ประวัติศาสตร์จงั หวัดน่ าน
สมัยก่อนกรุงสุโขทัย

ดินแดนจังหวัดน่ านปจั จุบนั ในโบราณสมัยเป็ นอาณาจักรเล็กๆ ส่วนหนึ่งในลานนาไทย
ตัง้ อยู่ใ นอาณาจัก รใหญ่ ท่มี จี ํานวนมากกว่ า ทางทิศ ตะวันตกได้แ ก่ ลานนาไทย ซึ่ง มีเ ชียงใหม่เ ป็ น
ราชธานี สํ า คั ญ และพม่ า ซึ่ ง อยู่ ถ ั ด ต่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ทางทิ ศ เหนื อ และทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีหลวงพระบางและสิบสองปนั นา กับมีอาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาอยู่ทาง
ทิศใต้ ฉะนัน้ สภาพการของแคว้นน่ านจึงตกอยูด่ ว้ ยเหตุผลว่า ถ้าอาณาจักรใดมีอํานาจมาก แคว้นน่ านก็
ตกไปอยู่ในอํานาจของอาณาจักรนัน้ ที่จะตัง้ เป็ นเอกราชโดยลําพังตนเองนัน้ เท่าที่ปรากฏในประวัติ
ความเป็ นมา ที่น้อยทีส่ ุด โดยถูกรัง้ กันไปรัง้ กันมาอยู่ จนกระทังอาณาจั
่
กรสยามได้รวบรวมอาณาจักร
ลานนาไทยทัง้ หมดไว้เ ป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดีย วกัน สมัย ใดที่แ คว้ น น่ า นตกอยู่ใ นความปกครองของ
อาณาจักรสยามหรือลานนาไทยด้วยกัน สมัยนัน้ ความรุ่งเรืองร่มเย็นเป็ นสุขก็มเี ป็ นปกติอยู่แก่บา้ นเมือง
เพราะอาณาจัก รทัง้ สองนี้ ปกครองด้ว ยความยุติธ รรมและปรารถนาดี ปราศจากเสีย ซึ่ง การวิห ิง สา
เบียดเบียน ถ้าเมื่อใดต้องตกไปอยู่ในความปกครองของพม่า บ้านเมืองก็เดือดร้อนระสํ่าระสายเพราะ
วิธกี ารปกครองของพม่าไม่เป็ นการสร้างสรรค์มแี ต่จะทําลาย และกอบโกยหาผลประโยชน์ในเมืองขึน้
ด้วยลักษณะทารุณกรรมนานาประการ ซึง่ ปรากฏเป็ นพฤติการณ์อนั ขมขื่นเกิดขึน้ แก่ชาติทงั ้ ปวงทีต่ ก
อยู่ในสมัยที่พม่ามีอํานาจอยู่ทวๆ
ั ่ กัน นอกจากนี้แคว้นน่ านยังถูกรุกรานราวีจากเพื่อนบ้าน ซึ่งมาจาก
ทางหลวงพระบางและสิบสองปนั นา บางคราวก็ส ามารถตีทพั เหล่ านี้ แ ตกไป บางคราวก็พ าลเสีย
บ้านเมืองหรือต้อ งอพยพเข้าป่าถอยร่นไปตัง้ อยู่ในเมืองตอนเหนือ บ้าง ตอนใต้บ้าง ไม่ใคร่เป็ นปกติ
นับเป็ นประวัตคิ วามเป็ นมาของแคว้นน่ านในยุคโบราณกาล
เมืองน่ านกับอาณาจักรลานนาไทย
เบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงประวัตขิ องแคว้น ขอกล่าวถึงอาณาจักรลานนาไทยพอเป็ นเค้า
มูลก่อน กล่าวคือว่าเดิมนับแต่ชนชาติในอาณาจักรน่ านเจ้า ซึ่งตัง้ อยู่ในประเทศจีนได้อพยพจากเมือง
