพันธุ, 24 เมษายน 2552.
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การนับถือผีตนน้ําของดอยชางผาดานอันศักดิ์สิทธิ์ โดยการสรางตํานานที่กลาวถึงพระพุทธเจา
ทรงเคี้ยวหมากเมาไดโดยไมเปนอันตรายหรือเปนบา ทําใหลัวะอายกอมซึ่งเปนผูนําพื้นถิ่นยอมรับ
นั บถื อ เรื่ อ งราวเหล า นี้เ ป น การทํา ให พ ระพุท ธศาสนาเปน สิ่ ง เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ ท างการ
ปกครองของกษัตริยลานนา
พระมหาธาตุกลางเมือง
จากการศึกษาของ สุรพล ดําริหกุล17 กลาววา มีการสถาปนาพระธาตุมิ่งเมืองขึ้นเปนพระ
มหาธาตุกลางเมืองในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21
ขวงเมือง
ขวงเมืองหรือลานกวางสาธารณะของเมือง เมืองแพรไมปรากฏหลักฐานของขวงเมือง
แตมีวัดหัวขวงอยูทางตอนเหนือของเมือง จากประวัติวัดหัวขวง ซึ่งเปนขอมูลที่ปรากฏในประวัติ
วัดทั่วราชอาณาจักรไดกลาวถึงลานขวงไววา “ ...เมื่อแมเฒาจันคําวงศ แมของขุนหลวงพลไดเชิญ
ชางฝมือจากเวียงพางคํา เชียงแสน มาสรางวัดโดยเลือกเอาที่ดินซึ่งเปนลานกวางและไมไดใช
ประโยชนใดๆ (แตเดิมเปนขวงเลนกีฬาประจําเมือง) เปนที่สรางวัดหัวขวงขึ้นในปจจุบัน” ขวงเมือง
ของเมืองแพรนั้น จึงสันนิษฐานวานาจะเปนบริเวณกลางเวียงที่อยูในระหวางที่ตั้งคุมหลวงไป
จนถึงวัดหัวขวง กับพื้นที่ระหวางวัดศรีชุมไปจนถึงวัดพระบาทมิ่งเมืองในปจจุบัน18 (แผนที่ 5.2)
คุมเจาหลวง
คุมหลวงของเจาผูครองนครแพร เชื่อวาอยูบริเวณใจกลางเมืองแพร คุมเจาหลวงเปน
ตั ว แทนของอํ า นาจการปกครองเมื อ ง ซึ่ ง เที ย บได กั บ การเป น หอคํ า คุ ม แก ว ที่ ป รากฏในเมื อ ง
เชียงใหม เมืองลําปาง และเมืองนาน แตก็ไมปรากฏหลักฐานที่จะระบุไดวาอยูตําแหนงเดียวกัน
กับคุมเจาหลวงของเจาพิริยะเทพวงศในปจจุบัน (แผนที่ 5.2)
สะดือเมือง
พื้นที่ภายในเขตกําแพงเมืองแพรมีบริเวณหนึ่งที่อยูติดกับโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ใกลกับศาลากลางจังหวัดในปจจุบัน สันนิษฐานวาเปนตําแหนงของสะดือเมือง ซึ่งเปนบริเวณ
กลางเมือง สภาพเปนพื้นที่รมรื่นมีตนไมใหญขึ้นอยู ซึ่งเปนศาลเล็กๆ ที่ชาวบานเรียกวา “ตูบผี”19
(แผนที่ 5.2)
17

สุรพล ดําริหกุล, ขวงเมืองและวัดหัวขวง: องคประกอบสําคัญของเมืองในดินแดนลานนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549)
18
19

บุปผา คุณยศยิ่ง, “หัวขวง วัด (แพร),” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ 14 (ธันวาคม 2542): 7557.

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
81.

107

3) รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง
ในยุคนี้ไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกถึงรูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอ
พื้นที่วางในเมืองแพรได แตสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นในยุคหลังการสถาปนาของอาณาจักรลานนานั้น
สัน นิษ ฐานว า มี ก ารปลูก สร า งเปน บา นพัก อาศัย แบบพื้น ถิ่น น า จะใช ไม เ ป น วั สดุ ใ นการสรา ง
บานเรือนและวัด สิ่งปลูกสรางภายในเขตกําแพงเมืองคงมีไมมากนัก
4) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
เมืองแพรในยุคนี้ยังไมมีหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินอยางชัดเจน แต
จากการรวบรวมขอมูลการสรางวัดในยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนานั้น จึงทําใหทราบวา
มีการใชพื้นที่เพื่อการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและเพื่ออยูอาศัยเกิดขึ้นแลว ซึ่งจากตําแหนงวัด
อยูทางฝงตะวันตกติดกับกําแพงเมืองหรือคันดินทั้งสิ้น เหตุที่เปนเชนนี้เพราะพื้นที่ทางฝงตะวันตก
ของเวียงนั้นสูงกวาพื้นที่ทางฝงตะวันออกของเวียง ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในยุคนี้จึงนาจะ
อยูบริเวณฝงตะวันตกในเขตกําแพงเมืองเชนกัน
5) รูปแบบโครงขายการสัญจร
การคมนาคมระหวางเมืองนั้น สันนิษฐานวาใชเสนทางคมนาคมทางแมน้ํายม และการ
เดินเทา หรือการเดินทางดวยการใชสัตวเปนพาหนะ เพราะมีการติดตอคาขายกับเมืองอยุธยา
เมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยากําลังรุงเรืองจากการคาทางทะเล สินคาที่ตองการซื้อจากลานนาจะตองใช
เสนทางจากเมืองแพรลงมายังเมืองทุงยั้ง เพื่อขนสงทางเรือไปตามแมน้ํานานลงไปยังกรุงศรี
อยุธยาตอไป20 นอกจากนี้ยังมีเสนทางการคมนาคมโบราณที่ติดตอระหวางแพรกับเมืองตางๆ ใน
ภาคกลาง โดยผาน “ชองเขาพลึง” ซึ่งเปนชองแคบที่อยูระหวางหุบเขาของดอยเขาพลึงที่กั้นพื้นที่
บริเวณอําเภอเดนชัยจังหวัดแพรกับอุตรดิตถในปจจุบัน เปนเสนทางตามธรรมชาติของลักษณะ
ภูมิประเทศของพื้นที่ 21

20
21

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550), หนา 82.

ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และประวัติศาสตรทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 47.
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ที่มา: ศรี
ศ ศักร วัลลิโภดมม และ วลัยลักษณ
ษ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบบความเชื่อ
และประวัติศาสตตรทองถิ่น,(กรุงเทพฯ: สํานักงานกอองทุนสนับสนุนกาารวิจัย (สกว.), 25551), หนา 48.

ภาพ 5.4 ชองเขาพลึ
อ
งเสนทางคมนาค
น
คมโบราณระหหวางเขตที่สูงภาคเหนื
ภ
อและเขตที่ราบภาคกลาง
สภาพทางเเศรษฐกิจแลละสังคมยุคหลั
ค งการสถถาปนาอาณ
ณาจักรลานนนาจนกระทัทั่งสิ้นยุค
ธนบุรี (พ.ศ.1839-2325)
หลังจากอาณาจั
ง
ักรสุโขทัยรวมมเขากับอยุธยาเมื
ย ่อ พ.ศ.11981 พระะเจาติโลกราชชแหงนคร
เชียงใหมไดยกกองทั
ย
พโจมตีเมืองแพรร และผนวกเเขาเปนสวนหหนึ่งของอาณ
ณาจักรลานนาาใน พ.ศ.
1986 ระหวางรัชกาลของงพระเจาติโลกราชจนถึงปลายรั
ป ชกาลพพระเมืองแกว เปนชวงที่อาณาจักร
น ก แผ น มั่ นคงและเจริ
น
รญรุ ง เรื อ งถึ งขี ด สุ ด ทั้ งฝ
ง า ยอาณาาจั ก รและศาาสนจั ก ร
ล า นนาเป นป
พระพุทธศาสสนาลัทธิลังกาาวงศ ซึ่งครังหนึ
ง้ ่งเคยเปนที
น ่ศรัทธามั่นคงที
ค ่กรุงสุโขทัทัยกลับไปเจริญรุงเรือง
ขึ้นในอาณาจจักรลานนา โดยมีศูนยกลางอยูที่เมืองลําพูนและเเชียงใหม กษษัตริยทั้งสองเมืองตาง
เอาใจใสตอกิจการพระพุพุทธศาสนา มีการสรางวัวัดวาอารามแและศาสนวัตตถุขึ้นเปนจํานวนมาก
น
ศิลปะลานนนาจึงแพรหลาายออกไปอยยางกวางขวาง ดังนั้นในยยุคนี้เมืองแพรจึงไดรับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาป
ส ตยกรรมม และรูปแบบบสิ่งปลูกสรรางตามแบบแผนของลานนาอย
น
าง
ชัดเจน

เหมืองคา

9

หวยน้ําแคม

8

ดอยเล็ง

น้ําแมสาย

ดอยชางผาดาน

หวยน้ําแคม

ไมมีมาตราสวน

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ประตูเมือง
วัด
แมน้ําสายหลัก
แมน้ําสายรอง, สายยอย
พระธาตุมิ่งเมือง
บริเวณที่สันนิษฐานวา
เปน “ขวงเมือง”
บริเวณศูนยกลางเมืองที่
สันนิษฐานวาเปนที่ตั้งของ
คุมเจาหลวง และสะดือเมือง

แผนที่ 5.2 รูปแบบสิ่งปลูกสรางของเมืองแพรยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19- พ.ศ.2325)

1.คันดิน/กําแพงเมือง
2.คูน้ํา
3.วัดหลวง
4.วัดศรีชุม
5.วัดพระนอน
6.วัดหัวขวง
7.พระธาตุชอแฮ
8.พระธาตุจอมแจง

น้ําแมสาย

เหมืองหิต

ประตูยั้งมา
6
ประตูศรีชุม
3 47
5
ประตูชัย
เหมืองหลวง เหมืองแดง
ประตูมาร
1 2

แมน้ํายม

คําอธิบายสัญลักษณ
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เมืองแพรนั้นมีความสัมพันธกับอยุธยาในทางออม โดยสวนใหญเมืองแพรจะเปนเมืองขึ้น
ของลานนา เมื่อลานนาตกเปนประเทศราชของอาณาจักรใด เมืองแพรก็ตองขึ้นกับเมืองหรือ
อาณาจักรมีอํานาจเหนือลานนาไปดวย22 แตสิ่งที่ไดจากความสัมพันธกับอยุธยา คือ การติดตอ
คาขายสินคา เพราะอยุธยาเปนเมืองทาที่สําคัญในการคาขายทางทะเลกับจีน ในชวงนี้เมืองแพร
จึงไดมีการคาขายสินคากับอยุธยาไปดวย สวนพมานั้นเมืองแพรเคยถูกปกครองโดยพมาอยู
ในชวงสั้นๆ แตสิ่งที่ไดรับจากพมา คือ รูปแบบศิลปกรรมที่พบตามวัด เชน เสาหงส (เสาที่มีรูป
หงสอยูปลายเสา) ตุงกระดาง (ตุงที่ทําดวยไมแกะสลัก) ที่วัดหลวง พระพุทธรูปสานจากไมไผ
แลวลงรักปดทอง เปนตน
สรุป การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบของเมืองแพรเกิดขึ้นจากอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมของอาณาจักรลานนา เพราะเมืองแพรในยุคนี้มีความใกลชิดและสัมพันธกับเมือง
ลานนาในฐานะที่ตนเปนเมืองขึ้น การแผอํานาจทางการเมืองของอาณาจักรลานนาไดนํารูปแบบ
และแบบแผนของโครงสร า งและองค ป ระกอบของเมื อ งแบบล า นนา ตลอดจนได นํ า
พระพุทธศาสนาเขามาเผยแผในเมืองแพรดวย ในยุคนี้เมืองแพรจึงปรากฏประตูเ มืองที่มีชื่อ
ทิศทางตามแบบแผนลานนา ซึ่งคลายคลึงกับประตูเมืองและทิศของประตูเมืองลําพูน ปรากฏ
รูปแบบสิ่งปลูกสรางแบบลานนา ไดแก พระธาตุบนดอย (พระธาตุชอแฮและพระธาตุจอมแจง)
พระธาตุกลางเมือง (พระธาตุมิ่งเมือง) ขวงเมือง สะดือเมือง คุมเจาหลวง และศิลปะแบบ
ล า นนาในวั ด ต า งๆ บริ เ วณภายในเขตกํ า แพงเมื อ งมี บ ทบาทเป น ทั้ ง ศู น ย ก ลางการปกครอง
ศาสนา และการตั้งถิ่นฐาน
5.3 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2325-2453) 128 ป
1) ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน
ในยุคนี้สายน้ําสําคัญที่ลอเลี้ยงเมืองแพรนั้น ยังคงเปนหวนแมแคมและน้ําแมสาย โดยมี
การผันน้ําเขามายังพื้นที่เมืองดวยระบบเหมืองฝายแบบดั้งเดิม และภายในเขตเวียงก็นาจะยังมีบึง
เหนือและบึงใตอยู น้ําในบึงทั้ง 2 แหง เปนน้ําฝนและน้ําใตดินเมื่อถึงฤดูแลงน้ําจะแหงไปเอง เมื่อ
เริ่มมีน้ําในชวงหนาฝน ในบึงจะมีสัตวพวกกบ อึ่งอาง ปลา เปนแหลงอาหารยามหนาฝนดวย แต
ไมปรากฏวาชาวบานนําน้ําในบึงนี้ไปใชแตอยางใด ระหวางบึงทั้งสองแหงมีสายน้ําเชื่อมตอกัน 2
22

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
87.
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สาย สายตะวันออกน้ําไหลผานขางวัดพระบาทซึ่งในอดีตไมมีตลาดรานคา น้ําไหลมาทางหนาวัด
พระรวงผานบานสันกลางทางทิศตะวันออกลงสูบึงใต สวนสายตะวันตกไหลผานบานปงสนุกหรือ
บานปงสุนันท ผานบานสันกลางทางทิศตะวันตกถึงหมูบานพระนอนทางใต

บึงเหนือ
สายน้ํา
ตะวันตก

สันกลาง
สายน้ํา

สันพระนอน ตะวันออก
สน
พระรวง
บึงใต

ที่มา : การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552) ขอมูลภาพพื้นฐานจาก สุรพล ดําริหกุล ขวงเมืองและวัดหัวขวง:
องคประกอบสําคัญของเมืองในดินแดนลานนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549)

ภาพ 5.5 ตําแหนงที่สนั นิษฐานวานาจะมีบึงน้าํ อยูภายในเขตเวียงแพร
พื้นที่ระหวางบึงทั้ง 2 แหง ทําใหเกิดแนวเนินดินที่แบงออกเปน 3 สัน สันทางตะวันออก
เรียกตามชื่อวัดพระรวงวา “สันพระรวง” สันดานกลางมีรองน้ําเล็กๆ ไหลผานกลายเปนถนนคุม
เดิมในปจจุบันกลายเปนแนวสันสองสัน แตหมูบานนี้เรียกรวมกันวา “บานสันกลาง” สวนสัน
ตะวันตกเรียกวา “สันพระนอน” 23
การตั้งถิ่นฐานของคนภายในเมืองมีลักษณะเกาะกลุมโดยมีวัดเปนศูนยกลางชุมชน การ
ปกครองเมืองแพรยังเปนการปกครองโดยระบบเจาเมือง ซึ่งเจาเมืองมีการตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณ
ศูนยกลางเมือง และเจานายสายตางๆ กระจายเปนกลุมตามวัดที่ตนศรัทธาและเปนโยมอุปฏฐาก
โดยมีวัดเปนศูนยกลางติดๆ กับบานเจานาย ลอมรอบดวยกลุมขาทาสบริวารและเหลาราษฎรที่
ภักดีตอสกุลนั้นๆ และศรัทธาวัดนั้นๆ เมื่อมีการเปดสัมปทานปาไมขึ้น ทําใหมีคนตางถิ่นเขามา
ตั้งถิ่นฐานในเมืองแพรมากขึ้น ซึ่งอยูบริเวณนอกเขตกําแพงเมือง
23

ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และประวัติศาสตรทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 109.
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2) รูปแบบสิ่งปลูกสราง
คันดิน หรือ กําแพงเมือง
ในยุคนี้เมืองแพรไดเปนสวนหนึ่งของสยามประเทศแลว บานเมืองสงบสุขไมมีการสูรบ
แยงชิงอํานาจตอกัน ดังนั้นบทบาทของกําแพงเมืองแพรในดานการปองกันขาศึกศัตรูจึงไมจําเปน
แลว แตยังคงมีความจําเปนในเรื่องการปองกันน้ําทวม เพราะสภาพภูมิประเทศของเมืองแพร
ไมไดเปลี่ยนแปลงไป ยังคงเปนพื้นที่ราบลุมที่มีทางน้ําหลายสายไหลมาบรรจบกับแมน้ํายมจาก
ฝงตะวันออกของเมืองซึ่งเปนพื้นที่สูงกวาภายในเมือง ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมทั้งจาก
ลําน้ําทางฝงตะวันออกและจากการเออลนของแมน้ํายม
คูน้ํา หรือ คูเมือง
คูเมืองแพรในชวงนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลง คูเมืองยังคงทําหนาที่เปนทีก่ ักเก็บไวใชภายใน
เมือง ตามแบบภูมิปญญาดั้งเดิมของเมืองแพร
ประตูเมือง
ประตูเมืองแพรทั้ง 4 ประตู ยังคงมีหนาที่เปนทางเขาออกของเมือง ชาวบานอาวุโสเลาวา
มีกฎเกณฑที่ชาวบานรับรูวาจะเขาออกในเวียงได โดยจะมีการปดเปดประตูเปนเวลา และไมให
เขาในตอนกลางคืน จากการบอกเลาเมื่อประมาณ 70-80 ปมาแลวก็ยังใชงานประตูเมืองที่เปนไม
ปดเปดเขาออกกันอยู ความกวางของประตูมีขนาดเพียงเกวียนและชางสามารถผานเขาออกได
สะดวกเทานั้น ประตูเมืองแพรในทิศตางๆ24 มีดังนี้ (แผนที่ 5.3)
- ประตูชัย อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง (ภาพ 5.6) ชาวบานเชื่อวาเปน
ประตูมงคลและเปนชื่อมาแตดั้งเดิม ใชประตูนี้โดยเฉพาะเมื่อไปรบหรือรบกลับมาแลวเพื่อความ
เปนมงคล และใชสําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง เปนประตูที่ตอกับถนนโบราณซึ่งตัดตรงไปสู
พระธาตุชอแฮ เปนเสนทางที่ชาวเมืองแพรใชเดินเทาไปนมัสการพระธาตุในงานเทศกาลไหวพระ
ธาตุประจําป
- ประตูศรีชุม เปนประตูที่อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตรงขามกับประตูชัยติดกับ
วัดศรีชุม ซึ่งเปนวัดที่เกาแกวัดหนึ่งในเขตกําแพงเมืองแพร ประตูนี้เปนทางออกไปสูทาน้ําใน
แมน้ํายม ทาน้ําที่อยูในบริเวณนี้มีชื่อวา “ทาน้ําศรีชุม”
- ประตูยั้งมาหรือประตูเลี้ยงมา อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแถบวัด
หัวขวงตรงขามกับประตูมาร

24

ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และประวัติศาสตรทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 90.
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ที่มา:: พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ (มมนตรี ธัมมเมธี), เลาเรื่องเมืองแแพรในอดีต,(ลําาปาง: จิตวัฒนาการพิ
น
มพ
ลําปาง, 2548), หนา 9.

ภาพ 5.6
5 ประตูชัยกกอน พ.ศ.24440
- ประตูมาร
า เปนประตูตูที่สําคัญอีกประตู
ป หนึ่งอยูยูทางทิศตะวัันตกเฉียงใตของเมื
ข อง
ตรงขามกับประตู
ป ยั้งมา ชาวแพร
ช
ในอดีดีตถือวาเปนประตู
ป ผี เนื่องจากประตู
ง
นี้เเปนทางผานใในการนํา
ศพออกไปฝงและเผานอก
ง
กเขตกําแพงเมมือง หากผูใดทําผิดจะมีการประหารแ
ก
แลวนํามาทิ้งไว
ไ ที่ประตู
มาร หรือทําการประหาร
า
รที่ประตูมารร บริเวณนี้มีพระพุทธรูปชื่อ “หลวงพพอพระวิชิตมาร” เปน
พระพุทธรูปเก
เ าวัดบางนางเหลียว นักโทษประหาร
โ
มักจะมาไหวขอไมใหโดนปประหาร คนเกาแกใน
เมืองแพรยืนยันวา นักโทษบางคนถูกประหารที
ป
่สนามหลวงแลวถูกนําใสเกวียยนไปทิ้งไวทประตู
ปี่
น ี้
ความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิ
บ
บัตของการใช
ขิ
ประะตูมาร คือ การเคลื
ก
่อนยาายศพออกไปเผาทาง
อ ผานหนาจวนผู
า
วา หรือคุ
อ มเจาหลวงง หากมีการเคคลื่อนศพไปใในบริเวณนั้นจะต
จ อง
ประตูมารตองไม
ผานดานหลังคุ
ง มหรือจวนแทน เพราะถืถือเปนสิ่งอัปมงคล
ม ทัง้ เจานายและสาม
า
มัญชนก็จะเผผาที่ประตู
มารเชนเดียวกั
วน
วัด
ง ยังคงปกครองดวยรระบบเจาเมือง และเจาเมืองตลอดจนเเจาสายสกุลที่สืบทอด
เมืองแพร
เชื้อสายเจาเมืองในยุคกอนหน
อ านั้น ยุคนี้เปนยุคที่บานเมืองสงบสุข ประกออบกับเมืองแพพรในชวง
ไ มีการทําสัมปทานป
ม
าไมม โดยเริ่มแรกนั
แ ้นเปนกาารทําไมในกิจจการของเจาเมื
เ องและ
พ.ศ.2415 ได
เจาสกุลตางๆ เปนนายทุนใหญ ดังนั้นเศรษฐกิจของเมื
ข องแพรรสําหรับเจานนายและเจาสกุ
ส ลตางๆ
ในชวงนี้จึงเฟฟองฟูมาก จึงไดมีการทํานุ
า บํารุงพระพพุทธศาสนาดดวยการบูรณะะวัดที่สกุลขอองตนเปน
อุปฏฐากอยู ตลอดจนมีการสร
ก างวัดประจํ
ป าตระกูลหรื
ล อสกุลตางๆ
ง ขึ้น ไดแก วัดพงษสุนันันท วัด
พระรวง วัดศรี
ด บุญเรือง ซึ่งวัดเหลานี
า ้อยูภายในเเขตกําแพงเมืองแพรทั้งสิ้น
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กลุมสายสกุลของเจาในเมืองแพร ซึ่งเปนผูอุปฏฐากวัดประจําตระกูลของตน สามารถ
แบงไดเปน 7 กลุม คือ 1) กลุมวัดหัวขวง-วัดศรีบุญเริง วัดศรีบุญเริงเปนวัดราง ปจจุบันเปนที่ตั้ง
ของเรือนจําจังหวัดแพร เจาในกลุมนี้ไดแก กลุมขัติยะวรา กลุมวังซาย กลุมอุตรพงษ วราราช
นามวงศ 2) กลุมวัดศรีชุม กลุมตระกูลบุตรรัตน วังซาย แกนหอม (แกนจันทรหอม) เมืองพระ ใย
ญาณ วงศพระถาง 3) กลุมวัดพระนอน-วัดปงสนุก (วัดพงษสุนันทปจจุบัน) กลุมตระกูลวงศพระ
ถาง วงศบุรี 4) กลุมวัดหลวง กลุมตระกูลรัตนวงศ ชํานาญราษฎร มหายศปญญา (วงศบุรี) 5)
กลุมวัดไชยอารามพระบาท (พระบาทมิ่งเมืองวรวิหารปจจุบัน) กลุมตระกูลเจาหลวงพิมพิสาร เจา
หลวงพิริยะเทพวงศ กลุมตระกูลขัติยะวรา วงศพระถาง มหายศปญญา อิ่นคําลือ หัวเมืองแกว
6) กลุมวัดศรีบุญเรือง กลุมตระกูลแสนศิริพันธุ ผาทอง วงศวรรณ 7) กลุมวัดพระรวง กลุม
ตระกูลมหายศปญญา หัวเมืองแกว วงศเมืองแกน วังซายบางสาย สารศิริวงศ เตมีย 25 (ภาพ
5.7)

1
2
4

5

3
7
6

ที่มา: การวิเคราะห, ผูวิจัย, 2552.

ภาพ 5.7 แผนผังตําแหนงกลุม สายสกุลเจาในเมืองแพร (ระหวางรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 5)
ตอมาใน พ.ศ.2428 เปดสัมปทานปาไมใหบริษัทบอมเบเบอรมาของอังกฤษและบริษัท
อีสตเอเชียติกของเดนมารค เขามาทําสัมปทานไมสักในเมืองแพร ชาวพมาและไทใหญซึ่งเปนคน
25

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550), หนา 217-219.
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ในบังคับอังกฤษ เริ่มหลั่งไหลติดตามชาวอังกฤษเขามาทั้งในฐานะลูกจางบริษัทและในฐานะลูก
ชวงทําไม ตลอดจนเขามาขอสัมปทานทําไมเอง ชาวตางชาติที่เขามาทําไมจะมีการตั้งถิ่นฐานอยู
ภายนอกเขตกําแพงเมือง และไดสรางวัดหรือศาสนสถานที่ตนศรัทธาไว ไดแก ชาวเงี้ยวหรือไท
ใหญหรือพมาที่เขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณถนนน้ําคือและถนนยันตรกิจโกศลในปจจุบัน ไดสรางวัดที่
มีศิลปะแบบพมาไว ไดแก วัดจองเหนือหรือวัดจอมสวรรค วัดจองกลางหรือวัดสระบอ
แกว และวัดจองใตหรือวัดตนธง (แผนที่ 5.3)
พระธาตุบนดอย
พระธาตุบนดอยถือเปนแบบแผนของเมืองลานนาในแถบเมืองภาคเหนือ เมืองแพรมีพระ
ธาตุช อแฮเปน พระธาตุบ นเชิ งดอยช างผาดา นมาตั้ ง แตสมัย ที่ไดรับอิท ธิพ ลและแบบแผนทาง
วัฒนธรรมลานนา ในยุคนี้ยังคงมีศรัทธาในพระธาตุชอแฮคนเมืองแพรถือพระธาตุชอแฮเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง และยังคงมีประเพณีนมัสการพระธาตุชอแฮประจําทุกป โดยใชเสนทาง
ดั้งเดิมสายเจริญเมืองตอไปยังถนนชอแฮ เปนงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 9 ค่ํา - ขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) ของทุกป 26
พระมหาธาตุกลางเมือง
พระมหาธาตุกลางเมืองเปนองคประกอบของแบบแผนลานนาที่ตองอยูคูกับหอคําคุมแกว
เมืองแพรมีพระธาตุมิ่งเมืองอยูบริเวณใจกลางเมืองขางๆ กับคุมเจาหลวงพิริยะเทพวงศ จาก
การศึกษาของสุรพล ดําริหกุล พบวาไดมีการสถาปนาพระเจดียมิ่งเมืองเปนพระธาตุกลางเมือง
และไดถือเปนมิ่งเมืองของเมืองแพรตามแบบแผนเมืองลานนาดวย
ขวงเมือง
ข ว งเมื อ งในยุ ค นี้ น า จะมี ก ารใช เ ป น ที่ ว า งเพื่ อ การประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนาและ
การเมือง โดยมีการเรียกบริเวณนี้วา “สนามหลวง” หรือ “เคาสนามหลวง” ซึ่งมีบทบาทหนาที่
คลายกับขวงเมือง เห็นไดชัดเจนในสมัย ร.5 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนมณฑล
เทศาภิบาล ตองการพื้นที่วาราชการเพิ่มซึ่งแตเดิมวาราชการในคุมเจาหลวง ดังนั้น จึงใชพื้นที่
โลงวางบริเวณขางคุมเจาหลวงมาเปนลานโลงเพื่อวาราชการและประกอบกิจกรรมตางๆ ของเมือง
คุมเจาหลวง
คุมหลวงของเจาผูครองนครแพร เชื่อวาอยูบริเวณใจกลางเมืองแพร คุมเจาหลวงเปน
ตั ว แทนของอํ า นาจการปกครองเมื อ ง ซึ่ ง เที ย บได กั บ การเป น หอคํ า คุ ม แก ว ที่ ป รากฏในเมื อ ง

26

ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และประวัติศาสตรทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 113.
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เชียงใหม เมืองลําปาง และเมืองนาน ตําแหนงของคุมเจาหลวงองคสุดทายของเมืองแพรหรือเจา
พิริยะเทพวงศ และคุมเจาหลวงพิมพิสาร ซึ่งอยูบริเวณกลางเมืองเชนกัน (ภาพ 5.8)

ที่มา: พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ (มนตรี ธัมมเมธี), เลาเรื่องเมืองแพรในอดีต,(ลําปาง: จิตวัฒนาการพิมพ
ลําปาง, 2548), หนา 4.

ภาพ 5.8 (ซาย)คุมเจาหลวงพิริยะเทพวงศกอน พ.ศ.2440
และ(ขวา)คุมเจาหลวงพิมพิสาร ปจจุบนั คือโรงเรียนนารีรัตน
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ 5
ตําแหนงขาหลวงประจําเมืองเปนตัวแทนจากสวนกลาง ใน พ.ศ.2445 จึงไดเกิดเหตุการณกบฏ
เงี้ยวปลนเมืองแพร ชาวเงี้ยวเผาทําลายทรัพยสินและชีวิตของราษฎรและราชการที่มาจากการ
ปกครองสวนกลาง ภายหลังเจาพิริยะเทพวงศลี้ภัยไปอยูที่เมืองหลวงพระบาง และไมมีการ
แตงตั้งเจาเมืองอีกตอไป นับแตนั้นคุมเจาหลวงจึงไมมีเจาอาศัยอยูอีกเลย
สะดือเมือง,หลักเมือง
พื้นที่ภายในเขตกําแพงเมืองแพรมีบริเวณหนึ่งที่อยูติดกับโรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร
ใกลกับศาลากลางจังหวัด ซึ่งในอดีตบริเวณนี้เรียกวา “สะดือเมือง” เปนที่ตั้งของศาลเล็กๆ ที่
ชาวบานเรียกวา “ตูบผี” ตอมาพื้นที่นี้ไดถูกถางตัดตนไมใหญออกและนําเอาหลักศิลาจารึกหลัก
หนึ่งที่พบในวัดรางศรีบุญเริงในบริเวณเรือนจําจังหวัดแพรในปจจุบันมาไว แลวยึดถือวาเปนหลัก
เมืองแพร 27

27

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), หนา
81.

8. พระธาตุจอมแจง
9. วัดศรีบุญเรือง
10. วัดพระรวง
11. วัดจอมสวรรค
12. วัดสระบอแกว
13. วัดตนธง

เหมืองคา

8

หวยน้ําแคม

7

ดอยเล็ง

น้ําแมสาย

ดอยชางผาดาน

หวยน้ําแคม

ประตูเมือง
วัด
แมน้ําสายหลัก
แมน้ําสายรอง, สายยอย
พระธาตุมิ่งเมือง
บริเวณที่สันนิษฐานวาเปน
“ขวงเมือง”
คุมเจาหลวง
สะดือเมือง
เสนทางนมัสการพระธาตุ
ชอแฮ

ไมมีมาตราสวน

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

แผนที่ 5.3 รูปแบบสิ่งปลูกสรางของเมืองแพรยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2325-2453)

1.คันดิน/กําแพงเมือง
2.คูน้ํา
3.วัดหลวง
4.วัดศรีชุม
5.วัดพระนอน
6.วัดหัวขวง
7.พระธาตุชอแฮ

น้ําแมสาย

6
ประตูศรีชุม
12
3 4
5
ชัย
10 ประตูเหมื
องหลวง เหมืองแดง
9 1 2
ประตูมาร
14
เหมืองหิต

11
ประตูยั้งมา

แมน้ํายม

คําอธิบายสัญลักษณ
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3) รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง
สิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 นั้น สันนิษฐานวามีการปลูกสราง
เปนบานพักอาศัยแบบพื้นถิ่นผสมผสานกับบานเรือนของชาวตางถิ่นที่เขามาอาศัยอยูในเมืองแพร
หลั ง จากมี ก ารทํ า สั ม ปทานป า ไม วั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการสร า งบ า นเรื อ นน า จะทํ า จากไม เพราะมี
ทรั พ ยากรไม ค อ นข า งมากในเวลานั้ น บ า นเรื อ นของคนดั้ ง เดิ ม มั ก เกาะกลุม กั น โดยมี วั ดเป น
ศูนยกลางอยูภายในเขตกําแพงเมือง และบานเรือนชาวเงี้ยวและชาวตางชาติที่อยูรอบนอกกําแพง
เมือง นาจะมีการตั้งถิ่นฐานเกาะกลุมกันอยูในชนชาติเดียวกัน และมีวัดหรือศาสนสถานที่ตน
ศรัทธาอยูบริเวณศูนยกลางการตั้งบานเรือน
สิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นในยุคนี้นาจะมากขึ้นกวาในยุคหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนา
เพราะดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจการทําไมสักและการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานถนน
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต จึงทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น
4) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
เมืองแพรในยุคนี้สันนิษฐานวา กิจกรรมการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ หลากหลาย
ขึ้น เพราะมีคนเขามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น พื้นที่แลกเปลี่ยนสินคาที่แนนอน ซึ่งนาจะเปนบริเวณ
ประตูชัย พื้นที่สถาบันศาสนาเพิ่มขึ้นจากการสรางวัดของเจาเมืองและเจาสกุลตางๆ ตลอดจน
ศาสนสถานของชาวตางถิ่นที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยูนอกกําแพงเมือง และพื้นที่ราชการที่นาจะเปน
สัดสวนชัดเจนมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล พื้นที่ในการ
วาราชการหรือการทํางานราชการมีหลายภาคสวนในการดูแลเมือง จึงนาจะมีพื้นที่สาธารณะ
สําหรับเปนสถานที่ราชการสําหรับขาราชการที่ทํางาน เปนพื้นที่สวนกลางไมใชคุมเจาองคใดองค
หนึ่งดังเชนอดีตอีกตอไป
5) รูปแบบโครงขายการสัญจร
ยุคที่มีการสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานมากที่สุด คือ สมัยรัชกาลที่ 5 แตเริ่ม
มีการพัฒนาระบบถนนมาตั้งแตชวงที่เริ่มมีการเปดสัมปทานปาไมแลว หรือตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3
เปนตนมา สันนิษฐานวาเสนทางสัญจรภายในเขตกําแพงเมืองนั้นคงเปนทางเดินที่ใชมาตั้งแต
ดั้งเดิม พัฒนาแผวถางใหเปนทางที่กวางขวางขึ้น ยังไมมีการกอสรางเปนถนนเชนปจจุบัน โดย
รูปแบบนั้นสันนิษฐานวาคงใกลเคียงกับปจจุบันคือเปนแบบตารางกริด สวนถนนนอกเขตกําแพง
เมือ งที่ สํ า คั ญคื อ ถนนเจริญเมือง น า จะพัฒ นามากจากเสน ทางดั้ง เดิม เพราะเปน เสน ทางไป
นมัส การพระธาตุชอแฮมาตั้ งแตอดีต นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 ทรงไดโปรดใหสรางทางรถไฟโดยมีสถานีถึงเดนชัย แตเสนทางรถไฟนี้ไมไดสําเร็จในรัช
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สมัยของทาน แตถึงอยางไรก็เปนทางรถไฟที่ไดมาจากพระประสงคของพระองค ในการพัฒนา
ระบบโครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ ความเจริ ญ ก า วหน า ทางด า นกายภาพ เศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีจากชาติตะวันตก
นอกจากนั้นในสมัยนี้ ยังมีการคมนาคมทางน้ําเปนการคมนาคมเพื่อการขนสงสินคา
ตั้งแตมีการใหสัมปทานปาไม การทํากิจการปาไมสักของเมืองแพร ทําใหมีไมทอนใหญขนสงไป
ขายยังตางบานตางเมือง การเดินทางเพื่อการขนสงทางบกจึงไมสะดวก ดวยขอจํากัดดานขนาด
ของสินคา จึงใชเสนทางขนสงทางน้ํา ดวยการนําไมลองตามลําน้ําแมยมลงไปขายยังเมืองอื่นๆ
ทางภาคกลาง(ภาพ 5.9)

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร(แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550)หนา 216.

ภาพ 5.9 (ซาย) การลองซุงไมสักในแมนา้ํ ยม จังหวัดแพร
และ (ขวา) ทอนไมสักในแมน้ํายมบริเวณทาน้ําบานเชตวัน อําเภอเมืองแพร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.
2325-2453)
สภาพความเปนอยูของชาวเมืองแพรในยุคนี้ มีวิถีชีวิตความเปนอยูในรูปแบบที่ไมตอง
รีบเรง ชาวบานอยูกันแบบสบายๆ ถึงหนานาก็ทํานาเพื่อผลิตขาวไวรับประทานตลอดป (ภาพ
5.10) สวนกับขาวใชวิธีหาวันตอวัน การทํามาหากินจากอาชีพเกษตรกรรม และเนื่องจากสภาพ
ปาไมมีความอุดมสมบูรณเปนที่อยูของสัตวปา ชาวเมืองจึงลาสัตวเพื่อการยังชีพและจับปลาใน
แมน้ํายม สวนเครื่องมือเครื่องใชก็ทําขึ้นมาเองจากภูมิปญญาดั้งเดิม เชน เครื่องจักสาน เครื่อง
เหล็ก เปนตน การแลกเปลี่ยนสินคากับเมืองอื่นๆ ยังมีไมมากนัก เนื่องจากอุปสรรคทางดานการ
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คมนาคมขนสง ตองเดินทางดวยมาตางหรือวัวตางเพื่อขนสินคา (ภาพ 5.10) สวนใหญมีพอคา
ชาวจีน เงี้ยว และคนตางเมือง เดินทางนําสินคาเขามาคาขายแลกเปลี่ยนที่เมือง

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร(แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550) หนา253.