เดิมลงมาสู่พ้นื ที่ทางใต้และแยกย้ายกันไปตัง้ อยู่ใ นภูมภิ าคต่ างๆ แล้ว ส่วนหนึ่งของไทยเดิมได้ข้าม
แม่น้ําโขงลงมาสู่แคว้นสยามสุวรรณภูม ิ ตัง้ เมืองเชียงแสนหรือนครโยนกขึน้ เป็ นราชธานี ภายหลังขอม
ได้แผ่อํานาจขยายอาณาเขตต่อขึน้ มาจนถึงแคว้นโยนก และใช้กําลังกองทัพปราบปรามนครโยนกราบ
ั ่ แม่น้ําโขงตลอดไป
คาบในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ขอมก็เข้าปกครองแคว้นสยามสุวรรณภูมฝิ งใต้
ต่อมาพระเจ้าพรหมมหาราชประมุขของชาวไทยในแคว้นโยนก ได้ระดมกําลังเข้าขับไล่
ขอมออกไปจากแคว้นโยนก และชิงหัวเมืองใหญ่น้อยของขอมได้เป็ นอันมาก แผ่อาณาเขตลงมาตลอด
แดนทีเ่ รียกว่า “ลานนา” คือภาพพายัพในปจั จุบนั แล้วสร้างนครชัยปราการ (เมืองฝาง) ขึน้ เป็ นราชธานี
แห่งอาณาจักรลานนาในราว พ.ศ. ๑๖๖๑
นครชัยปราการดํารงอิสระภาพมาจนราว พ.ศ. ๑๗๓๑ ถึงสมัยพระเจ้าสิรชิ ยั ก็ถูกข้าศึก
(ซึง่ ตามพงศาวดารต่างๆ กล่าวว่าเป็ นมอญบ้าง ไทยใหญ่บา้ ง) ยกทัพมาติดนครชัยปราการ พระเจ้าสิร-ิ
ชัยเห็นเหลือกําลังทีจ่ ะต้านทาน จึงอพยพพลเมืองและสมัครพรรคพวกกันลงมาทางใต้ภายหลังเชือ้ วงศ์

๒
เชียงรายจึงได้ไปเป็ นกษัตริยส์ ําคัญขึน้ ในกรุงสุโขทัย และเมืองสุพรรณภูมเิ รียกว่า ”ราชวงศ์เชียงราย”
เป็ นลําดับต่อไป
ฝ่ายข้างอาณาจักรลานนาตัง้ แต่พระเจ้าสิรชิ ยั ทิง้ นครชัยปราการอพยพมาทางใต้แล้วจําเนียรกาลต่อมาพวกไทยทีเ่ หลืออยู่กค็ วบคุมกันตัง้ บ้านเมืองขึน้ หลายแห่ง ต่างฝ่ายต่างตัง้ เป็ นอิสระแก่
กัน ตลอดทัง้ อาณาจักรในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ หัวเมืองต่างๆ ทีเ่ ป็ นนครใหญ่ทส่ี าํ คัญมี ๓ นคร คือ
- นครเงินยาง (เชียงแสน) ตัง้ อยูฝ่ า่ ยเหนือ
- นครพะเยา ตัง้ อยูต่ อนกลาง
- นครหริภุญชัย ตัง้ อยูฝ่ า่ ยใต้
และนครน่ านก็เชื่อว่าได้กําเนิดขึน้ แล้วในยุคนัน้
แต่ เค้าเงื่อนตามพงศาวดารโยนกอันกล่าวถึงตํานานฝ่ายเหนื อได้ความว่า ขอมซึ่ง
ตัง้ อยู่ ณ เมืองละโว้ได้มามีอํานาจปกครองอาณาจักรลานนาทัง้ หมด โดยให้ราชธิดาอันมีนามว่า “พระ
นางจามเทวี” ขึน้ ครองเมืองหริภุญชัย (เมืองลําพูน) ต่อมาในราว พ.ศ. ๑๖๐๐ เมื่อพระเจ้าอนุ รุธราชาธิราชแห่งกรุงพุกาม แผ่อาณาจักรเข้ามาในลุ่มนํ้ าเจ้าพระยาขับไล่ขอมออกไป ต่ อมาพวกลานนาได้
กลับตัง้ ตัวเป็ นใหญ่ขน้ึ ทีเ่ มืองเชียงแสนอีกวาระหนึ่ง ผู้ทเ่ี ป็ นปฐมกษัตริยต์ ้นวงศ์น้ี มีนามว่า “จักกราช”