ภาพ 5.10 การทํานาแบบดัง้ เดิมโดยใชแรงงานคนและควายในการทํางาน

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ประวัติศาสตรเมืองแพร(แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550)หนา247

ภาพ 5.11 (ซาย) การเดินทางโดยใชมา เปนพาหนะ
(ขวา) ทีพ่ ัก วัวตาง-มาตาง ของคาราวานที่ขนสินคาขายตางเมือง
“...ภายหลังการทําสัญญาเบาริ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไทยตองยินยอมเปดประเทศใหมี
การคาขาย โดยไมตองผานกษัตริย ซึ่งผูกขาดการคาขาย การเก็บภาษี นครรัฐตางๆ รวมทั้ง
เมืองแพร ก็เริ่มไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ และถูกดึงใหเขาไปอยูในกระบวนการการคาโลก
ภายใตแนวความคิดเสรีนิยมของประเทศมหาอํานาจตะวันตกอยางเลี่ยงไมได...” 28 เมืองแพรถูก
ดึงเขาไปอยูในกระบวนการคาของโลก ตั้งแตเริ่มใหสัมปทานตัดไมสักแกบริษัทตางชาติ ยุคของ
เจ า หลวงเป น ต น มา โดยลั ก ษณะเศรษฐกิ จ ของเมื อ งแพร ใ นช ว งนี้ เกิ ด จากกลุ ม คนที่ อ ยู ใ น
28

กลุมลูกหลานเมืองแพร, สาวความเรื่องเมืองแพร (แพร : ไทยอุตสาหกรรมการพิมพ, 2548), หนา 123. อางจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550), หนา 323.
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เศรษฐกิจ 2 แบบ คือ 1) กลุมคนที่อยูในระบบทุนนิยม ตามกระบวนการการคาโลก ไดแก คนที่
ทํางานเปนลูกชวงการทําไมสัก คนงานรับจางในปา ซึ่งสวนใหญเปนชาวขมุ ไทใหญ และคน
แพรที่มีเกวียน กลุมนี้เปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูงแตมีจํานวนนอยที่สุด และ 2) กลุมชาวเมืองแพร
ทั่วไป ไดแก ชาวไรชาวนา ชางฝมือขนาดเล็ก กลุมนี้เปนคนสวนใหญของเมืองแพรมีกําลังซื้อต่ํา
ยังชีพดวยผลผลิตจากนาไรที่ปลูกไวเพื่อบริโภค เปนลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเอง สินคาที่
บริโภคก็เปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต เชน เกลือ มีด จอบ เมี่ยง อาหารแหงบางอยางที่ไม
สามารถผลิตไดดวยตัวเอง29
อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณคนเมืองแพร ในยุคที่มีการทําสัมปทานปาไมสักของ
เมืองแพร ก็เปนชวงที่เศรษฐกิจของเมืองแพรรุงเรืองที่สุด มีกิจกรรมทางการคาขายอยางคึกคัก
จากคําบอกเลาวา “ ในสมัยนั้นมีรานอาหารและสุราเพื่อความบันเทิงในตอนกลางคืนเปดบริการ
หลายราน เปนซุมเล็กๆ ลักษณะเหมือนเลาไก เหตุที่มีรานอาหารแบบนี้ไดเพราะการเงินการคา
มีความคลองตัว คนเมืองแพรบางสวนจึงพรอมจายเพื่อหาความบันเทิง อีกทั้งยังมีพวกคนที่ทํา
หนาที่สงไมสักในเวลากลางคืน ในเวลาสายๆ ก็จะออกมาเก็บเงิน กลางวันพักผอนแลวเย็น
จนถึงค่ําก็ดื่มสุราหาความสําราญและทํางานสงไมในตอนดึกเปนประจํา สังเกตจากการแตงกาย
ใสเสื้อมอฮอมและหมวกสีน้ําตาล นอกจากนี้รานคาขายของตางๆ ในเมืองแพรก็มีความคึกคัก
มากในยุคนี้” 30
สรุป ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2325-2453) เมืองแพรมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพหลังจากที่มีการเปดสัมปทานปาไมขึ้น และ
จากการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาสมั ย ใหม ใ นรั ช สมั ย ของ รั ช กาลที่ 5
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเจาเมืองเปนการปกครองแบบเทศาภิบาล
เกิดความตองการพื้นที่ในการจั ดการราชการ ทําใหบทบาทของขวงเมืองแพรเปนการใชเพื่อ
กิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น คุมเจาหลวงลดบทบาทลงตั้งแตหลังเหตุการณกบฏเงี้ยวปลนเมือง
มีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลายและชัดเจนขึ้น การตั้งถิ่นฐานของคนตางถิ่นที่เขามาทําไมใน
เมือ งแพรบริ เ วณนอกเขตกํ า แพงเมื อง จนทํา ให เ กิดวัด หรือ ศาสนสถานต า งๆ ตามที่ ก ลุ ม คน
เหลานั้นศรัทธา และในบริเวณเขตกําแพงเมืองเจานายและเจาสายสกุลตางๆ ไดบูรณะและสราง
วัดประจํ าตระกู ลขึ้น บริ เวณภายในเขตกําแพงเมือ งมีบทบาทเป น ทั้ งศู น ยกลางการปกครอง
ศาสนา และการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิม สวนการตั้งถิ่นฐานของชาวตางถิ่นจะอยูภายนอกเขต
กําแพงเมืองแพร
29

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550)

30

สัมภาษณ นายเลิศศักดิ์ ทองแดนไทย, ครู คศ.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร, 6 กรกฎาคม 2551.
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5.4 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) ชวงเวลา 97 ป
1) ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐานในเมืองแพรในยุคนี้ ภายในเขตกําแพงเมืองมีลักษณะเกาะกลุมตามกลุม
การตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมอยางชัดเจนซึ่งมีวัดเปนศูนยกลาง และมีการตั้งถิ่นฐานใหมบริเวณภายนอก
เขตกําแพงเมือง ตามเสนทางคมนาคมที่เกิดขึ้น ในยุคนี้มีการพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐาน
ของเมืองโดยเฉพาะถนน ซึ่งกอใหเกิดการขยายตัวของสิ่งปลูกสรางมากมาย จนกระทั่งเหมือง
ฝายดั้งเดิมไดถูกกลบถมเพื่อใชพื้นที่ในการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานและการคมนาคม มีการวาง
ระบบทอน้ําแทนรองเหมืองเดิม แตไมสามารถรองรับน้ําที่หลากมาจากที่สูงได ทําใหระบบการ
ระบายน้ําจากดอยชางผาดานทางฝงตะวันออกของเมืองไมสะดวกดังเดิม จึงเปนสวนหนึ่งของ
สาเหตุน้ําทวมในเมืองแพร
นอกจากนี้ระบบบึงหนองที่สันนิษฐานวามีตั้งแตอดีตนั้น ปจจุบันบริเวณที่เคยเปนบึง
เหนือใชเปนปลูกสรางสถานที่ราชการ มีเพียงบริเวณบึงใตอยูทางตอนใตเวียงในเขตโรงเรียนปาไม
ที่ยังคงเห็นเปนบออยู ซึ่งในหนาฝนน้ําก็ขังอยูในบริเวณนี้ (ภาพ 5.12)

ที่มา: (ซาย) ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบ
ความเชื่อ และประวัติศาสตรทองถิ่น,(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 109.(ขวา) ผูวิจัย, 7

กรกฎาคม 2551.

ภาพ 5.12 บึงใตที่เหลืออยูในปจจุบนั บริเวณภายในเขตโรงเรียนปาไม
2) รูปแบบสิ่งปลูกสราง
กําแพงเมือง
การศึกษากําแพงเมืองแพรในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453พ.ศ.2550) ผูวิจัยไดแปลภาพถายทางอากาศประกอบกับการสัมภาษณและทบทวนเอกสารจาก
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ทองถิ่นถึงการเปลี่ยนแปลงของคันดินหรือกําแพงเมืองแพร จึงไดแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวง
คือ ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป และระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2550 ชวงเวลา 51 ป
ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป
กําแพงเมืองแพรอยูคูกับเมืองแพรมาตั้งแตยุคสรางเมืองจนถึงปจจุบัน เดิมมีบทบาท
หนาที่ในการปองกันขาศึกและน้ําทวม หลังจากเมืองแพรเขาเปนสวนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร
บานเมืองมีความสงบมากขึ้นไมมีการรบ เมื่อเวลาผานไปคนรุนหลังที่ไมมีความรูเกี่ยวกับคุณคา
ความสําคัญของกําแพงเมือง ก็ไดทําลายกําแพงเมืองลงเรื่อยๆ จากการทบทวนเอกสาร31 ทําให
ทราบวา สวนที่ถูกบุกรุกมากที่สุด คือ บริเวณตั้งแตประตูมารซีกตะวันตก ซึ่งติดตอกับบานเชตวัน
ตลอดแนวผานบานพระนอน บานศรีชุม บานหัวขวง รวมถึงบริเวณหนาตลาดสดเทศบาลเมือง
แพร จนถึงหนาศาลเจาพอขวัญเมือง เนื่องจากราษฎรและหนวยงานราชการเขาไปปลูกสราง
อาคารที่อยูอาศัยอยางถาวรจํานวนมาก ลักษณะการตั้งบานเรือนมักอยูชิดกําแพงเมืองดานใน
บานเรือนที่ไปตั้งอยูบนกําแพงเมืองมีไมมากนัก สวนดานนอกริมกําแพงมีประชาชนเขาไปขุดถาก
กําแพงเมืองเขาไปตั้งบานเรือน โดยเฉพาะชาวบานเชตวัน สอบถามจากผูสูงอายุที่อาศัยอยูได
ความวา ในสมัยที่น้ําทวมเมืองแพรครั้งใหญเมื่อ พ.ศ.2484 นายวัง ศศิบุตร ผูแทนราษฎรจังหวัด
แพรไดใหประชาชนที่ประสบภัยน้ําทวม ไมมีที่อยูอาศัยเขาไปตั้งบานเรือนได จากนั้นชาวบานก็
ไดยึดเปนที่อยูอาศัยจนถึงปจจุบัน
จากประตูศรีชุมถึงประตูใหมกําแพงเมืองหลายสวนที่ถูกสรางใหเปนถนน เพื่อการสัญจร
ไปมาบางสวนยังเปนแนวกําแพงเมืองสูงปรากฏชัดเจน ทั้งนี้คาดวาเอาไวปองกันน้ําทวมจาก
แมน้ํายมลนฝง ผูสูงอายุเลาใหฟงวา ถาน้ําทวมมากๆ น้ําไหลเขาตัวเมืองไดแลวมักแหงยาก
เพราะลักษณะตัวเมืองเปนแองกระทะลึกเขาไปตอนกลาง ปญหาการรุกล้ําสรางที่อยูอาศัยมีมาก
ขึ้นเรื่อยๆ บางบานใชวิธีขยายพื้นที่ของตัวบานออกไป แมจะไมใชลักษณะบานที่สรางเปนหลังขึ้น
ใหมก็ตาม โดยเฉพาะในดานบนกําแพงเมืองแถบบานศรีชุมและบานหัวขวง ซึ่งนับวาแตละบาน
มักสรางสูงกวาปกติโดยทั่วไป เพราะทุกบานมักสรางใหเทากับระดับถนนซึ่งอยูบนสุดของกําแพง

31

ขอมูลสิ่งแวดลอมศิลปกรรมจังหวัดแพรเอกสารวิชาการตามโครงการสํารวจและจัดทําขอมูลสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

ระยะที่ 2, หนา 28. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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1

2

1. ถนนรอบเมืองที่สรางโดยใชสวนหนึง่ ของกําแพงเมืองบริเวณบานศรีชุมและการ
สรางบานเรือนบนกําแพงเมือง

2. ถนนรอบเมืองที่สรางโดยใชสวนหนึง่ ของกําแพงเมืองบริเวณบานหัวขวงและการ
สรางบานเรือนบนกําแพงเมือง
ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 2550)

ภาพ 5.13 กําแพงเมืองบริเวณที่ถูกบุกรุกและทําลาย พ.ศ.2497
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เมือง นอกจจากนั้นบริเวณ
ณหลังวัดหัวขขวงมีชาวบานปลูกบานไมชั้นเดียวใตตถุนสูงบนแนนวกําแพง
เมือง และมีแนวโนมวากาารสรางบานจจะเพิ่มขึ้นอีก (ภาพ 5.13)

ที่มา : องคการบริหารสวนจังหวัดแพพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร(แพรร: เมืองแพรการพิพิมพ, 2550) หนนา 138.

ภาพ 5.14 สภาพกําแพพงเมืองดานทิศตะวันออก บริเวณบานพพระรวง
ระยยะที่ 2 พ.ศ.22498-2550 ชวงเวลา 51 ป
กําแพงเมื
แ องแพรรบริเวณหนาตลาดสดเทศศบาลเมืองแพพรจนถึงประตูชัย มีการปปลูกสราง
อาคารรานคคาบนกําแพงเมือง มีการรปรับกําแพงเมืองใหต่ําลง กําแพงเมืองและตัวอาาคารเปน
กรรมสิท ธิ์ของวั
อ ด เมธัง ก ราวาส จากกบริเ วณประะตูชั ย ถึง บา นศรี
น บุญเรืองใในชว งนี้กําแพงเมื
แ
อง
บางสวนถูกทํทาลายไป บางส
บ วนยังอยูในสภาพดี และบางสวนถู
ว กรุกล้ําทําลายดานหลังสถานี
ตํารวจภูธร มีบานพักเรือนแถวของข
อ
า
าราชการตํ
ารวจตั
ร ้งอยูเกือบตลอดแนว และมีการถถากดินลง
เพื่อทําสวนแและเลี้ยงสัตว ทําใหกําแพพงเมืองบางลงง และเมื่อปลลาย พ.ศ.25441 กลุมพอคาชาวจีน
ในเขตเทศบาลเมืองแพรร ไดขุดทลายยกําแพงเมืองส
ง วนที่เปนที่ตั้งของศาลเจาพอแสนชัชัย ซึ่งอยู
น ตรประกายย เพื่อสรางศาลเจาพอแสนนชัยขึ้นใหม (ภาพ 5.16 บบริเวณที่ 1 แลละ แผนที่
ดานหลังรานมิ
5.4)
ถัดจากสี
จ ่แยกวิชัยราชาบริ
ย
เวณ
ณบานศรีบุญเรือื ง มีการสรรางพระสังกัจจจายนบนกําแพงเมือง
ถึงแมจะมีการทํ
า าลายกําแพงเมื
แ องบางสวน (ภาพ 5.16 บริเวณทีที่ 2) แตก็นับววาเปนสิ่งที่ดเพราะทํ
ี
า
ใหประชาชนนไมบุกรุกเขาไปสรางที่อยูอาศัยบนกําแพงเมือง ถัดมาทางกํ
ด
าแแพงดานทิศใตตที่ติดกับ
โรงเรียนการปาไมแพร กํกาแพงดานนีนี้ถูกทําลายรุกล้ําเพื่อสรางบ
ง านพักรับรรองของโรงเรีรยน และ
บานพักของออาจารย บางงสวนถูกแปลลงสภาพไป เชน มีการขุดกําแพงเมืองเพื่อทําถนนนเชื่อมตอ
บริเวณโรงเรียนสวนที่อยูในกํ
ใ าแพงเมือง
อ และสวนทีที่อยูนอกกําแพงเมื
แ อง สววนที่เปนกําแพพงเมืองที่
สมบูรณยังเหลืออยูในสวนที
ว ่ติดกับประตู
ป มารประะมาณ 50 เมมตร (แผนที่ 5.4) และขณ
ณะนี้ทาง
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เทศบาลเมืองแพรไดปรับปรุงและตกแตงบริเวณนี้ใหเปนสวนสาธารณะชื่อวา สวนสาธารณะประตู
มาร เพื่อใหประชาชนใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ (ภาพ 5.15)

ที่มา : ผูวิจัย, 30 ตุลาคม 2550

ภาพ 5.15 สวนสาธารณะประตูมารบริเวณประตูมารทางทิศใตของเมืองแพร
คูเมือง
การศึกษาคูเมืองแพรในยุคยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453พ.ศ.2550) ผูวิจัยไดแปลภาพถายทางอากาศประกอบกับการสัมภาษณและทบทวนเอกสารจาก
ทองถิ่นถึงการเปลี่ยนแปลงของคูเมืองแพร จึงไดแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวง คือ ระยะที่ 1 พ.ศ.
2453-2497 ชวงเวลา 44 ป และระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2550 ชวงเวลา 51 ป ดังนี้
ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป
น้ําในคูเมืองสมัยกอนที่มีการจัดตั้งเทศบาลนั้น มีความสะอาดและอุดมสมบูรณมาก
สามารถจับปลา งมหอย จับสัตวน้ําได และเดิมคูเมืองก็มีอยูรอบกําแพงเมืองอยางสมบูรณ 32 คู
เมืองบริเวณประตูชัย ถูกถมเพื่อสรางเปนที่อยูอาศัยนานกวาที่จะเห็นรองรอยเดิม และเมื่อครั้ง
พ.ศ.2492-2496 (โดยประมาณ) คูเมืองทางดานทิศใตตั้งแตถนนวิชัยราชาตัดกับสี่แยกถนนรอง
ซอไปตามถนนรองซอไปเกิดการตื้นเขิน ฝายบริหารเทศบาลเมืองแพรในขณะนั้นจึงไดนําดินมาถม
คูเมืองเสีย ดังนั้นคูเมืองในบริเวณนี้จึงหายไป 33(แผนที่ 5.4)

32

สัมภาษณ ขันทอง คุณาคํา, คาขาย, 5 กรกฎาคม 2551.

33

สัมภาษณ วรพร บําบัด, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร, 6 กรกฎาคม 2551.

127

3

1
2

1. บริเวณที่จอดรถดานหลังวัดเมธังกราวาสและศาลเจาพอแสนชัยบริเวณประตูชัย

2. พระสังกัจจายนบริเวณกําแพงเมืองดานหลังวัดศรีบุญเรือง

3. สวนสาธารณะและทางเดินบนกําแพงเมืองบริเวณประตูใหม
ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 2551)

ภาพ 5.16 การเปลี่ยนแปลงของกําแพงเมืองคูเมืองแพรในปจจุบัน

แ
ม
น

้ํายม

6 เมฆหวาก

5 ประตูใหม

4 ประตูมาร

3 ประตูยั้งมา

2 ประตูศรีชุม

1 ประตูชัย

วัดศรีบุญเรือง

ถน

หลักเมือง

งซอ
อ

ร
น

6

1

สถานีตํารวจ

วัดเมธังกราวาส

วัดหัวขวง

5

ถน
น

เจร
ิญเม
ือ

ง

ม
านให
ถนนบ

ตําแหนงสถานที่สําคัญ
ทางน้ํา
แมน้ํายม
กําแพงเมือง
คูเมือง
ขวงเมือง

ชองทางเขาออกที่เกิดพ.ศ.2490

ประตูเมือง
ประตูเมืองที่เกิดพ.ศ.2482

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบ
และองคประกอบทางกายภาพของเมื
ทางกายภาพของเมืองแพร องแพร”

ที่มา: จากการแปลภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2497

แผนที่ 5.4 รูปแบบสิ่งปลูกสรางในเวียงแพร ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาล
ที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)
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แผนที่ 5.5 รูปแบบสิ่งปลูกสรางในเวียงแพร ระยะที่ 2 พ.ศ.2497-2550 ยุครัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบ
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ทางกายภาพของเมืองแพร องแพร”

ที่มา: จากการแปลภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2545
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ระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2550 ชวงเวลา 51 ป
คูน้ํานี้ปจจุบันมีความกวางประมาณ 10 เมตร คูเมืองสวนที่อยูในบริเวณใกลประตูใหม
นั้น ทางเทศบาลเมืองแพรในสมัยที่ผานมา หรือ เมื่อไมเกิน 4-5 ปที่ผานมานี้ ไดทําการขุดลอก
และตกแตงใหมใหลึกมากขึ้นและไดสรางขอบคูเมืองสวนนี้ดวยกอนหินและซีเมนต เพื่อกักเก็บน้ํา
ไวใ ช ใ นการดั บเพลิ ง ทํ า ให คูเ มื อ งมีลั ก ษณะผิ ด แผกไปจากเดิม ซึ่ ง เปน เพี ย งขอบดิ น เท า นั้ น
บริเวณที่เหลือบางสวนตื้นเขิน จนสามารถเดินขามไดอยางสะดวกในฤดูแลง และบางสวนถูกถม
ทําลายจนมองไมเห็นสภาพเดิม อีกทั้งยังมีการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณนี้ จากการสัมภาษณ
ทราบวา ทางเทศบาลไดนําแนวคิดการสรางลานน้ําพุดนตรีจากประเทศอิตาลี มาใชเปนแนวทาง
ในการสรางลานสาวกอด จึงไดขุดกําแพงเมืองบริเวณประตูใหมเพื่อปรับภูมิทัศน แตชาวบานไม
เห็นดวย โครงการนี้จึงถูกยกเลิกไปและบริเวณที่ถูกขุดจึงกลายเปนสวนสาธารณะในปจจุบันนี้
(ภาพ 5.16 บริเวณที่ 3)
คูเมืองดานหลังวัดเมธังกราวาสถูกทําลายโดยการถมคู เพื่อสรางถนนรอบวัดเมธังกรา
วาส (แผนที่ 5.5) นับวาเปนการกระทําที่ขาดความเขาใจในระบบการระบายน้ําของคนสมัยกอน
แตเดิมคูเมืองสวนหนึ่งใชเปนที่ระบายน้ําจากการปลอยน้ําใหไหลจากตําบลปาแดงผานที่นามา
ตามลําเหมืองบานทุง หลังตลาดบานทุง สันเหมืองหลวง มาถึงคูเมืองดานขาง และหลังวัดเม
ธังกราวาสไปถึงประตูใหม แนวลําเหมืองเหลานี้ระบายน้ําเขาที่นา สวนผัก ใชเปนทางระบายน้ํา
ของบานเรือนที่อยูนอกกําแพงเมือง ปจจุบันเสนทางน้ําไหลหรือลําเหมืองตางๆ ไดถูกถมไปหมด
เพื่อสรางอาคาร ปญหาการระบายน้ําในเขตเทศบาลเมืองแพรชวงบานทุง (ยานการคา) ถึง
บริเวณสถานีตํารวจภูธรแพร ถนนเจริญเมือง เมื่อฝนตกหนักน้ําไหลไมทันจะทวมบริเวณถนน ทํา
ใหการสัญจรมีปญหา และในบริเวณเดียวกันนี้ เอกชนไดเชาที่วัดสรางตึกบนกําแพงเมือง และมี
การสรางที่เก็บรถไวใตถุนตึก โดยขุดกําแพงเมืองลงไปอีก และสรางอาคารรุกล้ําเขาไปในเขตคู
เมือง ทําใหคูเมืองแคบลง
บริเวณดานทิศใตใกลสี่แยกถนนวิชัยราชาบริเวณที่มีการสรางพระสังกัจจายนบนกําแพง
(ภาพ 5.16 บริเวณที่ 2 และ แผนที่ 5.5) คูเมืองดานนอกบริเวณนั้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2520 ยัง
สามารถมองเห็นเปนลักษณะคูน้ําไดอยางชัดเจน แตปจจุบันถูกชาวบานรุกล้ําประกอบกับการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมืองแพร ในสมัยที่ผานมาไดนําดินลูกรังมาถม
ซึ่งคาดวาจะใหเปนที่สรางที่อยูอาศัย หรืออาจจะตัดเปนถนนรอบกําแพงเมืองดานนอกไปเชื่อมกับ
ถนนเหมืองหิตดานฌาปนสถานประตูมารตอไป
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ประตูเมือง
การศึกษาประตูเมืองแพรในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453พ.ศ.2550) ผูวิจัยไดแปลภาพถายทางอากาศประกอบกับการสัมภาษณและทบทวนเอกสารจาก
ทองถิ่นถึงการเปลี่ยนแปลงของประตูเมืองแพร จึงไดแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวง คือ ระยะที่ 1
พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป และระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2550 ชวงเวลา 51 ป ดังนี้
ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป
ในชวงนี้มีการขุดชองกําแพงบริเวณประตูเดิม เพื่อขยายใหเปนทางเขาออกเชื่อมกับถนน
สายตางๆ นอกเมือง34 ลักษณะของประตูเมืองแพร จากการสํารวจเบื้องตนของกลุมนักโบราณคดี
ที่เขามาขุดแตงเจดียวัดศรีชุมประมาณป พ.ศ.2539 พบวา มีแนวกออิฐทับสันกําแพงในสวนที่อยู
สองขางชองประตูเมือง แตไมสามารถระบุไดวาลักษณะของกําแพงอิฐเปนรูปแบบใด ประตูเมือง
แพรทั้ง 4 ประตูมีความสําคัญมากในสมัยอดีต จนกระทั่งในยุคนี้ก็ยังคงทําหนาที่เปนทางเขาออก
ของเมือง (ภาพ 5.20 5.21 และแผนที่ 5.4) คือ
- ประตูชัย อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง เดิมทีเปนประตูที่ใชในการเดิน
ทางเขาออกในการทําศึกเพื่อความเปนศิริมงคล และตอนรับแขกบานแขกเมือง ในยุคนี้เนื่องจาก
บานเมืองสงบสุขแลว แตบทบาทความสําคัญของประตูนี้ยังคงอยู เนื่องจากการเกี่ยวเนื่องกับชื่อ
ที่เปนมงคล ซึ่งในการเดินทางมักเขาออกประตูนี้ และใชเปนทางเขาออกในการตอนรับแขกบาน
แขกเมือง (ภาพ 5.17)

ที่มา: พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ (มนตรี ธัมมเมธี), เลาเรื่องเมืองแพรในอดีต,(ลําปาง: จิตวัฒนาการพิมพ
ลําปาง, 2548), หนา 51.

ภาพ 5.17 ขบวนเจานายและบุตรหลานเจานครแพร รับเสด็จรัชกาลที่ 7
เขาสูประตูชัยของเมืองแพร
34

สัมภาษณ พัชราภรณ พันธุรัตนธาดา, ครู คศ.4 (ผูเชี่ยวชาญสังคมฯ) รร.นารีรัตน, 5 กรกฎาคม 2551.
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- ประตูศรีชุม ในชวงนี้ประตูศรีชุมใชเปนทางเขาออกของเมืองที่ติดกับแมน้ํายม
การเดินทางขามแมน้ํายมใชสะพานแขวน ซึ่งสรางขึ้นจากไม นอกจากนี้มีการใชเรือขามฟากไปสู
อีกฝงของแมน้ํายม
- ประตูยั้งมาหรือประตูเลี้ยงมา ยังคงใชเปนประตูที่พอคาตางถิ่นนํามาหรือวัวตาง
มาพัก แตบทบาทของประตูนี้เริ่มลดลง เพราะการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปใชรถยนตเปน
พาหนะ
- ประตูมาร ยังคงใชประตูนี้เปนทางผานในการนําศพออกไปฝงและเผานอกเขต
กําแพงเมือง เปนเขตปาชาและที่ประหารนักโทษ บริเวณนี้ในอดีตเปนปาใหญมีตนสักขึ้นอยูเปน
จํานวนมากและมีสัตวปาอาศัยอยู ภายหลังเมื่อมีการกอสรางโรงเรียนปาไมและโรงเรียนการชาง
ชาย ซึ่งปจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคแพร ไดพบโครงกระดูกมนุษยฝงอยูเปนจํานวนมาก
เมื่อประมาณ พ.ศ.2482 มีการขุดกําแพงเมืองเพิ่มเพื่อทําประตูขึ้นอีก คือ ประตู
ใหม อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ถัดจากประตูยั้งมามาทางตะวันออก เพื่อเปน
เสนทางเชื่อมระหวางตัวเมืองแพรกับถนนยันตรกิจโกศล ซึ่งเปนเสนทางสายหลักที่สําคัญใน
จังหวัดแพร การสรางประตูใหมนี้ไดมีการขุดกําแพงเมืองและถมน้ําคือ เมื่อสรางแลวเสร็จไดนิมนต
พระสงฆมาทําพิธีเปดประตูใหม แตเดิมนั้นไดมีการเจาะกําแพงเพื่อเปนทางเขาออกเล็กๆ ของ
ชาวเมืองและชาวเงี้ยวที่อยูนอกเมืองบริเวณถนนยันตรกิจโกศล ตอมาไดเห็นความสําคัญของการ
สัญจรเชื่อมโยงกับอําเภออื่นๆ มาก จึงทําประตูใหมขึ้นมา (ภาพ 5.18 และ แผนที่ 5.4)

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ประวัติศาสตรเมืองแพร(แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550)หนา8

ภาพ 5.18 ภาพในอดีต พระสงฆกาํ ลังเจริญพระพุทธมนตในพิธีสืบชะตาที่ประตูใหมเมืองแพร
จากการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ ทําใหทราบวา เมื่อประมาณ 60 ปที่
แลว หรือ ประมาณ พ.ศ. 2490 ไดมีการขุดกําแพงเมืองเพื่อทําทางเขาออกเพิ่มขึ้นอีก 1 แหง ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง บริเวณสี่แยกถนนวิชัยราชาในปจจุบัน ซึ่งเปนบริเวณที่เชื่อมโยง
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ระหวางบานสีลอหรือชุมชนศรีบุญเรืองกับบานทุงตอมหรือชุมชนรองซอที่อยูนอกกําแพงเมือง
เสนทางนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเวลาไลเลี่ยกับประตูใหม เริ่มจากชาวบานสัญจรขามและเจาะแนว
กําแพงเมืองทีละเล็กละนอยจนเปนทางเกวียนเพื่อออกไปทําไรนาที่อยูนอกเมือง ในที่สุดจึงไดมี
การตัดถนนวิชัยราชาทับทางเกวียนที่มีอยูเดิม กําแพงเมืองถูกตัดขาดเห็นชัดเจนจนถึงปจจุบัน
เรียกบริเวณนี้วา “เมฆหวาก” ซึ่งไมถือวาเปนประตูเมือง แตเปนเพียงทางเขาออกอีกทางหนึ่งของ
เมืองที่มีการตัดกําแพงเมืองไปเทานั้น (ภาพ 5.19 และแผนที่ 5.4)

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย,7 กรกฎาคม 2551)

ภาพ 5.19 บริเวณเมฆหวาก ซึง่ เกิดจากการตัดถนนทะลุกําแพงเมืองบริเวณสี่แยกวิชัยราชา

ที่มา: สุรพล ดําริหกุล ขวงเมืองและวัดหัวขวง: องคประกอบสําคัญของเมืองในดินแดนลานนา (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549) หนา 69.

ภาพ 5.20 ตําแหนงองคประกอบเมืองแพร พ.ศ.2497
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1
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6

1. ประตูชัย

2. ประตูศรีชุม

3. ประตูยั้งมา

4. ประตูมาร

5. ประตูใหม

6. เมฆหวาก

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 2551)

ภาพ 5.21 ประตูเมือง 5 ประตู และ 1 เมฆหวาก ของเมืองแพร
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ระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2550 ชวงเวลา 51 ป
ในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) ระยะที่ 2 ยุค
รัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) เมืองแพรมีประตูเมืองทั้งหมด
5 ประตู กับอีก 1 เมฆหวาก ไมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแตความสําคัญของความเปน “ประตู” ของ
เมืองเกาที่สอดคลองกับคติความเชื่อในการสรางเมืองมาแตเดิมไดลดลง ประตูเมืองแพรดั้งเดิม
ทั้ง 4 ประตู คือ ประตูชัย ประตูยั้งมา ประตูศรีชุม และประตูมาร ไดลดบทบาทลง จากเดิมประตู
แตละประตูจะมีความสําคัญในทางคติความเชื่อของเมืองประกอบกับวิถีชีวิตของชาวเมืองแพรใน
สมัยกอน เมื่อบานเมืองสงบสุข ปราศจากการรบกับขาศึกศัตรู ประตูชัย ซึ่งเปนประตูที่ใชใน
การออกทัพเพื่อเดินทางไปรบกับศัตรูปองกันบานเมือง ชื่อของประตูชัยใหความหมายในความเชื่อ
วาจะตองไดรับชัยชนะกลับมา ปจจุบันความเชื่อเรื่อง “ชื่อ” ของประตูนี้ก็ยังมีอยู เปนประตูที่ใช
ตอนรับแขกบานแขกเมือง และชาวเมืองบางคนก็ยังถือเคล็ดในการเดินทางปลอดภัยตองออกทาง
ประตูนี้ เมื่อเมืองมีการพัฒนามากขึ้น วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเคยเดินทางดวย
มา วัว เทียมเกวียน ตอมามีรถยนต รถจักรยานยนตที่ทําใหการเดินทางสะดวกรวดเร็วมาก
กวาเดิม ประตูยั้งมาก็ไมจําเปนอีกตอไป ปจจุบันเปนเสนทางไปบานหัวดง ชาวแพรสวนใหญ
ไมไดใชประตูนี้ ทําใหชื่อประตูยั้งมาเกือบเลือนหายจากความทรงจําของชาวแพรรุนใหม ประตูศรี
ชุมก็เปนเพียงทางออกเพื่อเชื่อมตอกับบานเรือนนอกเวียงและชุมชนทางฝงบานมหาโพธิ์ ที่มีการ
สรางสะพานขามแมน้ํายมทําถนนเชื่อมโยงถึงกัน

ที่มา: ผูวิจัย, 31ตุลาคม 2550

ภาพ 5.22 ฌาปนสถานประตูมาร
สวนประตูมารยังคงเปนประตูที่นําศพออกไปนอกเมือง เพราะชาวเหนือไมนิยมสรางเมรุ
เผาศพไวในวัด และปาชาฝงศพจะตองอยูนอกเวียงไปทางดานใตหรือเลยไปจากทางออกประตู
มาร เพราะฉะนั้นวัดเกาแกดั้งเดิมในเวียงสวนใหญจึงไมมีเมรุเผาศพ ฌาปนสถานของเมืองแพร
อยูนอกเวียงทางดานทิศใต ติดตอกับประตูมาร (ภาพ 5.22) ในสมัยกอนเมื่อมีคนตายจะทําพิธี
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สวดอภิธรรมที่บาน เมื่อครบกําหนดวันแลวจึงนําศพออกจากบานเดินทางไปเผาที่นอกเวียง โดย
จะตองไมผานหนาคุมของเจาหลวง ซึ่งถือเปนการใหความเคารพชนชั้นปกครองบานเมือง
วัด
ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) เมืองแพรมีวัดที่
เกิดขึ้นใหมบริเวณภายนอกเขตกําแพงเมือง ซึ่งเปนไปตามการขยายตัวของเมือง ซึ่งขยายออกไป
ทางตะวันออก นอกจากนั้นยังพบศาลเจาจีนบริเวณถนนเจริญเมือง ซึ่งเปนบริเวณที่เปนยาน
การคาดั้งเดิมตั้งแตชาวจีนเขามาตั้งถิ่นฐาน และนอกจากนี้ยังพบโบสถคริสตและสุสานของขาว
มุสลิมบริเวณถนนยันตรกิจโกศล ซึ่งเปนเปนบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานเดิมในยุคที่เพิ่งเขามาตั้งถิ่น
ฐานในเมืองแพร
พระธาตุบนดอย
ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) เมืองแพรมีพระ
ธาตุสําคัญที่เปน ปูชนี ยสถานคูบานคู เมือง คือ พระธาตุชอแฮ ซึ่ง ยังคงเปน เชนนั้นมาจนถึง
ปจจุบัน เห็นไดจากการที่ยังคงมีประเพณีนมัสการพระธาตุชอแฮในวันขึ้น 9 ค่ํา - ขึ้น 15 ค่ํา เดือน
4 (ประมาณเดือนมีนาคม) ของทุกป
พระมหาธาตุกลางเมือง
ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) พระมหาธาตุกลาง
เมืองเปนองคประกอบของแบบแผนลานนาที่ตองอยูคูกับหอคําคุมแกว เมืองแพรมีวัดพระบาทมิ่ง
เมืองอยูบริเวณใจกลางเมืองขางๆ กับคุมเจาหลวงพิริยะเทพวงศ เปนวัดที่ไดรวมวัด 2 วัดเขา
ดวยกัน ใน พ.ศ.2492 คือ วัดไชยอารามพระบาท มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู เปนวัด
ของเจาผูครองนคร และ วัดมิ่งเมือง อยูหางกันเพียงแคตรอกกั้น ดังนั้นวัดพระบาทมิ่งเมืองจึง
ถือเปนตัวแทนของพระมหาธาตุกลางเมืองตามแบบแผนของเมืองลานนา (ภาพ 5.23)

ที่มา : องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร(แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550) หนา 86.

ภาพ 5.23 วัดพระบาทมิง่ เมืองในอดีต
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ในยุคปจจุบันตัวแทนของพระมหาธาตุกลางเมืองยังคงเปนวัดพระบาทมิ่งเมือง ไดรับการ
บูรณะและปรับปรุงใหม อีกทั้งยังเปนวัดที่เปดสอนโรงเรียนปริยัติธรรม ซึ่งปจจุบันคือโรงเรียน
พุทธโกศัยวิทยา สิ่งสําคัญในวัดพระบาทมิ่งเมืองที่แสดงถึงการอุปถัมภพระศาสนาของเจาหลวง
เมืองแพรตอวัดพระบาทก็คือ พระคัมภีรโบราณที่ปกดวยไหมเปนภาษาลานนา ปกโดยแมเจาบัว
ไหลภรรยาของเจาหลวงพิริยะเทพวงศฯ เจาหลวงองคสุดทายของเมืองแพร ตั้งแต พ.ศ.2416 มี
อายุประมาณ 131 ป จัดแสดงไว ณ พิพิธภัณฑพระวิหารมิ่งเมือง (ภาพ 5.24)

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 31 ตุลาคม 2551)

ภาพ 5.24 วัดพระบาทมิง่ เมืองและพิพิธภัณฑพระวิหารมิ่งเมืองในปจจุบัน
ขวงเมือง
การศึกษาขวงเมืองแพรในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.
2550) ผูวิ จัยได แปลภาพถ ายทางอากาศประกอบกับการสัม ภาษณและทบทวนเอกสารจาก
ทองถิ่นถึงการเปลี่ยนแปลงของขวงเมืองแพร จึงไดแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวง คือ ระยะที่ 1
พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป และระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2550 ชวงเวลา 51 ป ดังนี้
ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป
ขวงเมืองหรือลานกวางสาธารณะของเมือง ที่ถูกใชเปนสถานที่สรางสวนราชการตางๆ
รองรอยของขวงเมืองสวนหนึ่งที่เหลืออยูจะเปนสนามกวางสําหรับทํากิจกรรมของเมือง (ภาพ
5.25) ซึ่งอยูระหวางดานหนาศาลากลางจังหวัดกับจวนผูวาราชการจังหวัด เดิมชาวเมืองแพรเรียก
พื้นที่นี้วา “สนามหลวง” หรือ “เคาสนามหลวง” ซึ่งมีบทบาทหนาที่คลายกับขวงเมือง เห็นได
ชัดเจนในสมัย ร.5 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนมณฑลเทศาภิบาล ตองการพื้นที่วา
ราชการเพิ่มซึ่งแตเดิมวาราชการในคุมเจาหลวง ดังนั้น จึงไดแบงพื้นที่คุมเจาหลวงมาเปนลานโลง
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เพื่อวาราชการ และตอมาไดรับการปรับปรุงสรางเปนสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ในปจจุบัน
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10.1 ไร 35 (แผนที่ 5.4)

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ประวัติศาสตรเมืองแพร(แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550) หนา320

ภาพ 5.25 ขวงเมืองใชเปนลานกิจกรรมการแสดงชกมวย
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จเมืองแพร พ.ศ.2469
ระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2550 ชวงเวลา 51 ป
ปจจุบันพื้นที่สาธารณะที่ใชประกอบกิจกรรมของเมือง คือ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.
9 (ภาพ 5.26) ซึ่งเดิมในสมัยอดีตเปนพื้นที่ที่ใชประกอบกิจกรรมทางการเมืองและการศาสนา
สวนสุ ข ภาพนี้ เ ป น ที่ จั ด กิ จ กรรมต า งๆ ของเมื อ งมากมาย ทั้ ง เป น ที่ จั ด การแข ง ขั น กี ฬ า เป น
สวนสาธารณะเพื่อการออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ ลานจัดงานกาชาด งานเทศกาลตางๆ
ของเมือง เชน งานลอยกระทง งานสงกรานต วันขึ้นปใหม เปนตน แมชาวเมืองจะไมผูกพันกับ
คําวา “ขวงเมือง” แตก็ใชพื้นที่สาธารณะที่สันนิษฐานวาเปนบริเวณขวงเมืองประกอบกิจกรรม
สาธารณะของเมืองไดอยางเดียวกับหนาที่ของขวงเมือง

35

สัมภาษณ พัชราภรณ พันธุรัตนธาดา, ครู คศ.4 (ผูเชี่ยวชาญสังคมฯ) รร.นารีรัตน, 5 กรกฎาคม 2551.
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ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 7 กรกฎาคม 2551)

ภาพ 5.26 สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9
คุมเจาหลวง
การศึกษาคุมเจาหลวงเมืองแพรในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.
2453-พ.ศ.2550) ผูวิจัยไดแปลภาพถายทางอากาศประกอบกับการทบทวนเอกสารจากทองถิ่น
ถึงการเปลี่ยนแปลงของคุมเจาหลวงเมืองแพร จึงไดแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวง คือ ระยะที่ 1
พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป และระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2550 ชวงเวลา 51 ป ดังนี้
ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป
คุมเจาหลวงในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)
ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 เปนคุมของเจาพิริยะเทพวงศฯ ซึ่งเปนเจาผูครองนครแพรองคสุดทาย
หลังเกิดเหตุการณเงี้ยวปลนเมืองแพรแพร เจาพิริยะเทพวงศฯยายไปอยูเมืองหลวงพระบาง คุม
เจาหลวงจึงกลายเปนที่ตั้งกองทหารมาจากกรุงเทพฯ ที่สงมารักษาความสงบเรียบรอยของเมือง
แพรอยูระยะหนึ่ง บริเวณที่ตั้งคุมเจาหลวงมีอาณาเขตถึงที่ตั้งของหองสมุดประชาชนจังหวัดแพร
และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพรในปจจุบัน ซึ่งบริเวณนี้เคยมีศาลาหลังใหญเปนคอกมา
เก า ต อ มาในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว มี ป ระกาศพระราชบั ญ ญั ติ
ประถมศึกษา บริเวณคอกมาเกาจึงใชเปนโรงเรียนชายประจําจังหวัด เรียกกันวา “โรงเรียนคอก
มา” ไดรับชื่อพระราชทานวา “โรงเรียนพิริยาลัย” เมื่อ พ.ศ.2455 และไดยายไปอยูบริเวณถนน
ยันตรกิจโกศลในเวลาตอมา
ตอมาคุมเจาหลวงกลายเปนจวนผูวาหรือบานพักผูวาราชการจังหวัดแพร อยูในความ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย เปนสถานที่ราชการ หมายถึงพื้นที่ปดสําหรับประชาชนทั่วไป แม
ลูกหลานเชื้อสายเจาเมืองพยายามจะสรางอนุสาวรียเจาหลวงพิริยะเทพวงศฯ ที่ดานหนาคุมก็มี
ปญหาอยูนานกวาจะสรางได
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ระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2550 ชวงเวลา 51 ป
คุมเจาหลวงเมืองแพรหรือจวนผูวาราชการจังหวัดในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึง
รัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) ระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2550 นี้ ไดเคยใชเปนที่ประทับแรมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ คราวเสด็จเยี่ยมราษฎร
จังหวัดแพรเมื่อ พ.ศ.2501 นอกจากนี้อาคารหลังนี้ยังไดรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี ให เ ป น สถาป ต ยกรรมดี เ ด น ประเภทอาคารสถาบั น และ
สาธารณะเมื่อ พ.ศ.2536
ต อ มาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ได รั บ มอบคุ ม เจ า หลวงเมื อ งแพร ม าจาก
กระทรวงมหาดไทยตั้งแต พ.ศ.2547 มีการปรับปรุงภายในคุมและตกแตงภูมิทัศนโดยรอบบริเวณ
แลว สร า งที่ พั ก หรื อ จวนผู วา ราชการจั ง หวัด ไว ดา นหลั ง ปจ จุบั น คุ ม เจ า หลวงเมืองแพรมี ฝ า ย
รับผิดชอบคือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดแพร และตั้งเปน
พิพิธภัณฑประจําเมืองแพร (ภาพ 5.27)

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 30 ตุลาคม 2551)

ภาพ 5.27 คุมเจาหลวงเมืองแพรในปจจุบนั ภายในจัดแสดงเปนพิพธิ ภัณฑ
สะดือเมือง, หลักเมือง
ในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) หลักเมืองแพร
หรือสะดือเมืองหรือเสาอินทขีลตามคติลานนานั้น คือ บริเวณศาลหลักเมืองปจจุบันที่สรางขึ้นใน
พ.ศ.2536 ซึ่งเกิดจากการที่กระทรวงมหาดไทยตองการใหสรางเสาหลักเมืองใหเปนมาตรฐานทั่ว
ประเทศ โดยนําคติมาจากการสรางเสาหลักเมืองที่กรุงเทพฯ เมืองแพรจึงขอพระราชทานไมมะยม
หินซึ่งเปนตนไมประจําจังหวัดมาทําเปนเสาหลักเมืองจากเดนชัย พรอมทั้งไดนําแผนหินศิลาจารึก
ที่กลาวถึงการสรางวัดศรีบุญเริงซึ่งอยูบริเวณเรือนจําจังหวัดแพรปจจุบัน นํามาไวเปนหลักเมือง
ดวย (ภาพ 5.28)
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ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 7 กรกฎาคม 2551)

ภาพ 5.28 ศาลหลักเมืองแพรในปจจุบัน
3) รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง
ในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) การศึกษา
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรไดแบงเปน 3
ระยะ ตามขอมูลภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2597 พ.ศ.2516 และ พ.ศ.2545 จากการศึกษาจาก
ขอมูลภาพถายทั้งสองปนี้ ทําใหเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงเมืองแพรไดอยางชัดเจนมากขึ้น
ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป
จากการสัมภาษณบุคคลในพื้นที่และศึกษาประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของเมืองแพร
เมืองแพรในยุคนี้ สันนิษฐานวาบานเรือนและสิ่งปลูกสรางยังมีไมมากและอยูเฉพาะบริเวณใน
เวียง สวนดานนอกกําแพงเมืองออกมาเปนปา และพื้นที่ทําการเกษตร ทุงนา ไร สวน จนถึง
พ.ศ.2497 บานเรือนและสิ่งปลูกสรางมีมากขึ้น และกระจุกตัวอยูเฉพาะในบางบริเวณ คือ
บริเวณในเวียง และบริเวณยานศูนยกลางพาณิชยกรรมหลักของเมือง นอกจากนี้พื้นที่รอบนอก
สวนใหญของเมืองยังคงเปนพื้นที่ปาและพื้นที่สําหรับทําการเกษตร
การศึกษาไดใชฐานขอมูลจากการแปลภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2497 ประกอบกับการ
สัมภาษณบุคคลในพื้นที่และศึกษาประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของเมืองแพรจากเอกสารตางๆ
สามารถวิเคราะหรูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง ดังปรากฏในแผนที่ 5.6
เปนการประมาณความหนาแนนของตําแหนงสิ่งปลูกสรางโดยวิธี Kernel Density ทําใหทราบวา
ใน พ.ศ.2497 บริเวณในกําแพงเมืองมีสิ่งปลูกสรางที่กระจุกตัวอยูเปนกลุมๆ ซึ่งแตละกลุมมี
ศูนยกลางเปนวัดที่ชุมชนศรัทธา36 จากภาพ 5.29 (หรือแผนที่ 5.6) ซึ่งไดขยายขอมูลการ
วิเคราะห รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูก สร างตอพื้น ที่ว างในบริเวณกําแพงเมื องแพร
พบวา กลุมสิ่งปลูกสรางที่ปรากฏนั้น มีลักษณะกระจุกตัวกันอยางเห็นไดชัด คือ กลุมสิ่งปลูก
36

สัมภาษณ ขันทอง คุณาคํา, คาขาย, 5 กรกฎาคม 2551.
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สรางบริเวณวัดหัวขวง กลุมสิ่งปลูกสรางบริเวณวัดพงษสุนันทและวัดหลวง กลุมสิ่งปลูกสราง
บริเวณวัดพระนอน และกลุมสิ่งปลูกสรางบริเวณวัดศรีบุญเรืองและวัดพระรวง นอกจากนี้สิ่ง
ปลู ก สร า งที่ มี ก ารกระจุ ก ตั ว มากที่สุ ดภายในพื้น ที่กํา แพงเมื อ งแพร คื อ สิ่ง ปลู ก สร า งบริ เ วณ
ประตูชัยบนถนนเจริญเมือง และจากภาพ 5.29 จะเห็นวามีพื้นที่วางแทรกตัวอยูระหวางสิ่งปลูก
สรางในกลุมชุมชนอยูมาก ในลักษณะรอบดานของสิ่งปลูกสราง คือ ลักษณะของบานเดี่ยวที่มี
พื้นที่วางเปนอาณาบริเวณของตนรอบดาน บริเวณที่อยูหางจากศูนยกลางชุมชนออกมามีสิ่งปลูก
สรางกระจายตัวอยูรอบๆ พื้นที่วางระหวางสิ่งปลูกสรางคอนขางกวาง และมีพื้นที่วางที่คอนขาง
กวางระหวางการกระจุกตัวของแตละกลุมสิ่งปลูกสรางในชุมชนตางๆ หากพิจารณาจากภาพถาย
ทางอากาศ พ.ศ.2497 ดังภาพ 5.29 ดานขวาจะเห็นไดวา พื้นที่วางสวนใหญเปนพื้นที่ที่มีตนไมปก
คลุมอยู มีพื้นที่โลงวางขนาดใหญอยูบริเวณศูนยกลางของเวียงแพร เปนพื้นที่สาธารณะของเมือง
ที่เรียกวา “ขวงเมือง” ตามความเชื่อของลานนา ในยุคนี้ยังไมมีการแบงชุมชนในการดูแลของ
เทศบาลเมืองแพรที่ชัดเจน แตมีการเรียกชื่อชุมชนกันตามชื่อวัดที่เปนศูนยกลาง
จากแผนที่ 5.6 เมื่อพิจารณาบริเวณนอกเขตกําแพงเมืองแพรทางทิศตะวันออก พบวามี
สิ่งปลูกสรางกระจุกตัวหนาแนนบริเวณถนนเจริญเมืองตลอดแนวจนถึงบริเวณสี่แยกบานทุง ซึ่ง
เปนบริเวณที่ถนนสายหลัก 2 เสนของเมืองตัดกัน คือ ถนนเจริญเมืองกับถนนยันตรกิจโกศล เปน
ยานการคาหลักที่สําคัญของเมือง มีพื้นที่วางเล็กนอยแทรกตัวอยูเปนระยะระหวางตําแหนงของ
สิ่งปลูกสราง และพื้นที่วางขนาดใหญบริเวณที่ลึกเขามาจากถนนสายหลักดังกลาว นอกจากนี้ยัง
มีสิ่งปลูกสรางเกาะตัวอยางกระจายตามถนนน้ําคือและถนนรองซอ มีพื้นที่วางระหวางสิ่งปลูก
สรางบริเวณนี้คอนขางมาก และพบพื้นที่วางภายนอกชุมชนจํานวนมาก เปนพื้นที่วางที่ไมมี
เสนทางคมนาคมเขาถึง จากการพิจารณาภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2497 (แผนที่ 5.7) พบวา
พื้นที่วางจํานวนมากนั้น สวนใหญเปนพื้นที่ปาและพื้นที่เกษตรกรรม สวนบริเวณฝงตะวันตกของ
แมน้ํายมนอกเขตเทศบาลเมืองแพรปจจุบันนั้น มีชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานกระจุกตัวอยูโดยรอบ คือ
ชุมชนบานมหาโพธิ์ ชุมชนบานสุพรรณ และชุมชนบานน้ําโคง

ภาพ 5.29 รูปแบบความหนาแนนของสิ่งปลูกสรางตอพืน้ ทีว่ างบริเวณภายในกําแพงเมืองแพร
ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

หมายเหตุ : ภาพปรับปรุงและขยายจากแผนที่ 5.4 เพิ่มเติมตําแหนงวัดสําคัญในเขตกําแพงเมืองแพร และภาพขวาใชภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2497 เปนพื้นหลัง
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สรุ ป รู ป แบบความหนาแน น ของมวลสิ่ ง ปลู ก สร า งต อ พื้ น ที่ ว า งของเมื อ งแพร ใ นยุ ค
รัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) กลุมสิ่งปลูกสรางสวนใหญใน
เขตกําแพงเมืองแพรเกาะกลุมกันบริเวณวัดสําคัญๆ ที่ชุมชนศรัทธา สิ่งปลูกสรางอยูในลักษณะ
การรวมกลุมกันแตไมหนาแนนมากนัก พื้นที่ภายในเขตกําแพงเมืองแพรนั้น เปนพื้นที่ที่มีการตั้ง
ถิ่นฐานมาแตโบราณ ลักษณะของสิ่งปลูกสรางในพื้นที่นี้สวนใหญเปนที่อยูอาศัยและสถานที่
ราชการ มีพื้นที่วางระหวางสิ่งปลูกสรางคอนขางมาก เพราะเปนที่อยูอาศัยในลักษณะบานเดี่ยว
และมีพื้นที่วางเพื่อสาธารณะประโยชนของเมืองอยูบริเวณศูนยกลางเมือง
ในบริเวณนอกเขตกําแพงเมืองแพรกลุมสิ่งปลูกสรางสวนใหญมักเกาะกลุมเรียงตัวกันไป
ตามเสนทางคมนาคมบนถนนน้ําคือ และถนนรองซออยางเบาบาง และบริเวณถนนเจริญเมือง
ตลอดเสนทางอยางหนาแนนพอสมควร จนกระทั่งถึงบริเวณสี่แยกบานทุงซึ่งเปนบริเวณที่มีการ
กระจุกตัวของสิ่งปลูกสรางคอนขางหนาแนน เพราะเปนยานที่มีการตัดกันของถนนสายหลัก คือ
ถนนเจริญเมืองและถนนยันตรกิจโกศล บริเวณดังกลาวทั้งหมดเปนบริเวณที่เปนยานพาณิชยกรรมหลักของเมืองแพร ตลอดเสนทางคมนาคมสายตางๆ พบพื้นที่วางระหวางสิ่งปลูกสราง
แทรกตัวอยูเปนระยะๆ คอนขางมาก และมีพื้นที่วางขนาดใหญอยูบริเวณลึกเขามาจากเสนทาง
คมนาคมสายต า งๆ เป น บริ เ วณที่ ไ ม มี ก ารตั ด ถนนเข า มาถึ ง ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น พื้ น ที่ ป า และ
เกษตรกรรม

แผนที่ 5.6 ความหนาแนนของมวลสิง่ ปลูกสรางตอพืน้ ที่วา งในเมืองแพร ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ยุครัตนโกสินทร
ตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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แผนที่ 5.7 ความหนาแนนของมวลสิง่ ปลูกสรางตอพืน้ ที่วา งในเมืองแพรเปรียบเทียบกับภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2497
ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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ระยยะที่ 2 (พ.ศ.22498-2516)
จากการแปลภาพพถายทางอากกาศ พ.ศ.25116 (แผนที่ 5.8) พบวา มมวลของสิ่งปลูลูกสรางที่
อ นั้นมีเพิพ่มมากขึ้นจาาก พ.ศ.24977 อยางเห็็นไดชัด บริเวณภายในเขขตกําแพง
เกิดขึ้นในเมืองแพร
เมือง (ภาพ 5.31) มีอาคคารบานเรือนเพิ
น ่มมากขึ้นและมี
น
ความหนาแนนของงมวลสิ่งปลูกสร
ก างตอ
พื้นที่วางมากกขึ้นอยางชัดเจน แตยังคงเกาะกลุ
ค
มกักนอยูในบริเวณชุ
ว มชนเดิมมที่มีวัดเปนศูนยกลาง
คือ กลุมสิ่งปลู
ป กสรางบริเวณวั
เ ดหัวขวง กลุมสิ่งปลูกสรางบริเวณ
ณวัดพงษสุนันนทและวัดหลลวง กลุม
สิ่งปลูกสรางบริ
ง เวณวัดพระนอน
พ
แลละกลุมสิ่งปลลูกสรางบริเวณวั
ว ดศรีบุญ
ญเรืองและวัดพระร
ด
วง
เพราะเปนกาารขยายตัวขอองสิ่งปลูกสรางประเภทที
า
พั่พกอาศัยที่เกิดจากการแบงสรรที่ดินใหลูกหลาน
ที่แตงงานมีครอบครั
ค
วแยกกจากบานใหหญ แตก็ยังคงสร
ค างบานออยูในรั้วเดียวกันกับบานพพอแมหรือ
ใกลๆ กันอยูในละแวกเดี
ใ
ย น ลักษณ
ยวกั
ณะของบานพพักอาศัยยังเปปนแบบบานเเดี่ยวที่มีอาณ
ณาบริเวณ
รอบดา น ทํ าใหพื้ น ที่วา งระหว า งสิ่งปลู
ง ก สรา งมีน อ ยลงกวา เดิม นอกจาากนี้บริ เ วณตตลาดสด
อ ตรงประตูชัชยมีสิ่งปลูกสร
ส างเกาะกลุมกั
ม นอยูอยางหนาแนนตามมเสนทางคมนนาคมบน
เทศบาล ซึ่งอยู
ถนนเจริญเมืมือง ในลักษณ
ณะของรานคคาอาคารพาณิ
ณิชย พื้นที่วางระหว
า
างสิ่งงปลูกสรางแททรกตัวอยู
เล็กนอย (ภาาพ 5.30) แลละพื้นที่วางโดยรวมภายใในเขตกําแพงงเมืองแพร ที่ยังคงเหลืออยู
อ เพื่อใช
เปนพื้นที่วางสาธารณะอ
ง
ยางชัดเจน คือ ที่วางที่ติติดกับคุมเจาหลวง ซึ่งเคยยเปนที่วาราชชการของ
เจาเมือง ในนชวงเวลาดังกล
ก าวใชเปนพื้นที่สาธารณะะเพื่อการพักผผอนหยอนใจจและประกอบบกิจกรรม
ตางๆ ของเมืมือง ในชื่อขออง “สวนสุขภาพเฉลิ
ภ
มพระะเกียรติฯ ร.9””

ที่มา:: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภาพ 5.30 ภาพขยายจากแผนที่ 5.88 บริเวณตลาดสดเทศบาลลหนาประตูชัยยบนถนนเจริญเมื
ญ อง

ภาพ 5.31 รูปแบบความหนาแนนของสิ่งปลูกสรางตอพืน้ ทีว่ างบริเวณภายในกําแพงเมืองแพร
ระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2516 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

หมายเหตุ : ภาพปรับปรุงและขยายจากแผนที่ 5.8 เพิ่มเติมตําแหนงวัดสําคัญในเขตกําแพงเมืองแพร และภาพขวาใชภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2516 เปนพื้นหลัง
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นอกกจากนี้ บริ เวณนอกเขต
เ
ตกํ า แพงเมื อ ง (แผนที่ 5..8) พบสิ่ ง ปลูลู ก สร า งที่ เ ป นอาคาร
พาณิชยเรียงรายต
ง อๆ กัน ในรูปแบบการเกาะกลุมกั
ม นตามเสนทางคมนาคม
น
มมากขึ้น คือ บริเวณ
1 จากภาพ 5.32
5 เปนบริเวณถนนเจริ
เ
ญ องตลอดดเสนทางมีสิ่งปลูกสรางเกาาะกลุมอยางหนาแนน
ญเมื
มากขึ้นจนถึงบริ
ง เวณสี่แยกกบานทุง บริริเวณถนนตัดใหม คือ ถนนนราษฎรดําเนิน ซึ่งขนานนกับถนน
เจริญเมืองเปปนถนนที่เชื่อมระหว
อ
างถนนนรองซอและะถนนยันตรกิกิจโกศล และะถนนสันเหมืมืองหลวง
เกิดการขยายยตัวของอาคาารสิ่งปลูกสรางไปยั
า งพื้นทีทีท่ ่เี คยเปนที่นา ทุงกวาง แและปารกรางบางส
ง
วน
และสิ่งปลูกสร
ส างที่เกิดขึ้นระหว
น
างถนนนทั้งสองเสนเกาะกลุ
น
มกัันอยางหนาแนนจนเกือบเป
บ นเนื้อ
เดียวกัน ทําให
า พื้นที่วางรระหวางอาคาารในบริเวณนีนี้มีนอยมาก (ภาพ 5.32) และในบริเวณ
ณ 2 เปน
บริเวณถนนยยันตรกิจโกศศลและถนนน้น้ําคือ การเกาะกลุมของสิสิ่งปลูกสรางตตามเสนทางคคมนาคม
เพิ่มขึ้น และะมีสิ่งปลูกสรางเกิดขึ้นในนพื้นที่วางระะหวางถนนทัทั้งสองเสนนี้ ซึ่งเดิมเคยเปนพื้นที่
เกษตรกรรม ที่นา และสสวนของประชากรในเมือง สิ่งปลูกสรรางที่เกิดขึ้นเกกาะกลุมตามมเสนทาง
คมนาคมสายยยอยหรือถนนนซอยที่ตัดเขขาสูพื้นที่ตอนนในที่หางจากกถนนหลัก

2

1
ที่มา:: การวิเคราะห, ผูผวิจัย, 2552.

ภาาพ 5.32 ภาพพขยายจากแผผนที่ 5.8 บริเวณถนนเจริ
ว
ญ องไปจนถึถึงถนนชอแฮ
ญเมื
และะบริเวณถนนรราษฎรดําเนิน
บริเวณทิ
ว ศใตของงเมืองแพร มีสิ่งปลูกสรางเกาะกลุมกัันตามถนนรองซอและถนนนเหมือง
หิต และพื้นที่ตอนในระหวางถนนทั้งสองเส
ส นนี้ มีถนนย
ถ อยตัดเขขาไปเพื่อการรเขาถึงพื้นทีซงเดิ
่ซึ่ มเคย
เปนพื้นที่วางและพื
ง
้นที่เกษษตรกรรม จาากภาพ 5.33 พบวามีสิ่งปลูกสรางเกิดขึ้นอยางหนาาแนนและ
เกาะกลุมตามเสนทางคมนาคม
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ที่มา:: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภ 5.33 ภาาพขยายจากแแผนที่ 5.8 บริริเวณถนนรองซ
ภาพ
ง อและถนนนเหมืองหิต
า ศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต มีการขยายตัตัวมากขึ้น
หมูบบานรอบนอกกเมืองแพรทางทิ
การปลูกสรางอาคารบ
า
านเรื
น อนหนาแนนนขึ้นและกรระจุกตัวกันอยู
อ เปนชุมชน คือ ชุมชนบบานมหา
โพธิ์ ชุมชนบบานสุพรรณ ชุชมชนบานน้ําโค
า ง ชุมชนบบานทุงกวาง และชุมชนบาานกาซอง โดดยเฉพาะ
ชุมชนบานมหาโพธิ์มีควาามหนาแนนมากขึ
ม ้น ประกอบกับการทีที่มีถนนเชื่อมมโยงระหวางบบานมหา
โพธิ์กับเมืองแพร ทําใหมการเดิ
ี
นทางไไปมาหาสูกันสะดวกมากขึขึน้ (แผนที่ 5.88 และ 5.9)
น
่งปลู
ป กสรางตอพืพ้นที่วางของงเมืองแพรในระยะที่ 2
สรุป รูปแบบคววามหนาแนนของมวลสิ
พ.ศ.2498-2516 ของยุครั
ค ตนโกสินทรรตั้งแตรัชกาลลที่ 6 ถึงรัชกาาลที่ 9 (พ.ศศ.2453-พ.ศ.22550)นั้น
สิ่งปลูกสรางกระจุ
ง กตัวหนนาแนนมากขึขึ้นบริเวณภายยในเขตกําแพพงเมืองแพร สวนใหญเปนสิ่งปลูก
สรางประเภททที่พักอาศัย พื้นที่วางในนเมืองนอยลงง และบริเวณ
ณนอกเขตกําาแพงเมืองมีการเกาะ
กลุมของสิ่งปลู
ป กสรางตามเสนทางคมมนาคมสายหหลัก คือ ถนนนเจริญเมือง ถนนยันตรรกิจโกศล
ถนนชอแฮ ถนนรองซอ ถนนเหมืองหิ
ง ต ถนนเหหมืองหลวง สิ่งปลูกสรางงสวนใหญเปนร
ป านคา
ช เรียงรายกัันในยานพาณ
ณิชยกรรมหลัลักของเมือง และสายย
แ
อยที่ตัดขึ้นใหมเพื
เ ่อความ
อาคารพาณิชย
สะดวกในกาารเขาถึงพื้นที่ คือ ถนนราาษฎรดําเนิน และถนนซออยอื่นๆ เปนสิ่งปลูกสรางเเกิดขึ้นใน
พื้นที่วางที่เคยเป
ค นพื้นที่เกษตรกรรม
ก
ทําใหพื้นที่วางโดยรวมของ
ง
งเมืองลดลง

แผนที่ 5.8 รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วา งในเมืองแพร ระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2516 ของยุครัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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แผนที่ 5.9 รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วา งในเมืองแพรเปรียบเทียบกับภาพถายทางอากาศ
ระยะที่ 2 พ.ศ.2498-2516 ของยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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ระยยะที่ 3 (พ.ศ.22517-2550) ชวงเวลา 333 ป
จากการแปลขอมูลภาพถายทางอากาศ พ..ศ.2545 พบบวา บริเวณภภายในเขตกําแพงเมือง
แพร มีสิ่งปลูลูกสรางกระจายตัวมากขึ้น สิ่งปลูกสรางที
า ่เปนวัดแลละสถานที่ราชชการ มีที่ดนจํ
ิน ากัดจึง
ไมมีการขยายตัวมากขึ้น แตเปนการปปรับปรุงอาคาารใหมเพื่อทดดแทนอาคารเกาเทานั้น ดังนั้นการ
เพิ่มขึ้นของสิสิ่งปลูกสรางจึจึงมีเฉพาะที่อยูอาศัย แลละการเพิ่มขึ้นของสิ่งปลูกกสรางประเภภทนี้ไมใช
ลักษณะอาคคารพาณิชยทีท่ีจะกอใหเกิดความหนาแ
ด
แนนของเนื้อเมือง แตมีกการกระจายตัตัวอยูเต็ม
พื้นที่ในกําแพพงเมือง แตยัยงคงเห็นเปนกลุ
น มของชุมชนเดิมอยู คือ กลุมสิ่งปปลูกสรางบริเวณวั
ว ดหัว
ขวง กลุมสิ่งปลู
ง กสรางบริิเวณวัดพงษษสุนันทและวัวัดหลวง กลุมสิ่งปลูกสราางบริเวณวัดพระนอน
และกลุมสิ่งปลู
ป กสรางบริเวณวัดศรีบญเรื
ญ
ุ องและวัดพระร
พ วง (ภาพพ 5.35)
บริ เ วณนอกเขตตกํ า แพงเมื อ ง มี สิ่ ง ปลู กสร
ก า งกระจาายตั ว ตามบ ริิ เ วณที่ เ คยเเป น พื้ น ที่
เกษตรกรรม ทุงนา และปารกราง (แผผนที่ 5.10) ซึ่งการกระจาายตัวของสิ่งปปลูกสรางประะเภทที่อยู
อาศัยในลักษณะการขยา
ษ
ยตัวในแนวราบ เชน บานจั
น ดสรร ที่ตองการทําเลทีที่เปนบริเวณกกวางและ
หางออกมาจจากเมืองเล็กนนอย เปนตน เนื่องจากมีการคมนาคม
ก
มที่สะดวกมากกขึ้น การเดินทางจาก
น
บานที่อยูรอบบนอกสูแหลงงานในเมื
ง
องไไดสะดวก จึงพบสิ
ง ่งปลูกสร
ส างลักษณะะนี้ปรากฏในบบริเวณฝง
ตะวันออกขอองถนนยันตรกิกิจโกศล เปนอาคารที
น
่เกาาะกลุมเรียงตััวกันอยางเปนนระเบียบ (ภาพ 5.34)

ที่มา:: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภาพพ 5.34 ภาพขยายจากแผนนที่ 5.10 บริเวณฝ
ว งตะวันออกของถนนย
อ
ยันตรกิจโกศลล

ภาพ 5.35 รูปแบบความหนาแนนของสิ่งปลูกสรางตอพืน้ ทีว่ างบริเวณภายในกําแพงเมืองแพร ระยะที่ 3 พ.ศ.2517-2550
ในยุคยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

หมายเหตุ : ภาพปรับปรุงและขยายจากแผนที่ 5.10 เพิ่มเติมตําแหนงวัดสําคัญในเขตกําแพงเมืองแพร และภาพขวาใชภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2516 เปนพื้นหลัง
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ในบบริเวณที่อาคาารสิ่งปลูกสรางเกาะกลุ
า
มอยางหนาแนนนั
น ้น ยังคงเปปนบริเวณสองขางทาง
ถนนเจริญเมืมืองจนถึงสี่แยกบ
แ านทุง ลักษณะอาคคารสิ่งปลูกสรางบริเวณนีน้้เปนอาคารพพาณิชยที่
ปลูกติดๆ กันเพื
น ่อการคาขาย
ข เปนการรรวมกลุมกันเพื
เ ่อการประหหยัดทางการคาในยานที่เปนแหลง
เศรษฐกิจหลัลักของเมือง อีกทั้งยังปรากฏการคาในรู
ใ ปแบบ หางสรรพสินคคา และตลาาดการคา
เครื่องอุปโภคคบริเวณถนนนน้ําทองและถถนนภูเก็ต อีกทั้งยังมีการรกระจุกตัวขอองอาคารเพื่อการค
ก าใน
บริเวณถนนรราษฎรดําเนิน และอาคารรพาณิชยที่เพิ่มมากขึ้นบริริเวณถนนเหมืมืองหิต1 มีพื้นที่วาง
ระหวางอาคาารนอยมาก (ภาพ
( 5.36)

ถนนน้ําทอง

ที่มา:: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภาพ 5.366 ภาพขยายจากแผนที่ 5.110 บริเวณถนนนเจริญเมือง และถนนภูเเก็ตและถนนนน้ําทอง

แผนที่ 5.10 รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นทีว่ างในเมืองแพร ระยะที่ 3 (พ.ศ.2517-2550)
ของยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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แผนที่ 5.11 รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นทีว่ างในเมืองแพรเปรียบเทียบกับภาพถายทางอากาศ
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2517-2550) ของยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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สําหรับหมูบานรอบนอกเมืองแพรนั้น เมื่อมีการสรางเสนทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น
หมูบานตางๆ ก็ขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการขยายตัวในแนวราบกระจายอยูตามพื้นที่ที่เคย
เปนพื้นที่เกษตรกรรม ทุงนา ที่วาง และปารกราง (แผนที่ 5.10 และ 5.11)
สรุป รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วางของเมืองแพรในระยะที่ 3
พ.ศ.2517-2550 ของยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) สิ่ง
ปลูกสรางมีการกระจายตัวมากขึ้น ทั้งในบริเวณภายในเขตกําแพงเมืองและนอกเขตกําแพงเมือง
รวมไปถึงในพื้นที่ที่เคยเปนพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิมของเมือง สิ่งปลูกสรางในบริเวณยานพาณิชยกรรมเกาะกลุมกันอยางเปนระเบียบตามเสนทางคมนาคมสายหลัก และเกิดยานการคาขึ้นใหม
บริเวณถนนน้ําทองและถนนภูเก็ต มีสิ่งปลูกสรางเปนอาคารพาณิชยติดๆ กัน ไมมีพื้นที่วา ง
ระหวางอาคาร อีกทั้งยังมีสิ่งปลูกสรางในบริเวณฝงตะวันออกของถนนยันตรกิจโกศล มีลักษณะ
ที่เกาะกลุมกันอยางเปนระเบียบเกิดขึ้น ซึ่งอยูในรูปแบบของบานจัดสรร
4) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป
จากการแปลภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2497 (แผนที่ 5.12) และการสัมภาษณบุคคลที่
เคยอยูอาศัยในเมืองแพรตามชวงเวลาดังกลาว กิจกรรมการใชประโยชนที่ดินของเมืองแพรในยุค
รัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) ระยะที่ 1 นั้น สามารถ
จําแนกออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้
- พื้น ที่ พ าณิช ยกรรม จากการทบทวนเอกสาร สัน นิ ษ ฐานวา เปน ตลาดเชา เย็ น
ภายในเวียงมาตั้งแตเดิม ในนิราศปราบเงี้ยวมณฑลพายัพของหลวงทวยหาญรักษา เขียนถึง
คราวขึ้นมาปราบเงี้ยวเมืองแพร มีตลาดนัดอยูที่แถบประตูชัยซึ่งเปนตลาดสดเทศบาลทุกวันนี้
บริเวณประตูชัยคนที่เขามาอยูอาศัยจะเปนพวกคนจีนและแขกสิกข เดินทางมาจากเชียงใหมบาง
ลําปางบาง และยังมีการตั้งรานคาอยูจนทุกวันนี้37 จากการสัมภาษณคนในพื้นที่ทําใหทราบวา
บริเวณที่เปนพื้นที่พาณิชยกรรมหลักของเมือง คือ ตั้งแตบริเวณตลาดประตูชัย บริเวณถนนเจริญ
เมืองตลอดแนวถนนตั้งแตบริเวณประตูชัยดานในกําแพงเมืองแพรจนถึงสิ้นสุดถนนที่สี่แยกบานทุง
ตอเนื่องไปจนถึงถนนชอแฮ มีรานคาในลักษณะของอาคารพาณิชย 2 ชั้น ซึ่งสรางดวยไมกระจาย
อยูตลอดแนวถนน38 (ภาพ 5.37 และ 5.38) บริเวณนี้เปนยานการคาเกาแกของเมือง เพราะคน
37

ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และประวัติศาสตรทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 105.
38

สัมภาษณ พัชราภรณ พันธุรัตนธาดา, ครู คศ.4 (ผูเชี่ยวชาญสังคมฯ) รร.นารีรัตน, 5 กรกฎาคม 2551.
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สวนใหญที่อยูบริเวณนี้ คือ พอคาชาวจีนและชาวอินเดีย ที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยูนอกกําแพงเมือง
คนตางเมืองที่เขามาตางก็อาศัยอยูกันเปนกลุม ชาวจีนและชาวอินเดียเขามาเมืองแพรเพื่อทํา
การคา เมื่อเกาะกลุมกันอยูบริเวณใดแลวก็มักเปนยานธุรกิจการคาเปนสําคัญ และอีกบริเวณที่
เปนยานพาณิชยกรรมใหมของเมืองแพรในยุคนี้ คือ บริเวณถนนยันตรกิจโกศล ซึ่งเปนบริเวณที่
อยูอาศัยของชาวเงี้ยวและพมาที่เขามาทําไมในยุคนี้ (ภาพ 5.38)

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550) หนา 341.

ภาพ 5.37 สภาพยานการคาบริเวณถนนเจริญเมืองขณะเกิดน้ําทวมในอดีต

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550) หนา 422.

ภาพ 5.38 สภาพยานการคาบริเวณถนนชอแฮชวงกอนถึงวัดชัยมงคลในอดีต
- พื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย บริ เ วณที่ เ ป น ที่ อ ยู อ าศั ย หลั ก ของเมื อ ง คื อ บริ เ วณในเวี ย ง ซึ่ ง
ประกอบดวยชนชั้นที่เปนเจานาย เจาหลวงดั้งเดิม คุมของเจาจะอยูบริเวณศูนยกลางของเมือง
ซึ่งเปนที่ตั้งที่เกี่ยวของกับการบริหารบานเมือง เชน คุมเจาหลวง และบานเจาในสายสกุลตางๆ ที่
เปนเครือญาติกันจะอยูบริเวณละแวกเดียวกันในกลางเมือง39 และจากการศึกษาเอกสารทาง
ประวัติศาสตร ถาแบงโดยเอาวัดเปนศูนยกลางของชุมชน ถัดออกมาจากศูนยกลางเมืองจะเปน
บานของราษฎรเมืองแพรเกาแก ทั้งที่เคยรับใชเจานายสายตางๆ และชาวบานธรรมดา คนที่มา
จากตางถิ่นซึ่งมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองแพรสวนใหญจะไมไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในเวียง จึงอยู
39

สัมภาษณ วรพร บําบัด, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร, 6 กรกฎาคม 2551.
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บริเวณรอบนนอกกําแพงเมืมือง เชน กลุมชาวจี
ม
นและะอินเดียบนถนนนเจริญเมือง กลุมชาวเงีงี้ยวที่เขา
มาทํางานในนฐานะลูกจางบริ
ง ษัทของชาวอังกฤษ ลูกชวงทําไม ตลอดจนเขาามารับสัมปททานทําไม
เอง ตั้งบานเเรือนอยูบริเวณถนนยันตรรกิจโกศลและะถนนน้ําคือ (ภภาพ 5.39) เปปนตน

ที่มา:: พัชราภรณ พันธุ
น รัตน, ขอมูลชุมชนโบราณในจจังหวัดแพร เลมที
ม ่ 2 อําเภอเมืองงแพร สอง รองกกวาง หนอง
มวงไข (แพร: หจก. เมืองแพรการพิ
า มพ, 2544) หนา19.

ภาพพ 5.39 แผนผัผังที่ตั้งชุมชนเเงีย้ วหรือไทใหหญ และพมา
- พื้นที่สถาบบันราชการ แต
แ เดิมนั้นเมืองแพร
อ มีการปปกครองโดยเเจาเมือง บริเวณที่เปน
ม าหลวง (ภภาพ 5.39) เมืมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการรปกครอง
ที่วาราชการขของเมือง คือ บริเวณคุมเจ
การบริ ห ารรราชการแผ นดิ
น น ต อ งกาารพื้ น ที่ ข องรราชการเพื่ อ วว า ความและะบริ ห ารบ า นเมื
น อ งแก
สว นกลาง จึ ง ไดใชพื้น ที่บริเ วณใจกลางเมือ งโดยแบง จากพื้น ที่วา งของคคุม เจา หลวงงเปน ที่วา
ราชการ คือบริ
อ เวณที่เรียกว
ย า “สนามมหลวง” หรือ “เคาสนามมหลวง” แลละตอมาไดมีการสร
ก าง
ศาลากลาง ขึ้ึ น เป น สํ า นัั ก งานอย า งเเป น ทางการร ในพื้ น ที่ เ ดิ ม แต ต อ มาไได มี ก ารตั ด ถนนจาก
ถ
ศูนยกลางเมืมืองไปยังบริเวณท
เ าน้ําศรีรชุม จึงมีถนนผานกลางพืพื้นที่วางที่ใชวาราชการเดิดิมนั้นกับ
ศาลากลางจัจังหวัดไป ในนบริเวณนี้ยังมีหนวยงานรราชการอื่นๆ อีก เชน ที่วาการอําเภอเเมืองแพร
สํานักงานเทศบาลเมืองแพพร ศาลจังหวัดแพร เปนต
น น

161

ที่มา: องคคการบริหารสวนจั
น งหวัดแพร, ปรระวัตศิ าสตรเมืองแพร(แพร: เมืองแพร
อ การพิมพ,22550)หนา 224 และ 320

ภาพ 5.40 คุมเจาหลลวงในอดีต และบริ
แ
เวณพืนที
น้ ่โลงวางดานข
า างคุมเจาหหลวง พ.ศ.24469
ง มที่อยูคูบาานคูเมืองมาพรอมกับ
- พื้นที่สถาบบันศาสนา วัดในเมืองแพพรที่เปนวัดดั้งเดิ
อ
นั้น คือ วัดหัวขวง วัดศรีชุม วัดหลวง แลละวัดพระนออน ตอมาเมื่อยุ
อ คสมัย
การสรางเมืองแพร
เปลี่ยนแปลงงไป เขาสูยุคที
ค ่บานเมืองสสงบสุขประกออบกับผูปกครองเมืองมีคววามเลื่อมใสศศรัทธาใน
พระพุทธศาสสนา นอกจากกการทํานุบํารุ
า งวัดดั้งเดิมแล
แ วยังไดสรางวั
า ดใหมๆ ขึน้ ซึ่งถือเปนวัดประจํา
ตระกูลของสสายสกุลของตตนไปดวย ดังนั้นพื้นที่ที่ใช
ใ เพื่อเปนสถถานที่ประกอบบกิจกรรมทาางศาสนา
พุทธจึงกระจจายอยูบริเวณ
ณทั่วไปของเมือง และในนบริเวณตางๆๆ ของเมืองมัมักมีวัดอยูในกลุ
น มของ
ชุมชนใดชุมชนหนึ
ช ่งเสมอ บริเวณนอกกเวียงบนถนนนน้ําคือและยัยันตรกิจโกศลล ซึ่งเปนที่อยูยของชาว
เงี้ยวและพมาที่เขามาทําไม
ไ ไดสรางวััดในแบบพมาตามที
า
่ตนศรัรัทธา คือ วัดดจองเหนือหรืรือวัดจอม
น (ภาพ 5..41)
สวรรค วัดจอองกลางหรือวัวดสระบอแกว และวัดจองใตหรือวัดตนธง

ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลัลกษณ ทรงศิริ, นครแพรจากออดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบ
ความเชื่อ และปประวัติศาสตรทองถิ่น,(กรุงเทพฯฯ: สํานักงานกองงทุนสนับสนุนกาารวิจัย (สกว.), 22551), หนา 37.

ภาพ 5.41 แผนผังตําแหหนงวัดเกาแลละวัดใหมในเเขตกําแพงเมืองแพร
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นอกจากการใชพื้นที่เพื่อสถาบันศาสนาของพุทธศาสนาแลว ชาวเมืองแพรยังมีคน
บางกลุมที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเปนคนมุสลิมจากปากีสถานและบังกลาเทศ เขามาทํางาน
เปนคนงานทําไมของบริษัทอีสต เอเชียติค และทําอาชีพเลี้ยงวัว ควาย แพะ แกะ ทําสวนและ
หาบเรขายของ ไดแตงงานกับคนทองถิ่นในเมืองแพร จนคอยๆ กลายเปนคนแพร แตยังคงไป
ปฏิบัติศาสนกิจแบบชาวมุสลิมที่มัสยิดเดนชัย ในอําเภอเดนชัย และในเมืองแพรมีสุสานสําหรับ
ชาวมุสลิมอยูดวย (ภาพ 5.42) นอกจากนี้ยังมีคนที่นับถือศาสนาคริสตอยูบางสวน ซึ่งมิชชันนารี
คณะเพรสไบรีเทียนจากอเมริกา เขามาเผยแผศาสนาคริสตนิกายโปเตสแตนตตั้งแต พ.ศ.2435
โดยหลักการ คือ เผยแผศาสนา ตั้งโบสถคริสต โรงเรียน และโรงพยาบาล ในเมืองแพรจึงมีโบสถ
คริสตจักรแพรกิตติคุณ โรงเรียนเจริญราษร และโรงพยาบาลแพรคริสเตียน (ภาพ 5.42) และชาว
จีนที่อาศัยอยูในเมืองแพรบนถนนสายการคาสําคัญของเมืองคือถนนเจริญเมือง ไดสรางศาลเจา
ปุงเถากง หรือชื่อเดิมคือ ศาลเจาฮั่วเฮงหักเหา เปนศูนยรวมความศรัทธาและการประกอบ
กิจกรรมสําคัญของชาวจีน เชน วันตรุษจีน วันสารท เปนตน (ภาพ 5.42)

สุสานอิสลามบนถนนยันตรกิจโกศล
คริสตจักรแพรกิตติคุณ
บนถนนยัตรกิจโกศล

ศาลเจาปุงเถากง
ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบ
ความเชื่อ และประวัติศาสตรทองถิ่น,(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 108.

ภาพ 5.42 สุสานอิสลาม โบสถคริสต และศาลเจาที่สําคัญของเมืองแพร

163

- พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ปา เมืองแพรเปนเมืองที่อยูติดแมน้ํายม และเปนพื้นที่ที่

มีลําน้ําสาขายอยๆ มีตนกําเนิดจากยอดดอยที่อยูรายรอบแองเมืองแพร จึงเปนพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณมาก ลําน้ําสายสําคัญที่หลอเลี้ยงพื้นที่การเกษตรนอกเมืองแพร คือ น้ําแมแคม น้ํา
แมก อน และน้ํ า แม ส าย และมีก ารผัน น้ํ า เขา มายัง เมือ งแพร โดยลํา เหมื องต า งๆ เพื่ อ ใช ใ น
การเกษตรและการอุปโภคบริโภค เชน เหมืองคา เหมืองแดง เหมืองแดง เหมืองหลวง โดยพื้นที่
เกษตรกรรมสวนใหญเปนที่นา อยูบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตของเมืองแพร คือ
บริเวณโดยรอบของโรงเรียนพิริยาลัย และดานหลังของบานเรือนที่อยูริมถนนสองฟากถนนเจริญ
เมืองไปจนถึงบริเวณดานหลังสองฟากของถนนชอแฮ เรียกบริเวณนั้นวา “บานทุง” (ภาพ 5.43
แผนที่ 5.12)

ที่มา: พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ (มนตรี ธัมมเมธี), เลาเรื่องเมืองแพรในอดีต,(ลําปาง: จิตวัฒนาการพิมพ
ลําปาง, 2548), หนา 52.

ภาพ 5.43 รัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระธาตุชอแฮ
ตามเสนทางถนนชอแฮปจจุบัน ซึง่ สองขางถนนเปนทุงนาหรือปจจุบนั เรียกบริเวณนีว้ า บานทุง
นอกจากนี้คนในเมืองมีการเพาะปลูกเชนเดียวกัน แตจะออกไปทําขางนอกและอยู
ใกล แ หล ง น้ํ า โดยเฉพาะแม น้ํ า ยม ชายฝ ง แม น้ํ า ยมในอดี ต จะกว า งมากและยาวตลอดแนว
ชาวบานใชเปนพื้นที่ทําแปลงผัก ปลูกผัก ทําสวน และในแมน้ํายมมีปลาชุกชุม เปนปลาที่วาย
ทวนน้ํ า ขึ้ น เหนื อ มาจากสุ โ ขทั ย เพื่ อ หาอาหารกิ น มี ดิ น ดอนข า งแม น้ํ า เรี ย กว า “ดอนทราย”
ชาวบานใชเพาะปลูกพืชไรและพืชสวนครัว เชน ขาวโพด ยาสูบ มันแกว มันแดง ตนหอม และ
พืชสวนครัว ชุมชนที่ทําการเพาะปลูกมากที่สุดคือชุมชนวัดหัวขวง เพราะเปนชุมชนที่ติดกับแมน้ํา
ยมมากที่สุด นอกจากนี้ชาวบานพระนอนยังมีการทํานา ทําไร ทําสวน40 และมีการเลี้ยงครั่งโดย
ใชตนฉําฉา สวนครั่งสวนใหญอยูบริเวณนอกเขตกําแพงเมืองและริมแมน้ํายม ชาวบานละแวก
40

ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และประวัติศาสตรทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551), หนา 111.
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ชุมชนวัดศรีชุชมจะเลี้ยงครัรั่งมากกวาบานอื
า ่น และนํนําเอาครั่งไปขขายใหคนจีนนซึ่งเปนพอคาคนกลาง
า
ครั่งเปนสินคาเดนของเมืองแพร
อ ในยุคนี้เชนกัน แตในระยะหลังน้นําทวมบอยคครั้ง จึงทําใหหการปลูก
ผักริมหาดแมมน้ํายมหายไปป41 (ภาพ 5.444)

สวนเลี้ยงครั่ง

ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลัลกษณ ทรงศิริ, นครแพรจากออดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบ
ความเชื่อ และปประวัติศาสตรทองถิ่น,(กรุงเทพฯฯ: สํานักงานกองงทุนสนับสนุนกาารวิจัย (สกว.), 22551), หนา 1377.