ซึง่ มีกษัตริยส์ บื ราชวงศ์ครองเมืองอยู่ทวอาณาจั
ั่
กรลานนาทัง้ ปวง ตามตํานานอันว่าด้วยลําดับวงศ์จกั กราชข้างฝา่ ยเมืองน่ าน ก็ยนื ยันไว้ว่ากษัตริยค์ รองเมืองน่ านในยุคโบราณได้สบื มาจากวงศ์น้ดี ว้ ย
กําเนิ ดของเมืองน่ าน
ตามพงศาวดารเมืองน่ านกล่าวว่า เมืองน่ านได้มกี ําเนิดเป็ นหลักฐานครัง้ แรกที่เมืองวรนคร (เมืองปวั ) ซึง่ เป็ นอําเภอหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่ านในปจั จุบนั ตามพงศาวดารกล่าวว่า
พระยาภูคาเจ้าเมืองย่าง (อยู่ในท้องทีต่ ําบลศิลาเพชร อําเภอปวั ) มีราชบุตร ๒ องค์ องค์พช่ี ่อื “ขุนนุ่ น”
ั ่ นออกแม่น้ําโขงชื่อว่า
องค์น้องชื่อ “ขุนฟอง” เมื่อเจริญวัยขึน้ พระมหาเถรแตงได้สร้างเมืองทางฝงตะวั
ั ่ น้ํ าน่ านชื่อว่า “วรนคร” ให้แก่ขุน
“จันทบุร”ี (หลวงพระบาง) ให้แก่ขุนนุ่ นผูพ้ ่ี แล้วสร้างเมืองริมฝงแม่
ั ่ น้ํ าโขง ทิศ
ฟองผูน้ ้องและปนั อาณาเขตของสองเมืองขึน้ คือฝ่ายวรนครทิศเหนือถึงเมืองท่านุ่ นริมฝงแม่
ใต้สุดศาลเมืองล่าง (เข้าใจว่าเป็ นเมืองย่าง) เป็ นแดน กาลเวลาดังกล่าวตกอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้า
พ่อขุนรามคําแหง แห่งกรุงสุโขทัย ทางอาณาจักรลานนาก็มพี ระยางําเมืองเป็ นเจ้าเมืองพะเยา และ
พระยาเม็งรายเป็ นเจ้านครเชียงราย ในขัน้ แรกที่สร้างเมืองนี้ข้นึ นัน้ ไม่ปรากฏศักราชว่าเป็ นพุทธศักราช ๑๘๖๕ ก็ต่อเมื่อเจ้าเมืองวรนครได้ล่วงไปแล้วถึง ๒ องค์ ถ้าจะคาดคะเนตามเหตุการณ์ใน
พงศาวดารเมืองน่ านตอนนี้ และนับถอยหลังหวนไปหาการตัง้ เมืองวรนครแล้ว ก็ไม่เ กิน ๔๐ ปี คือ
ประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๕
แต่ ตามพงศาวดารโยนกที่กล่าวตามตํานานเมืองเชียงแสนอันว่าด้วยลําดับวงศ์จกั กรา
ชซึง่ เป็ นปฐมกษัตริยข์ องลานนาในเมืองเชียงราย กล่าวว่า นับตัง้ แต่ลาวจักกราชไปได้ ๑๒ ชัวกษั
่ ตริย์
ถึงพระยาลาวจังกาเรือนแก้ว ก็เสียเมืองไชยวรนครเชียงรายให้แก่พระยาน่ านหรือนันทบุรผี ชู้ ่อื ว่า “พระ
ยากือคําล้าน” ราว พ.ศ. ๑๕๑๘ ประการหนึ่ง

๓
กับเมื่อขุนเจืองกษัตริยเ์ มืองพะเยา ลําดับที่ ๒ มีอายุได้ ๑๖ ปี คือ พ.ศ. ๑๖๕๗ ได้มา
คล้องช้าง ณ เมืองน่ าน พระยาน่ านผูม้ นี ามว่า “พลเทวะ” ยกราชธิดานามว่า “พระนางจันทรเทวี” ให้
เป็ นภรรยาของขุนเจืองประการหนึ่ง
หรือในขัน้ หลังทีส่ ุด เมือ่ ขุนเจืองได้ปราบดาภิเษกครองเมืองแกวได้ ๑๔ ปี คือ พ.ศ.