ภาพ 5.444 พืน้ ที่การเกกษตรในเมืองแพรประมาณ
ณ พ.ศ.2482--2497
สรุป รูปแบบกาารใชประโยชนนที่ดินในระยะที่ 1 พ.ศ.22453-2497 ยุครัตนโกสินทร
น ตั้งแต
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.25500) สวนมากที่ดินถูกใชเพื่อการเปนที่พัพกอาศัย
บริเวณที่เปนที
น ่พักอาศัยมากที่สุดคือบริริเวณในเวียง ลักษณะบานพั
น กอาศัยเปนบานไม ซึ่งเป
ง นกลุม
ชนชั้นเจานาายและชาวเมืองแพร สวนที
น ่อยูอาศัยบริ
บ เวณนอกเวียง สวนใหญ
ญเปนของคนนตางถิ่นที่
เขามาตั้งถิ่นฐานใหม
น
เชชน พอคาชาวจีนและอินเดี
เ ย ซึ่งปลูกสรางบานเรืออนเกาะกลุมกันอยูริม
ถนนเจริญเมืมืองจนถึงถนนนชอแฮ ทําใหยานนี้เปนยยานพาณิชยกกรรมหลักของงเมือง นอกจจากนี้ยังมี
ชาวเงี้ยวและะพมาที่เขามาาจากการทําไม
ไ ไดปลูกสรางบานเรือนเกาะกลุ
น
มกันนอยูริมถนนน้น้ําคือและ
ถนนยันตรกิจโกศล
จ
และมีการสรางวััดที่มีศิลปะแบบบพมาตามความเชื่อของงตน ซึ่งชาวเงี้ยวหรือ
พมานิยมการสรางบานพัพักอาศัยและววัดดวยไมสัก นอกจากนี้เจ
เ าเมืองและะเจาสายสกุลต
ล างๆ ใน
ง ความศรัทธาในพุทธศาาสนา จึงสรางวั
า ดประจําสายสกุลและเเปนผูอุปฏฐากวัดที่ตน
เมืองแพร ยังมี
ศรัทธา ทําให
ใ มีวัดเพิ่มขึ้น นอกจากนีนี้ยังมีศาลเจาของชาวจีนที
น ่อยูบริเวณถนนเจริญเมืมือง และ
คริสตจักรบริริเวณถนนยันตรกิ
น จโกศลดวย บริเวณ
ณที่เปนสถาบบันราชการอยูศูนยกลางขของเมือง
และพื้นที่เกษษตรกรรมและะปาไมพบมากบริเวณนอกกเมืองทั้งฝงตะวันออกและะตะวันตกของงเมือง
41

สัมภาษณ
ม
ขันทอง คุณาคํา, คาขายย, 5 กรกฎาคม 25551.

แผนที่ 5.12 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในเมืองแพร ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497
ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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ระยะที่ 2 (พ.ศ.2498-2516) ชวงเวลา 18 ป
จากฐานขอมูลภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2516 และการสัมภาษณบุคคลที่เคยอยูอาศัยใน
เมืองแพรตามชวงเวลาดังกลาว พบวา กิจกรรมการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ มีการขยายตัว
มากขึ้น กิจกรรมการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2498-2516) (แผนที่ 5.13)
มีดังนี้
- พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ที่เปนยานพาณิชยกรรมหลักของเมืองก็ยังคงเปนบริเวณ
สองฟากของถนนเจริญเมือง และถนนยันตรกิจโกศล แตมีการขยายตัวมากขึ้นตามเสนทางถนน
สายใหมที่ตัดผาน คือ ถนนราษฎรดําเนิน เพราะเปนถนนที่ตัดขึ้นในยานการคาของเมืองขนาน
กับถนนเจริญเมือง มีตึกแถวและอาคารพาณิชยเกิดขึ้นมากมายและหนาแนน ทําใหพื้นที่บริเวณ
นั้น เปนพื้นที่ตอเนื่องของยานการคาตอจากถนนเจริญเมือง (ภาพ 5.45) บริเวณถนนยันตรกิจ
โกศลมีอาคารพาณิชยเกิดขึ้นมากมาย การคาขายเริ่มหลากหลายมากขึ้น จากเดิมบริเวณนี้มีราน
ขายเครื่องอะไหลยนตมาก ในสมัยนี้รานคาประเภทอื่นๆ เขามา เชน รานขายเครื่องใชไฟฟา
ธุรกิจโรงแรม อุปกรณกอสราง เปนตน (ภาพ 5.46)

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 31ตุลาคม 2550)

ภาพ 5.45 รานคาดั้งเดิมและสมัยใหมปะปนกันในยานถนนเจริญเมือง

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 31ตุลาคม 2550)

ภาพ 5.46 รานคา อาคารพาณิชยบริเวณถนนยันตรกิจโกศล

แผนที่ 5.13 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในเมืองแพร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2498-2516) ของยุครัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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- พื้นที่อยูอาศัย จากแผนที่ 5.13 พบวา การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยในเมืองแพร
เพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจนในหลายบริเวณ เชน บริเวณภายในเขตกําแพงเมืองแพร มีบานพักอาศัย
เกิดขึ้นอยางเต็มพื้นที่และสวนใหญเปนลักษณะบานเดี่ยวมีอาณาบริเวณกวาง บริเวณทุงนา
ระหวางถนนรองซอกับถนนยันตรกิจโกศล บริเวณทุงนาระหวางถนนรองซอกับถนนเหมืองหิต
บริเวณถนนศศิบุตร และบริเวณถนนเหมืองแดง มีกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่พัก
อาศัยขยายตัวเขาไปทั้งสิ้น
- พื้นที่สถาบันราชการ สถาบันราชการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริหาร
ปกครองที่มีภาระหนาที่มากขึ้น จึงแยกออกเปนหนวยงานยอยๆ ตามหนาที่ แตที่วางในกําแพง
เมืองแพรซึ่งเดิมเปนแหลงราชการนั้นมีไมเพียงพอแลว จึงตองออกไปหาพื้นที่ขางนอกที่ไกล
ออกไป คือ บริเวณตอนเหนือของเมืองชวงทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 เปนที่ตั้งขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร สํานักงานองคการโทรศัพท เปนตน (ภาพ 5.45) และไปจนถึงสถานที่
ราชการใหมที่อยูนอกเทศบาลเมืองแพร บริเวณถนนโยธาธิการ พร.2032 เปนที่ตั้งของสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร สํานักงานขนสงจังหวัด เปนตน อีกทั้งยังมีทางตอนใตของเขต
เทศบาลเมืองแพร เชน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร สํานักงานพื้นที่เขตการศึกษาแพร เขต1
สํานักงานยาสูบ เปนตน (ภาพ 5.47)

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 31ตุลาคม 2550)

ภาพ 5.47 (ซาย) สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดอยูทางตอนเหนือของเทศบาลเมือง
และ (ขวา) สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาแพร เขต1อยูทางตอนใตของเทศบาลเมืองแพร
- พื้นที่สถาบันศาสนา วัดในเมืองแพรเปนวัดเกาแกคูบานคูเมืองมายาวนาน ในยุค
นี้ไมมีการสรางวัดใหมเพิ่ม เพียงแตมีการบูรณะซอมแซมโบสถ กุฏิ และอาคารใหม ดังนั้นการใช
ที่ดินประเภทนี้จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน การบูรณะเจดียมิ่งเมืองที่วัดพระบาทมิ่ง
เมือง การบูรณะวัดจองใตหรือวัดตนธง (ภาพ 5.48 และ 5.49) และยังคงมีพื้นที่ของสถาบัน
ศาสนาตางๆ ที่เปนศูนยกลางของชุมชนที่หลากหลายทั้งศาสนาพุทธนิกายเถรวาทที่คนไทยนับถือ
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ซึ่งกระจายอยูทั่วไปของพื้นที่เมืองแพร ศาสนาพุทธนิกายมหายานที่คนจีนนับถือบนถนนเจริญ
เมือง ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสตบนถนนยันตรกิจโกศล

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ประวัติศาสตรเมืองแพร(แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550)หนา86

ภาพ 5.48 (ซาย) เจดียมงิ่ เมือง วัดพระบาทมิ่งเมืองกอนการบูรณะ
และ (ขวา) เจดียมิ่งเมืองทีบ่ รู ณะแลวในปจจุบัน

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร(แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550) หนา252

ภาพ 5.49 (ซาย) วัดจองใตหรือวัดตนธง พ.ศ.2440 และ (ขวา) วัดตนธงในปจจุบัน
- พื้นที่เกษตรกรรม สวนใหญอยูในบริเวณสองฝงถนนยันตรกิจโกศล ซึ่งการใช
ประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรมลดลงอยางเห็นไดชัด การใชที่ดินประเภทนี้ถูกแทนที่ดวยการ
ใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ซึ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2517-2550) ชวงเวลา 33 ป
จากฐานขอมูลภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2545 การสํารวจและการสัมภาษณบุคคลที่อยู
อาศัยในเมืองแพร ประกอบกับฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) จากสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร รูปแบบการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในระยะที่ 3 (พ.ศ.
2517-2550) (แผนที่ 5.14) มีดังนี้

แผนที่ 5.14 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในเมืองแพร ระยะที่ 3 (พ.ศ.2517-2550) ของยุครัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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- พื้นที่พาณิชยกรรม จากแผนที่ 5.14 พบวา พื้นที่พาณิชกรรมในปจจุบันเพิ่มขึ้น
เล็กนอย บริเวณที่เปนยานการคาหลักของเมืองบริเวณถนนเจริญเมืองและถนนยันตรกิจโกศล
ยังคงหนาแนนเหมือนเดิม และมียานการคาใหมที่เพิ่มขึ้น คือ ยานกาดน้ําทอง อยูบริเวณถนน
น้ําทองและถนนภูเก็ตที่ตัดขึ้นใหม
- พื้นที่อยูอาศัย การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยมีเพิ่มขึ้นมาก เมื่อพิจารณาแผนที่
5.14 พบวา พื้นที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นเกือบเต็มพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแพร แตเมื่อพิจารณาถึง
ตําแหนงของสิ่งปลูกสรางประเภทที่พักอาศัยมีลักษณะกระจายตัว ซึ่งมีพื้นที่วางรอบสิ่งปลูกสราง
คอนขางมาก จึงทําใหการแปลภาพถายทางอากาศแสดงถึงการมีกิจกรรมการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่ พักอาศัยเพิ่มขึ้ น โดยเปน ลักษณะของโครงการบานจัดสรรที่เขามาเปดขายในเขต
เทศบาลเมืองแพร ไดกวานซื้อที่ดินบริเวณที่ดินที่ใชในการเกษตรกรรม ทุงนา ไรสวน บริเวณ
บานทุงเปนสวนใหญ ปลูกสรางเปนที่อยูอาศัยสมัยใหมแบบบานจัดสรร (ภาพ 5.50) แตอยางไรก็
ตามพื้นที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้นนั้นก็ยังสวนทางกับขอมูลสถิติประชากรของเทศบาลเมืองแพรที่มี
แนวโนมลดลง ทั้งนี้เปนเพราะการมีมหาวิทยาลัยมาเปดในบริเวณใกลๆ เทศบาลเมืองแพร เชน
มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตแพร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน ทําใหเกิดการยายเขามาอยู
ในเมืองแพรโดยไมยายทะเบียนมา เปนประชากรแฝงบางประเภทที่เขามาเพื่อการศึกษา และบาง
ประเภทที่เขามาเพื่อการทํางานราชการ

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 31 ตุลาคม 2550)

ภาพ 5.50 โครงการบานจัดสรรแพรซิตี้โฮม บริเวณหลังสนามกีฬาขององคการบริหารสวนจังหวัด
นอกจากนี้จากการสํารวจและการสัมภาษณยังพบวา บานของเจานายสายสกุลตางๆ ที่
ปลอยทิ้งรางอยู ปจจุบันบานเหลานี้เปนบานที่มีเจาของเปนรุนลูกหลานของเจา ซึ่งไมไดอาศัยอยู
ในเมืองแพรแลว และบานเจาบางหลังที่ยังคงมีลูกหลานอาศัยอยูแตมีสภาพเกาทรุดโทรม จน
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เจาของบานปจจุบันตัดสินใจประกาศขาย เพราะซอมแซมไมไหว 42 บานเหลานี้เปนบานที่มี
คุณคาทางสถาปตยกรรมและเคยมีบทบาททางสังคมและประวัติศาสตรของเมืองแพร เปนที่นา
เสียดายหากบานเหลานี้ตองถูกรื้อหรือขายไปทําเฟอรนิเจอรไม โดยที่คนรุนหลังไมมีโอกาสได
ศึกษาและเห็นคุณคาของสถาปตยกรรมที่สะทอนเรื่องราวทางประวัติศาสตรของเมืองแพร (แผนที่
5.15) เชน บานวิชัยราชาอยูบริเวณถนนวิชัยราชาเปนบานของเจาวงศ แสนศิริพันธุ บานเจาใน
ตระกูลขัติยะวราอยูบริเวณหลังเรือนจําจังหวัดแพร อาคารไมในโรงเรียนปาไม (ภาพ 5.51) บาน
เจาหนานตึอยูบริเวณหลังโรงเรียนนารีรัตน บานหลวงศรีบริเวณหลังสถานีตํารวจ บานคหบดีขุน
อารักษอยูบริเวณหลังโรงเรียนเมธังกราวาสเกา และบานวงศพระถางอยูบริเวณถนนเจริญเมือง
ใกลกับรานแพรหลอตระกูล เปนตน นอกจากนี้ยังมีบานของประชาชนและเจาในอีกหลายบานที่
ยังไมไดกลาวถึง บานเหลานี้มีสถาปตยกรรมแบบพื้นถิ่นและสถาปตยกรรมรวมสมัยที่ควรคาแก
การเก็บไวใหคนรุนหลังไดศึกษาทั้งสิ้น 43

บานวิชัยราชา

อาคารโรงเรียนปาไม

บานขัติยะวรา

บานขัติยะวรา

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 7 กรกฎาคม 2551)

ภาพ 5.51 บานเกาที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมและประวัติศาสตร
42

สัมภาษณ วุฒิไกร ผาทอง, คาขายผลิตภัณฑผาหมอหอม และกรรมการบริหารกลุมลูกหลานเมืองแพร, 3

พฤษภาคม 2552.
43

สัมภาษณ ชินวร ชมภูพันธ, กรรมการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร, 11 พฤษภาคม 2552.

แผนที่ 5.15 ตําแหนงบานเจาเกาที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมในเมืองแพรในยุครัตนโกสินทรตงั้ แต
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)
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- พื้นที่สถาบันราชการ สถานที่ราชการไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยสวนใหญ
ยังคงรวมกันอยูบริเวณศูนยกลางและบริเวณตอนเหนือของเมือง แตมีเพิ่มขึ้นบางหนวยงาน
บริเ วณตะวั น ออกเฉีย งใต ข องเมือง บนถนนเหมื อ งหิต และถนนยันตรกิ จโกศล สว นสถานที่
ราชการในกําแพงเมืองก็มีการปรับปรุงอาคารใหทันสมัยขึ้น
การใชประโยชนที่ดินของสถาบันศาสนานั้น มีลักษณะ
- พื้นที่สถาบันศาสนา
กระจายอยูทั่วเมืองแพรตามชุมชนตางๆ ซึ่งแตละชุมชนจะมีวัดหรือที่ๆใชประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาของตนเปนศูนยกลาง ภายในเขตกําแพงเมืองแพรมีวัดดั้งเดิมและวัดที่สรางขึ้นใหมตาม
ความศรัทธาของชาวแพรที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งมีลักษณะตําแหนงที่กระจายตัว
ตามการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนตางๆ ของคนในเมือง ภายนอกเขตกําแพงเมืองนั้นมีชาวตางถิ่น
ดั้งเดิมที่เขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองแพรหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งตางก็นับถือศาสนาแตกตางกันไป
และเมื่อเขามาตั้งถิ่นฐานที่ใดแลวก็จะมีการสรางสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมตามความศรัทธา
ของตนไวที่นั้นดวย โดยชาวจีนอยูบนถนนเจริญเมืองไดสรางศาลเจาจีนไวเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของตน ชาวพมาและไทใหญหรือเงี้ยวไดสรางวัดแบบพมาบนถนนยันตรกิจโกศล ชาวตะวันตก
และชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสตไดสรางโบสถไวบริเวณถนนยันตรกิจโกศล ชาวอินเดียและ
บังกลาเทศที่เคยเขามาคาขายผาและเครื่องใชบนถนนเจริญเมือง เนื่องจากมีสวนนอยจึงไป
รวมกันประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดเดนชัย (แผนที่ 5.16)
- พื้นที่เกษตรกรรม การใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรมในเขตเทศบาลเมือง
แพรลดลงมาก เพราะถูกแทนที่ดวยการใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยที่ขยายตัวในทางราบมากขึ้น
เรื่อยๆ การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมรอบเมือง ทําใหเมืองแพรขาดพื้นที่สีเขียวที่เคยเปนพื้นที่
การทํามาหากินมาแตดั้งเดิม มีผลสอดคลองกับระบบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
เปนแบบตะวันตกหรือทุนนิยมมากขึ้น สังคมกสิกรรมแบบดั้งเดิมจึงคอยๆ เลือนหายไป

แผนที่ 5.16 กลุมของการใชพื้นที่สถาบันศาสนาของกลุม คนในเมืองแพรในยุครัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

กลุมพื้นที่วัดและปาชาไทย
กลุมพื้นที่วัดพมา
กลุมพื้นที่วัดและปาชาศาสนาคริสต
กลุมพื้นที่วัดและปาชาของชาวจีน
กลุมพื้นที่ปาชาศาสนามุสลิมชาว
อินเดีย
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สรุป รูปแบบการใชประโยชนที่ดินของเมืองแพรในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึง
รัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) การใชที่ดินสวนใหญเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่พัก
อาศัย ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมหนาแนนมากขึ้น
บริเวณถนนสายหลักของเมืองคือถนนเจริญเมือง ถนนยันตรกิจโกศล และเริ่มเกิดยานพาณิชยก
รรมใหมขึ้นบริเวณถนนภูเก็ตและถนนน้ําทองที่ตัดใหม สถาบันราชการแตเดิมมีการใชพื้นที่เฉพาะ
บริเวณภายในเขตกําแพงเมืองแพร เมื่อพื้นที่ภายในกําแพงเมืองถูกใชจนหมด ประกอบกับการ
ตองการเพิ่มหนวยงานราชการอื่นๆ เพื่อรองรับการบริหารงานบานเมืองในแบบสมัยใหม ดังนั้นจึง
เกิดการขยายตัวของการใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ในบริเวณตอนเหนือของเมืองคือบริเวณถนน
บานใหม ถนนยันตรกิจโกศล และถนนโยธาธิการ พร.2032 และบริเวณทางตะวันออกเฉียงใต
ของเมืองเปนยานราชการใหม ในยุคนี้มีการใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันศาสนากระจายอยู
ทั่วไปในเมืองแพร แตมีลักษณะเปนศูนยกลางของกลุมคนที่นับถือและศรัทธาในศาสนานั้นๆ คือ
วัดสวนใหญอยูบริเวณภายในเขตกําแพงเมือง วัดที่เปนศิลปะแบบชาวพมาอยูบริเวณถนนยันตร
กิ จ โกศล ศาลเจ า จี น อยู บ ริ เ วณถนนเจริ ญ เมื อ ง โบสถ ค ริ ส ต อ ยู บ ริ เ วณถนนยั น ตรกิ จ โกศล
นอกจากนี้ยัง มีสุสานของชาวมุสลิมอยูบริเวณถนนยัน ตรกิ จโกศลด วย การใชประโยชนที่ดิน
ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองแพรในยุคนี้มีนอยลง เพราะที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมเพิ่ม
มากขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม
5) รูปแบบโครงขายการสัญจร
ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ชวงเวลา 44 ป
จากการแปลภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2497 ทําใหทราบรูปแบบโครงขายการสัญจรของ
เมืองแพร ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.
2453-พ.ศ.2550) วาภายในกําแพงเมืองแพรนั้น มีโครงขายการสัญจรเปนรูปแบบตารางกริดอยาง
ชัดเจน การเขาถึงพื้นที่อยางสะดวกและทั่วถึง โดยมีถนนสายหลัก คือ ถนนเจริญเมืองทอดตัว
ในแนวตะวั น ออก-ตะวั น ตก และถนนคุ ม เดิ ม ถนนไชยบู ร ณ เป น แกนหลั ก ในแนวเหนื อ ใต
นอกจากนั้นยังมีถนนยอยที่ตัดกับถนนสายหลักตางๆ สวนบริเวณภายนอกกําแพงเมืองแพรนั้น มี
รูปแบบโครงขายการสัญจรของถนนเปนแบบรัศมี คือ ลักษณะทิศทางของถนนพุงออกจากตัว
เมืองทางทิศตะวันออกตั้งแตถนนเจริญเมือง ถนนชอแฮ ตลอดจนทางหลวงแผนดินหมายเลข
1022 และถนนที่มีทิศทางพุงออกจากตัวเมืองทางทิศเหนือตั้งแตถนนบานใหมตลอดจนถึงถนน
ยันตรกิจโกศล นอกจากนี้ยังมีถนนยันตรกิจโกศลที่เชื่อมโยงระหวางถนนบานใหมและถนนเจริญ
เมืองในลักษณะวงแหวนในแนวเหนือใต (แผนที่ 5.17)
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ถนนที่เชื่อมระหวางหมูบานกับหมูบาน ตําบลกับตําบล และอําเภอกับอําเภอ สวนใหญ
ไดมีการกอสรางอยางตอเนื่องมาตั้งแตยุคเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 แลว
ถึงแมสภาพถนนยังคงเปนเพียงถนนดินที่กรุยเปนทางกวางตั้งแต 2-4 เมตร และผิวถนนที่
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล คือ ฤดูแลงก็แหงเปนฝุน ฤดูฝนก็เปนหลมโคลน แตถนนเหลานี้ก็สามารถ
ใชการไดตามสภาพของยานพาหนะในยุคนั้น สําหรับถนนสายสําคัญที่ติดตอการคาระหวางเมือง
อื่น เชน สายแพร-นาน แพร-เดนชัย แพร-สวรรคโลก เริ่มมีการปรับผิวจราจรใหสามารถใชไดทุก
ฤดูกาล คือ การลงหิน ทราย บางตอนก็ลาดยางมะตอย จนรถสามารถเดินทางไดทุกฤดูกาล
ยานพาหนะที่ใชในการเดินทางระหวางเมืองมีรถโดยสารประจําทางเปนรถสองแถวขนาด
เล็ก การเดินทางระหวางหมูบานที่หางไกลสูเมืองแพรยังคงใชเกวียนเทียมวัวควายเปนพาหนะ
สวนการสัญจรในเมืองใชการเดินเทา จักรยาน และรถสามลอบริการ เปนพาหนะในการเดินทาง
จนกระทั่งเริ่มมีการเดินทางดวยรถยนตสวนตัวในสมัยแรก คือ พ.ศ.2460 (ภาพ 5.52, 5.53, 5.54,
5.55)

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550) หนา 354 .

ภาพ 5.52 (ซาย)ถนนเดนชัยสูเมืองแพร และ(ขวา)ทางหลวงปาสักแมจั๊วะสูเมืองแพรในสมัยกอน

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550) หนา 354.

ภาพ 5.53 พาหนะประจําทางสายตัวเมืองถึงอําเภอเดนชัย ประมาณ พ.ศ.2480

แผนที่ 5.17 รูปแบบโครงขายการสัญจรในเมืองแพร ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ยุครัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550) หนา 214.

ภาพ 5.54 (ซาย) การเดินทางจากหมูบา นนอกเมืองสูตัวเมืองโดยใชเกวียนเปนพาหนะ
และ (ขวา) การสัญจรภายในเมืองดวยการเดินเทา

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550) หนา 343.

ภาพ 5.55 (ซาย) รถสามลอในเมืองแพร และ (ขวา) รถยนตเมืองแพรในสมัยแรก พ.ศ.2460
สรุป รูปแบบโครงขายการสัญจรของเมืองแพรใน ระยะที่ 1 พ.ศ.2453-2497 ของยุค
รัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) นั้น มีลักษณะแบบผสม
บริเวณภายในกําแพงเมืองแพรมีรูปแบบโครงขายการสัญจรแบบตารางกริด ทําใหการคมนาคม
ภายในบริเวณดังกลาวสะดวก สวนรูปแบบโครงขายการสัญจรบริเวณนอกเขตกําแพงเมืองแพร
เปนแบบรัศมีและวงแหวน ลักษณะถนนยาวตอเนื่องเชื่อมโยงระหวางเมืองตางๆ ในยุคนี้ยังมีการ
พัฒนาลักษณะพื้นผิวจราจรใหดีขึ้น
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ระยะที่ 2 (พ.ศ.2498-2516) ชวงเวลา 18 ป
จากฐานขอมูลภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2516 การสํารวจและการสัมภาษณบุคคลใน
พื้นที่ ประกอบกับฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) พบวา บริเวณภายในเขตกําแพง
เมืองแพรมีรูปแบบโครงขายการสัญจรเปนแบบตารางกริดชัดเจน และมีการตัดถนนซอยเพื่อให
เกิดการเขาถึงพื้นที่ภายในเมืองมากขึ้น
บริเวณภายนอกเขตกําแพงเมืองโครงขายการสัญจรเปนแบบรัศมีที่พุงออกมาจากเมือง
แพร และมีถนนตัดใหม คือ ถนนราษฎรอุทิศ เชื่อมระหวางถนนชอแฮกับถนนโยธาธิการ พร.
2032 บริเวณสามแยกที่เชื่อมตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 (แผนที่ 5.18) ทําให
โครงขายการสัญจรโดยรวมมีลักษณะเปนวงแหวน นอกจากนี้ยังมีการตัดถนนเสนใหมเพื่อการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้นดวย คือ ถนนราษฎรดําเนิน เปนถนนที่เชื่อมระหวางถนนรองซอกับถนน
เหมืองหิต ถนนซอยเกิดขึ้นมากในหลายพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่บานพัก
อาศั ย ต า งๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และบริ เ วณประตู ศ รี ชุ ม มี ก ารสร า งสะพานคอนกรี ต ข า มแม น้ํา ยมเพื่ อ
เชื่อมโยงการคมนาคมกับฝงบานมหาโพธิ์ เดิมสะพานขามแมน้ํายมนั้นเปนไม หรือที่ชาวแพร
เรียกวา “ขัวแตะ” เปนสะพานที่สรางขึ้นชั่วคราวเมื่อหนาน้ําหลากไหลเชี่ยว สะพานไมก็พังไหลไป
กับน้ํ า หนา น้ํ าลดก็ สร า งสะพานใชใ หม ด านข า งสะพานไมมี ส ะพานแขวนที่ ให ค นเดิน ข า ม
ปจจุบันสะพานแขวนไดชํารุดไปหมดแลว แตยังคงมีใหเห็นอยูดานขางสะพานคอนกรีตที่สรางขึ้น
ใหม (ภาพ 5.56 และ 5.57)

ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 7 กรกฎาคม 2551)

ภาพ 5.56 สะพานแขวนที่เคยใชในอดีต ซึง่ อยูทางฝง ซายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางออกนอกเมืองแพรสูบานมหาโพธิ์

แผนที่ 5.18 รูปแบบโครงขายการสัญจรในเมืองแพร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2498-2516) ของยุครัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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ที่มา: การสํารวจ (ผูวิจัย, 7 กรกฎาคม 2551)

ภาพ 5.57 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในปจจุบัน
ในยุคนี้เมืองแพรมีการคมนาคมทางบกเพียงอยางเดียวเทานั้น เมื่อ พ.ศ.2479 มีการ
ยกเลิกการใหสัมปทานปาไม ดังนั้นจากเดิมที่เคยคาขายไมสักกับเมืองตางๆ ทางภาคกลางดวย
การลองไปตามแมน้ํายมนั้น ในสมัยนี้จึงไมมีการใชเสนทางคมนาคมทางน้ําอีก เพราะไมเหมาะ
แกการเดินทางของคนหรือสินคาประเภทอื่น ดังนั้นถนนจึงเปนโครงสรางพื้นฐานหลักในการ
คมนาคมทางบกของเมือง
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2517-2550) ชวงเวลา 33 ป
จากการแปลภายถายทางอากาศ พ.ศ.2545 การสํารวจและสัมภาษณบุคคลในพื้นที่
ประกอบกับการใชฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) พบวา โครงขายการสัญจรของ
เมืองแพรในบริเวณเขตกําแพงเมืองแพรนั้น ยังคงมีลักษณะเปนแบบตารางกริดเหมือนเชนที่ผาน
มา แตภ ายในมีการตัด ถนนย อ ยๆ ที่ เ ชื่อมตอ ระหว า งถนนสายหลัก ภายในกํา แพงเมือง ให
สามารถเดินทางไดสะดวกและเขาถึงพื้นที่อยูอาศัยมากขึ้น
สวนบริเวณภายนอกเขตกําแพงเมืองแพรนั้น มีการตัดถนนเพิ่มขึ้น คือ ถนนภูเก็ต และ
ถนนน้ําทอง (แผนที่ 5.19) ทําใหเกิดยานตลาดการคาเพิ่มขึ้น คือ กาดน้ําทอง เปนตลาดการคา
เครื่องอุปโภค เสื้อผามากมาย อีกทั้งยังมีอาคารสิ่งปลูกสรางประเภทอาคารพาณิชยเพิ่มขึ้นจาก
การตัดถนนเสนนี้ดวย รูปแบบโครงขายการสัญจรภายนอกเขตกําแพงเมืองยังคงเปนแบบรัศมี
และวงแหวน ดวยโครงขายประเภทนี้ทําใหการสัญจรไปพื้นที่สวนตางๆ ทั้งภายในและนอกเมือง
กับถนนสายหลักเปนไปไดอยางสะดวก นอกจากนี้ยังพบถนนที่ตัดใหม ซึ่งเปนถนนสายยอยหรือ
ถนนซอยเขา สู พื้น ที่ พั ก อาศัย มี ลั ก ษณะเป น แบบปลายตัน หรื อ แบบถุง แปง คื อ มีท างเขา และ
ทางออกทางเดียว เปนถนนที่ใชในหมูบานและบานจัดสรร ซึ่งเมืองแพรมีการขยายตัวของการใช
ประโยชนที่ดินประเภทนี้

แผนที่ 5.19 รูปแบบโครงขายการสัญจรในเมืองแพร ระยะที่ 3 (พ.ศ.2517-2550) ของยุครัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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สรุป รูปแบบโครงขายการสัญจรของเมืองแพรในระยะที่ 3 (พ.ศ.2517-2550) ยุค
รัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) มีรูปแบบโครงขายการสัญจร
ภายในเขตกําแพงเมืองเปนแบบตารางกริด และบริเวณภายนอกเขตกําแพงเมืองแพรมีรูปแบบ
โครงข า ยการสั ญ จรแบบวงแหวน บริ เ วณถนนที่ ตั ด ใหม นั้ น ส ว นใหญ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด รู ป แบบ
โครงขายการสัญจรแบบวงแหวนที่สมบูรณมากขึ้น เชน ถนนราษฎรอุทิศ เปนตน ถนนยอยหรือ
ถนนซอยที่แยกมากจากถนนสายหลักตัดเขายังพื้นที่อยูอาศัย มีลักษณะของรูปแบบโครงขายเปน
แบบถุงแปง คือ ลักษณะถนนปลายตันมีทางเขาออกทางเดียว เปนพื้นที่ที่ตองการความเปน
สวนตัวสูง จึงทําใหมีผูสัญจรเขาสูระบบนี้นอย
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองแพรในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9
(พ.ศ.2453-พ.ศ.2550) เมื่อทางรถไฟมาถึงแพรที่อําเภอเดนชัยใน พ.ศ.2454 และเปดใชเสนทาง
อยางเปนทางการ ใน พ.ศ.2455 การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจการคาของเมืองแพรจึง
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพราะการขนสงสินคาจากกรุงเทพฯ มายังแพรไดสะดวกรวดเร็วและ
สามารถบรรทุก ได ม าก ค า ขนส ง จึง ลดลง สิน ค า ที่นํ า มาค า ขายกัน จึ ง มี ราคาไม แ พงมากนั ก
หลังจากมีการเปดทางรถไฟแลว บรรดาพอคาชาวจีน ชางฝมือ และครูสอนภาษาจีนก็ติดตาม
เขามา ซึ่งเดิมทีชาวจีนที่เขามาในเมืองแพรยุคแรกๆ เขามาในฐานะนายอากรผูกขาดการจัดเก็บ
สิ น ค า ชาวจี น ไม มี บ ทบาททางการค า เพราะส ว นใหญ เ ป น ของชาวไทใหญ แ ละพม า ซึ่ ง มี
เครือขายกับบริษัทคาสงในพมา โดยใชการคมนาคมทางบกเขามาทางเชียงใหม ลําปาง และ
แพรตามลําดับ
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เปนตนมา สภาพเศรษฐกิจของเมือง
แพรในชวงแรกยังไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก การทําไมสักยังคงเปนของบริษัทอีสตเอเชียติก
และบริษัทบอมเบเบอรมา มีกิจกรรมการคาที่สําคัญ ไดแก ชางฝมือ พอคาขายของใชอุปโภค
บริโภคทั่วไป ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีน พอคาพืชไรและของปา การคาขายของชาวไทใหญตลอด
ถนนยันตรกิจโกศล การคาขายผาของชาวอินเดีย รานขายของชํา รานทอง โรงแรม และโรง
ภาพยนตรบนถนนเจริญเมือง ชาวนาชาวไร ในชวงหลังเมื่อ พ.ศ.2479 รัฐบาลยกเลิกใหสัมปทาน
ไมกับชาวตางชาติ และใหคนไทยสามารถขอสัมปทานไมไดใน พ.ศ.2486 โดยใหสัมปทานทั้งไม
สักและไมกระยาเลยตางๆ เพื่อนําไปแปรรูปใชในประเทศ ดังนั้นโรงเลื่อยไมขนาดใหญก็เริ่ม
เกิดขึ้นในบริเวณที่มีปาไมหนาแนน ใกลเสนทางคมนาคม นอกจากนี้ยังสนับสนุนการคาใหอยูใน
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มือคนไทยมากขึ้น และรัฐบาลไดนํายาสูบเวอรจิเนียเขามาเปนพืชเศรษฐกิจของเมืองแพรในยุคนี้
ดวย
เมืองแพร ในตนยุคนี้ เปนสังคมชนบทมีชีวิตที่เรียบงาย แตก็มีความเครงครัดในการ
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม วิถีชีวิตที่อยูใกลกับวัดที่ตนและบรรพบุรุษศรัทธา ทํา
ใหมีกิจกรรมทางศาสนาที่เครงครัดมาตลอด จากการสัมภาษณผูเฒาผูแก44 เลาใหฟงวา “เมื่อ
เวนจากการทําไรนา ชาวบานมักใชเวลาวางในการทอผา ตําขาว” (ภาพ 5.58) ซึ่งการตําขาว
เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตคนแพรในสมัยนั้น ทุกบานมักมีลานกวางหนาบานสําหรับวางครกตําขาว
ซึ่งเรียกวา “เดนมอง” คําวา “มอง” คือ ครกที่ใชสําหรับตําขาว บริเวณลานกวางหนาบานยัง
เปนที่ใชทํากิจกรรมอื่นๆ ของครอบครัวดวย เชน การลอมวงผิงไฟในหนาหนาว การละเลนของ
ลูกหลาน เปนตน

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ประวัติศาสตรเมืองแพร(แพร: เมืองแพรการพิมพ,2550)หนา310

ภาพ 5.58 (ซาย) การทอผาแบบดั้งเดิมของชาวแพร (ขวา) การตําขาวดวย “มอง” หรือ “ครกมอง”
อาชีพของคนในเขตเทศบาลเมืองแพรสวนใหญในปจจุบันนี้ รับขาราชการ คาขาย และ
การเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ทําการเกษตรอยูตางอําเภอ ภายในเมืองแพรมีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา
อุปโภคบริโภค และสินคาทางการเกษตร เมืองแพรเปนเมืองที่อยูในตําแหนงของเมืองผาน ไมได
อยูในตําแหนงสําคัญทางยุทธศาสตรการคาและการทองเที่ยว เศรษฐกิจของเมืองแพรรุงเรืองที่สุด
ในชวงที่มีการทําสัมปทานปาไม การคาขายของทุกอยางคึกคักและคลองตัวที่สุด
สภาพทางสังคมของเมืองแพรยังคงมีลักษณะเปนสังคมแบบชนบทเปนสวนใหญ แตใน
ยุคหลัง คือ เริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504) เปนตนมา การพัฒนา
ประเทศโดยเนนเศรษฐกิจและรับตัวแบบทางเศรษฐกิจของโลกตะวันตกมาใช ทําใหแนวทางการ
พัฒนาประเทศเนนความทันสมัยตามแบบทุนนิยมเสรี เรงการผลิตเกษตรกรรมเชิงพาณิชยเพื่อ
44

สัมภาษณ นางสมถวิล เทพยศ, คาขาย, 5 กรกฎาคม 2551.
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พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และพั ฒ นาเส น ทางคมนาคมเข า ไปในท อ งถิ่ น เพื่ อ ดึ ง ทรั พ ยากรมาใช ใ น
ภาคอุตสาหกรรม จนทรัพยากรที่เคยเปนของชาวบานดั้งเดิมลดลง ทําใหตองละทิ้งไรนาเขาไปหา
ทํางานในกรุงเทพฯ เมืองแพรจึงเหลือแตเด็กและผูสูงอายุ เพราะวัยรุนและวัยทํางานเดินทางเขา
กรุงเทพฯ เพื่อหางานทําหรือเรียนตอ วิถีชีวิตของคนแพรเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี และ
คานิยมใหม คือ การสงลูกหลานไปเรียนในเมืองใหญและทํางานไกลบาน ความผูกพันของเครือ
ญาติจึงคอยๆ หางออกไป เพราะไมสามารถมีกิจกรรมทางสังคมทั่วๆ ไปรวมกัน เหลือแตเพียง
กิจกรรมวันสําคัญ เชน พิธีงานศพ ปใหม(สงกรานต) เปนตน เทานั้นที่มีโอกาสไดพบปะกันในหมู
เครือญาติ45 นอกจากนี้จากการสัมภาษณพบวา คนในเมืองแพรดั้งเดิมมีการยายถิ่นไปอยูที่อื่น
คอนขางมาก คนตางถิ่นเขามาตั้งถิ่นฐานโดยซื้อบานตอจากเจาของเดิมมากขึ้น ทําใหความ
ผูกพันกันในชุมชนลดลง ลักษณะความสัมพันธของผูคนบานใกลเรือนเคียงที่มีมาแตอดีตลดเลือน
หายไป เหตุที่เปนเชนนี้เพราะเมืองแพรเปนเมืองทางผานไมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเทาที่ควร
ประกอบกับคนรุนหลังทั้งที่เปนประชาชนและเจาเชื้อสายตางๆ ไมมีความผูกพันกับเมืองแพร ซึ่ง
ตั้งแตเกิดเหตุการณเงี้ยวปลนเมืองแพร ชนชั้นเจาในเมืองแพรจึงถูกมองวาเขารวมกับเงี้ยวกอกบฏ
และไมมีสูญเสียอํานาจในการปกครองไป จึงทําใหปจจุบันเจานายเชื้อสายตางๆ ไมมีบทบาทใน
การพัฒนาเมืองแพรเทาที่ควร46
5.5 สรุปการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
5.5.1 สรุปการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน
เมืองแพรมีลักษณะภูมิประเทศเปนแองที่ราบ ซึ่งถูกโอบลอมดวยทิวเขาผีปนน้ําตะวัน
กลางทางทิศตะวันตกและผีปนน้ําตะวันออกทางทิศตะวันออก ยอดดอยสําคัญ คือ ดอยชางผา
ดาน เปนแหลงตนน้ําของน้ําแมสายและหวยแมแคมที่ไหลผานที่ราบสูงเชิงเขาลงสูแองที่ราบแพร
แลวไหลลงแม น้ํายม ในยุ คก อนการสถาปนาอาณาจัก รลานนา ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13
บริเวณนี้เองที่เกิดการสรางบานแปงเมืองขึ้น ดวยการจัดการน้ําสายตางๆ ที่ไหลผานแองที่ราบเขา
สูบริเวณที่ราบริมแมน้ํายมทางฝงตะวันออก โดยทําเหมืองฝายและคันดินคูน้ําในการระบายน้ํา
และเบนน้ําเขามาใชในพื้นที่ ดังนั้นจึงเกิดเมืองแพรที่มีคูน้ําและคันดินลอมรอบขึ้น ลักษณะคูน้ํา
และคันดินลอมรอบนี้เปนแบบแผนของเมืองทวารวดี บริเวณภายในเขตกําแพงเมืองแพรทางฝง
45

สุนันทธนา แสนประเสริฐ , วุฒิไกร ผาทอง และคณะ, “ขอมูลภาพรวมนิเวศนวัฒนธรรมในเมืองแพร,” การสัมมนา
ระดับนานาชาติเรื่องการอนุรักษณสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม หัวขอ แนวทางการอนุรักษเชิงบูรณาการเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ , 9-11 กุมภาพันธ 2548, หนา 7-11. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
46

สัมภาษณ ชินวร ชมภูพันธ, กรรมการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร, 11 พฤษภาคม 2552.

187

ตะวันตกมีความสูงมากกวาทางฝงตะวันออก ดังนั้นจึงเกิดการตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้กอน จากนั้น
จึงคอยมีการขยายตัวออกไปยังบริเวณตางๆ ภายในเขตกําแพงเมือง และในยุคปจจุบัน คือ ยุค
รัตนโกสินทรตั้งรัชกาลที่ 6 - รัชกาลที่ 9 นั้น ไดเกิดการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานขยายออกมาภายนอก
เขตกําแพงเมืองทางฝงตะวันออก จนกระทั่งขยายไปทับเสนทางของลําเหมืองที่เคยเปนระบบเบน
น้ําใชเขาสูเมืองแพรกอนที่จะไหลลงสูแมน้ํายม สิ่งเหลานี้ทําใหระบบการไหลเวียนของน้ําขาด
สภาพคลอง จึงเปนสาเหตุหนึ่งของน้ําทวมเมืองแพรในปจจุบัน เมืองแพรมีการเติบโตของเมือง
ออกไปทางฝงตะวันออกนั้น เปนเพราะสภาพภูมิประเทศที่จํากัดการพัฒนาบริเวณฝงตะวันตกซึ่ง
เปนที่ราบลุมต่ําติดกับแมน้ํายม ประกอบกับทางฝงตะวันออกเปนที่ราบกวางและมีลักษณะภูมิ
ประเทศสูงกวาบริเวณเวียงแพร โอกาสการเกิดน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลากมีนอยกวา
5.5.2 สรุปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสิ่งปลูกสราง
รูปแบบสิ่งปลูกสรางของเมืองแพรในยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 13-19) ที่สําคัญ คือ คูน้ํา คันดิน ประตูเมือง และวัดที่สัน นิษฐานวานาจะ
เกิดขึ้นในยุคนี้ ไดแก วัดหลวง วัดศรีชุม วัดพระนอน และวัดหัวขวง การปกครองโดยระบบเจา
เมือง ในยุคนี้เมืองแพรมีความผูกพันกับอาณาจักรสุโขทัย ทําใหมีรูปแบบศิลปะของพระพุทธรูป
ในวัดตางๆ เปนแบบสุโขทัย ตอมาในยุคหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่ 192325) เมืองแพรไดตกเปนประเทศราชของลานนาอยูหลายครั้ง จนกระทั่งไดรับเอาแบบแผนทาง
วัฒนธรรมลานนาเขามา สิ่งที่แสดงออกมาทางกายภาพ คือ การวางทิศทางของประตูเมืองตางๆ
ตามแบบลานนาเมื่อเทียบกับเมืองลําพูน วัดตางๆ ที่มีเจดียและซุมประตูโขงแบบลานนา การ
สรางพระธาตุชอแฮบนที่สูงเชิงดอยชางผาดาน การสถาปนาเจดียมิ่งเมืองเปนพระธาตุกลางเมือง
ปรากฏพื้นที่ขวงเมืองตามประวัติวัดหัวขวง คุมเจาหลวงบริเวณศูนยกลางเมือง และสะดือเมืองซึ่ง
ถือเปนบริเวณกลางเมืองตามแบบแผนลานนาที่มองวาเมืองเปนสรีระของคน ตอมาในยุคกรุง
รัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ 1-5 นั้น รูปแบบสิ่งปลูกสรางไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงเทาไรนั้น แต
หลังจากที่มีการเปดสัมปทานปาไมขึ้น เศรษฐกิจเมืองแพรก็รุงเรืองถึงขีดสุด เจาเมืองและเจาสาย
สกุลตางๆ ทํานุบํารุงพุทธศาสนาตลอดจนสรางวัดประจําตระกูลขึ้น ไดแก วัดพงษสุนนท วัดพระ
รอวง วัดศรีบุญเรือง นอกจากนี้ยังพบวัดที่มีศิลปะแบบพมา ซึ่งสรางโดยชาวเลี้ยวหรือไทใหญที่
เขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองแพรขณะที่เปนลูกชวงทําไม ในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.
2453-2550) นั้น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสิ่งปลูกสรางไปหลายอยาง ไดแก คูเมืองถูกถมกลบ
เพื่อใชพื้นที่ในการตั้งถิ่นฐาน กําแพงเมืองถูกบุกรุกดวยการขึ้นไปสรางบานอยูเพื่อหนีน้ําทวม
และเพื่อสรางอาคารพาณิชย การตัดถนนรอบเวียงโดยใชพื้นที่สวนหนึ่งของกําแพงเมือง บทบาท
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ของประตูเมืองตางๆ ลดลง เหลือเพียงประตูมารและประตูชัยที่ยังคงความเชื่อแบบดั้งเดิมไวอยู
วัดเกิดขึ้นใหมภายนอกเขตกําแพงเมืองทางฝงตะวันออกตามการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐาน พระ
ธาตุชอแฮยังคงเปนพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คูเมืองแพรจนทุกวันนี้ พื้นที่ขวงหรือเคาสนามหลวงถูก
เปลี่ยนเปนสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ คุมเจาหลวงเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตร สะดือเมือง
ตามแบบแผนลานนาในยุคนี้ไดสรางเปนศาลหลักเมือง ซึ่งเปนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ตามแบบรัตนโกสินทร (แผนที่ 5.20 และ 5.21)
5.5.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่
วาง
1) สัดสวนของมวลสิ่งปลูกสรางและพื้นที่วาง
ในยุคกอนการสถาปนาอาณาจักลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-19) และยุคหลัง
การสถาปนาอาณาจักรลานนาจนกระทั่งสิ้นยุคธนบุรี (พุทธศตวรรษที่ 19-2325) อาคารสิ่งปลูก
สรางเกาะกลุมกันอยูเฉพาะบริเวณภายในเขตกําแพงเมือง บานเมืองในยุคนี้ยังไมสงบ ยังคงมี
การรบเพื่อปกปองบานเมืองอยู ประชากรของเมืองแพรมีไมมากและตองการความปลอดภัยจาก
ขาศึกศัตรู จึงมีการตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูเฉพาะภายในบริเวณกําแพงเมือง ประตูเมืองมีการเปด
ป ด เป น เวลาเพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย พื้ น ที่ ว า งมี อ ยู เ ป น จํ า นวนมาก ส ว นใหญ เ ป น พื้ น ที่
เกษตรกรรมและปา ตอมาในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1-5 (พ.ศ.2325-2453) การเปด
สัมปทานปาไมในเมืองแพร ทําใหเมืองแพรมีคนหลากหลายเชื้อชาติเขามาตั้งถิ่นฐาน อาคารสิ่ง
ปลูกสรางเกิดขึ้นมากทั้งบริเวณภายในเขตกําแพงเมืองแพรและบริเวณภายนอกเขตกําแพงเมือง
ซึ่งสวนใหญเปนคนตางถิ่นที่เขามาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพลูกจางตัดไม ประกอบไปดวยชาว
พมา เงี้ยวหรือไทใหญ ทําใหมีอาคารบานเรือนเกาะกลุมกันอยูบริเวณถนนยันตรกิจโกศล และ
บางกลุมที่เขามาเพื่อประกอบการคาขายประกอบไปดวยพอคาชาวจีนและอินเดีย ปลูกสราง
อาคารรานคาเกาะกลุมกันในบริเวณถนนเจริญเมือง ชวงนี้เริ่มมีการใชพื้นที่วางบางสวนของพื้นที่
เกษตรกรรมเป น ที่ พั ก อาศั ย มากขึ้ น แต ยั ง คงมี พื้ น ที่ ว า งสํ า หรั บ การเกษตรที่ ก ว า งขวางอยู
จนกระทั่งในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.2453-2550) สิ่งปลูกสรางตางๆ ในเมือง
แพรมีการกระจายตัวมากขึ้น ภายในเขตกําแพงเมืองยังคงเกาะกลุมกันอยู แตบริเวณภายนอก
กําแพงเมืองสิ่งปลูกสรางกระจายตัวเขาไปในบริเวณที่เปนพื้นที่วางเพื่อการเกษตรกรรมมากขึ้น
อยางชัดเจน และมีอาคารสิ่งปลูกสรางประเภทรานคาเกาะกลุมหนาแนนบริเวณถนนเจริญเมือง
และถนนยันตรกิจโกศล ถนนน้ําทองที่เกิดขึ้นใหมเปนยานการคาใหม มีอาคารสิ่งปลูกสรางเกาะ
กลุมเรียงรายอยางเปนระเบียบ

แผนที่ 5.20 สรุปภาพรวมของการเปลีย่ นแปลงรูปแบบสิ่งปลูกสรางประเภทคูน้ําคันดินภายในเวียงแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
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1.คันดิน/กําแพงเมือง
2.คูน้ํา
3.วัดหลวง
4.วัดศรีชุม
5.วัดพระนอน
6.วัดหัวขวง
7.พระธาตุชอแฮ

8

หวยน้ําแคม

กําแพงเมือง
คูเมือง
ขวงเมือง
กําแพงเมืองและคูเมืองที่หายไป
ในยุครัตนโกสินทร ร.1-5
กําแพงเมืองและคูเมืองที่หายไป
ในยุครัตนโกสินทร ร.6-9

เหมืองคา

7

ดอยเล็ง

น้ําแมสาย

ดอยชางผาดาน

หวยน้ําแคม

ประตูเมือง
วัด
แมน้ําสายหลัก
แมน้ําสายรอง, สายยอย
พระธาตุมิ่งเมือง
บริเวณที่สันนิษฐานวาเปน
“ขวงเมือง”
คุมเจาหลวง
สะดือเมือง
เสนทางนมัสการพระธาตุ
ชอแฮ

ไมมีมาตราสวน

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

แผนที่ 5.21 สรุปภาพรวมของการเปลีย่ นแปลงรูปแบบสิ่งปลูกสรางของเมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั

8. พระธาตุจอมแจง
9. วัดศรีบุญเรือง
10. วัดพระรวง
11. วัดจอมสวรรค
12. วัดสระบอแกว
13. วัดตนธง

น้ําแมสาย

6
ประตูศรีชุม
4
12
3
5
ชัย
10 ประตู
เหมืองหลวง เหมืองแดง
9 1 2
ประตูมาร
14
เหมืองหิต

11
ประตูยั้งมา

แมน้ํายม

คําอธิบายสัญลักษณ
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2) รูปแบบการจัจัดวางมวลออาคาร
รู ป แบบการจั
แ
ด วางมวลสิ
ว
่ ง ปลู
ป ก สร า งภาายในเมื อ งป ระกอบด ว ยยหลากหลายยรู ป แบบ
สามารถจําแนกออกได
แ
ดงนี
งั ้
- เกาะกลุลุมหนาแนนตามเส
น
นทาางคมนาคม พบในบริเววณยานพาณิ
ณิชยกรรม
หลักของเมือง
อ คือ บริเวณ
ณถนนเจริญเมืองและถนนนยันตรกิจโกกศล ตลอดจนถนนชอแฮ ถนนสัน
เหมืองหลวง ถนนราษฎรรดําเนิน ถนนเหมืองหิต1 ถนนรองซอ และถนนภูเก็ตและถนนน้น้ําทอง มี
การเวนพื้นที่วางระหวางอาคารค
ง
อนขขางนอย เพราะมีอาคารรพาณิชยเรียงงรายริมถนนนเปนสวน
ใหญ (ภาพ 5.59
5 และ 5.660)

พ
พ.ศ.2497

พ.ศ.2516

พ.ศศ.2550

ที่มา:: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภาพ 5.559 การจัดวางมวลสิง่ ปลูกสร
ก างแบบเกาะกลุมตามเสนทางคมนาาคมของเมืองแพร
ง

ที่มา:: การสํารวจ (ผูวิว จิ ัย, 31 ตุลาคม 2550)

ภ 5.60 การจัดวางมวลสิสิง่ ปลูกสรางแแบบเกาะกลุมตามเส
ภาพ
ม
นทางคมนาคม
ณถนนยันตรกิจโกศล(ซาย)และถนนเจ
ย
จริญเมือง(ขวาา)
บริเวณ
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- เกาะกลุมแบบกระจุกตัว พบในบริเวณภายในเขตกําแพงเมืองแพร บานเรือนที่
พักอาศัยเกาะกลุมกันในบริเวณชุมชนตางๆ ที่มีวัดเปนศูนยกลางความศรัทธาของแตละชุมชน
คือ กลุมชุมชนบริเวณวัดหัวขวง กลุมชุมชนบริเวณวัดพงษสุนันทและวัดหลวง กลุมชุมชนบริเวณ
วัดพระนอน และกลุมชุมชนบริเวณวัดศรีบุญเรืองและวัดพระรวง เริ่มแรกจะเกาะกลุมภายใน
ชุมชนขนาดเล็ก และเริ่มขยายตัวมากขึ้นเปนชุมชนใหญ (ภาพ 5.61) นอกจากนี้ยังพบอาคารสิ่ง
ปลูกสรางแบบกระจุกตัวบริเวณจุดตัดของถนนเจริญเมืองและถนนยันตรกิจโกศลดวย (ภาพ 5.60)

พ.ศ.2497

พ.ศ.2516
ชุมชนหัวขวง
ชุมชนศรีชุม
ชุมชนวัดหลวง
ชุมชนพงษสนุ ันท
ชุมชนพระนอน ชุมชนพระรวง
ชุมชนศรีบุญเรือง

พ.ศ.2550

การแบงชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2550

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภาพ 5.61 การจัดวางมวลสิง่ ปลูกสรางแบบกระจุกตัวบริเวณภายในกําแพงเมืองแพร
- เกาะกลุมอยางเปนระเบียบ สวนมากพบบริเวณยานที่พักอาศัยเกิดขึ้นใหม
บริเวณโครงการบานจัดสรร ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่สิ่งกอสรางและถนนอยางเปนสัดสวนชัดเจน เชน
โครงการบานจัดสรรแพรซิตี้โฮมที่อยูลึกเขาไปดานขวาของถนนยันตรกิจโกศล เปนตน (ภาพ 5.62)
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ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภาพ 5.62 การจัดวางมวลสิง่ ปลูกสรางอยางเปนระเบียบในเมืองแพร
3) ประเภทของพื้นที่วาง
เปนสวนประกอบหลักภายในเมือง ที่ใชประกอบกิจกรรมตางๆ จากการสํารวจ พบวา
ลักษณะพื้นที่วางภายในเมืองแพร สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ พื้นที่วางสวนบุคคลและ
พื้นที่วางสาธารณะ
- พื้นที่วางสวนบุคคล เปนพื้นที่ที่คนทั่วไปไมสามารถเขาไปใชได และจัดเปน
พื้นที่สวนตัวที่มีอาณาเขตชัดเจนดวยรั้ว แนวตนไมหรือคันคลอง บานเรือนของคนเมืองแพร
บริเวณภายในเขตกําแพงเมืองนั้น สวนใหญเปนบานพักอาศัยชั้นเดียวที่มีอาณาบริเวณกวาง ซึ่ง
จะมีพื้นที่วางไดแก พื้นที่วางหนาบาน พื้นที่วางดานขาง และพื้นที่วางหลังบาน เปนตน ใชเปน
พื้นที่ประกอบกิจกรรมในครัวเรือน เชน การซักผา ตากผา จอดรถ และในอดีตใชเปนพื้นที่
สําหรับตําขาว เปนตน
- พื้นที่วางสาธารณะ เปนพื้นที่ที่ใหบุคคลสามารถเขาไปใชสอยกิจกรรมตางๆ
ได ตามชวงเวลาและความเหมาะสม ไดแก ชองวางระหวางอาคารหรือพื้นที่หนาบาน สวนใหญ
เปนทางเดิน ทางสัญจร ลานหนาสถานที่ราชการตางๆ สวนใหญใชเปนที่จอดรถ สนามกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนพื้นที่สาธารณะสําหรับการกีฬาโดยเฉพาะของเมือง มีการจัดเปน
เปนสวนสาธารณะที่อยูบริเวณ
สนามกีฬาอยางชัดเจน สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ศูนยกลางเมือง ในอดีตเชื่อวาเปนพื้นที่ขวงเมืองที่ใชในการวาราชการและจัดกิจกรรมของเมือง
ปจจุบันเปนสวนสุขภาพสําหรับพักผอนหยอนใจและการออกกําลังกายของคนเมืองแพร

194

5.5.4 สรุปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
ในชวงยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่ 13-19) และยุคหลังการ
สถาปนาอาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-2325) เปนการตั้งถิ่นฐานในระยะเริ่มแรก นาจะ
ยังไมมีกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินที่เปนสัดสวนชัดเจน การตั้งถิ่นฐานสวนใหญอยูบริเวณ
ภายในเขตกําแพงเมืองแพรเทานั้น มีประตูเมือง 4 ประตูเปดปดเปนเวลา ยุคนี้เปนชวงที่
บานเมืองตองการความปลอดภัยจากขาศึกศัตรู เมืองแพรยังคงตองมีการรบเพื่อปองกันบานเมือง
ที่พักอาศัยของคนเมืองแพรจึงอยูบริเวณภายในกําแพงเมือง บริเวณศูนยกลางเมืองเปนบานของ
เจาเมืองและเจานายเชื้อสายสกุลที่เปนญาติกับเจาเมือง รวมไปถึงบรรดาขารับใชและขาราชการ
ขุนนางทั้งหลาย ประชาชนทั่วไปตั้งถิ่นฐานบริเวณติดกับกําแพงเมือง พื้นที่ศูนยกลางพาณิชยกรรมที่ใชเพื่อการแลกเปลี่ยนสินคาตางๆ มีพื้นที่สถาบันศาสนาเปนวัดเกาแกอยู 4 วัด คือ วัดหัว
ขวง วัดหลวง วัดพระนอน และวัดศรีชุม พื้นที่โลงวางสาธารณะเพื่อประกอบกิจกรรมของเมือง
อยู บ ริ เ วณกลางเมื อ ง เชื่ อ ว า เป น “ข ว งเมื อ ง” ตามความเชื่ อ ทางล า นนา ชาวแพร เ รี ย กว า
“เคาสนามหลวง” ภายนอกเขตกําแพงเมืองเปนพื้นที่ปาและพื้นที่เกษตรกรรม จนกระทั่งถึงยุค
รัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1-5 (พ.ศ.2325-2453) การใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ของเมือง
แพรมีความชัดเจนมากขึ้น และเปนชวงที่บานเมืองมีความสงบไมตองระวังเรื่องการรบและปองกัน
ขาศึกศัตรู ประกอบกับมีการเปดสัมปทานปาไม ทําใหอุตสาหกรรมการทําไมคึกคักมาก ผูคน
ตางถิ่นหลั่งไหลเขามาทํางานและคาขายในเมืองแพรกันมาก พื้นที่อยูอาศัยจึงมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น คนตางถิ่นที่เขามาสวนใหญจะตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณดานนอกเขตกําแพงเมือง ชาวพมา
เงี้ยวหรือไทใหญตั้งถิ่นฐานเกาะกลุมกันอยูบริเวณถนนยันตรกิจโกศล ชาวจีนและอินเดียเขามาตั้ง
ถิ่นฐานเพื่อคาขายบริเวณถนนเจริญเมือง จนทําใหเกิดพื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น อีกทั้งพื้นที่สถาบันศาสนาก็เพิ่มมากขึ้นไปดวย สวนหนึ่งเปนเพราะเมื่อบานเมืองสงบและมี
เศรษฐกิจดีขึ้น เจานายชนชั้นสูงที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไดสรางวัดตามความเชื่อของ
ตน ประกอบกับชาวตางถิ่นที่เขามาตางนําความเชื่อและความศรัทธาของตนเขามาดวย จึงใช
พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาของตน เชน วัดแบบพมา ศาลเจา โบสถ เปนตน พื้นที่
สถาบันราชการอยูบริเวณศูนยกลางเมือง พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ปาอยูรอบนอกกําแพงเมือง
สองฟากถนนเจริญเมืองไปจนถึงถนนชอแฮ เกษตรกรรมยังคงมีความอุดมสมบูรณ เพราะคน
เมืองแพรแทจริงยังเปนสังคมเกษตรกรรม จนกระทั่งยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.
2453-2550) เมืองแพรไดมีการปกครองแบบเทศบาล มีโครงการตางๆ เขามาเพื่อพัฒนาเมือง
แพร เชน การปรับปรุงถนน การจัดเก็บขยะ การสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเมืองแพร ฯลฯ
ทํ า ให เ มื อ งแพร มี ค วามเจริ ญ มากขึ้ น มี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทต า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น มาก
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โดยเฉพาะพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรม แตพื้นที่อยูอาศัยของเมืองนั้นมีการขยายตัวมาก
และมีลักษณะกระจายตัวมากขึ้นในทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของเมือง พื้นที่พาณิชยกรรม
หนาแนนบริเวณถนนการคาสายหลักของเมือง อีกทั้งยังเกิดยานการคาใหมขึ้นดวย พื้นที่สถาบัน
ราชการเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกในการบริหารงานและการพัฒนาเมืองในดานตางๆ พื้นที่สถาบัน
ศาสนากระจายตัวอยูตามกลุมของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของคนหลายเชื้อชาติ ไดแก บริเวณ
ภายในเขตกําแพงเมืองแพร ถนนยันตรกิจโกศลและถนนน้ําคือ ถนนเจริญเมือง-ชอแฮ พื้นที่โลง
วางเพื่อการนันทนาการของเมืองนั้น อยูบริเวณกลางเมือง คือ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9
หรือบริเวณที่เคยเปน “ขวงเมือง” หรือ “เคาสนามหลวง” และสนามกีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดแพรบริเวณถนนบานใหม พื้นที่เกษตรกรรมลดลงอยางชัดเจน มีพื้นที่พักอาศัยขยายตัว
เขาไปแทนพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิมของเมืองลดหายไป (แผนที่
5.14)
เมื่อพิจารณาการใชประโยชนพื้นที่ของเมืองแพร ทําใหทราบวาเมืองแพรมีทิศทางการ
ขยายตัวของการใชพื้นที่ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง ทั้งนี้
เปนเพราะวาสภาพภูมิประเทศของเมืองแพร เปนพื้นที่ลุมลาดต่ําบริเวณฝงตะวันตกติดกับแมน้ํา
ยม และภายในเขตกําแพงเมืองยังเปนที่ราบแองกระทะ เมื่อน้ําทวมมักทําใหการระบายน้ําออกได
ชา ดังนั้นภายในเมืองจึงมีการพัฒนาการใชพื้นที่ประเภทตางๆ นอย การขยายตัวของเมืองสวน
ใหญ จึ ง ขยายออกมายั ง พื้ น ที่ ดา นนอกเขตกํ า แพงเมือ งทางทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ตะวัน ออก และทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต อีกทั้งยังพบวาการใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมมักเกาะกลุม
ตามเสนทางคมนาคมสายหลัก ซึ่งเปนบริเวณที่ราบที่มีความสูงมากกวาบริเวณที่ติดริมฝงแมน้ํา
ยม และขยายตัวมากขึ้นบริเวณถนนเหมืองหิต ซึ่งเปนเสนทางที่สามารถเชื่อมตอกับฝงตะวันตก
ของแมน้ํายมทางดานใตของเมืองได การขยายตัวของเมืองจึงมีแนวโนมที่จะเชื่อมตอกับพื้นที่ทาง
ฝงตะวันตกของแมน้ํายมมากขึ้นดวย (แผนที่ 5.22)

แผนที่ 5.22 สรุปภาพรวมการขยายตัวของเมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”

ทิศทางการขยายตัวของเมือง
แนวโนมการขยายตัวของเมือง
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5.5.5 สรุปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงขายการสัญจร
โครงขายการสัญจรของเมืองแพรในยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 13-19) และยุคหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-2325)
ระบบโครงข า ยถนนยั ง ไมเ กิ ด ขึ้ น มี เ พี ย งเส น ทางสัญ จรสํ า หรับ การเดิน เท า และเที ย มเกวี ย น
นอกจากจากนี้คาดว า การติ ดต อค า ขายกับ เมือ งอื่น ๆ นา จะใชเ ส น ทางคมนาคมทางน้ํา ด ว ย
เพราะเมืองแพรเปนเมืองที่อยูติดกับแมน้ํายม ซึ่งเปนเสนทางน้ําที่เชื่อมโยงขึ้นเหนือและลงใตได
ตอมาในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1-5 (พ.ศ.2325-2453) นาจะเริ่มมีระบบโครงขายการ
สัญจร เปนแบบไมซับซอน ลักษณะถนนเปนทางดินที่แหวกหญารกรางเพื่อการสัญจรจนเปน
เส น ทางประจํ า การติ ด ต อ กั บ ต า งเมื อ งยั ง ต อ งใช สั ต ว เ ป น พาหนะในการเดิ น ทาง ยุ ค
รัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.2453-2550) ในระยะแรกๆ ระบบโครงขายการสัญจร
ภายในกําแพงเมืองเปนแบบตารางกริด ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ที่เปนที่พักอาศัยมีสะดวกตอการ
เขาถึงพื้นที่ตางๆ ภายในเมือง และเหมาะกับชวงเวลานั้นที่ยังมีบานเรือนตั้งถิ่นฐานนอย และ
ภายนอกกําแพงเมืองมีการตัดถนนตางๆ มากขึ้น มีโครงขายในลักษณะเปนรัศมีพุงออกจากตัว
เมือง ไดแก ถนนเจริญเมือง ถนนชอแฮ ถนนบานใหม และทางหลวงแผนดินหมายเลข 1022
และโครงขายรูปแบบวงแหวนที่ตัดกับเสนรัศมีเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมอยางทั่วถึงกัน ไดแก
ถนนยันตรกิจโกศลที่เชื่อมโยงระหวางถนนบานใหมและถนนเจริญเมือง ถนนสายตางๆ ไดรับการ
พัฒนาผิวจราจรใหดีขึ้นเปนการลาดยางมะตอย นอกจากนี้ยังใชการคมนาคมทางแมน้ํายมเพื่อ
การขนสงไมสักไปยังเมืองตางๆ ในภาคกลางอีกดวย ตอมาในระยะหลังการบริหารบานเมืองแบบ
เทศบาล โครงการพัฒนาพื้นที่ตางๆ ในเขตเทศบาล โครงขายถนนเปนอีกโครงการที่เทศบาล
เมืองแพรรับผิดชอบ โครงขายการสัญจรตางๆ ของเมืองแพรไดรับการปรุงปรุงและพัฒนาผิวถนน
เปนคอนกรีตในหลายๆ เสนทาง อีกทั้งยังมีถนนที่ตัดขึ้นใหมซึ่งกอใหเกิดยานการคาใหมของเมือง
บริเวณกาดน้ําทอง คือ ถนนภูเก็ตและถนนน้ําทอง ถนนราษฎรดําเนินดานใตของถนนเจริญเมือง
ที่ตัดขึ้น ทําใหยานพาณิชยกรรมของเมืองบริเวณนี้หนาแนนมากยิ่งขึ้น และถนนราษฎรอุทิศที่
เชื่อมระหวางถนนยันตรกิจโกศลและทางหลวงแผนดินหมายเลข 1022 ที่ทําใหโครงขายการ
สัญจรของเมืองแพรเปนวงแหวนอีกชั้นหนึ่ง สวนบริเวณภายในเขตกําแพงเมืองแพรยังมีรูปแบบ
โครงขายเปนตารางกริดและมีถนนซอยเพิ่มมากขึ้น (แผนที่ 5.23)

แผนที่ 5.23 สรุปภาพรวมของการเปลีย่ นแปลงรูปแบบโครงขายการสัญจรของเมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั

วิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร”
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5.6 สรุปความสัมพันธและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบ
ทางกายภาพกับสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองแพร
จากการศึกษาพัฒนาการของเมืองแพรและการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพของเมือง พบวามีความสัมพันธกันของการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั่วไป เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้ง
ยังแสดงปจจัยที่ทําใหเมืองแพรมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ดังนี้
ชวงที่ 1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 – 19)
เมืองแพรในยุคนี้ เปนชวงที่เมืองมีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติมาก เพราะอยู
ในชัยภูมิที่ดีบนที่ราบลุมริมฝงตะวันออกของแมน้ํายม แตประชากรเมืองตองการความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินมาก เพราะเปนชวงที่บานเมืองตองอยูในสภาวะการปองกันขาศึกศัตรูที่จะ
เขามาแยงชิงบานเมืองอยูเนืองๆ และปจจัยหลักที่สงผลตอการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองในยุคนี้ คือ
1) สภาพทางภูมิประเทศ แองที่ราบเมืองแพรถูกจํากัดดวยทิวเขาที่โอบลอมทั้งทิวเขาผี
ปนน้ํากลางทางตะวันตกและทิวเขาผีปนน้ําตะวันออกทางทิศตะวันออก มีลําน้ําไหลจากทิวเขาสู
ที่ราบ ในการตั้งถิ่นฐานเมืองแพรจึงตองมีการจัดการระบบน้ําเพื่อนําน้ํามาใชในการอุปโภคบริโภค
และการระบายน้ําเพื่อปองกันน้ําทวมดวยระบบเหมืองฝาย และดวยเหตุที่เมืองแพรอยูในตําแหนง
รับน้ําจากภูเขาสูง จึงมีการสรางคันดินลอมรอบเขตเวียงแพรเพื่อปองกันน้ําทวม
2) อิทธิพลของแบบแผนเมืองทวารวดี เมืองตางๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยทวารวดีสวนใหญเปน
เมืองที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ อยูติดกับการคมนาคมทางน้ําไมวาจะเปนเมืองทาชายทะเลหรือ
เมืองทาริมฝงแมน้ํา เมืองแพรไดรับอิทธิพลการสรางเมืองแบบทวารวดีโดยสงผานมาจากเมือง
ลําพูน ดังจะเห็นวาแบบแผนของเมืองแพรนั้นคลายคลึงกับเมืองลําพูน
3) อิทธิพลของศิลปะจากสุโขทัย ในยุคนี้เมืองแพรมีความสัมพันธกับเมืองสุโขทัยมาก
เพราะเปนเมืองที่อยูติดกันและเปนเมืองขึ้นของสุโขทัยอยูหลายครั้ง ดังนั้นจึงไดรับเอารูปแบบ
ศิลปกรรมตางๆ จากสุโขทัยเขามา เชน พระพุทธรูป เปนตน
4) ความไมมั่นคงทางการเมือง เมืองแพรเปนอาณาจักรที่ปกครองตนเองโดยระบบเจา
เมือง และเปนตําแหนงที่อยูตรงกลางระหวางอาณาจักรทางเหนือและอาณาจักรทางภาคกลาง
ฐานะการเปนเมืองหนาดานจึงเปนที่ตองการของอาณาจักรตางๆ ทั้งเหนือใต เมื่ออาณาจักรใดมี
อํานาจเหนือกวาก็ผลัดกันมาใหเมืองแพรเปนเมืองขึ้น ดวยเมืองแพรนั้นเปนเมืองอิสระเล็กๆ ไมมี
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กําลังพอจะไปขัดขืนมากนัก แตก็ยังคงไดเจอกับศึกสงครามหลายครั้ง ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานของ
ยุคนี้จึงอยูแตเฉพาะในบริเวณภายในเขตกําแพงเมืองสูงใหญ 3-5 เมตร คูน้ําลอมรอบและประตู
เมืองที่มีเวรยามเฝาอยางแนนหนาเปดปดเปนเวลา
5) ปจจัยดานคติความเชื่อและศาสนา ชาวแพรมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก
เห็นไดจากการตั้งบานเรือนที่เกาะกลุมกันโดยมีวัดตางๆ ที่ตนศรัทธาเปนศูนยกลางชุมชน และ
การที่บานเมืองไมสงบสุข ดังนั้นที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ตนนับถือและศรัทธา นอกจากนี้ยังมี
ความเชื่อตางๆ ที่สงผลตอองคประกอบทางกายภาพของเวียงแพร คือ การที่มีคูน้ําและคันดิน
ลอมรอบเมืองตามแบบทวารวดี (แผนภูมิ 5.1)

คติความเชื่อ
และศาสนา

อิทธิพลของแบบ
แผนเมืองทวารวดี

ความไมมั่นคง
ทางการเมือง

อิทธิพลของศิลปะ
จากสุโขทัย
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร

สภาพภูมิ
ประเทศ

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

แผนภูมิ 5.1 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 – 19)
ชวงที่ 2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-พ.ศ.2325)
1) อิทธิพลของแบบแผนเมืองลานนา ความเชื่อเรื่องระบบจักรวาลจากสุโขทัยและลานนา
ทําใหมีความศรัทธาตอพระธาตุชอแฮอันเปนตัวแทนของเขาพระสุเมรุ และแบบแผนการสราง
เมืองแบบลานนา ซึ่งมีพระธาตุบนดอย คือ พระธาตุชอแฮ คุมเจาหลวง ขวงเมือง วัดหัวขวง
พระมหาธาตุกลางเมือง หลักเมืองหรือสะดือเมือง อยูบริเวณศูนยกลางเมือง ตลอดจนการใช
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ประโยชนที่ดินและการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมของลานนา คือ ภายในเขตกําแพงเมือง พื้นที่
บริเวณศูนยกลางเมืองเปนพื้นที่ของเจาเมืองและเจานายสกุลตางๆ ใชอยูอาศัยและการบริหาร
ราชการบานเมือง เปนคุมเจาหลวงและคุมตางๆ ขวงเมืองเปนพื้นที่วางที่ติดกับคุมเจาหลวงใช
เปนที่วาราชการ มีระบบผันน้ําจากแมน้ําสายตางๆ มาทางลําเหมืองไดแก เหมืองหลวง บางแหง
เรียกวา เหมืองแดง และทางใตคือ เหมืองหิต มายังพื้นที่เกษตรนอกเมืองและคูเมืองเพื่อการ
อุปโภคบริโภคแลวจึงไหลลงสูแมน้ํายม พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญจึงอยูบริเวณนอกเมือง ดังนั้น
ภายในกําแพงเมืองจึงมีการใชประโยชนที่ดินปะปนกันและไมหลากหลายนัก เสนทางการสัญจร
ไมซับซอน เปนทางเดินทางเกวียน ไมเปนถนนอยางถาวร มีการติดตอกันภายในเมืองอยางทั่วถึง
เพราะใชการเดินเทา ซึ่งสามารถเขาถึงทุกบานเรือนไดอยางแทจริง และสรางความสัมพันธทาง
สังคมอยางแนนแฟน การติดตอกับเมืองอื่นๆ ใชการคมนาคมทางน้ําและการเดินเทาหรือเกวียน
เทียมสัตวเปนพาหนะ ดังนั้นการคาขายกับตางเมืองจึงคอนขางลําบาก อาชีพสวนใหญของคน
แพรยุคนี้เปนเกษตรกรและเก็บของปาลาสัตวเพื่อการยังชีพ การคาขายเพื่อหวังกําไรในยุคนี้จึงมี
นอยหรือแทบไมมีเลย
อิทธิพลของแบบ
แผนเมืองลานนา
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

แผนภูมิ 5.2 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-พ.ศ.2325)
ชวงที่ 3 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1-5 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2453)
เมืองแพรถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของสยามประเทศ ซึ่งมีกรุงเทพมหานครเปนราชธานี
การเมืองของเมืองแพรในชวงนี้จึงไมมีการรบ อีกทั้งยังไดรับการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
ในหลายๆ ดาน ซึ่งปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทาง
กายภาพของเมืองแพรในยุคนี้ คือ
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1) การเปดสัมปทานปาไม จากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงลงนาม
ในสัญญาทางไมตรีและการคากับอังกฤษ ในการเขามาทําการคาขายกับประเทศไทย เรียก
สั ญ ญาฉบั บ นี้ ว า “สนธิ สั ญ ญาเบาริ่ ง ” ระบบการค า แบบเสรี หรื อ ทุ น นิ ย ม จึ ง มี ก ารเป ด
สัมปทานปาไม โดยเริ่มแรกใหกับบริษัทตางชาติเขามา จึงเริ่มเขามาในเมืองแพรดวยรูปแบบ
อุตสาหกรรมการทําไมสัก ซึ่งเปนทรัพยากรที่อุดมสมบูรณมากที่สุดของเมืองแพรในสมัยนั้น ดวย
เหตุนี้ทําใหคนตางถิ่นหลายเชื้อชาติเขามาทําไมในเมืองแพร ประกอบไปดวยชาวอังกฤษและเดน
มารค ชาวพมาหรือเงี้ยว สวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูนอกเขตกําแพงเมืองบริเวณถนนยันตรกิจโกศล
ซึ่งพบวามีวัดตามศิลปะแบบพมาอยูบริเวณนี้ และพบโบสถคริสตบริเวณถนนยันตรกิจโกศลตอน
ใต เหลานี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเมืองแพร ทั้งประเภทที่พักอาศัย
และสถาบันศาสนาเพิ่มขึ้น
2) การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบเทศาภิบาล ทําใหเมืองแพรเกิดเหตุการณกบฏ
เงี้ยวปลนเมืองแพร เจาหลวงพิริยะเทพวงศหนีไปอยูประเทศลาว ทําใหเมืองแพรหมดยุคเจาเมือง
ตั้งแตนั้นเปนตนมา การปกครองแบบเทศาภิบาลมีการใชพื้นที่ราชการที่เปนสัดสวนชัดเจน และ
สามารถพัฒนาเมืองไดดวยอํานาจทองถิ่น จึงเกิดการพัฒนาเมืองในดานตางๆ ขึ้น
3) การพัฒนาระบบการขนสงสินคา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพัฒนาระบบโครงสรางการ
สัญจรภายในประเทศเพื่อการขนสงสินคา ดวยการตัดถนนและสรางทางรถไฟ ทําใหการคาขาย
และการขนสงสินคาสะดวกขึ้น เศรษฐกิจของเมืองรุงเรืองมาก คนตางถิ่นเขามาตั้งถิ่นฐานเพื่อ
การคาขายกันอยางคึกคัก ทําใหสิ่งปลูกสรางตางๆ เพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด สวนใหญสิ่งปลูก
สรางที่เปนที่พักอาศัยของชาวตางถิ่นจะอยูนอกเขตกําแพงเมืองแพร และเกาะกลุมกันอยูตาม
เสนทางคมนาคมถนนสายหลักของเมือง คือ ถนนยันตรกิจโกศลและถนนเจริญเมือง ซึ่งทําใหการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น แตพื้นที่ปาและเกษตรกรรม
ลดลง การตั้งถิ่นฐานของคนเมืองแพรและคนตางถิ่นที่เขามามีลักษณะเหมือนกัน คือ การเกาะ
กลุ ม กั น อยู โ ดยมี วั ด หรื อ สถานที่ ป ระกอบกิ จ กรรมตามความเชื่ อ ที่ ต นศรั ท ธาเป น ศู น ย ก ลาง
ถึงแมวาการทําไมจะทําใหภาพรวมของเมืองแพรมีเศรษฐกิจดีขึ้น แตผลประโยชนเหลานี้อยูใน
กลุมคนที่เปนเจาเมืองและเจานายตางๆ ที่รับทําไมตอจากบริษัทตางชาติ ชาวบานทั่วไปที่ไม
เกี่ยวของกับการทําไม ก็ยังคงมีอาชีพเกษตรกรเปนหลัก ผลประโยชนทางออมที่ไดคือการคาขาย
ผลผลิตทางการเกษตรแกคนที่มากขึ้นจากการทําไม ดังนั้นสังคมของชาวบานยังเปนสังคม
กสิกรรม มีวิถีชีวิตเรียบงายและยังมีความสัมพันธระหวางคนเมืองแพรและคนตางถิ่นที่ดีดวย
พ.ศ.2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริยเปนแบบประชาธิปไตย ในพ.ศ.2479
รัฐบาลยกเลิกสัมปทานไมกับชาวตางชาติ และใหคนไทยสามารถขอสัมปทานไมไดใน พ.ศ.2486
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โดยใหสัมปทานทั้งไมสักและไมกระยาเลยตางๆ เพื่อนําไปแปรรูปใชในประเทศ ดังนั้นโรงเลื่อยไม
ขนาดใหญจึงเกิดขึ้นในบริเวณที่มีปาไมหนาแนนและใกลเสนทางคมนาคม เปนการสนับสนุน
การคาใหอยูในมือคนไทยมากขึ้น (แผนภูมิ 5.3)
นอกจากนี้การพัฒนาระบบขนสงสินคายังสงผลกระทบตอองคปรกอบทางกายภาพของ
เวียงแพรดวย เพราะการตัดถนนเพิ่มขึ้นบริเวณนอกกําแพงเมืองตองการการเชื่อมโยงกับระบบ
เดิมภายในกําแพงเมือง จึงมีการตัดกําแพงเมืองบางบริเวณเพื่อเชื่อมโยงเปนทางเขาออกเมืองสู
ถนนภายนอก คือ สรางประตูใหม ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ติดตอกับถนนยันตรกิจ
โกศล และทะลุกําแพงเมืองทําทางเขาออก(เมฆหวาก) บริเวณแยกวิชัยราชา นอกจากนี้การสราง
ถนนทับเสนทางน้ํา ไดแก ถ.สันเหมืองหลวง ถ.เหมืองแดง และ ถ.เหมืองหิต ซึ่งเปนระบบทาง
น้ําไหลลงสูแมน้ํายม เมื่อน้ําจากทางตะวันออกไหลมาจากเทือกเขาระบายน้ําสูแมน้ํายมทางใต
เมืองไมไดประกอบกับแมน้ํายมเออลน และสภาพภูมิประเทศบริเวณใกลแมน้ํายมเปนที่ราบต่ํา
กว าทางตะวัน ออกของเมือง ทํ าใหเมืองแพรเ กิดปญหาน้ําทว ม สง ผลตอความเสียหายของ
โบราณสถานที่อยูในเมือง ทั้งกําแพงเมือง วัด โบสถ ตลอดจนความเสียหายของบานเรือน
นโยบายระดับประเทศ
การพัฒนาระบบ
ขนสงสินคา