๑๖๙๑ มีโอรสกับพระนางอู่แก้วราชธิดาพระยาแกว ๓ องค์ ผูพ้ ช่ี ่อื “ท้าวอ้ายผาเรือง” ผูก้ ลางชื่อ “ท้าว
ยีค่ ําหาว” ผูน้ ้องชื่อ “ท้าวสามชุมแสง” ครัน้ ราชกุมารทัง้ สามเจริญวัยแล้ว จึงยกราชสมบัตเิ มืองแกว
ให้แก่ทา้ วอ้ายผาเรืองผูเ้ ป็ นราชโอรสองค์ใหญ่ แล้วโอรสผู้กลางชื่อท้าวยีค่ าํ หาวให้ไปเป็ นพระยาครอง
เมืองลานช้าง และโอรสผูน้ ้องอันชื่อท้าวสามชุมแสงมาเป็ นพระยาครองเมืองนนทบุร ี (น่ าน) ดังนี้
แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า เมืองน่ านเดิมได้ตงั ้ เป็ นรากฐานขึน้ ในครัง้ ใดก็ดแี ต่ตาม
เรื่องราวของเมืองอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับเมืองน่ านในสมัยต่างๆ ข้างต้นนี้ ทําให้เห็นได้ว่าเมืองน่ านได้ตงั ้
มานานแล้วเท่าๆ กับหรือเก่าแก่กว่าเมืองโบราณบางเมืองในลานนาไทยด้วยกัน ซึง่ ต้องมีหลักฐานมา
ก่อนตัง้ ทีเ่ มืองวรนครนี้ อนึ่ง ในรัชสมัยของพระเจ้าพ่อรามคําแหง (พ.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๘๖๐) ปรากฏใน
ศิลาจารึกว่าเมืองน่ านเป็ นเมืองประเทศราช ขึน้ แก่กรุงสุโขทัยเมืองหนึ่งจึงเข้าใจว่าเมืองน่ านในครัง้ นัน้
มิใช่แต่จะได้มกี ําเนิดขึน้ ด้วยอายุอนั ช้านาน ยังได้รวมกันตัง้ อยูเ่ ป็ นบ้านเมืองมีเขตแดนเป็ นปึ กแผ่นแล้ว
อีกด้วย แม้จะยังไม่กว้างขวางใหญ่โต แต่กค็ งเป็ นเมืองชัน้ ราชธานี จึงจัดเข้าอยู่ในอันดับว่าเป็ นเมือง
ประเทศราชเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อ่นื ๆ ทีข่ น้ึ แก่กรุงสุโขทัย
นามเมือง
นามเดิมปรากฏแต่เดิมมาเรียกว่า “เมืองน่ าน” บ้าง “เมืองนาน” บ้าง “นันทบุร”ี บ้าง แต่
ตามศิลาจารึกของพระเจ้าพ่อขุนรามคําแหง ราว พ.ศ. ๑๘๒๐ เศษ เรียกว่า “เมืองน่ าน” ส่วนนามที่
เรียกว่า “เมืองนาน” นี้ ปรากฏในตํานานพระธาตุแช่แห้ง ว่าเป็ นนามทีไ่ ด้มขี น้ึ โดยพุทธทํานาย แต่ทงั ้ นี้
สันนิษฐานว่าเกีย่ วด้วยความนิยมของชาวลานนาไทยในการแต่งตํานานในอันทีจ่ ะสืบสาวราวเรื่องให้เข้า
ไปต่อเนื่องกับสมัยพุทธกาลเป็ นข้อใหญ่ เพราะนาม “เมืองน่ าน” นัน้ มีเหตุผลเพียงเพื่อจะยกย่องพระ
ธาตุ แช่แห้งอันเป็ นปูชนียสถานสําคัญของบ้านเมือ งให้มกี ําเนิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเท่านัน้ และคําที่