การเปด
สัมปทานปาไม

การปกครอง
แบบเทศาภิบาล

‐ ถนนและทางรถไฟ

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

แผนภูมิ 5.3 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1-5 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2453)
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ชวงที่ 4 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)
หลังจากยุคที่ทรัพยากรปาไมของเมืองแพรรุงเรืองจนใหสัมปทานมาเปนเวลานาน ทําให
ทรัพยากรปาไมของเมืองแพรลดลงอยางมากจนถึงขั้นวิกฤติ พ.ศ.2532 กรมการปาไมไดออกพระ
ราชกําหนดยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศ กิจการปาไมในเมืองแพรจึงหยุดชะงักไป เปนผลให
เศรษฐกิจของเมืองแพรคอนขางเงียบเหงาลง รัฐบาลจึงไดสนับสนุนการปลูกยาสูบ จนทําใหเปน
พืชเศรษฐกิ จของเมืองแพรในขณะนั้น ปจจั ยหลักที่สง ผลตอการเปลี่ ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร คือ
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เมืองแพรมีการจัดตั้งเทศบาลมาตั้งแต พ.ศ.2478 การ
ทํ า งานของเทศบาลที่ ค อ นข า งมี ผ ลต อ การพั ฒ นาเมื อ งเกิ ด ขึ้ น ในยุ ค นี้ ประกอบกั บ การใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อนําไปสูการขนสง
ผลผลิตในภาคเกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนใหเศรษฐกิจดีขึ้น และทําใหเกิดโครงการ
ตางๆ ในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของเมืองแพร จึงทําใหสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นในเมือง
แพรมีลักษณะการกระจายตัวมากขึ้น เนื่องจากสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคไดอยางสะดวก การ
ตัดถนนเพิ่มและการปรับปรุงผิวการจราจรเปนคอนกรีต ทําใหการคมนาคมสะดวกขึ้น จนเกิดการ
ตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ลึกเขาไปดานในถนนมากขึ้น ประกอบกับเริ่มมีโครงการบานจัดสรรเขามา
เปนบานพักอาศัยรูปแบบใหมที่อยูลึกเขาไปจากถนนสายหลักและมีถนนโครงการยอยเขาไปขาง
ใน และการตัดถนนใหมทําใหเกิดยานพาณิชยกรรมใหมขึ้นบริเวณกาดน้ําทอง การใชประโยชน
ที่ดินประเภทที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมจึงเพิ่มขึ้น และขยายตัวเขาไปในพื้นที่เกษตรกรรม
ดั้งเดิม โครงขายการสัญจรภายนอกเมืองแพรเปนรูปแบบวงแหวนชัดเจน ทางดานสภาพสังคม
ของคนเมื อ งแพร นั้ น ค อ นข า งมี ค วามห า งกั น มากขึ้ น แต ภ ายในชุ ม ชนเดี ย วกั น ก็ ยั ง คงมี
ความสัมพันธที่เหนียวแนน เนื่องจากมีศูนยกลางความศรัทธาเปนวัดที่อยูในละแวกชุมชน เปน
พื้นที่รวมกิจกรรมและการพบปะสนทนากันและกัน (แผนภูมิ 5.4)
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การพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
‐ ถนนภายใน
เทศบาลเมือง

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

แผนภูมิ 5.4 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)
สรุป ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง
แพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
ตั้งแต ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 - 2550 สามารถสรุปปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได (แผนภูมิ 5.5)
ดังนี้
ปจจัยทางกายภาพ ไดแก
1) สภาพภูมิประเทศ แองที่ราบเมืองแพรถูกจํากัดดวยทิวเขาที่โอบลอม ลําน้ําที่ไหลจาก
ที่สูงลงสูที่ต่ําของเมือง จึงเกิดการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการสรางคันดินคูน้ําเพื่อ
ปองกันการเกิดน้ําทวม
2) การพัฒนาระบบการขนสงสินคา ทั้งระบบถนนและทางรถไฟ เพื่อเอื้ออํานวยตอการ
ขนสงสินคาอุปโภคบริโภคภายในประเทศ ทําใหเมืองแพรมีการตั้งถิ่นฐานของพอคาตางถิ่นที่เขา
มาเพื่อคาขายอยูบริเวณภายนอกเขตกําแพงเมืองแพร ถนนเจริญเมืองและถนนยันตรกิจโกศล
บริเวณดังกลาวจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ขึ้น
3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภายในการดูแล
บริหารงานของเทศบาลเมืองแพรและตอบสนองตอนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ ในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขนสงสินคาภาคเกษตรกรรมสู
ภาคอุตสาหกรรม ระบบถนนภายในเมืองจึงไดรับการพัฒนา สงผลตอการเปลี่ยนแปลงเมืองใน
ดานตางๆ
ปจจัยทางดานการเมืองและนโยบายทางการเมือง
1) ความไมมั่นคงทางการเมือง การที่เมืองแพรตองทําสงครามสูรบเพื่อปองกันบานเมือง
ในยุคสรางเมืองนั้น ทําใหเมืองมีการตั้งถิ่นฐานเฉพาะในเขตกําแพงเมืองแพร และความรูสึกไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหเมืองไมคอยมีการพัฒนา
2) การเปดสัมปทานปาไม ทําใหเมืองแพรมีการตั้งถิ่นฐานของคนตางถิ่นมากขึ้นบริเวณ
ภายนอกเขตกําแพงเมืองแพร เกิดการพัฒนาระบบถนนใหสอดคลองกับการขนสงและติดตอ
คาขายทางการคา
3) การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบเทศาภิบาล ทําใหเมืองแพรเกิดเหตุการณกบฏ
เงี้ยวปลนเมืองแพร เจาหลวงพิริยะเทพวงศหนีไปอยูประเทศลาว ทําใหเมืองแพรหมดยุคเจาเมือง
ตั้งแตนั้นเปนตนมา การปกครองแบบเทศาภิบาลมีการใชพื้นที่ราชการที่เปนสัดสวนชัดเจน และ
สามารถพัฒนาเมืองไดดวยอํานาจทองถิ่น จึงเกิดการพัฒนาเมืองในดานตางๆ ขึ้น
ปจจัยทางดานแบบแผนทางวัฒนธรรมและคติความเชื่อ
1) ปจจัยดานคติความเชื่อและศาสนา การนับถือศาสนาทําใหการตั้งถิ่นฐานระบบชุมชน
โดยมีวัดเปนศูนยกลาง ความเชื่อในเรื่องการสรางเมืองกอใหเกิดองคประกอบทางกายภาพที่
สําคัญและเปนเอกลักษณของเมืองแพร
2) อิทธิพลของแบบแผนเมืองทวารวดี เมืองตางๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยทวารวดีสวนใหญเปน
เมืองที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ อยูติดกับการคมนาคมทางน้ําไมวาจะเปนเมืองทาชายทะเลหรือ
เมืองทาริมฝงแมน้ํา เมืองแพรไดรับอิทธิพลการสรางเมืองแบบทวารวดีโดยสงผานมาจากเมือง
ลําพูน ดังจะเห็นวาแบบแผนของเมืองแพรนั้นคลายคลึงกับเมืองลําพูน
3) อิทธิพลของศิลปะจากสุโขทัย ในยุคนี้เมืองแพรมีความสัมพันธกับเมืองสุโขทัยมาก
เพราะเปนเมืองที่อยูติดกันและเปนเมืองขึ้นของสุโขทัยอยูหลายครั้ง ดังนั้นจึงไดรับเอารูปแบบ
ศิลปกรรมตางๆ จากสุโขทัยเขามา เชน พระพุทธรูป เปนตน
4) อิทธิพลของแบบแผนเมืองลานนา ความเชื่อเรื่องระบบจักรวาลจากสุโขทัยและลานนา
ทําใหมีความศรัทธาตอพระธาตุชอแฮอันเปนตัวแทนของเขาพระสุเมรุ และแบบแผนการสราง
เมืองแบบลานนา ซึ่งมีพระธาตุบนดอย คือ พระธาตุชอแฮ คุมเจาหลวง ขวงเมือง วัดหัวขวง
พระมหาธาตุกลางเมือง หลักเมืองหรือสะดือเมือง อยูบริเวณศูนยกลางเมือง
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นโยบายระดับประเทศ
การพัฒนาระบบ
ขนสงสินคา

การเปด
สัมปทานปาไม
ความไมมั่นคง
ทางการเมือง

‐ ถนนและทางรถไฟ

การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร

การพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน

คติความเชื่อ
และศาสนา
อิทธิพลของ
แบบแผน
เมืองทวารวดี

‐ ถนนภายใน
เทศบาลเมือง

สภาพภูมิ
ประเทศ
อิทธิพลของ
ศิลปะจาก
สุโขทัย

อิทธิพลของ
แบบแผน
เมืองลานนา

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

แผนภูมิ 5.5 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั (พุทธศตวรรษที่ 13-2550)
จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทาง
กายภาพของเมืองแพร มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั่วไป เศรษฐกิจ และ
สังคม อีกทั้งยังทราบปจจัยที่ทําใหเมืองแพรมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทาง
กายภาพในแตละยุคสมัยและชวงเวลา จากยุคสรางเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานอยูเฉพาะบริเวณ
กําแพงเมืองเทานั้น จนมาถึงในยุคปจจุบันที่การตั้งถิ่นฐานขยายตัวออกมาจนกระจายไปทั่วเมือง
แพร ทิศทางการขยายตัวของเมือง ไดแก ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใตของ
เมือง ทั้งนี้เปนเพราะลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เมืองทางตะวันออกมีความสูงมากกวาทาง
ตะวันตกที่ติดริม แมน้ํายม (แผนที่ 4.3) เปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากน้ํา ทวมไมมากเทา
บริเวณเมืองเกาที่ติดกับแมน้ํายม แตการขยายตัวในลักษณะกระจายออกนอกเมืองเชนนี้ เปน
การยากตอการจัดการโครงสรางพื้นฐานในอนาคตได
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5.7 การวิเคราะหแนวโนมและสภาพปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
เมืองแพรเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรและความเปนมาของโครงสรางและองคประกอบที่
เกี่ยวของกับเมืองตั้งแตเริ่มสรางเมืองมายาวนาน เปนเมืองที่ผสมผสานระหวางแบบแผนแบบ
ทวารวดี แ ละล า นนา ผสมผสานจนกระทั่ ง เปน เมือ งตามแบบแผนภู มิป ญ ญาของพื้ น ถิ่ น แพร
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพเหลานั้นไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ปจจุบันมีการ
พั ฒ นาโครงสร า งกายภาพของเมื อ ง ตลอดจนเกิ ด การขยายตั ว ของเมื อ งมากขึ้ น จนทํ า ให
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพตามแบบแผนของเมืองเกานั้น คอยๆ ลดบทบาทลง
จนกระทั่งถูกปรับเปลี่ยนไปใชตามความตอกงการของยุคสมัย แตโครงสรางและองคประกอบทาง
กายภาพเหลานี้ เปนสิ่งที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรที่ควรจะสงวนรักษาไวเพื่อคงเอกลักษณของ
เมืองแพรแบบดั้งเดิมใหคนรุนหลังไดเห็น
เมื อ งแพร นั้ น มี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ที่ มี ค วามความเข ม ข น มาก และมี แ นวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานอยางรวดเร็ว จากอดีตที่มีการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนพักอาศัยขนาดเล็ก
เกาะกลุ ม กั น อยู เ ฉพาะบริ เ วณภายในเขตกํ า แพงเมื อ ง จนมาถึ ง ในระยะหลั ง ที่ มี ก ารพั ฒ นา
บานเมืองมากขึ้นทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและเศรษฐกิจ ทําใหพื้นที่ของเมืองเปลี่ยนแปลงและ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงเกิดแนวโนมและสภาพปญหาหลักๆ ที่พบในเมืองแพร สรุปได
ดังนี้
1) ปญหาการบุกรุกโบราณสถานประเภทกําแพงเมืองและคูน้ํา เนื่องจากกลุมสิ่งปลูก
สรางที่พักอาศัยในกําแพงเมือง ขยายตัวมากขึ้นจนเต็มพื้นที่และมีบางสวนที่ขยายขึ้นไปอยูบน
กําแพงเมืองอีกดวย ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นในเมืองแพร ประกอบกับ
การควบคุมของเทศบาลในอดีตที่ไมเขมงวดเพียงพอ ทําใหชาวบานสามารถไปสรางบานเรือนบน
กําแพงเมืองที่เปนโบราณสถานไดและยังคงอยูในปจจุบัน และกลุมสิ่งปลูกสรางประเภทพาณิชยกรรมบริเวณประตูชัย ซึ่งเปนยานพาณิชกรรมเกาแกของเมือง มีการขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมอยางรวดเร็ว เกิดอาคารพาณิชยเกาะกลุมอยางหนาแนนและเปนกลุมสิ่งปลูกสรางที่บุกรุก
พื้นที่กําแพงเมืองเดิม ซึ่งเปนความดูแลของราชพัสดุหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่แพรอีกดวย
2) คนรุนหลังเห็นความสําคัญของรูปแบบสิ่งปลูกสรางภายในเมืองเกาแพรลดลง
ความสําคัญหรือบทบาทในการใชงานไดที่ตอบสนองความตองการในปจจุบันนั้นไมคอยสัมพันธ
กับรูปแบบสิ่งปลูกสรางแบบเกา จึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจนแทบไมหลงเหลือบทบาท
ความสําคัญที่มีมาตั้งแตอดีต เชน ขวงเมือง ศาลหลักเมือง ประตูเมือง เปนตน
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3) บานเกาถูกทิ้งราง บานเจานายสายสกุลตางๆ ปจจุบันตกทอดถึงรุนลูกหลาน ซึ่งไมได
อาศั ย อยู ใ นเมื อ งแพร แ ล ว อี ก ทั้ ง ยั ง มี บ า นของประชนชนทั่ ว ไปที่ ป ลู ก สร า งด ว ยไม เ ป น แบบ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ปจจุบันมีสภาพเกาทรุดโทรมจนเจาของบานประกาศขายบานหรือไมที่ทํา
บาน บานเหลานี้เปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ซึ่งสวนใหญมีสถาปตยกรรมที่โดดเดนและ
มีเรื่องราวที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของเมืองแพร กลายเปนบานที่มีสภาพทรุดโทรมและบาง
บานเปนบานรางอยางนาเสียดาย เชน บานวิชัยราชาอยูบริเวณถนนวิชัยราชาเปนบานของเจา
วงศ แสนศิริพันธุ บานเจาในตระกูลขัติยะวราอยูบริเวณหลังเรือนจําจังหวัดแพร อาคารไมใน
โรงเรียนปาไม บานเจาหนานตึอยูบริเวณหลังโรงเรียนนารีรัตน บานหลวงศรีบริเวณหลังสถานี
ตํารวจ บานคหบดีขุนอารักษอยูบริเวณหลังโรงเรียนเมธังกราวาสเกา และบานวงศพระถางอยู
บริเวณถนนเจริญเมืองใกลกับรานแพรหลอตระกูล เปนตน เหตุที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งเปนเพราะคน
แพรดั้งเดิมยายออกไปอยูที่อื่น ทําใหบานเกาถูกปลอยทิ้งราง สวนบานเกาทรุดโทรมที่เจาของยัง
อยูในปจจุบันนั้น เปนเพราะไมมีเงินมากพอในการซื้อไมมาซอมแซมบานเกาใหอยูในรูปแบบ
สถาปตยกรรมดั้งเดิมได
4) ทิศทางการขยายตัวของเมืองเปนไปตามเสนทางคมนาคม ซึ่งจะสงผลตอการ
บริหารงานของเมืองและการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในอนาคต
5) กลุมสิ่งปลูกสรางภายนอกกําแพงเมืองนั้น มีกลุมอาคารที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม
เกาะกลุมหนาแนนบริเวณถนนเจริญเมืองและถนนยันตรกิจโกศล และบริเวณที่เปนจุดตัดของ
ถนนทั้งสองเสนดังกลาว ความหนาแนนของการใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยและพาณิช
ยกรรมภายในกําแพงเมืองและถนนสายหลัก ทําใหอาคารสิ่งปลูกสรางเพื่อการพักอาศัยที่เกิดใหม
มีแนวโนมจะขยายตัวเขาไปยังพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิมที่อยูตอนในของถนนสายหลักมากขึ้น เชน
บริเวณถนนยันตรกิจโกศลที่เกิดโครงการบานจัดสรร และบานพักอาศัยที่อยูลึกเขาไปจากถนน
สายหลัก มีถนนยอยเปนถนนปลายตันเพื่อเขาไปยังที่พักอาศัย ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับถนนสาย
หลักไดดวยการเขาออกทางเดียวกัน เปนการสัญจรที่คอนขางลําบาก (ภาพ 5.63)
6) ภาพรวมของเมืองแพรมีแนวโนมการขยายตัวของสิ่งปลูกสรางที่มีลักษณะกระจายตัว
มากขึ้น เปนปญหาตอการควบคุมทิศทางการขยายตัวของเมืองในอนาคต ซึ่งจะสงผลตอการ
จัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหเขาไปถึงยังพื้นที่ที่กระจายและหางไกลกัน นับเปนการลงทุน
ที่มากขึ้นในอนาคตได
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ที่มา:: การสํารวจ (ผูวิว จิ ัย, 7 กรกฎาคมม, 2551)

หมายเหตุ: (ขขวา) บนกําแพงงเมืองบริเวณชุชุมชนพระนอน ถูกตัดพื้นที่เพื่อสรางถนนรอบบเวียงและสวนหนึ
น ่งสราง
บานพักอาศัย (ซาย) กําแพงเเมืองบริเวณประตูชัยถูกทําลายเพื่อสรางอาคคารพาณิชย

ที่พักอาศั
อ ย
ที่พักอาศัย
ที่พักอาศัย

ที่มา:: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

หมายเหตุ: การรเชื่อมตอภายใในพื้นที่พักอาศััยที่มีถนนแบบปปลายตัน ทําใหหการเดินทางไมมสะดวก

ภาพพ 5.63 แนวโน
แ
มของสสภาพปญหาาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนนแปลงโครงสสรางและ
องคประกอบบทางกายภาพพของเมืองแพพร
น ศตะวันออกก ทิศตะวันออกเฉี
อ ยงใต และทิศใต ตลอดจน
การขยายตัวของงเมืองแพรในทิ
เ องหลวง เหมืองแดง และเหมืองหิหิต ทําให
การกลบทางงน้ําเดิมเพื่อสรางถนน บริเวณถนนสันเหมื
เกิดปญหาน้ําทวมเมืองแพร เพราะเกิกิดจากการที่เมื
เ องขยายตัวไปทั
ว บเสนทาางของระบบนน้ําเหมือง
า
าทวมเมื
ว องแพร จนตองขุดกําแพงเมืองแแพรเพื่อระบายน้ําออก
ดั้งเดิม ทําใหหในฤดูฝนน้ําหลากเข
จากเมือง เปปนการทําลายยโบราณสถานนและกอใหเกิดความเสียหายของเมื
ห
องงอีกดวย
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ตาราง 5.2 สรุปการเปลี่ยนแปลงและปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
ชวงที่ 1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักร
ประเด็นศึกษา
ลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่
13-19)
1) ลักษณะภูมิ เมืองแพรอยูในแองที่ราบที่มีภูเขาลอมรอบ ฝง
ประเทศและการ ตะวันออกมีดอยชางผาดานเปนภูเขาศักดิ์สิทธิ์
ตั้งถิ่นฐาน
และเปนตนน้ําของหวยแมแคมและน้ําแมสายที่
ไหลมาสูแองที่ราบเมืองแพร โดยระบบเหมือง
ฝายและบึ ง หนอง จนเกิ ด การตั้ ง ถิ่ น ฐานของ
เมือ งแพรขึ้น ตามแบบแผนของเมือ งทวารวดี
คือ คูน้ําคันดินลอมรอบ
2) รูปแบบสิ่ง
ปลูกสราง

ชวงที่ 2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักร
ชวงที่ 3 ยุครัตนโกสินทรตงั้ แตรัชกาลที่ 1-5
ลานนาจนกระทั่งสิ้นยุคธนบุรี
(พ.ศ.2325-2453)
(พุทธศตวรรษที่ 19-2325)
การตั้ ง ถิ่ น ฐานตามแบบแผนของเมื อ งล า นนา การตัง้ ถิ่นฐานไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
คือ บริเวณกลางเวียงจะเปนที่อยูอาศัยและที่ทํา
การการปกครองของเจาเมือง และเจานายเชื้อ
สายสกุลตางๆ ซึ่งเจานายสายสกุลตางๆ จะตั้ง
ถิ่นฐานอยูใกลๆ กับวัดที่สกุลเปนอุปฏถาก สวน
บานเรือนราษฎรนาจะอยูถัดจากบานเจานายจน
ไปชิดกับริมกําแพงเมืองดานใน พื้นที่สวน ไรนา
อยูบริเวณนอกกําแพงเมืองหางออกไป

ชวงที่ 4 ยุครัตนโกสินทรตงั้ แตรัชกาลที่ 6-9
(พ.ศ.2453-2550)

สรุป

ภายในเขตกําแพงเมืองมีลักษณะเกาะกลุมตาม
กลุมการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม ซึ่งมีวัดเปนศูนยกลาง
และมี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานใหม บ ริ เ วณภายนอกเขต
กํ า แพงเมื อ ง ตามเส น ทางคมนาคมที่ เ กิ ด ขึ้ น
เหมื อ งฝายดั้ ง เดิม ได ถูก กลบถมเพื่ อ ใช พื้ น ที่ ใ น
การพัฒ นาการตั้ง ถิ่นฐานและการคมนาคม มี
การวางระบบทอน้ําแทนรองเหมืองเดิม แตไ ม
สามารถรองรับน้ําที่หลากมาจากที่สูงได

เมื อ งแพร ส ร า งขึ้ น บนแอ ง ที่ ร าบล อ มรอบ
ด ว ยภู เ ขา ตั้ ง อยู ท างฝ ง ตะวั น ออกของ
แมน้ํายม มีน้ําแมสายและหวยน้ําแคมไหล
จากดอยชางผาดานสูที่ราบ เบนน้ําเขามา
ใชในเมืองดวยระบบเหมืองฝาย บึงหนอง
สร า งคู น้ํ า คั น ดิ น เพื่ อ ป อ งกั น ข า ศึ ก และ
ปองกันน้ําทวม ตามแบบทวารวดี

ในยุคแรกรูปแบบสิ่งปลูกสรางของเมืองตาม
แบบทวารวดี มีคูน้ําและคันดิน ตอมารับ
วัฒนธรรมลานนา จึงปรากฏกําแพงเมือง คู
เมือง ความเชื่อเรื่องทิศทางของประตูเมือง
วั ด พระธาตุ ช อ แฮ พระธาตุ มิ่ ง เมื อ ง ข ว ง
เมื อ ง คุ ม เจ า หลวง สะดื อ เมื อ ง ในยุ ค
รัตนโกสินทรตอนปลายมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบสิ่งปลูกสรางที่สําคัญในยุคนี้ คือ คูน้ํา รูปแบบสิ่งปลูกสรางที่สําคัญในยุคนี้ คือ คูเมือง รู ป แบบสิ่ ง ปลู ก สร า งที่ สํ า คั ญ ต า งๆ มี ก าร รู ป แบบสิ่ ง ปลู ก สร า งที่ สํ า คั ญ ต า งๆ มี ก าร รูปแบบสิ่งปลูกสราง ทั้งบทบาทหนาที่และ
และคันดินของเมืองแพร มีหนาที่ในการปองกัน กําแพงเมือง ประตูเมือง วัด พระธาตุชอแฮ พระ ปรับเปลี่ยนบทบาทใหเหมาะสมตอยุคสมัยของ ปรับเปลี่ยนบทบาทไปตามยุคสมัย บางสวนถูก บุรุกทําลาย เชน คูเมืองกําแพงเมืองถูกบุรุก
ประตู เ มื อ งลดบาบาท ข ว งเมื อ งเป น สวน
บุกรุก ไดแก คูเมือง กําแพงเมือง
ขาศึกศัตรูและปองกันน้ําทวม โดยไดรับอิทธิพล ธาตุมิ่งเมือง ขวงเมือง คุมเจาหลวง สะดือเมือง เมืองแพรในขณะนั้น
สุ ข ภาพ คุ ม เจ า หลวงเป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท าง
-สรางประตูใหม ทางทิศตะวันออกเฉียง
จากทวารวดี
โดยไดรับอิทธิพลจากแบบแผนเมืองลานนา
ประวัติศาสตร
เหนือของเมือง ติดตอกับถนนยันตรกิจโกศล
และทะลุกําแพงเมืองทําทางเขาออก(เมฆหวาก)
บริเวณแยกวิชัยราชา
- ประตูเมืองถูกลดบทบาทและเปลี่ยนหนาที่
ไป ที่ยังคงเดิม คือ ประตูมาร และความเชื่อเรื่อง
ชื่อของประตูชัย ขวงเมืองเปนสวนสุขภาพ คุม
เจาหลวงเปนพิพิธภัณฑ
แมน้ํายม

ประตูยั้งมา
6
ประตูศรีชุม
3 4
5
ประตูชัย
เหมืองหลวง เหมืองแดง
1 2

ประตูมาร

เหมืองคา

ประตูยั้งมา
6
ประตูศรีชุม
3 47
5
ประตูชัย
เหมืองหลวง เหมืองแดง
1 2

ประตูมาร

หวยน้ําแคม

เหมืองหิต

หวยน้ําแคม

เหมืองคา

6
ประตูศรีชุม
12
3 4
5
ชัย
10 ประตูเหมื
องหลวง เหมืองแดง
9 1 2
14
เหมืองหิต

ประตูมาร

หวยน้ําแคม

น้ําแมสาย

น้ําแมสาย

ดอยเล็ง

6
ประตูศรีชุม
12
34
5
ชัย
10 ประตู
เหมืองหลวง เหมืองแดง
9 1 2
14
เหมืองหิต
Y
#

Y
#

หวยน้ําแคม

8

น้ําแมสาย

9

ดอยเล็ง

Y
#

Y
#

เหมืองคา

หวยน้ําแคม

น้ําแมสาย

หวยน้ําแคม

หวยน้ําแคม

ดอยชางผาดาน

ดอยชางผาดาน

1.คันดิน/กําแพงเมือง
2.คูน้ํา
3.วัดหลวง
4.วัดศรีชุม
5.วัดพระนอน
6.วัดหัวขวง
7.พระธาตุชอแฮ
8.พระธาตุจอมแจง

Y
#

Y
#

เหมืองคา

ประตูมาร

น้ําแมสาย

หวยน้ําแคม

ดอยชางผาดาน

1.คันดิน/กําแพงเมือง
2.คูน้ํา
3.วัดหลวง
4.วัดศรีชุม
5.วัดพระนอน
6.วัดหัวขวง

11
ประตูยั้งมา

11
ประตูยั้งมา

เหมืองหิต

น้ําแมสาย

แมน้ํายม

แมน้ํายม

แมน้ํายม

1.คันดิน/กําแพงเมือง
2.คูน้ํา
3.วัดหลวง
4.วัดศรีชุม
5.วัดพระนอน
6.วัดหัวขวง
7.พระธาตุชอแฮ

8. พระธาตุจอมแจง
9. วัดศรีบุญเรือง
10. วัดพระรวง
11. วัดจอมสวรรค
12. วัดสระบอแกว
13. วัดตนธง

7

น้ําแมสาย

8

ดอยเล็ง

ดอยชางผาดาน

1.คันดิน/กําแพงเมือง
2.คูน้ํา
3.วัดหลวง
4.วัดศรีชุม
5.วัดพระนอน
6.วัดหัวขวง
7.พระธาตุชอแฮ

8. พระธาตุจอมแจง
9. วัดศรีบุญเรือง
10. วัดพระรวง
11. วัดจอมสวรรค
12. วัดสระบอแกว
13. วัดตนธง

กําแพงเมือง
คูเมือง
ขวงเมือง
กําแพงเมืองและคูเมืองที่หายไป
ในยุครัตนโกสินทร ร.1-5
กําแพงเมืองและคูเมืองที่หายไป
ในยุครัตนโกสินทร ร.6-9

7

น้ําแมสาย

8

ดอยเล็ง
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ชวงที่ 1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักร
ประเด็นศึกษา
ลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่
13-19)
3) รูปแบบความ สิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นในยุคกอนการสถาปนาของ
หนาแนนของมวล อาณาจักรลานนานั้น สันนิษฐานวานาจะมีการ
สิ่งปลูกสรางตอ ปลูกสรางเปนบานพักอาศัยแบบพื้นถิ่น นาจะใช
พื้นที่วาง
ไม เ ป น วั ส ดุ ใ นการสร า งบ า นเรื อ นเพื่ อ การอยู
อาศัย ตลอดจนวัดที่ซึ่งเปนศูนยกลางความเชื่อ
ความศรัทธาของชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐาน

4) รูปแบบการ
ใชประโยชน
ที่ดิน

ยั ง ไม มี ก ารแยกประเภทการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
อยางชัดเจน เพราะเพิ่งมีการตั้งถิ่นฐานเปนบาน
เปนเมือง แตจากการสันนิษฐานการสรางวัดใน
ยุคนี้จะเห็นไดวา ตําแหนงวัดอยูทางฝงตะวันตก
ติดกับกําแพงเมืองหรือคันดินทั้งสิ้น เหตุที่เปน
เชนนี้เพราะพื้นที่ทางฝงตะวันตกของเวียงนั้นสูง
กว า พื้ น ที่ ท างฝ ง ตะวั น ออกของเวี ย ง โดย
ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองแพร
แลว นาจะอยูรอบๆ บริเวณวัดเปนสวนใหญ

ชวงที่ 2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักร
ลานนาจนกระทั่งสิ้นยุคธนบุรี
(พุทธศตวรรษที่ 19-2325)
นาจะมีการปลูกสรางเปนบานพักอาศัยแบบพื้น
ถิ่น น า จะใช ไ มเปน วัสดุในการสรางบา นเรือ น
เพื่ อ กา รอ ยู อ า ศั ย ต ลอ ด จ น วั ดที่ ซึ่ ง เ ป น
ศูนยกลางความเชื่อความศรัทธาของชุมชนที่มี
การตั้งถิ่นฐาน

สันนิษฐานวา นาจะยังไมมีการแยกประเภทการ
ใชประโยชนที่ดินอยางชัดเจน นาจะมีกิจกรรม
การใชที่ดินอยูตามพื้นที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมบริเวณ
ฝงตะวันตกภายในเขตกําแพงเมือง

ชวงที่ 3 ยุครัตนโกสินทรตงั้ แตรัชกาลที่ 1-5
(พ.ศ.2325-2453)
การปลู ก สร า งเป น บ า นพั ก อาศั ย แบบพื้ น ถิ่ น
ผสมผสานกับบานเรือนของชาวตางถิ่นที่เขามา
อาศัยอยูในเมืองแพรหลังจากมีการทําสัมปทาน
ปาไม วัสดุที่ใชในการสรางบานเรือนนาจะทํา
จากไม เพราะมี ท รัพ ยากรไม ค อ นข า งมากใน
เวลานั้ น บ า นเรื อ นของคนดั้ ง เดิ ม น า จะเกาะ
กลุ ม กั น โดยมี วั ด เป น ศู น ย ก ลางอยู ภ ายในเขต
กํ า แพงเมื อ ง และบ า นเรื อ นชาวเงี้ ย วและ
ชาวตางชาติที่อยูรอบนอกกําแพงเมือง นาจะมี
การตั้งถิ่นฐานเกาะกลุมกันอยูในชนชาติเดียวกัน
และมีวัดหรือศาสนสถานที่ตนศรัทธาอยูบริเวณ
ศูนยกลางการตั้งบานเรือน

มีกิ จ กรรมการใชป ระโยชน ที่ดิ น ประเภทตา งๆ
หลากหลายขึ้ น เพราะมี ค นเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐาน
มากขึ้ น พื้น ที่ แ ลกเปลี่ ยนสิ น คา ที่แ น น อน ซึ่ ง
นาจะเปนบริเวณประตูชัย พื้นที่สถาบันศาสนา
เพิ่ ม ขึ้ น จากการสร า งวั ด ของเจ า เมื อ งและเจ า
สกุลตางๆ ตลอดจนศาสนสถานของชาวตางถิ่น
ที่ เ ข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู น อกกํ า แพงเมื อ ง และ
พื้นที่ราชการที่นาจะเปนสัดสวนชัดเจนมากขึ้น
จากการเปลี่ ย นแปลงการปกครองเป น แบบ
มณฑลเทศาภิบาล พื้นที่ในการวาราชการหรือ
การทํางานราชการมีหลายภาคสวนในการดูแล
เมือง จึงนาจะตองมีพื้นที่สาธารณะสําหรับเปน
สถานที่ราชการสําหรับขาราชการที่ทํางาน

ชวงที่ 4 ยุครัตนโกสินทรตงั้ แตรัชกาลที่ 6-9
(พ.ศ.2453-2550)

สิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้นและเกาะกลุมหนาแนนตาม
การตั้งถิ่นฐานเดิมและบริเวณเสนทางคมนาคม
อาคารที่อยูอาศัยที่เกิดใหมมีลักษณะกระจายตัว
เขาไปยังพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม

ในยุ ค แรกๆ เมื อ งแพร ไ ม ป รากฏหลั ก ฐาน
ของกลุมสิ่งปลูกสรางที่ชัดเจนนัก แตมีการ
ตั้ ง ถิ่ น ฐานเป น ชุ ม ชนเล็ ก ๆ มี วั ด เป น
ศู น ย ก ลาง อยู ท างฝ ง ตะวั น ตกของพื้ น ที่
ภายในเขตกํ า แพงเมื อ ง ต อ มาในยุ ค
รัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 จากการ
แปลภาพถายทางอากาศ พบวากลุมของ
มวลสิ่ ง ปลู ก สร า งในเมื อ งแพร นั้ น มี ก าร
กระจุ ก ตั ว บริ เ วณภายในเขตกํ า แพงเมื อ ง
ตามการตั้ ง ถิ่ น ฐานดั้ ง เดิ ม จากนั้ น จึ ง เริ่ ม
ขยายตั ว ออกด า นนอกกํ า แพงเมื อ งตาม
เส น ทางคมนาคมและหนาแน น ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
จนสุดทายบานพักอาศัยไดกระจายไปตาม
พื้นที่วางที่เคยเปนพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม
ในยุ ค แรกเริ่ ม นั้ น เมื อ งแพร มี ก ารใช
ประโยชนที่ดินแบบปะปนกัน และกิจกรรม
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น น า จะยั ง ไม ห ลาก
หลาย จนกระทั่งในยุคที่มีการเปดสัมปทาน
ปาไมเปนตนไป การใชประโยชนที่ดินของ
เมืองแพรมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จาก
เดิมที่มีการใชที่ดินปะปนกันอยู เริ่มมีการ
แบ ง แยกการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น อย า งเป น
สั ด ส ว นมากขึ้ น โดยพื้ น ที่ พั ก อาศั ย มี ก าร
ขยายตัวเพิ่มมากที่สุด รองลงมาคือ พื้นที่
พาณิ ช ยกรรม ซึ่ ง เกาะกลุ ม กั น อย า ง
หนาแนนตามถนนเจริญเมืองและยันตรกิจ
โกศลถนนสายการคาหลักของเมือง พื้นที่
สถาบั น การศึ ก ษา ศาสนาและสถาบั น
ราชการกระจายอยูภายในเมือง
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- เมืองขยายตัวมากขึ้น มีพื้นที่พักอาศัยและ
พาณิช-ยกรรมเกาะตามเสนทางคมนาคม พื้นที่
ส ถ า บั น ร า ช ก า ร แ ย ก เ ป น สั ด ส ว น พื้ น ที่
เกษตรกรรมรอบนอกลดลง
- เมืองมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง พื้นที่อยู
อาศัยขยายตัวในบริเวณกวา ง พื้ นที่พาณิชยก
รรมหนาแนนขึ้นและเกิดยานพาณิชยกรรมใหม
ขึ้นบริเวณถนนน้ําทอง

สรุป
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ประเด็นศึกษา
5) รูปแบบ
โครงขาย
การสัญจร

6) สภาพทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม

ชวงที่ 1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักร
ลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่
13-19)
การติดตอคาขายกับเมืองอื่นนั้น ใชเสนทางการ
คมนาคมทางน้ํ า โดยแม น้ํ า ยมเป น หลั ก แต
เนื่องจากเมืองแพรตั้งอยูบนฝงแมน้ํายมตอนบน
ที่ ไ ม ส ามารถแล น เรื อ ได ต ลอดป การเดิ น ทาง
สัญจรทางน้ําเพื่อการคาขายของเมืองแพรจึงไม
เดนนัก

- สันนิษฐานวานาจะมีการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรประกอบกั บ การเก็ บ ของป า ล า
สัตวเพื่อการยังชีพ
- ความสัมพันธกับสุโขทัยคอนขางมาก จึงไดรับ
ทั้งนโยบายทางการเมืองและศิลปะแบบสุโขทัย
รวมไปถึ ง การนั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนานิ ก าย
หินยาน
- การคาแลกเปลี่ยนกับเมืองอื่นนั้น อาศัยลําน้ํา
ยม ดั ง นั้น จึง นา จะมีก ารแลกเปลี่ยนสิน คา กั น
โดยผานการคมนาคมทางน้ํา

ชวงที่ 2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักร
ลานนาจนกระทั่งสิ้นยุคธนบุรี
(พุทธศตวรรษที่ 19-2325)
การคมนาคมระหวางเมืองนั้น นาจะใชเสนทาง
คมนาคมทางแมน้ํายม และการเดินเทา หรือ
การเดินทางดวยการใชสัตวเปนพาหนะ เพราะมี
การติดตอคาขายกับเมืองอยุธยา

ชวงที่ 4 ยุครัตนโกสินทรตงั้ แตรัชกาลที่ 6-9
(พ.ศ.2453-2550)

ถนนในภายในเขตกํ า แพงเมื อ งนั้ น คงเป น
ทางเดินที่ใชมาตั้งแตดั้งเดิม พัฒนาแผวถางให
เปนทางที่กวางขวางขึ้น ยังไมมีการกอสรางเปน
ถนนเชนปจจุบัน โดยรูปแบบนั้นสันนิษฐานวา
คงใกลเคียงกับปจจุบันคือเปนแบบตารางกริด
สวนถนนนอกเขตกําแพงเมืองที่สําคัญคือถนน
เจริญเมือง เปนเสนทางไปนมัสการพระธาตุชอ
แฮมาตั้งแตครั้งกอน

เศรษฐกิ จ ในยุ ค นี้ รุ ง เรื อ งมาก มี ก ารเป ด
สัมปทานไม ทําใหมีการคาขายที่ห ลากหลาย
ประกอบกับการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ อ รองรั บ เศรษฐกิ จ ภาคอุ ต สาหกรรมจาก
ตะวันตก ทําใหเมืองแพรมีการพัฒนามากขึ้น

- โครงขายการสัญจรภายกําแพงเมืองแพรเปน
แบบตาราง กริดขนาดใหญ ทําใหการเดินทาง
สะดวกไมซับซอน
- ชวงกลางของยุคนี้ โครงขายการสัญจรขยายตัว
มากขึ้ น ลั ก ษณะเป น รั ศมี พุ ง ออกจากตั ว เมื อ ง
และมีถนนยันตรกิจโกศลตัดเชื่อมถนนรัศมีเปนวง
แหวน
- และในชวงทายของยุคมีการตัดถนนเพิ่มขึ้น
เพื่อเชื่อมโยงโครงขายการสัญจรใหเปนระบบวง
แหวนที่มีความสะดวกมากขึ้น
การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ถนนและ
ทางรถไฟจากกรุ ง เทพฯ ถึ ง เด น ชั ย ทํ า ให ผู ค น
หลากหลายเชื้อชาติเขามาตั้งถิ่นฐานเพื่อคาขาย
สั ง คมคนพื้ น เมื อ งยั ง เป น สั ง คมชนบท วิ ถี ชี วิ ต
เรียบงายและเขากับคนตางถิ่นได
วิ ถี ชี วิ ต ของคนแพร เ ปลี่ ย นแปลงไปตาม
เทคโนโลยี และคานิยมใหม คือ การสงลูกหลาน
ไปเรียนในเมืองใหญและทํางานไกลบาน และ
คนแพรดั้งเดิมยายไปอยูที่อื่น ทําใหมีบานวา ง
บานรางและบานที่ขายตอใหคนตางถิ่นเขามาอยู
มากขึ้ น ความผู ก พั น ของชุ ม ชนจึ ง ค อ ยๆ ห า ง
ออกไป