เรียกว่า ”เมืองนาน” นัน้ ก็ไม่ปรากฏเรียกในพงศาวดารเมืองน่ านเลย นอกจากจะเรียกกันในตํานานพระ
ธาตุแช่แห้งอยู่ชวขณะหนึ
ั่
่ งแล้วก็หายไป ส่วนนาม “นันทบุร”ี ปรากฏว่าเรียกกันอยู่แทบทุกตํานาน
และเชื่อว่าได้มกี ําเนิดขึน้ ในชัน้ หลังในสมัยมัธยมประวัติ เพระครัง้ นัน้ ทางลานนามีผู้เชี่ยวชาญภาษา
บาลีมาก เหตุแต่ได้มพี ระสงฆ์ในลังกามาสืบศาสนาติดต่อกับลานนาอยูช่ า้ นาน นาม “นันทบุร”ี ทีต่ งั ้ ขึน้
ใหม่กไ็ ม่จาํ เป็ นจะต้องเอาความหมายจากนามเดิม เพียงแต่ให้มสี ําเนียงสัมผัสสอดคล้องกันไปกับคํา
เดิมเท่านัน้ แม้วา่ “เมืองน่ าน” จะได้คําใหม่ว่า “นันทบุร”ี แล้ว ก็ยงั มิได้ทง้ิ นามเดิมเสียทีเดียวคงเรียกคู่
กันมาว่า “นันทบุร ี ศรีนครน่ าน” ซึง่ ใช้กนั ในทางราชการในสมัยโบราณและศุภอักษร นามเมือง “นันท
บุร”ี เป็ นนามที่ไพเราะและมีความหมายเป็ นมงคลนาม แต่กม็ หี ลายพยางค์และเรียกยาก ความที่ไม่
นิยมในการที่จะต้องเขียนหรือเรียกกันยืดยาว จึงหันกลับมานิยมนามเมืองไปตามเดิมว่า “เมืองน่ าน”
ตราบมาจนถึงปจั จุบนั
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อนึ่ง ในตํานานพระอัฒภาค เรียกชื่อเมืองน่ านว่า “นันทสุวรรณนคร” และในตํานานชินกาลมาลินี เรียกว่า “กาวราชนคร” นัยว่าเป็ นแคว้น “กาว” ซึง่ เลือนมาจากคําว่า “แกว, กอย, ก้อ และ
กุ๊ย” ซึง่ เป็ นภาษาจีนแปลว่า “ผี” หรือ “พวกดํามืด” (อนารยะ) อันหมายถึงชนชาติทน่ี ่ าอาศัยอยู่ใน
แคว้นน่ านแต่ดกึ ดําบรรพ์ ตํานานเก่าๆ มักเรียกเมืองน่ านอีกคําหนึ่งว่า “กาวน่ าน” คํานี้น่าจะถูกเรียก
จากชนชาติทเ่ี จริญอันอยูท่ างเหนือ เพราะคําว่า “น่ าน” มีสําเนียงคล้ายกับคําจีนว่า “น่ าง” ซึง่ แปลว่าทิศ
ใต้ ฉะนัน้ “กาวน่ าน” ก็คอื “คนดําทีอ่ ยู่ทางทิศใต้” นัน่ เอง ความข้อนี้อาจผิดหรือถูกก็ได้แต่กป็ รากฏว่า
ได้มพี วก “กาว” หรือ “แกว” ฝ่ายตะวันออกอันอยู่ใกล้เคียงกับกาวฝ่ายใต้อยู่อกี พวกหนึ่งคือญวนใน
ปจั จุบนั และนามของแคว้นน่ านเดิมน่ าจะมีนามมาจาก “กาวน่ าน” ตามตํานานเก่าและเหตุผลทีก่ ล่าว
แล้ว น่ าจะถูกต้องกว่านามอื่นๆ ต่อมาเมื่อชนชาติพวกหนึ่งได้อพยพตัง้ อยู่ในแถบแคว้นกาวน่ านแล้ว