สรุป
รูปแบบโครงขายการสัญจรของเมืองแพรแต
เดิ ม นั้ น เป น เพี ย งเส น ทางสํ า หรั บ คนเดิ น
และเกวียนเทียมสัตว และใชการคมนาคม
ทางน้ํารวมดวย ตอมาในยุค 3 ที่มีการ
พั ฒ นาระบบโครงสร า งพื้ น ฐานของเมื อ ง
โครงข า ยการสั ญ จรของเมือ งแพร มี ค วาม
ชัด เจนมากขึ้ น และยุ คในยุ คป จจุ บั น เกิ ด
การขยายตัว อย า งเห็น ไดชัด จากเดิ มเป น
ถนนกริดเฉพาะภายในกําแพงเมือง ตอมา
เริ่มตอเติมเสนทางสัญจรออกนอกกําแพง
เมื อ ง และตั ด ถนนวงแหวนเพื่ อ เชื่ อ มโยง
โครงขายการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
ตามการใชงาน

สภาพเศรษฐกิจของเมืองแพรเปลี่ยนแปลง
และเกิดขึ้นตามยุคสมัย เปนสวนหนึ่งของ
เหตุและปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา งและองคป ระกอบทางกายภาพ
ของเมืองแพร
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เมื อ งแพร นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อยุ ธ ยาใน
ทางออม สิ่งสําคัญในความสัมพันธกับอยุธยา
คือ การติดตอคาขายสินคา เพราะอยุธยาเปน
เมืองทาที่สําคัญ ในการคาขายทางทะเลกับจีน
ในช ว งนี้ เ มื อ งแพร จึ ง ได มี ก ารค า ขายสิ น ค า กั บ
อยุธยาไปดวย เมืองแพรในยุคนี้ตกเปนเมืองขึ้น
ของอาณาจั ก รต า งๆ ได แ ก สุ โ ขทั ย ล า นนา
อยุ ธ ยา และพม า ทํ า ให มี ศิ ล ปะของวั ด และ
พระพุทธรูปจากวัฒนธรรมตางๆ ผสมผสานอยู
เชน ซุมประตูโขงแบบลานนาที่วัดหลวง เสาหงส
(เสาที่มีรูปหงสอยูปลายเสา) ตุงกระดาง (ตุงที่
ทําดวยไมแกะสลัก) ที่วัดหลวง พระพุทธรูปสาน
จากไมไผแลวลงรักปดทอง เปนตน

ชวงที่ 3 ยุครัตนโกสินทรตงั้ แตรัชกาลที่ 1-5
(พ.ศ.2325-2453)
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7) ทิศทางการ
เติบโตและ
บทบาทของ
เมือง

ชวงที่ 1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักร
ชวงที่ 2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักร
ชวงที่ 3 ยุครัตนโกสินทรตงั้ แตรัชกาลที่ 1-5 ชวงที่ 4 ยุครัตนโกสินทรตงั้ แตรัชกาลที่ 6-9
ลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่
ลานนาจนกระทั่งสิ้นยุคธนบุรี
(พ.ศ.2325-2453)
(พ.ศ.2453-2550)
13-19)
(พุทธศตวรรษที่ 19-2325)
บทบาทของเมืองแพรในยุคนี้เปนศูนยกลางการ บทบาทของเมืองแพรในยุคนี้เปนศูนยกลางการ บทบาทเปนทั้งศูนยกลางการปกครอง ศาสนา
ปกครองและที่อยูอาศัย
ปกครองและที่อยูอาศัย
และการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิม สวนการตั้งถิ่น
ฐานของชาวตางถิ่นจะอยูภายนอกเขตกําแพง
เมืองแพร
เมืองขยายไปทางทิศตะวันออก
- บทบาทของเมืองในเวียง เปนศูนยกลาง
ราชการและที่อยูอาศัย
- บทบาทของเมืองนอกเวียง เปนศูนยกลาง
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยใหม
เมื อ งขยายไปทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ตะวั น ออก ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต และทิศใตตามถนนเหมืองหิต
ที่สามารถเชื่อมโยงกับทางตะวันตกของฝงแมน้ํา
ยม
- บทบาทของในเวียง เปนศูนยกลางราชการและ
ที่อยูอาศัย
- บทบาทของนอกเวียง เปนศูนยกลางพาณิชย
กรรมและที่อยูอาศัย

8) ปจจัยการ
เปลี่ยนแปลง

คติความเชื่อ
และศาสนา

ความไมมั่นคง
ทางการเมือง

อิทธิพลแบบ
แผนเมือง
ทวารวดี
อิทธิพลศิลปะ
สุโขทัย

การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและองคประกอบ
ทางกายภาพของ
เมืองแพร

อิทธิพล
แบบแผน
เมืองลานนา

การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและองคประกอบ
ทางกายภาพของ
เมืองแพร

เปลี่ยนการปก
ครองมณฑล
เทศาภิบาล

การพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
‐ ถนนภายใน
เทศบาลเมือง

การพัฒนาระบบ
ขนสงสินคา

‐ ถนนและทาง
รถไฟ

การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและองคประกอบ
ทางกายภาพของ
เมืองแพร

เมื่อ ร.4 ทําสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษ เพื่อการคา
ขาย สงผลใหมีการเปดสัมปทานปาไมในเมืองแพร
และการพัฒนาระบบขนสงสินคา ไดแก ถนนและ
ทางรถไฟ จึงไดนําคนตางถิ่นที่มากับการทําไมและ
การคาขายเขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองแพรมากขึ้น แต

การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและองคประกอบ
ทางกายภาพของ
เมืองแพร

ป จจั ยสํ าคั ญในยุ คนี้ คื อ พั ฒนาระบบโครงสร าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะระบบถนนภายในเมือง จากการที่
ทรั พยากรป าไม เสื่ อมโทรมลง ต องยกเลิ กการ
สัมปทานปาไม รัฐบาลจึงกระตุนเศรษฐกิจดวยการ
ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบ

ปจจุบันเมืองแพรมีทิศทางการขยายตัว
ของเมื อ งไปทางทิ ศ เหนื อ ตะวั น ออก
ตะวัน ออกเฉีย งใต และทิศ ใต ไ ปตามถนน
เหมื อ งหิ ต ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงไปทางฝ ง
ตะวันตกของแมน้ํายมได
บทบาทของเมืองบริเวณในเวียงนั้น เดิม
มี บ ทบาทเป น ทั้ ง ศู น ย ก ลางราชการ ที่ อ ยู
อาศั ย และพาณิ ช ยกรรม ในยุ ค ต อ มา
ศู น ย ก ลางพาณิ ช ยกรรมขยายตั ว ออกไป
นอกเวียง ทําใหในเวียงมีบทบาทเปนที่อยู
อาศั ย และศู น ย ก ลางราชการ ป จ จุ บั น ใน
เวีย งแพรมีบ ทบาทเปน ศูน ยกลางราชการ
เทานั้น ศูนยกลางพาณิชยกรรมและที่อ ยู
อาศัยขยายออกไปอยูนอกเวียงแพรแลว

ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และองคประกอบของเมืองแพรนั้น เริ่มจากยุค
แรกเปนปจจัยทางดาน สภาพภูมิประเทศและ
อิทธิพลของเมืองทวารวดี จึงเกิดการสรางเมือง
แพรขึ้น และจากปจจัยทางการเมืองที่ไมมั่นคง
เพราะยุคนั้นเปนยุคเริ่มกอสรางเมือง มีการ
แย งชิ งความเป นใหญ ของอาณาจั กรต างๆ
แบบแผนของเมื อ งแพร ไ ด รั บ อิ ท ธิ พลจาก
ลานนาเปนสวนใหญ และเมื่อเป นสวนหนึ่ ง
ของประเทศไทยแลว บ านเมืองก็เริ่มพัฒนา
และมีการตกลงทางการคากับตางประเทศ เพื่อ
เปดการคาเสรี จึงมีการเปดสัมปทานปาไมที่
เมืองแพร อีกทั้งมีการพัฒนาระบบขนสงสินคา
คือถนนและทางรถไฟ ดังนั้นคนตางถิ่นจึงเขา
มาตั้ งถิ่ นฐานในเมื องแพร มาก การ
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ปจจัยหลัก คือ ความไมมั่นคงทางการเมือง เมือง ปจจัยหลัก คือ อิทธิพลแบบแผนของเมืองลานนาสิ่ง
แพรยังมีการทําศึก จึงตองระวังปองกันขาศึกศัตรู ผลตอรูปแบบสิ่งปลูกสรางของเมืองและการตั้งถิ่น
อยูเสมอ จนไมสามารถพัฒนาบานเมืองไดอยางที่ ฐาน
ควร มีปจจัยดานความศรัทธาในศาสนา ทําใหตั้งถิ่น
ฐานอยูรอบๆ วัด และมีองคประกอบเวียงเกาจากคติ

การเปด
สัมปทานปาไม

สรุป
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สรุป

ชวงที่ 1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักร
ลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่
13-19)
ความเชื่อตางๆ เมืองแพรมาจากอิทธิพลของเมือง
แบบทวารวดีและศิลปะแบบสุโขทัย

ชวงที่ 2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักร
ลานนาจนกระทั่งสิ้นยุคธนบุรี
(พุทธศตวรรษที่ 19-2325)

ในยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนานั้น
โครงสร า งและองค ป ระกอบทางกายภาพของ
เ มื อ ง แ พ ร เ กิ ด ขึ้ น จ า ก เ ห ตุ ผ ล ห ลั ก คื อ
สภาพแวดลอมทางภูมิประเทศ และคติความ
เชื่อในพระพุทธศาสนา และแบบแผนวัฒนธรรม
สุโขทัย ความอยูรอดปลอดภัยจากศึกสงคราม
นับวาเปนปจจัยทางดานปญหาทางการเมือง ที่
มีผลอยางยิ่งในยุคนี้ เพราะไมวารูปแบบความ
หนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง ซึ่ง
ไมหนาแนนเพราะประชากรของเมืองไมมากนัก
รู ป แบบการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ที่ ไ ม ห ลายหลาย
และยังคงปะปนกัน อยู และรูปแบบโครงขา ย
การสัญจรที่ยังเปนเพียงทางสําหรับคนและสัตว
เดินเทานั้น ใชการคมนาคมทางน้ําและเสนทาง
โบราณติดตอกับเมืองอื่น

ยุ ค หลั ง การสถาปนาอาณาจั ก รล า นนา เมื อ ง
แพรไดรับวัฒนธรรมจากลานนามาใชเปนแบบ
แผนของสิ่ ง ปลู ก สร า งและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของ
ชุมชนภายในเมือง ยุคนี้เมืองแพรเปนเมืองขึ้น
ของเมื อ งอื่ น ๆ ผลั ด เปลี่ ย นกั น ไป ทํ า ให ไ ด รั บ
อิ ท ธิ พ ลจากหลายวั ฒ นธรรม โดยเฉพาะจาก
ลานนา สุโขทัย พมา และอยุธยาที่สัมพันธกัน
ทางออมเพื่อการคาขาย มวลสิ่งปลูกสรางตางๆ
นาจะเพิ่มขึ้นจากยุคแรกที่เพิ่งเริ่มการตั้งถิ่นฐาน
แตนาจะยังมีการใชประโยชนที่ดินแบบปะปนกัน
อยู เสนทางการสัญจรยังไมปรากฏเปนรูปแบบ
ถนนชัดเจน ลักษณะเปนทางเดินทางสัญจรและ
ใชการคมนาคมทางน้ําอยู

ชวงที่ 3 ยุครัตนโกสินทรตงั้ แตรัชกาลที่ 1-5
(พ.ศ.2325-2453)

ชวงที่ 4 ยุครัตนโกสินทรตงั้ แตรัชกาลที่ 6-9
(พ.ศ.2453-2550)

สังคมและอาชีพของคนดั้งเดิมยังคงเปนเกษตรกรรม กับการบริหารงานในแบบเทศบาล จึงทําใหเมืองแพร
ซึ่งบางสวนหันมาทําการคาขายมากขึ้น และการ มีการพัฒนามากขึ้น
เปลี่ ย นแปลงการปกครองเป น แบบมณฑล
เทศาภิ บ าล ทํ า ให เ กิ ด การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
ประเภทสถาบันราชการขึ้นอยางชัดเจน

ยุครัตนโกสินทร ร.1-5 เปนยุคที่มีเศรษฐกิจของ
เมื อ งคึ ก คั ก ที่ สุ ด ป จ จั ย สํ า คั ญ มาจากการทํ า
สนธิ สั ญ ญาทางการค า กั บ อั ง กฤษ เพื่ อ เป ด
การคาเสรี จนทําใหมีการเปดสัมปทานปาไมขึ้น
ในเมืองแพร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมที่
อุดมสมบูรณมาก จนทําใหกลุมคนตางถิ่นเขา
มาทํ า งานและค า ขายในเมื อ งแพร กั น มากขึ้ น
จนทํ า ให เ กิ ด การตั้ ง ถิ่ น ฐานเพิ่ ม ขึ้ น ความ
หนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางมากขึ้น ตามมา
และการใชประโยชนที่ดินเพิ่มขึ้นและชัดเจนขึ้น
เพราะเกิ ด การปกครองแบบเทศาภิ บ าล
ประกอบกับ มี การพั ฒ นาระบบขนสง สิ น คา ทั้ ง
ถนนและรถไฟที่เดนชัย ทําใหเมืองแพรสะดวก
ต อ การค า ขายมากขึ้ น พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรม
หนาแน น มากขึ้ น ตามเส น ทางคมนาคมสาย
การคาของเมือง ระบบโครงขายของถนนเริ่ม
เปลี่ยนไปสูรูปแบบที่สอดคลองกับการเดินทาง
ขนสงสินคาในยุคนั้น

ในยุ ค รั ต นโกสิ น ทร ร.6-9 เมื อ งแพร มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงโครงสร า งและองค ป ระกอบทาง
กายภาพไปอยางมาก ทั้งนี้เปนผลมาจากปจจัย
ทางด า นนโยบายของรั ฐ บาล ที่ ย กเลิ ก การ
สัมปทานปาไมเนื่องจากเห็นวาทรัพยากรปาไม
เสื่อมโทรมลงอยางมาก และไดหันมาสนับสนุน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ด ว ยการใช แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ แ ละ สั ง ค ม แ ห ง ชาติ แ ล ะ ก า ร
บริหารงานของเทศบาลเมืองแพรที่ทําใหเกิดการ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ ขึ้น มีการ
พัฒนาพื้นผิวจราจรของถนนหลายสาย และยัง
ตัดถนนเพิ่มเพื่อความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่
ตางๆ สงผลใหเกิดการตั้งถิ่นฐานของเมืองเพิ่ม
มากขึ้น และกระจายตัว มากขึ้น ดว ย การใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยมากที่สุด และ
ที่หนาแนนที่สุดคือการใชประโยชนที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม

สรุป
เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนเทศาภิบาลทําให
การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการมี
ความชัดเจนมากขึ้น และมีการขยายตัวทาง
กายภาพหลายดาน ตอมาเมื่อปาเสื่อมโทรมจึง
ปดสัมปทานปาไม รัฐบาลผลักดันเศรษฐกิจ
ดวยการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ประกอบกับ
การทํ า งานของเทศบาลเมื อ งแพร ทํ า ให
โครงสรางพื้นฐานตางๆ พัฒนามากขึ้น เปนผล
ใหเกิดการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของการ
ใชที่ดินมากขึ้นตามมา
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรนั้น
มี ป จ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่
แตกต า งกั น ไปตามยุ ค สมั ย และช ว งเวลา
แตละปจจัยยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเมื อ งไปในแต ล ะอย า งต า งกั น ซึ่ ง มี
ความสั ม พั น ธ กั บ สภาพทางกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองแพรดวย

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคในการวิจัยที่ไดตั้งไวในตอนตน เพื่อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนาเมืองแพรตอไป
6.1 สรุปผลการศึกษาโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน
เมืองแพรเปนเมืองเกาที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรเมืองหนึ่งในภาคเหนือ พื้นที่ของ
จังหวัดแพรถูกโอบลอมดวยภูเขา เปนแองที่ราบกนกระทะที่อยูทางฝงตะวันออกของแมน้ํายม ซึ่ง
เปนแมน้ําสายหลักที่หลอเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองและเปนแหลงน้ําในการอุปโภคบริโภค
ของเมืองดวย นอกจากนี้ยังมีแมน้ําสาขาที่ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมตอนในเมืองแพร คือ น้ําแม
สาย น้ําแมกอน และหวยแมแคม หลอเลี้ยงเมืองแพรใหอุดมสมบูรณตั้งแตอดีตเปนตนมา มีตน
กําเนิดจากยอดดอยศักดิ์สิทธิ์อันเปนที่ประดิษฐานของพระธาตุชอแฮที่คนเมืองแพรศรัทธามา
ยาวนาน ความเปนเมืองเกาของเมืองแพรที่มีประวัติศาสตรการสรางเมือง และการตั้งถิ่นฐานมา
ยาวนาน จึงเปนเมืองที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อที่หลากหลายในแตละยุคสมัย วัฒนธรรมและ
ความเชื่อเหลานี้ แสดงถึงลักษณะโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรมาแต
เดิม ซึ่งถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการใชงานของเมืองในแตละชวงเวลา เมื่อเมืองมีการ
พัฒนามากขึ้นในดานตางๆ ก็จะสงผลตอโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
จากการศึกษาประวัติศาสตรและสภาพทั่วไปของเมืองแพร ทําใหทราบวาเมืองแพรเปน
เมืองที่มีอายุยาวนานกวา 1,000 ป ในแตละชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร
เมื อ งแพร มั ก มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของสิ่ ง ปลู ก สร า ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ เหตุ ผ ลทาง
ประวั ติศาสตร เศรษฐกิจและสังคมที่เปน ปจจัยหรืออิท ธิพลภายในเมืองแพรและอิ ทธิพ ลจาก
อาณาจักรภายนอกเมืองที่มีอํานาจของแตละยุคนั้นๆ เมืองแพรเปนเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ
สมัยใหมในยุคหลังๆ เมื่อประมาณ 50-60 ปที่ผานมานี้เอง
ดังนั้นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับภาพรวม โดยเนนการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางกายภาพของเมืองเกาที่เกิดขึ้น
พร อ มๆ กั บ การสร า งเมื อ ง ที่ ส ะท อ นความเชื่ อ ของสั ง คมกั บ การพั ฒ นาเมื อ งทางกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของเมืองแพร โดยศึกษาจากประวัติศาสตร สภาพทั่วไปของเมือง และการ
สัมภาษณบุคคลในพื้นที่และผูเชี่ยวชาญทางโบราณคดี เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เปน
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จุดหักเหของการเปลี่ยนแปลงเมือง และขอมูลภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2497 2516 และ 2545
รวมกับขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร จากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร พ.ศ.2547
ประกอบกับการใชแนวคิดของ Keeble ที่เปนการแบงวิวัฒนาการของเมืองออกเปนชวงตางๆ
เปรียบกับวัยตางๆ ของมนุษย ทําใหสามารถแบงยุคสมัยของเมืองออกได 4 ชวง คือ ชวงที่ 1 ยุค
กอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 –19) ชวงที่ 2 ยุคหลังการ
สถาปนาอาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่19-พ.ศ.2325) ชวงที่ 3 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่
1-5 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2453) และ ชวงที่ 4 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.
2550) เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง
แพรอยางละเอียด โดยแบงการศึกษาเปน 4 ชวงเวลาดังกลาว ไดใชแนวความคิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมือง ซึ่งประกอบไปดวย ลักษณะภูมิ
ประเทศและการตั้งถิ่นฐาน เพื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพบริเวณที่เปนเมืองแพร และ
เหตุผลทางกายภาพในการเลือกทําเลที่ตั้งถิ่นฐานบานเมือง ตามที่ไดทบทวนเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
การตั้ง ถิ่ น ฐานในภาคเหนื อของดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริ ญเมือง และนัก คิ ดท า นอื่น ๆ ที่
กลาวถึงเหตุผลในการตั้งถิ่นฐานของเมือง รูปแบบสิ่งปลูกสราง เพื่อพิจารณารูปแบบของสิ่ง
ปลูกสรางที่เกิดจากปจจัยที่ตางกันในแตละยุคสมัย ตามที่ไดทบทวนเรื่องรูปแบบและลักษณะทาง
กายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีและลานนา ของ ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภ
จรรยา ศรีศักร วัลลิโภดม และสุรพล ดําริกุล อีกทั้งยังพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปลูก
สรางเหลานี้ในปจจุบัน รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง เพื่อใหเห็น
การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนพื้นที่สิ่งปลูกสรางกับพื้นที่วาง โดย Rowe และ Koetter อธิบาย
ความสัมพันธมวลสิ่งปลูกสรางและพื้นที่วาง และใชวิธี Kernel ของ Spencer Chainey และ
Jerry Radcliffe ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อประมาณความหนาแนนของขอมูลประเภทจุด ในการ
วิเคราะหค วามหนาแน น และพิ จารณาลักษณะการกระจุกกระจายตัว ของสิ่ง ปลูก สรา งตาม
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของฉัตรชัย พงศประยูร ลักษณะของขอมูลประเภทจุดนั้นมีขอจํากัดในการ
คํานวณหาพื้นที่ จึงใชในการพิจารณาลักษณะความหนาแนนของการกระจุกกระจายตัวของ
ขอมูลไดเทานั้น รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช
ประโยชน พื้ น ที่ Conzen วิ เ คราะห เ มื อ งผ า นการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น จะแสดงให เ ห็ น ถึ ง รู ป แบบ
(pattern) ของกิ จ กรรมของความเปน ยา นในแตล ะพื้น ที่ และรูปแบบโครงขา ยการสัญ จร
เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของโครงขายทางสัญจร ซึ่งสัมพันธกับกิจกรรมการใชประโยชนที่ดิน
และความหนาแนนของสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้น (แผนภูมิ 6.1) โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรตามชวงเวลาตางๆ (ตาราง 6.1)ไดดังนี้
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การศึกษาและรวบรวมขอมูล
ประวัติศาสตร สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของเมืองแพร
- เหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตร
- ภาพถายทางอากาศ
- ขอมูล GIS

การทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวความคิดเกี่ยวกับ
เมือง

แนวความคิดเกี่ยวกับ
การตั้งถิ่นฐานของ
เมือง

แนวความคิดเกี่ยวกับ
โครงสรางและองคประกอบ
ทางกายภาพของเมือง

การวิเคราะหรปู แบบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
- ชวงที่ 1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13–19)
- ชวงที่ 2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-พ.ศ.2325)
- ชวงที่ 3 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1-5 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2453)
- ชวงที่ 4 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)

ลักษณะภูมิ
ประเทศและ
การตั้งถิ่นฐาน
ปจจัยที่มีผลตอ
การตั้งถิ่นฐานใน
ภาคเหนือของดวง
จันทร อาภาวัช
รุตม เจริญเมือง

รูปแบบสิ่ง
ปลูกสราง
รูปแบบและ
ลักษณะทาง
กายภาพของเมือง
โบราณใน
วัฒนธรรมทวารวดี
และลานนา ของ
ผองศรี วนาสิน
และ ทิวา ศุภ
จรรยา ศรีศักร วัล
ลิโภดม และสุรพล
ดําริกุล

รูปแบบความ
หนาแนนของมวลสิ่ง
ปลูกสรางตอพื้นที่
วาง
‐ Rowe และ Koetter
อธิบายความสัมพันธมวลสิ่ง
ปลูกสรางและพื้นที่วาง

- วิธี Kernel ของ Spencer
Chainey และ Jerry
Radcliffe วิเคราะหขอมูล
การกระจายตัวสิ่งปลูกสราง
- รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของ
ฉัตรชัย พงศประยูร

รูปแบบการ
ใชประโยชน
ที่ดิน

รูปแบบ
โครงขายการ
สัญจร

Conzen พิจารณา
รูปแบบ ของ
กิจกรรมของความ
เปนยานในแตละ
พื้นที่

การเปลี่ยนแปลง
ของโครงขายทาง
สัญจร ซึ่งสัมพันธ
กับกิจกรรมการใช
ประโยชนที่ดินและ
ความหนาแนนของ
สิ่งปลูกสรางที่
เกิดขึ้น

ที่มา: การศึกษา (ผูวิจัย, 2552)

แผนภูมิ 6.1 ขอมูล แนวความคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
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6.1.1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 – พุทธ
ศตวรรษที่ 19)
พัฒนาการของเมืองแพรเริ่มตนจากการที่เมืองแพรเปนนครรัฐอิสระ ที่มีการสรางเมือง
ตามแนวคติทวารวดีเชนเดียวกับเมืองลําพูน ซึ่งเปนเมืองที่รับวัฒนธรรมนี้มาจากการติดตอทาง
การคากับเมืองตางๆ ในภาคกลาง และมาจากเมืองลําพูนดวย ทําใหมีรูปแบบสิ่งปลูกสรางเปนคู
น้ํ า และคั น ดิ น สู ง อี ก ทั้ ง ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของบริ เ วณนี้ เ ป น แอ ง ที่ ร าบที่ มี ภู เ ขาล อ มรอบ
(intermountain basin) ดอยชางผาดานอยูทางทิศตะวันออกเปนแหลงกําเนิดหวยน้ําแคมและน้ํา
แมสาย ซึ่งไหลลงมาหลอเลี้ยงเมืองแพร บริเวณเมืองแพรจึงเปนแองที่ราบซึ่งตองรองรับน้ําจากที่
สูงทางฝงตะวันออก การสรางคันดินสูงเปนกําแพงเมืองแพรจึงเปนเหตุผลของการปองกันน้ําทวม
เปนสําคัญ และมีการเบนน้ําเขามาสูเมืองดวยการใชภูปญญาทองถิ่นแบบเหมืองฝายและบึง
หนอง เมืองแพรจึงตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมติดกับแมน้ํายมทางฝงตะวันออก เมืองแพรอยูติดกับ
สุโขทัยและเปนเมืองขึ้นของสุโขทัยในชวงเวลานี้ จึงมีความสัมพันธกับสุโขทัยในดานวัฒนธรรม
และศิลปะตางๆ ในยุคนี้ เห็นไดจากพระพุทธรูปตามวัดเกาที่สรางขึ้นพรอมเมืองแพรเปนแบบ
สุโขทัย ไดแก พระนั่งที่วัดหลวง พระนอนที่วัดพระนอน พระยืนที่วัดศรีชุม ซึ่งเปนรูปแบบศิลปะ
สุโขทัยทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีวัดที่คาดวาเกิดขึ้นในยุคนี้หลังการสรางเมืองแพร คือ วัดหัวขวงสิงห
ชัย หรือวัดหัวขวงในปจจุบันตามประวัติวัดหัวขวง
ในภาวะที่ บ า นเมื อ งไม ส งบ ทํ า ให ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานของคนในเมื อ งต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยจากขาศึกศัตรูและระบบคติความเชื่อที่สามารถเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ สิ่งปลูกสรางที่
พบยุคในนี้สันนิษฐานวาอยูภายในกําแพงเมือง และเมื่อพิจารณาลักษณะภูมิประเทศภายในเขต
กําแพงเมือง ทําใหทราบวาภายในกําแพงเมืองทางฝงตะวันตกมีพื้นที่สูงกวาทางฝงตะวันออก
ดังนั้นจึงพบวัดเกาที่สรางในยุคนี้อยูบริเวณนี้ทั้งสิ้น จึงสันนิษฐานวาการตั้งถิ่นฐานและการสราง
สิ่งปลูกสรางบานเรือนก็นาจะอยูรอบๆ วัดที่ตนศรัทธาในบริเวณนี้เชนกัน เนื่องจากเพิ่งเริ่มสราง
เมืองนาจะยังมีประชากรไมมากนัก สันนิษฐานวาพื้นที่ภายในเขตกําแพงเมืองคงจะพบพื้นที่วาง
คอนขางมาก และการใชที่ดินหรือกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินคงเปนรูปแบบของการอยูอาศัย
และศาสนสถานหรือวัดเทานั้น ไมมีกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินในลักษณะที่ตองการโครงสราง
พื้นฐานแบบปจจุบัน ดังนั้นการเดินทางไปมาหาสูกันจึงสามารถเดินทางดวยเทา สัตว และเกวียน
ได ประกอบกับการใชลําน้ํายมเปนการคมนาคมทางน้ําเพื่อติดตอกับเมืองอื่น
6.1.2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนา (พ.ศ.1839-พ.ศ.2325)
ใน พ.ศ.1986 อาณาจักรที่เมืองแพรมีความสัมพันธใกลชิด คือ อาณาจักรลานนา ทั้งนี้
เนื่องจากเปนอาณาจักรของคนที่มีเชื้อชาติ ภาษา ศิลปวัฒนธรรมแบบเดียวกันจึงมีความรูสึก
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ผู ก พั น ใกล ชิ ด กั น ประกอบกั บ การที่ เ มื อ งแพร ต กเป น เมื อ งขึ้ น ของล า นนาเป น เวลาค อ นข า ง
ยาวนาน ทําใหรูปแบบสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นเปนวัฒนธรรมและแบบแผนจากลานนาเปนสวนใหญ
ไดแก คติการสรางพระธาตุบนดอย ซึ่งเมืองแพรไดสรางพระธาตุชอแฮขึ้น เปนพระธาตุอัน
ศักดิ์สิทธิ์อยูบริเวณเชิงเขาดอยชางผาดาน ประตูเมืองที่มีชื่อและทิศตามแบบแผนเมืองลานนา
คลายกับเมืองลําพูน หลักเมืองหรือสะดือเมืองที่เปนรูปแบบความเชื่อวาบริเวณศูนยกลางเมือง
หรือสะดือเมืองตามสรีระคนนั้นควรเปนที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธ จึงปรากฏศาลผีหรือตูบผีขึ้นเพื่อเปน
ที่สถิตของเทวดาผูอารักษเมือง คุมเจาหลวงเปนตัวแทนของการปกครองเมืองแบบเจาเมือง ซึ่ง
สันนิษฐานวานาจะอยูบริเวณศูนยกลางเมือง ขวงเมืองหรือพื้นที่สาธารณะเพื่อประกอบกิจกรรม
เมือง สันนิษฐานวาอยูบริเวณติดกับวัดหัวขวงในปจจุบันตามประวัติวัดหัวขวง และพระมหาธาตุ
กลางเมื อ ง ซึ่ ง เกิ ด จาการสถาปนาพระธาตุ เ จดี ย มิ่ ง เมื อ งตามแบบแผนเมื อ งล า นนาในยุ ค นี้
นอกจากนี้เมืองแพรยังตกเปนเมืองขึ้นของอยุธยาและพมา ซึ่งความสัมพันธกับอยุธยาเปนแบบ
ทางออมเพราะแพรเปนเมืองขึ้นลานนาแตในชวงที่อยุธยามีอํานาจเหนือลานนาแพรก็ตองอยูใต
อํานาจอยุธยาดวย แตประโยชนของความสัมพันธกับอยุธยาคือการคาขาย สวนพมานั้นก็เชนกัน
สิ่งปลูกสรางทางศิลปะพมาที่หลงเหลือในเมืองแพรคือเสาหงสและตุงกระดาง
ในชวงนี้เมืองแพรก็ยังคงตกเปนเมืองขึ้นของเมืองตางๆ ที่มีอํานาจ บานเมืองจึงตองเจอ
กับศึกสงครามอยูตลอด ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานของประชากร จึงสันนิษฐานวาเปนชุมชนพักอาศัย
ขนาดเล็กๆ อยูภายในบริเวณกําแพงเมืองโดยมีวัดเปนศูนยกลางชุมชน สวนสภาพโดยรอบเมือง
นั้นสันนิษฐานวาใชเปนพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ปา และสันนิษฐานวาบานเจานายชนชั้น
ปกครองอยูบริเวณศูนยกลางเมืองตามแบบแผนการตั้งถิ่นฐานแบบลานนาและเมืองอื่นๆ ใน
ภาคเหนือ กิจกรรมการใชประโยชนที่ดินในเมืองมีลักษณะปะปนกันอยูและสันนิษฐานวาเปนการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยและสถาบันศาสนา การคมนาคมทางบกใชการสัญจรดวยเทา
สัตว และเกวียนเปนพาหนะ และใชแมน้ํายมเปนการคมนาคมทางน้ํา ลักษณะสังคมวัฒนธรรม
เปนแบบสังคมกสิกรรมที่ใชชีวิตเรียบงาย เก็บของปาลาสัตวและเพาะปลูกเพื่อการยังชีพ การ
แลกเปลี่ยนสินคากันไมมากนักและติดตอคาขายกับเมืองอื่นๆ คอนขางนอย
6.1.3 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1-5 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2453)
สมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ.2313 เมืองแพรไดรวมเปนปกแผนเดียวกันกับสยามประเทศ
จึงไมมีการรบเพื่อปองกันบานเมืองอีก ทําใหเมืองแพรมีการพัฒนาทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการปกครองสวนกลาง ใน พ.ศ.2398 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทําสนธิสัญญาทางการคากับตางชาติ ทําใหมีการเปดสัมปทานปาไม
ในเมืองแพรขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะเมืองแพรเปนเมืองที่มีทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะไมสักที่อุดม
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สมบู ร ณ แ ห ง หนึ่ ง ของภาคเหนื อ ในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว
พระองคไดพัฒนาระบบถนนและทางรถไฟเพื่อการขนสงสินคาขึ้นมาถึงเมืองแพรที่อําเภอเดนชัย
ทําใหคนตางชาติและตางถิ่นเขามาทํางานในเมืองแพร การตั้งถิ่นฐานในเมืองแพรจึงมากขึ้น
สวนหนึ่งที่เขามาเปนลูกจางทําไมเปนชาวพมาหรือเงี้ยวอยูบริเวณถนนยันตรกิจโกศลในปจจุบัน
และส ว นหนึ่ ง ที่ เ ข า มาค า ขายเป น ชาวจี น และอิ น เดี ย อยู บ ริ เ วณถนนเจริ ญ เมื อ งในป จ จุ บั น
นอกจากนี้คนตางถิ่นที่เขามาในเมืองแพรมักนําศาสนาหรือความเชื่อที่ตนศรัทธาเขามาดวย จึงทํา
ใหมีวัดและพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาตางๆ เพิ่มขึ้นบริเวณภายนอกกําแพงเมือง อีกทั้ง
บริเวณกําแพงเมืองก็มีวัดเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งเกิดจากการสรางวัดของชนชั้นเจานายที่มีศรัทธาและ
ร่ํารวยจากการทําไม ดังนั้นสิ่งปลูกสรางประเภทวัดในยุคนี้ที่เพิ่มขึ้นมา คือ วัดพงษสุนันท วัด
พระรวง วัดศรีบุญเรือง วัดจองเหนือหรือวัดจอมสวรรค วัดจองกลางหรือวัดสระบอแกว และวัด
จองใตหรือวัดตนธง สิ่งปลูกสรางที่มีมาตั้งแตอดีตนั้นไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักในยุคนี้ ใน
รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบเทศาภิบาล ทําใหเกิดความ
ตองการใชพื้นที่สวนกลางสําหรับงานราชการอยางชัดเจน
จากการที่ เ จ า สายสกุ ล ต า งๆ สร า งวั ด ประจํ า ตระกู ล และทํ า นุ บํ า รุ ง วั ด ที่ ต นเป น โยม
อุปฏฐาก ทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐานเปนแบบกลุมอยางชัดเจน แตละกลุมสายตระกูลมักมีวัดประจํา
ตระกูลเปนศูนยกลางและลอมรอบดวยบานพักขาทาสบริวารตางๆ การที่เศรษฐกิจเมืองแพร
คึกคักมากในชวงนี้ จึงสันนิษฐานวากิจกรรมการใชประโยชนที่ดินมีค วามหลากหลายมากขึ้น
นอกจากพื้นที่ยูอาศัยและพื้นที่ศาสนสถานมากขึ้นแลว กิจกรรมดานพาณิชยกรรมก็สันนิษฐานวา
เพิ่มขึ้นดวย และบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนตลาดการคาหลักคือบริเวณประตูชัย อีกทั้งยังมีการ
ใชประโยชนที่ดินเปนที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมของคนตางถิ่นที่เขามาตั้งถิ่นฐานและคาขาย
ขยายออกไปนอกเมืองทางทิศตะวันออก สันนิษฐานวาในยุคนี้มีเสนทางการสัญจรที่เปนถนน
ชัดเจน แตรูปแบบการกอสรางคงยังไมใชแบบถาวรเชนปจจุบัน รูปแบบโครงขายการสัญจร
ภายในกําแพงเมืองสันนิษฐานวาเปนแบบตารางกริดดังเชนปจจุบัน และเสนทางของถนนเจริญ
เมืองในปจจุ บัน สันนิ ษฐานว าเปนถนนสายหลักในเวลานั้น เพราะเปนเสนทางดั้ งเดิ มในการ
เดินทางเพื่อไปนมัสการพระธาตุชอแฮทุกป จนกระทั่ง พ.ศ.2445 เกิดเหตุการณกบฏเงี้ยวปลน
เมืองแพร จนสุดทายเมืองแพรหมดสภาพการปกครองแบบเจาเมืองในที่สุด เมืองแพรจึงมีการ
บริหารบานเมืองแบบเทศบาลตั้งแต พ.ศ.2478
6.1.4 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)
ในยุคนี้เมืองแพรมีการยกเลิกสัมปทานปาไม ซึ่งไดรับการพัฒนาเศรษฐกิจและกายภาพ
จากโครงการพัฒนาเมืองของเทศบาลและนโยบายของรัฐบาลในการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแหงชาติ เพื่อกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงไดลงทุนพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ของเมือง ทําใหเมืองแพรเกิดการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานมากขึ้น และยังเปนการขยายตัวที่ไป
ทับเสนทางระบายน้ําเหมืองดั้งเดิม จนเปนสาเหตุห นึ่งของการเกิ ดปญหาน้ํ าทวมในปจจุบัน
รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางหนาแนนในบริเวณศูนยกลางการคา ซึ่งเปนยานที่
ถนนสายหลักของเมืองผาน คือ ถนนเจริญเมืองวางตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกมีทิศทางพุงออก
จากเมือง ทําใหเกิดลักษณะรูปแบบโครงขายการสัญจรแบบรัศมีและถนนยันตรกิจโกศลที่วางตัว
ในแนวเหนือ-ใต เชื่อมโยงบริเวณบานใหมกับบานทุง ทําใหเกิดรูปแบบโครงขายการสัญจรแบบวง
แหวน และภายในกําแพงเมืองแพร พบวากิจกรรมการใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนที่พักอาศัย
ซึ่งสอดคลองกับลักษณะโครงขายการสัญจรแบบตารางกริด ที่สามารถเขาถึงพื้นที่ตางๆ ไดอยาง
สะดวกและทั่วถึง และพบวาบานพักอาศัยที่มีสถาปตยกรรมแบบพื้นถิ่นและแบบรวมสมัยเกิด
ความทรุดโทรมและถูกปลอยทิ้งราง สวนภายนอกกําแพงเมืองสิ่งปลูกสรางประเภทที่พักอาศัยที่
เกิดขึ้นใหมมีลักษณะกระจายตัว ซึ่งสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อพักอาศัยที่ขยายตัวใน
แนวราบ รูปแบบโครงขายการสัญจรภายนอกกําแพงเมืองจึงเปนแบบรัศมีและวงแหวน เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางระหวางเมือง อีกทั้งยังมีการตัดถนนสายรองและสายยอย เพื่อความ
สะดวกและการเขาถึงพื้นที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมมากขึ้นดวย การพัฒนาเศรษฐกิจในระบบ
ทุนนิยมที่อยูในรูปแบบอุตสาหกรรม ทําใหความสัมพันธทางสังคมระหวางคนในเมืองที่เคยเปน
สังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไป มีการสงลูกหลานไปเรียนในเมืองใหญและทํางานไกลบาน ทํา
ใหความผูกพันของเครือญาติคอยๆ หางออกไป อีกทั้งคนเมืองแพรมีการยายออกไปตั้งถิ่นฐานที่
อื่นมาก ทําใหมีบานวางปลอยทิ้งราง และบานที่ถูกขายใหคนตางถิ่นเขามาอยูก็ไมมีความผูกพัน
กับคนในชุมชนดั้งเดิม
นอกจากนี้รูปแบบสิ่งปลูกสรางของเมืองเกาถูกบทบาทลดลงและปรับมาใชประโยชนตาม
ความเหมาะสมของยุคสมัย เชน ขวงเมืองเปนสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 คุมเจาหลวง
กลายเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรเมืองแพร พื้นที่ขวงเมืองบางสวนถูกนํามาใชเปนสํานักงาน
ราชการตางๆ การตัดกําแพงเมืองเพื่อสรางประตูใหมทางทิศเหนือเชื่อมกับถนนยันตรกิจโกศล
และทะลุกําแพงเมืองทางทิศตะวันออกทําทางเขาออก (เมฆหวาก) บริเวณแยกวิชัยราชาเชื่อมโยง
กับถนนรองซอ ซึ่งเปนการเพิ่มทางเขาออกของเมืองตามการใชงานปจจุบัน และเชื่อมโยงกับถนน
ภายนอกเขตกําแพงเมือง เปนตน เหลานี้คือการปรับเปลี่ยนโครงสรางและองคประกอบเมืองเกา
เพื่ อ นํ า ไปใช ใ ห เ ป น ประโยชน ต ามความต อ งการของเมื อ งที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ค สมั ย แต มี ก าร
ปรับเปลี่ยนบางประเภทที่กอใหเกิดการทําลายองคประกอบเมืองเกาโดยไมเห็นคุณคาของเดิม
เชน การใชกําแพงเมืองซึ่งเปนที่สูงในการสรางบานเรือนเพื่อหนีน้ําทวม และการทําลายกําแพง
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เมืองบริเวณประตูชัยเพื่อสรางเปนศาลเจาหรือตึกแถวเพื่อการคาขาย เปนตน เหลานี้เกิดจากการ
ทํางานของผูบริหารบานเมืองในสมัยกอนที่ไมคํานึงถึงการอนุรักษรักษาสิ่งที่แสดงถึงการเปนเมือง
เกาที่มีประวัติศาสตรอันทรงคุณคานี้ไว
6.2
สรุปปจจัยทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมืองแพร ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบของเมืองแพร รวมทั้งแนวโนมในอนาคต
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
ตั้งแต ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 - 2550 สามารถสรุปปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได ดังนี้
ชวงที่ 1 ยุคกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 – 19)
1) สภาพทางภูมิประเทศ แองที่ราบเมืองแพรถูกจํากัดดวยทิวเขาที่โอบลอมทั้งทิวเขาผี
ปนน้ํากลางทางตะวันตกและทิวเขาผีปนน้ําตะวันออกทางทิศตะวันออก มีลําน้ําไหลจากทิวเขาสู
ที่ราบ ในการตั้งถิ่นฐานเมืองแพรจึงตองมีการจัดการระบบน้ําเพื่อนําน้ํามาใชในการอุปโภคบริโภค
และการระบายน้ําเพื่อปองกันน้ําทวมดวยระบบเหมืองฝายบึงหนอง และดวยเหตุที่เมืองแพรอยูใน
ตําแหนงรับน้ําจากภูเขาสูง จึงมีการสรางคันดินลอมรอบเขตเวียงแพรเพื่อปองกันน้ําทวม
2) อิทธิพลของแบบแผนเมืองทวารวดี เมืองตางๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยทวารวดีสวนใหญเปน
เมืองที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ อยูติดกับการคมนาคมทางน้ําไมวาจะเปนเมืองทาชายทะเลหรือ
เมืองทาริมฝงแมน้ํา เมืองแพรไดรับอิทธิพลการสรางเมืองแบบทวารวดีโดยสงผานมาจากเมือง
ลําพูน ดังจะเห็นวาแบบแผนของเมืองแพรนั้นคลายคลึงกับเมืองลําพูน
3) อิทธิพลของศิลปะจากสุโขทัย ในยุคนี้เมืองแพรมีความสัมพันธกับเมืองสุโขทัยมาก
เพราะเปนเมืองที่อยูติดกันและเปนเมืองขึ้นของสุโขทัยอยูหลายครั้ง ดังนั้นจึงไดรับเอารูปแบบ
ศิลปกรรมตางๆ จากสุโขทัยเขามา เชน พระพุทธรูป เปนตน
4) ความไมมั่นคงทางการเมือง เมืองแพรเปนอาณาจักรที่ปกครองตนเองโดยระบบเจา
เมือง และเปนตําแหนงที่อยูตรงกลางระหวางอาณาจักรทางเหนือและอาณาจักรทางภาคกลาง
ฐานะการเปนเมืองหนาดานจึงเปนที่ตองการของอาณาจักรตางๆ ทั้งเหนือใต เมื่ออาณาจักรใดมี
อํานาจเหนือกวาก็ผลัดกันมาใหเมืองแพรเปนเมืองขึ้น ดวยเมืองแพรนั้นเปนเมืองอิสระเล็กๆ ไมมี
กําลังพอจะไปขัดขืนมากนัก แตก็ยังคงไดเจอกับศึกสงครามหลายครั้ง ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานของ
ยุคแรกๆ จึงนาจะอยูแตเฉพาะในบริเวณภายในเขตกําแพงเมืองสูงใหญ 3-5 เมตร คูน้ําลอมรอบ
และประตูเมืองที่มีเวรยามเฝาอยางแนนหนาเปดปดเปนเวลา
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5) ปจจัยดานคติความเชื่อและศาสนา ชาวแพรมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก
เห็นไดจากการตั้งบานเรือนที่เกาะกลุมกันโดยมีวัดตางๆ ที่ตนศรัทธาเปนศูนยกลางชุมชน และ
การที่บานเมืองไมสงบสุข ดังนั้นที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ตนนับถือและศรัทธา
ชวงที่ 2 ยุคหลังการสถาปนาอาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-พ.ศ.2325)
1) อิทธิพลของแบบแผนเมืองลานนา ความเชื่อเรื่องระบบจักรวาลจากสุโขทัยและลานนา
ทําใหมีความศรัทธาตอพระธาตุชอแฮอันเปนตัวแทนของเขาพระสุเมรุ และแบบแผนการสราง
เมืองแบบลานนา ซึ่งมีพระธาตุบนดอย คือ พระธาตุชอแฮ คุมเจาหลวง ขวงเมือง วัดหัวขวง
พระมหาธาตุกลางเมือง หลักเมืองหรือสะดือเมือง อยูบริเวณศูนยกลางเมือง ตลอดจนการใช
ประโยชนที่ดินและการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมของลานนา
ชวงที่ 3 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1-5 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2453)
เมืองแพรถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของสยามประเทศ ซึ่งมีกรุงเทพมหานครเปนราชธานี
การเมืองของเมืองแพรในชวงนี้จึงไมมีการรบ อีกทั้งยังไดรับการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
ในหลายๆ ดาน ซึ่งปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทาง
กายภาพของเมืองแพรในยุคนี้ คือ
1)
การเปด สัม ปทานปา ไม เมือ งแพรเ ป น เมื อ งที่มี ท รั พ ยากรป า ไมอุดมสมบูร ณ
ชาวตางชาติจึงไดเขามาขอเปดสัมปทานปาไม เพื่อนําไปเพิ่มมูลคาตอไป คนที่เขามาอยูในเมือง
แพรจึงเพิ่มมากขึ้นและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองไดเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหการตั้งถิ่นฐาน พื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมของเมืองเพิ่มมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจที่รุงเรือง
จากการคาขายไม
2) การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบเทศาภิบาล ทําใหเมืองแพรเกิดเหตุการณกบฏ
เงี้ยวปลนเมืองแพร เจาหลวงพิริยะเทพวงศหนีไปอยูประเทศลาว ทําใหเมืองแพรหมดยุคเจาเมือง
ตั้งแตนั้นเปนตนมา การปกครองแบบเทศาภิบาลมีการใชพื้นที่ราชการที่เปนสัดสวนชัดเจน และ
สามารถพัฒนาเมืองไดดวยอํานาจทองถิ่น จึงเกิดการพัฒนาเมืองในดานตางๆ ขึ้น
3) การพัฒนาระบบการขนสงสินคา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพัฒนาระบบโครงสรางการ
สัญจรภายในประเทศเพื่อการขนสงสินคา ดวยการตัดถนนและสรางทางรถไฟ ทําใหการคาขาย
และการขนสงสินคาสะดวกขึ้น เศรษฐกิจของเมืองรุงเรืองมาก คนตางถิ่นเขามาตั้งถิ่นฐานเพื่อ
การคาขายกันอยางคึกคัก ทําใหสิ่งปลูกสรางตางๆ เพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด
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ชวงที่ 4 ยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.2453-พ.ศ.2550)
หลังจากยุคที่ทรัพยากรปาไมของเมืองแพรรุงเรืองจนใหสัมปทานมาเปนเวลานาน ทําให
ทรัพยากรปาไมของเมืองแพรลดลงอยางมากจนถึงขั้นวิกฤติ พ.ศ.2532 กรมการปาไมไดออกพระ
ราชกําหนดยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศ กิจการปาไมในเมืองแพรจึงหยุดชะงักไป เปนผลให
เศรษฐกิจของเมืองแพรคอนขางเงียบเหงาลง รัฐบาลจึงไดสนับสนุนการปลูกยาสูบ จนทําใหเปน
พืชเศรษฐกิ จของเมืองแพรในขณะนั้น ปจจั ยหลักที่สง ผลตอการเปลี่ ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร คือ
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เมืองแพรมีการจัดตั้งเทศบาลมาตั้งแต พ.ศ.2478 การ
ทํ า งานของเทศบาลที่ ค อ นข า งมี ผ ลต อ การพั ฒ นาเมื อ งเกิ ด ขึ้ น ในยุ ค นี้ ประกอบกั บ การใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อนําไปสูการขนสง
ผลผลิตในภาคเกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนใหเศรษฐกิจดีขึ้น และทําใหเกิดโครงการ
ตางๆ ในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของเมืองแพร จึงทําใหสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นในเมือง
แพรมีลักษณะการกระจายตัวมากขึ้น
จากการศึกษาทําใหทราบวาเมืองแพรมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบ
ทางกายภาพตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยางมาก ทั้งลักษณะการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบสิ่งปลูกสราง
รูปแบบความหนาแนนของมวลสิ่งปลูกสรางตอพื้นที่วาง ซึ่งมีการขยายตัวมากขึ้นอยางตอเนื่อง
รูปแบบการใชประโยชนที่ดินที่มีแนวโนมของพื้นที่อยูอาศัยขยายตัวตามแนวราบและพื้นที่พาณิช
ยกรรมเกาะตัวหนาแนนตามถนนสายหลัก และมีทิศทางการขยายตัวของเมืองไปทางทิศเหนือ
ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองตามเสนทางคมนาคม อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเชื่อมโยงกับชุมชนทางฝงตะวันตกของแมน้ํายมอีกดวย
รูปแบบโครงขายการสัญจรเปนระบบตารางกริดในบริเวณกําแพงเมือง ซึ่งเหมาะสมกับการใช
พื้นที่เพื่อเปนที่พักอาศัยและพื้นที่ราชการ ภายนอกเมืองเปนแบบรัศมีกับวงแหวน ขยายออกมา
ทางทิศตะวันออกและทิศใตของเมือง เปนบริเวณที่ราบลุมที่ไดรับผลกระทบจากการเออลนของ
แมน้ํายมนอย ซึ่งสะดวกตอการเดินทางระหวางเมือง นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพที่เกิดขึ้น ยังมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเมืองแพรดวย (ตาราง 6.1)