คําว่า “กาว” จึงได้หายไป คงเหลือเฉพาะแต่คําว่า “น่ าน” เป็ นนามเมืองมาจนถึงปจั จุบนั อย่างไรก็ตาม
เป็ นแต่เพียงข้อสันนิษฐานเท่านัน้
อาณาเขตเมืองน่ านในสมัยโบราณ
การทีจ่ ะทราบว่าอาณาเขตเมืองน่ านในสมัยโบราณมีเพียงไรนัน้ เป็ นการทีย่ ากทีจ่ ะทราบ
ได้ เพราะไม่มหี ลักฐานปรากฏพอที่จะจับเอาเป็ นเค้าเงื่อนได้ มาทราบเรื่องพอเป็ นเลาๆ ก็ต่อเมื่อตอน
ตัง้ เมืองที่ “วรนคร” กล่าวคือ ได้ระบุอาณาเขตของวรนครไว้ดงั นี้
- ทิศเหนือติดต่อกับเมืองพระบาง เมืองท่านุ่ น อันเป็ นเมืองเล็กๆ (หรือตําบล) อยู่ ณ ฝงั ่
ขวาของแม่น้ําโขง
- ทิศใต้ จดเมืองย่าง
- ทิศตะวันออกและตะวันตก ไม่ปรากฏ
แต่สาํ หรับอาณาเขตทางทิศตะวันตกนัน้ พอจะทราบได้จากอาณาเขตของเมืองพะเยาซึง่
อยูต่ ดิ ต่อกันและมีอาณาเขตซึง่ กล่าวไว้ชดั เจนในสมัยเดียวกัน คือ กล่าวว่า "หนหรดีของพะเยา" ตัง้ แต่
ดอยหลักไก่ ไต่สนั เขา ไปหนบูรพ ถึงห้วยผากาด, ตาดม่าน (ตาดแปลว่านํ้ าตก), ปางซี่พนั , ไหมสามเชือ้ (สามอย่าง), สบห้วยนํ้ากู (สบห้วยคือปากห้วย), ล่องนํ้าพุงไปจับนํ้ ายม (จับคือพบถึง), ขึน้ ตาม
นํ้ายมไปจับปากนํ้ าปนั , แล้วไปจับห้วยบ่อทอง, แล้วไต่ตามสันเขาไปจับตาดเซาวา ฯลฯ ซึ่งอาณา
บริเวณตามลุ่มนํ้ ายมที่กล่าวนัน้ เป็ นดินแดนของอําเภอปงในปจั จุบนั และอาณาเขตของเมืองพะเยา
กับวรนครน่ าจะติดต่อกันทีท่ วิ เขาดอยภู่, ดอยวาว ซึง่ อยู่ระหว่างอําเภอปงกับอําเภอปวั นัน่ เอง เพราะ
ดอยทัง้ สองนี้เป็ นสันเขาทีก่ นั ้ พืน้ ทีท่ างลุ่มแม่น้ํ ายมกับพืน้ ทีท่ างฟากตะวันออกให้แยกออกจากกัน
ภายหลังเมือ่ ได้ตงั ้ เมืองใหม่ขน้ึ ทีบ่ า้ นห้วยได้คอื เมืองน่ านปจั จุบนั แล้ว ปรากฏว่าทางทิศใต้
มีอาณาเขตยาวไปจนถึงอําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึง่ เข้าใจว่าเป็ นอาณาเขตของแคว้นน่ านมาแต่
เดิม และทางตะวันตกท้องทีใ่ นแถบลุ่มแม่น้ํายมก็เข้ามารวมอยูใ่ นเขตของอําเภอเมืองน่ าน แ ต่ อ า ณ า
เขตทางทิศเหนือนัน้ น่ าจะถูกร่นมามาก เพราะในระยะหลังปรากฏว่าถูกแคว้นล้านช้างและแกวรุกราน
เข้ามาจนถึงชานเวียง ฉะนัน้ อาณาเขตของเมืองน่ านจึงย่อมเอาเป็ นยุตมิ ไิ ด้เลย เพราะเกี่ยวกับการ
ขยายและการแผ่อํานาจของบ้านเมืองใกล้เคียงอยูเ่ ป็ นปกติ