ในกําแพงเมือง: เปนศูนยกลาง
ราชการ ที่อยูอาศัย และศาสนา

ในกําแพงเมือง: เปนศูนยกลาง
ราชการ ที่อยูอาศัย ศาสนา
และพาณิชยกรรม

ในกําแพงเมือง: เปนศูนยกลาง
ราชการ สถาบันศาสนา
นอกกําแพงเมือง: เปนศูนยกลาง
พาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยใหม

2) ยุคหลังการสถาปนา
อาณาจักรลานนา (พุทธ
ศตวรรษที่ 19-พ.ศ.2325)

3) ยุครัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ 1-5 (พ.ศ.2325พ.ศ.2453)

4) ยุครัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.2453พ.ศ.2550)

บทบาทของเมือง
ในกําแพงเมือง: เปนศูนยกลาง
ราชการ ที่อยูอาศัย และศาสนา

ปจจัยการเปลี่ยนแปลง

1) ยุคกอนการสถาปนา
อาณา จักรลานนา (ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 13 – 19)

ชวงเวลา

รูปแบบสิ่งปลูกสรางถูกปรับเปลี่ยนตามการใชงาน กําแพงเมืองคูเมืองถูกถมสรางที่
อยูอ าศั ย วั ด เพิ่ ม ขึ้ น กระจายตั วอยู น อกกํ าแพงเมื อ ง พระธาตุ ชอ แฮยั ง คงเป น ที่
ศรั ท ธาเพราะมี ง านไหว พ ระธาตุ ช อ แฮเป น ประจํ า ทุ ก ป สิ่ ง ปลู ก สร า งมี ลั ก ษณะ
กระจายและการใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมีลักษณะเกาะกลุมตามถนนสายหลัก
ถ.เจริญเมือง ถ.ยันตรกิจโกศล โครงขายการสัญจรแบบรัศมีผสมวงแหวน ถนนใน
เวียงเปนแบบตารางกริด

รูปแบบสิ่งปลูกสรางประเภทวัดเพิ่มขึ้นจากการสรางของเจาที่ร่ํารวยจากการคาไม
และจากชาวเงี้ยวหรือไทใหญที่เขามาทําไมอยูนอกกําแพงเมือง การคมนาคมทางน้ํา
โดยแมน้ํายม พื้นที่พาณิชยกรรมหลักคือบริเวณประตูชัย

รูปแบบสิ่งปลูกสรางแบบลานนา ไดแก พระธาตุบนดอยคือ พระธาตุชอแฮ พระธาตุ
กลางเมืองคือพระธาตุเจดียพระบาทมิ่งเมือง สะดือเมืองเปนศาลผีอยูกลางเมือง ขวง
เมือง คุมเจาหลวง อยูกลางเมือง การตั้งถิ่นฐานแบบลานนา คือ ชนชั้นปกครองอยู
กลางเมือง ถัดมาเปนขารับใชและขาราชการ ราษฎรอยูริมกําแพงดานใน นอกเมือง
เปนพื้นที่เกษตรและปา วัดมีพระพุทธรูปแบบลานนา

ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป น แอ ง ที่ ร าบ การตั้ ง ถิ่ น ฐานใช ภู มิ ป ญ ญาการจั ด การน้ํ า
รูปแบบสิ่งปลูกสรางพบคูน้ําคันดินแบบทวารวดี และวัดอยูฝงตะวันตกของเวียง
พระพุทธรูปแบบสุโขทัย

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ

ตาราง 6.1 สรุปการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
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แนวโนมและสภาพปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบทาง
กายภาพของเมืองแพร
แนวโนมและสภาพปญหาหลักๆ ที่พบในเมืองแพร สรุปได ดังนี้
1) ปญหาการบุกรุกโบราณสถานประเภทกําแพงเมืองและคูน้ํา เนื่องจากกลุมสิ่งปลูก
สรางที่พักอาศัยในกําแพงเมือง ขยายตัวมากขึ้นจนเต็มพื้นที่และมีบางสวนที่ขยายขึ้นไปอยูบน
กําแพงเมืองอีกดวย ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นในเมืองแพร ประกอบกับ
การควบคุมของเทศบาลในอดีตที่ไมเขมงวดเพียงพอ ทําใหชาวบานสามารถไปสรางบานเรือนบน
กําแพงเมืองที่เปนโบราณสถานไดและยังคงอยูในปจจุบัน และกลุมสิ่งปลูกสรางประเภทพาณิชยกรรมบริเวณประตูชัย ซึ่งเปนยานพาณิชกรรมเกาแกของเมือง มีการขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมอยางรวดเร็ว เกิดอาคารพาณิชยเกาะกลุมอยางหนาแนนและเปนกลุมสิ่งปลูกสรางที่บุกรุก
พื้นที่กําแพงเมืองเดิม ซึ่งเปนความดูแลของราชพัสดุหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่แพรอีกดวย
2) คนรุนหลังเห็นความสําคัญของรูปแบบสิ่งปลูกสรางภายในเมืองเกาแพรลดลง
ความสําคัญหรือบทบาทในการใชงานที่ตอบสนองความตองการในปจจุบันนั้นไมคอยสัมพันธกับ
รูปแบบสิ่งปลูกสรางแบบเกา
3) บานเกาทิ้งรางที่เปนบานเจาเชื้อสายเจาเมือง สวนใหญยังเห็นรูปแบบสถาปตยกรรม
คลายกับคุมเจาหลวง ปจจุบันเจาของรุนหลังไมไดอยูและปลอยทิ้งรางไมเห็นความสําคัญ
4) ทิศทางการขยายตัวของเมืองเปนไปตามเสนทางคมนาคม ซึ่งจะสงผลตอการ
บริหารงานของเมืองและการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในอนาคต
5) อาคารสิ่งปลูกสรางเพื่อการพักอาศัยที่เกิดใหม มีแนวโนมจะขยายตัวเขาไปยังพื้นที่
เกษตรกรรมดั้งเดิมที่อยูตอนในของถนนสายหลักมากขึ้น เชน บริเวณถนนยันตรกิจโกศลที่เกิด
โครงการบานจัดสรร และบานพักอาศัยที่อยูลึกเขาไปจากถนนสายหลัก มีถนนยอยเปนถนน
ปลายตันเพื่อเขาไปยังที่พักอาศัย ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับถนนสายหลักไดดวยการเขาออกทาง
เดียวกัน เปนการสัญจรที่คอนขางลําบาก
6) ภาพรวมของเมืองแพรมีแนวโนมการขยายตัวของสิ่งปลูกสรางที่มีลักษณะกระจายตัว
มากขึ้น เปนปญหาตอการควบคุมทิศทางการขยายตัวของเมืองในอนาคต ซึ่งจะสงผลตอการ
จัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหเขาไปถึงยังพื้นที่ที่กระจายและหางไกลกัน
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6.3 ขอเสนอแนะดานนโยบาย เพื่อการคงไวซึ่งองคประกอบของเมืองแพรทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
จากการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งปละองค ป ระกอบทางกายภาพของเมื อ ง
แนวโนมและสภาพปญหาของเมือง ทําใหสามารถเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
แพรไดดังนี้
นโยบายทางดานกายภาพ
1) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรควบคูไปกับการอนุรักษโบราณสถานตางๆ ใน
เมืองแพร เนื่องจากเมืองแพรเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และยังคงมีแหลง
โบราณสถานตางๆ หลงเหลืออยู อีกทั้งตําแหนงที่ตั้งของเมืองเปนทางผานที่จะขึ้นสูภาคเหนือและ
ลงไปยังภาคกลางได ควรสนับสนุนใหคนเดินทางผานเขามาแวะทองเที่ยวในแหลงโบราณสถาน
เชิงประวัติศาสตรที่มีคุณคาควรแกการระลึกถึง และเปนการเพิ่มรายไดและเพิ่มอาชีพที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว เมื่อคนในพื้นที่มีงานทําก็จะลดปญหาการยายออกจนทําใหบานเรือนวางเปลา
เสื่อมโทรม ในขณะเดี ยวกันก็ ตองอนุรัก ษโบราณสถานเหลา นั้นใหอยูในสภาพดี คงรูปแบบ
สถาปตยกรรมดั้งเดิมใหมากที่สุด โดยมีมาตรการสนับสนุน ดังนี้
- สนับสนุนการปรับปรุงบานเกาที่ทิ้งราง ซึ่งสวนใหญเปนบานของเจาสายสกุล
ตางๆ ในเมืองแพร ทั้งบานที่เจาของปจจุบันเปนรุนลูกหลานไมไดอยูที่เมืองแพรแลวและบานที่ยัง
มีเจาของอยูในปจจุบัน เชน บานวิชัยราชาอยูบริเวณถนนวิชัยราชาเปนบานของเจาวงศ แสนศิริ
พันธุ บานเจาในตระกูลขัติยะวราอยูบริเวณหลังเรือนจําจังหวัดแพร อาคารไมในโรงเรียนปาไม
บานเจาหนานตึอยูบริเวณหลังโรงเรียนนารีรัตน บานหลวงศรีบริเวณหลังสถานีตํารวจ บาน
คหบดีขุนอารักษอยูบริเวณหลังโรงเรียนเมธังกราวาสเกา และบานวงศพระถางอยูบริเวณถนน
เจริ ญ เมื อ งใกล กั บ ร า นแพร ห ล อ ตระกู ล เป น ต น เหล า นี้ ส ว นใหญ เ ป น บ า นที่ ยั ง เห็ น รู ป แบบ
สถาปตยกรรมในสมัย ร.5 คลายคุมเจาหลวง สงเสริมใหเปนพิพิธภัณฑและแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร หรือเปนธุรกิจที่สนับสนุนการทองเที่ยวอื่นๆ ซึ่งไมขัดแยงตอการอนุรักษ เพื่อให
เกิดรายไดในการนํามาทํานุบํารุงบานตอไป (แผนที่ 6.1)
- สงเสริมการทองเที่ยวดวยการสัญจรภายในเมืองดวยสามลอหรือจักรยาน
เที่ ย วเมื อ ง เพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วและรายได ใ ห กั บ ประชาชน โดยใช เ ส น ทางที่ ผ า น
โบราณสถานตางๆ ซึ่งสวนใหญอยูภายในเขตกําแพงเมืองแพร (แผนที่ 6.1)
2) บริเวณภายในเขตกําแพงเมืองซึ่งมีโบราณสถานทางประวัติศาสตรมาก ปจจุบัน
กําแพงเมืองแพรนั้นอยูในความดูแลของสํานักงานธนารักษพื้นที่แพร คุมเจาหลวงอยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร แตบริเวณอื่นอยางเชน พื้นที่ขวงเมือง วิถีชีวิตดั้งเดิม วัดที่
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มีความสําคัญทางประวัติศาสตร คือ วัดหลวง วัดหัวขวง วัดศรีชุม และวัดพระนอน ยังไมไดรับ
การดูแลเทาที่ควร ซึ่งควรกําหนดพื้นที่บริเวณภายในเขตกําแพงเมืองแพรใหเปนพื้นที่อนุรักษ
เพื่อครอบคลุมการดูแลทั้งโบราณสถานที่มีคุณคา ระบบพื้นที่สาธารณะที่สําคัญของเมืองเกา
และวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเมืองแพร (แผนที่ 6.1) นอกจากนี้ควรมีมาตรการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษและแกปญหาพื้นที่ภายในเขตกําแพงเมืองแพร ไดแก
- ควรมี ก ารสํ า รวจขอบเขตของกํ า แพงและคู น้ํ า แล ว ป ก เขตบอกเป น
โบราณสถานใหชัดเจน
- การจัดการพื้นที่บริเวณคูน้ําคันดินที่ถูกบุกรุก ซึ่งคันดินหรือกําแพงเมืองแพร
นั้น ไดขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ.2505 และเปนที่ดินราชพัสดุตามกฎกระทรวงฉบับที่ 45 พ.ศ.2531 ตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 บังคับใชวันที่ 20 พ.ย. พ.ศ.2531 กําหนดพื้นที่ ต.ในเวียง
อ.เมืองแพร จ.แพร เปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้นควร
มีการศึกษากฎหมายใหชัดเจน และนํามาใชอยางถูกตองในการรื้อถอนเอกสารสิทธิ์ที่เทศบาลออก
ใหกับบานเรือนบริเวณที่บุกรุกสรางบานบนคูน้ําและกําแพงเมือง
- อนุ ญาตให ก ารใช ป ระโยชนที่ ดิ น เพื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบ า นเดี่ย ว และ
อาคารพาณิชยประเภทการคาและบริการที่ไมกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมและโบราณสถาน
- ตองมีการควบคุมการกอสรางอาคารไมใหมีความสูงบดบังหรือโดดเดนกวา
โบราณสถาน และควบคุมมิใหหนาแนนมากเกินไป
- ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ เช น การจั ด ประกวด
โบราณสถานบริเวณหนาบานของแตละคน ซึ่งจะตองมีการดูแลไมใหรกรางและสะอาดไมมีขยะ
เปนการสงเสริมใหประชาชนเกิดความภูมิใจและเห็นคุณคาของโบราณสถานในพื้นที่ สนับสนุนให
โรงเรียนเปนศูนยกลางความรูทางประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปลูก จิ ต สํ า นึ ก ให กั บ เยาวชน เช น ค า ยเยาวชนเพื่ อศึก ษาประวัติ ศาสตร ชุ ม ชน โครงการยุ ว
มัคคุเทศกชุมชน เปนตน
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3) บริเวณภายนอกเขตกําแพงเมือง เนื่องจากมีการเติบโตและขยายตัวไปในแนวราบ อีก
ทั้งยังมีแนวโนมที่จะขยายตัวไปตามเสนทางคมนาคมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเกิดผลเสียตอการจัด
การเมืองในอนาคต หากมีการขยายเสนทางคมนาคมหรือการบริหารงานในพื้นที่ตามยาวของ
เสนทางคมนาคม ดังนั้นควรมีมาตรการควบคุมการขยายตัวของพื้นที่การใชประโยชนที่ดินเมือง
ใหเหมาะสม คือ บริเวณถนนเจริญเมืองกับถนนยันตรกิจโกศลซึ่งเปนถนนสายการคาหลักของ
เมือง มีความหนาแนนของอาคารสิ่งปลูกสรางมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเสนอใหมีการควบคุมความ
หนาแนนของอาคารบริเวณดังกลาว (แผนที่ 6.2)
นอกจากนี้บริเวณตอนในของถนนยันตรกิจโกศลและถนนเหมืองหิต ซึ่งเริ่มเกิดระบบการ
สัญจรแบบปลายตัน ดังนั้นควรสงเสริมการเชื่อมตอของโครงขายทางสัญจรในระดับยาน (local
street network) ที่เชื่อมโยงพื้นที่ของชุมชนตางๆ ขางเคียงเขาดวยกันอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดการ
ติดตอและการเขาถึงพื้นที่ของชุมชนใหมีความสะดวกทั้งจากการสัญจรทั่วไปของผูคนภายใน
ชุมชนและการบริการพื้นฐานของรัฐ (แผนที่ 6.2)
4) บริเวณตอนใตของเมืองแพร มีการขยายตัวของเมืองไปตามถนนเหมืองหิต ซึ่งเดิมเคย
เปนลําน้ําเหมืองหิตที่รับน้ําจากน้ําแมสายและน้ําแมกอน ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมแลวจึงไหลลง
สู แ ม น้ํ า ยมทางใต ข องเมื อ งแพร เมื่ อ ถู ก กลบถมสร า งเป น ถนนแล ว ทางระบายน้ํ า จากทาง
ตะวันออกจึงไมมีทําใหเกิดน้ําทวมไดงาย การที่เมืองขยายตัวออกมาทางใตตามถนนเหมืองหิตนี้
จึงมีความเสี่ยงตอการเปนพื้นที่รับน้ําในฤดูฝนที่น้ําจากดอยสูงหลากลงมาได จึงควรมีการควบคุม
การขยายตัวของเมืองในบริเวณนี้ ควรสงวนพื้นที่ไวเพื่อเปนพื้นที่รับน้ํา และควรมีมาตรการตางๆ
เพื่อแกปญหาเหลานี้ ไดแก
- กําหนดมาตรการหามปลูกสรางอาคารชิดเขตรองเหมืองหรือลํารางสาธารณะ
โดยใหเวนพื้นที่ไวไมนอยกวา 2 เมตร จากเขตสาธารณะประโยชน เพื่อประโยชนแกการระบายน้ํา
ในอนาคต
- การทําทางระบายน้ําตามแนวเดิมของลําเหมืองหิต นอกจากนี้ยังมีถนนสัน
เหมืองหลวงและถนนเหมืองแดง ที่เคยเปนลําเหมืองผันน้ําตางก็ถูกถมเพื่อสรางเปนถนน เพื่อ
สรางสมดุลของระบบการระบายน้ําและเปนการแกปญหาน้ําทวม จึงเสนอใหมีการทําทางระบาย
น้ําตามแนวเดิมหรือมีการวางทอระบายน้ําตามถนนดังกลาว ใหมีขนาดใหญพอกับการรับน้ํา
ปริมาณมากพรอมทั้งมีการขุดลอกทอระบายน้ําและรองเหมืองหรือลํารางสาธารณะอยางนอยปละ
2 ครั้ง เพื่อนําระบบน้ําเดิมกลับมาแกปญหาน้ําทวมเมืองแพร (แผนที่ 6.2)
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นโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ปจจุบันมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในการพัฒนาประเทศ และเปน
แนวทางในการพั ฒ นาเมื อ งของท อ งถิ่ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของเมื อ งควรมี ก าร
วางแผนพัฒนาไปควบคูกัน เพราะสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความเกี่ยวของกัน ดังเชนใน
ปจจุบันสภาพสังคมของเมืองแพรมีความสัมพันธกันระบบเครือญาติที่หางกันมากขึ้น จากการ
ผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจที่ใชทรัพยากรธรรมชาติดานปาไมของเมืองแพรไปมาก ทําให
ประชาชนตองเดินทางไปทํางานในเมืองใหญ เมืองแพรจึงเหลือแตเด็กและผูสูงอายุ
6.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งตอไปนั้น ควรนําผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปจจัยจากการ
เปลี่ยนแปลงของเมืองแพรในครั้งนี้ เพื่อวางแผนกําหนดนโยบายเชิงพื้นที่ในการอนุรักษเมืองแพร
ซึ่งมีโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพที่มีเอกลักษณของความเปนเมืองลานนา เพื่อให
คงไว ซึ่ ง โครงสร า งและองค ป ระกอบทางกายภาพที่ สํ า คั ญ ของเมื อ งควบคู ไ ปกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม

รายการอางอิง
ภาษาไทย
ฉัตรชัย พงศประยูร. การตัง้ ถิน่ ฐานมนุษย ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา
ภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง. เมืองในสังคมไทย: กําเนิด พัฒนาการ และแนวโนม.
เชียงใหม: โรงพิมพวทิ อินดีไซน, 2542.
เธียรชาย อักษรดิษฐ. หอคํา คุมแกว มณีแหงนคราศิลปสถาน ขัตติยา ธานี. เชียงใหม: ภาควิชา
คณะศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548. (เอกสารไมตีพมิ พเผยแพร)
ทวี ทองสวาง. ภูมิศาสตรกายภาพเบื้องตนกับชีวิต. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาภูมศิ าสตร คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, (ม.ป.ป.). (เอกสารไมตีพมิ พเผยแพร)
ทิว วิชยั ขัทคะ และคณะ. ลานนาไทย. เชียงใหม : ทิพเนตรการพิมพ, 2526.
นพนันท ตาปนานนท. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการวางผังเมือง. กรุงเทพมหานคร: ภาค
วิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
(ม.ป.ป.). (เอกสารไมตพี ิมพเผยแพร)
แนงนอย ศักดิศ์ รี. องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534.
บุปผา คุณยศยิ่ง. หัวขวง วัด (แพร). สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ 14 (2542): 7557.
บุญนาค ตีวกุล. เมืองและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาลัยศิลปากร, 2546.
ประสงค เอี่ยมอนันต. เอกสารการบรรยายองคประกอบเมืองเกาวันที่ 15 มกราคม 2551. (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.). (เอกสารไมตพี ิมพเผยแพร)
ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา. เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง
ประเทศไทย: การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ. งานวิจยั ลําดับที่ 1 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525.
ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา. ทะเบียนตําแหนงที่ตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย เลม 2
(นครศรีธรรมราช-รอยเอ็ด). กรุงเทพฯ: โรงพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527.
แผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองแพรประจําป พ.ศ.2551-2553. แพร: เทศบาลเมืองแพร กอง
วิชาการและแผนงาน งานวิเคราะหนโยบายและแผน, 2550. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)

235
พงษศกั ดิ์ ศรีจูม. การเปลีย่ นแปลงเชิงสัณฐานของพืน้ ที่ศูนยกลางเมืองชลบุร.ี วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
พัชราภรณ พันธุรัตน. ชุมชนโบราณในจังหวัดแพร. แพร: โรงพิมพไทยอุตสาหกรรมการพิมพ,
2541.
ภูชัย สัปปพันธ. การศึกษาองคประกอบความนาอยูของเมือง กรณีศึกษาผังเมืองยะลา.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.
มนตรี ธัมมเมธี. เลาเรื่องเมืองแพรในอดีต. ลําปาง: จิตวัฒนาการพิมพลําปาง, 2548.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: นาน
มีบุคสพบั ลิเคชั่นส, 2546.
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดแพร.
กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั , 2542.
วิลาวัณย เอื้อวงศกูล. ความสัมพันธระหวางพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาเมืองเรณูนคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการ
วางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
วิวัฒน เตมียพันธ. อาคารพักอาศัยลานนา: คติความเชือ่ และประเพณีบางประการเกี่ยวกับการตั้ง
ถิน่ ฐาน การปลูกสราง และการวางผัง. (ม.ป.ท.): โครงการไทยศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2526. (เอกสารไมตีพมิ พเผยแพร)
ศักดิ์ รัตนชัย. ประวัติเรื่องราวเมืองหอยสังขเมืองเขลางค (เกา) รุน จามเทวี พ.ศ.
1223-1844. อนุสาร อสท 8 (2518)
ศรีศักร วัลลิโภดม. ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2546.
ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ ทรงศิริ. นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม
ระบบความเชื่อ และประวัติศาสตรทอ งถิ่น. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.), 2551.
ศรีศักร วัลลิโภดม. ประวัติศาสตรโบราณคดีของลานนาประเทศ. ศิลปวัฒนธรรม (2545): 267268.

236
สมลักษณ บุญณรงค. การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ของชุมชนกระทู จังหวัดภูเก็ต. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.
สรัสวดี อองสกุล. ประวัติศาสตรลานนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอัมรินทร, 2544.
สุรพล ดําริหก ลุ . ขวงเมืองและวัดหัวขวง: องคประกอบสําคัญของเมืองในดินแดนลานนา.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.
สุนันทธนา แสนประเสริฐ, วุฒิไกร ผาทอง และคณะ. ขอมูลภาพรวมนิเวศนวฒ
ั นธรรมในเมือง
แพร. แนวทางการอนุรกั ษเชิงบูรณาการเพื่อนําไปสูการพัฒนาทีย่ ั่งยืน, หนา 7-11. (ม.ป.ป.).
(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา. น้าํ บอเกิดแหงวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: เอ็น เอส พี พริ้นติ้ง กรุป,
2539.
สุวัฒนา ธาดานิติ. หลักและทฤษฎีการวางแผน. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). (เอกสารไมตีพิมพ
เผยแพร)
เสนห ญาณสาร. ภูมิศาสตรเมือง. เชียงใหม: ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร. ขอมูลสิง่ แวดลอมศิลปกรรมจังหวัดแพร เอกสารวิชาการตาม
โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลสิง่ แวดลอมศิลปกรรมระยะที่ 2. (เอกสารไมตีพมิ พเผยแพร)
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร. ประวัติศาสตรเมืองแพร. แพร: เมืองแพรการพิมพ, 2550.
อภิชัย กาบทอง. กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบชุมชนในกรุงรัตนโกสินทร กรณีศึกษายาน
บางลําพู. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
อรศิริ ปาณินท. บานและหมูบานพืน้ ถิน่ . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2538.
เอกวิทย ณ ถลาง. ภูมิปญญาลานนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอมรินทร, 2544.

237
ภาษาอังกฤษ
CarmonaTim, M. C., Oc, H. T., and Tiesdel, S. Public places urban space. Great
Britain: Architecture Press, 2003.
Conzen, M.R.G. The urban landscape historical development and management. United
States: Academic Press, 1981.
Garnham, H. L. Maintaining the spirit of place : A Process For the preservation of
town character . Mesa: PDA, 1985.
Hiller, B. The morphology of urban space: the evolution of a syntactic approach.
Architecture and Behavior 3. United Kingdom: Cambridge University Press, 1987.
Hiller, B., and Hanson, J. The Social logic of space. United Kingdom:
Cambridge University Press, 1984.
Keeble, L. Principles and practice of town and country planning. London: The
Estates Gazette, 1972.
Krier, R. Urban space. Great Britain: Academy Editions, 1979.
Rowe, C., and Koetter, F. Collage city. United States: The MIT Press, nd.
Spencer, C., and Jerry, R. Gis and Crime Mapping. England: John Willey
& Sons Ltd, 2005.

ภาคผนวก

239

ภาคผนวก ก
ขอมูลผูใหสมั ภาษณ

ตารางแสดงรายชื่อผูใหสมั ภาษณ
ชื่อ-สกุล

อายุ(ป)

อาชีพ

1. น.ส.พัชราภรณ พันธุรัตนธาดา

52

2. นางสมถวิล เทพยศ

79

3. นางจินตนา แสงศิรประภา
4. นางขันทอง คุณาคํา
5. น.ส.วรพร บําบัด

59
85
65

6. นายเลิศศักดิ์ ทองแดนไทย
7. นายวิทยา สุริยะ
8. รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม

60
52
70

9.นายวุฒิไกร ผาทอง

46

10.นายชินวร ชมภูพันธ

39

ครู คศ.4 (ผูเชี่ยวชาญสังคมฯ) รร.นารีรัตน, ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด
,หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดแพร
คาขายของโชวหวย ชุมชนศรีบุญเรือง/ขาราชการพยาบาลเกษียณ
ปจจุบันชวยงานคลังสมองในโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระ
บรมราชินี ฝายสุขภาพ
ประธานชุมชนศรีบุญเรือง/ขาราชการบํานาญ รร.นารีรัตน
คาขาย บานมะขามแกวแมขันทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร/รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
แพร
ครู คศ.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
นักโบราณคดีและมานุษยวิทยา ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุ
คาขายผลิตภัณฑผาหมอหอม, กรรมการบริหารกลุมลูกหลาน
เมืองแพร
สถาปนิกอิสระ, ครูสอนศิลปะเด็ก ชั้นอนุบาล,กรรมการ สภา
วัฒนธรรมจังหวัดแพร

วัน/เดือน/ป
สถานที่
ที่สัมภาษณ
5/07/2551 บานพักอาศัย ต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร
5/07/2551

บานพักอาศัย ชุมชนศรีบุญเรือง

5/07/2551
5/07/2551
6/07/2551

บานพักอาศัย ชุมชนศรีบุญเรือง
บานพักอาศัย ชุมชนพระนอน
บานพักอาศัย ชุมชนพระรวง

6/07/2551 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
6/07/2551 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
24/04/2552 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ
3/05/2552, สัมภาษณทางโทรศัพท
11/05/2552
11/05/2552 สัมภาษณทางโทรศัพท
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ภาคผนวก ข
แนวคําถามในการสัมภาษณ
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แนวคําถามในการสัมภาษณ
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ ไดเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุมผูใหสัมภาษณ เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตองตามความรูของแตละบุคคล โดยแนวคําถามทั้งหมด มีดังนี้
1. เมื อ งแพร ใ นอดี ต มี ลั ก ษณะกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม อย า งไร โดยให บ รรยาย
บรรยากาศและกิจกรรมที่ทําตามที่จําความได
2. ภาพรวมของเมือง ดานอาณาเขต กิจกรรม บานเรือน สถานที่และสิ่งปลูกสรางที่
สําคัญและเห็นชัดเจนในอดีตของเมืองแพร
3. การเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบันที่จําไดมีอะไรบาง
4. ชวงเวลาที่เมืองแพรมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนที่สุดคือชวงเวลาใด
5. ชวงเวลาที่เมืองแพรมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนั้น มีสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมเปนอยางไร
6. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆ รวมทั้งอธิบายลักษณะทาง
กายภาพของเมืองแพรที่มีการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ
7. ปจจุบันคิดวาอะไรเปนจุดเดนของเมือง
8. สิ่งที่คิดวาเปนปญหาเมื่อกายภาพของเมืองเปลี่ยนแปลง
9. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองแพร
10. ในปจจุบันลักษณะทางกายภาพอะไรที่คิดวาสําคัญและเปนจุดเดนของเมือง และไม
อยากใหเปลี่ยนแปลงไป
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ตารางเวลาการลงพื้นที่
และขอมูลที่ได

ตารางแสดงชวงเวลาการลงพื้นที่และขอมูลที่ได
วัน/เดือน/ป
ครั้งที่ 1
30/10/2550 –
2/11/2550

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

เปาหมายในการลงพื้นทีแ่ ละวิธีการ
สํารวจเมืองดานลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมือง
แพรในปจจุบนั โดยการถายภาพและสังเกต
ศึกษาเมืองแพรจากพิพิธภัณฑ วัดตางๆ และหองสมุดประชาชน
ขอขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานราชการในเมืองแพรๆ ไดแก
• สํานักงานเทศบาลเมืองแพร
• ศาลากลางจังหวัดแพร
• สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร
• หองสมุดประชาชนจังหวัดแพร
• สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร
สังเกตการณชีวิตประจําวันของคนเมืองแพร
สัมภาษณแบบไมเชิงลึกจากบุคคลตางๆ ในเมืองแพร
รายชื่อบุคคลที่สามารถใหขอ มูลทางประวัติศาสตร กายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ในอดีตจนถึงปจจุบนั ของเมืองแพร
ถายภาพสถานที่สาํ คัญ วัด ตลาด พิพิธภัณฑ และบริเวณเมืองเกา
ของเมืองแพร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอมูลที่ได
สภาพทัว่ ไปของเมืองแพร ทางดานกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม
ขอมูลชุมชนและรายชื่อผูน ําชุมชนในเมือง
แพร
ขอมูลประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเพณี
ของเมืองแพร
ภาพถายสถานที่สาํ คัญๆ วัด ตลาด และ
แผนทีท่ องเที่ยวเมืองแพร
ขอมูลแผนที่ดจิ ิตอลไฟลลักษณะกายภาพ
ของเมืองแพร
รายชื่อบุคคลสําคัญที่สามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเมืองแพร เพื่อการ
สัมภาษณในครั้งตอไป
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วัน/เดือน/ป
ครั้งที่ 2
5 – 7/07/2551

1.
2.
3.
4.

เปาหมายในการลงพื้นทีแ่ ละวิธีการ
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 7 ทาน ไดแก นักวิชาการ ประธานชุมชน
และผูเฒาผูแก
ถายภาพเมืองปจจุบัน ในสวนที่เปลีย่ นแปลงไปจากอดีต
สํารวจเมืองโดยการถายภาพสภาพปจจุบนั และรองรอยทาง
กายภาพของเมืองในอดีต
ขอเอกสารและภาพถายเกาๆ ของเมืองจากนักวิชาการทีศ่ ึกษาเรื่อง
เมืองแพร

1.
2.

3.

4.
5.

ขอมูลที่ได
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของ
เมืองแพรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ขอมูลความคิดเห็นดานการเปลี่ยนแปลงของ
เมืองทีเ่ ห็นในปจจุบัน แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง และภาพอนาคตของเมืองที่
ตองการ และสิ่งที่ควรระมัดระวังตอการ
เปลี่ยนแปลง
เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร
โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของ
เมืองแพร
ภาพถายเกาๆ จากหนังสือประวัติศาสตร
เมืองแพร
ภาพถายสภาพปจจุบนั ของโครงสรางและ
องคประกอบทางกายภาพของเมืองแพร
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาววันวิสาข มหิทธิหาญ เกิดวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2525 สําเร็จการศึกษาปริญญา
วิท ยาศาสตร บัณ ฑิ ต ภาควิ ช าภู มิ ศาสตร คณะสัง คมศาสตร มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม ในป
การศึกษา 2547
และเขาศึกษาตอในหลักสูตรภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2548