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ต่อมาเมือ่ หัวเมืองใหญ่น้อยในลานนาไทยทัง้ ปวงได้ตกเป็ นอาณาเขตของพระราชอาณาจักรสยามแล้ว คือเมือ่ ครัง้ ทางการปกครองยังยกเมืองใหญ่ๆ ในลานนาไทยให้เป็ นเมืองประเทศราชขึน้
ตรงต่อกรุงเทพมหานครนัน้ ด้วยความสวามิภกั ดิ ์และความอุตสาหะวิรยิ ภาพของเจ้าผูค้ รองนครน่ านได้
เป็ นกําลังสําคัญในพระราชสงครามทางฟากแม่น้ําโขงอย่างแข็งแรงเป็ นอันดีได้เพิม่ พูนดินแดนทีต่ ไี ด้เข้า
มาอยู่ในความปกครองของจังหวัดน่ านเป็ นบําเหน็จรางวัลเป็ นอันมากและนับแต่ ร.ศ. ๑๒๒ มาจนถึง
ระยะหลังสุดก่อนถึงปจั จุบนั จังหวัดน่ านมีอาณาเขต ดังนี้
ั ่ น้ําโขง ทีเ่ มืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
- ทิศเหนือ จดฝงแม่
- ทิศตะวันตก โอบอาณาเขตบางส่วนของจังหวัดเชียงรายทางแม่น้ําอิง เรือ่ ยลงมาจนจด
เข้าไปในเขตแม่น้ํ ายมท้องทีอ่ ําเภอปง อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาและติดต่อกับจังหวัดลําปางและ
จังหวัดแพร่
ั ่ น้ํ าโขง ตัดตรงลงมาทางเมืองเชียงลม เชียง
- ทิศตะวันออก จากทิศเหนือล่องตามฝงแม่
ฮ่อน ไปเมืองเงิน แล้วไปจดทิวเขาหลวงพระบาง ซึง่ ทอดลงมาทางใต้
- ทิศใต้ เลยเข้าไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ สิน้ เขตทีบ่ า้ นผาเลือด อําเภอท่าปลา กับมีเมือง
สิงห์, เมืองนัง, เมืองหลวงนํ้าทา, เมืองภูคา, เมืองเชียงราบ, เมืองเชียงแข็ง ซึง่ อยู่ตามฟากแม่น้ํ าโขงฝงั ่
ซ้ายเป็ นเมืองขึน้ อีกด้วย

สมัยกรุงสุโขทัย
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๐ มีบุคคลสําคัญ เกิดขึ้นในลานนาไทย ๒ คน คือพระยา
งําเมือง เจ้าเมืองพระเยาองค์หนึ่ง กับพระยาเม็งรายเจ้าเมืองเชียงรายองค์หนึ่ง ส่วนทางอาณาจักร
สุโขทัยมีพระเจ้ารามคําแหง เป็ นพระมหากษัตริยท์ เ่ี รืองพระเดชานุ ภาพอยูท่ างทิศใต้อกี พระองค์หนึ่ง
วาระแรกทีป่ รากฏในพงศาวดารเมืองน่าน หลังจากแคว้นน่ านได้ตงั ้ วรนครขึน้ แล้ว มิชา้
พระยางําเมืองเจ้าเมืองพะเยาก็เข้ามายึดเมืองวรนครเป็ นเมืองขึน้ การเข้ามาถือเอาซึง่ เมืองวรนครครัง้
นี้เป็ นการง่ายมาก มิได้มกี ารรบพุ่งแต่อย่างใด เพราะทางฝ่ายวรนครไม่ทนั รูต้ วั เตรียมการป้องกันไม่
ทัน ครัง้ นัน้ เจ้าเมืองวรนครเป็ นผูห้ ญิง เป็ นชายาของพระเจ้าเก้าเถื่อนเจ้าเมืองวรนครอันดับที่ ๒ ซึง่ ได้
ละเมืองวรนครไว้ให้แก่ชายา แล้วไปครอบครองเมืองย่างอยู่อกี ฝ่ายหนึ่ง การที่เสียเมืองวรนครให้แก่
แคว้นพะเยาครัง้ นี้ ไม่ปรากฏว่าพระเจ้าเก้าเถื่อนทําการแก้มอื แก่พระยางําเมืองแต่ประการใด เห็นจะไม่
มีกําลังพอที่จะทําการตอบแทนนัน่ เอง ในพงศาวดารเมืองน่ านกล่าวว่า ในขณะที่พระยางําเมืองเข้า
มาถึงวรนครนัน้ นางพระยาวรนครได้หนีออกไปจากเมืองได้ไปคลอดบุตรระหว่างทางเป็ นชาย ภายหลัง
เมื่อกุมารนัน้ มีอายุ ๑๖ ปี ได้ถวายตัวอยู่ในราชสํานักพระยางําเมือง และพระยางําเมืองโปรดปรานให้
นามว่า ขุนใส่ยศ และให้ไปครองเมืองปราด ส่วนเมืองวรนครนัน้ พระยางําเมืองให้นางชายาผูห้ นึ่งชื่อว่า
อัว้ ลิมกับบุตรชายชื่อว่าอามป้อมมาครอง ภายหลังนางอัว้ ลิมเกิดผิดใจกับพระยางําเมืองด้วยเรื่องเป็ น
เชิงว่าพระยางําเมืองระแวงในความจงรักภักดีของนาง นางเจ็บใจจึงร่วมคิดกับขุนใส่ยศ เจ้าเมืองปราด
แข็งเมืองต่ อพระงําเมืองและมาตัง้ อยู่ท่วี รนคร แล้วขุนใส่ยศกับนางอัว้ ลิมก็สมสู่อยู่ด้วยกันฉันท์สามี
ภริยา ความทัง้ นี้ทราบถึงพระยางําเมืองจึงยกกองทัพมาตีวรนคร ทางฝ่ายเมืองวรนครให้เจ้าอามป้อม
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เป็ นทัพยกออกไปเมื่อกองทัพทัง้ สองฝ่ายได้ปะทะทําการรบกันเพียงเล็กน้อย พระยางําเมืองก็เลิกทัพ
กลับไป นับว่าเกิดความสลดพระทัยในการทีบ่ ดิ ากับบุตรต้องมาทําสงครามกัน
ต่อจากนี้ขุนใส่ยศได้อภิเษกเป็ นเจ้าเมืองวรนคร มีนามว่า “พระยาผานอง” ในปี ๑๘๖๕
นับแต่นัน้ มาการเกี่ยวข้องระหว่างแคว้นพะเยากับแคว้นน่ านก็ขาดตอนไปเฉยๆ ไม่มเี รื่องกล่าวถึงกัน
อีกเลย
ส่วนการเกี่ยวข้องระหว่างเมืองน่ านกับกรุงสุโขทัย ได้ความตามศิลาจารึกของพ่อขุน
รามคําแหงว่า เมืองน่ านเป็ นเมืองประเทศราชของกรุงสุโขทัย ข้อความทัง้ นี้ไม่มปี รากฏในพงศาวดาร
เมืองน่ าน และไม่ทราบว่าไปขึน้ ในปีใด ศิลาจารึกนี้เข้าใจว่าจารึกในราว พ.ศ. ๑๘๓๕ พ่อขุนรามคําแหง
เสวยราชย์เมือ่ ราว พ.ศ. ๑๘๒๐ ถ้าคิดอย่างไม่ละเอียดก็ตกอยู่ในระหว่างรัชสมัยของพ่อขุนรามคําแหง
ระยะ ๑๕ ปี น้ี ปญั หาจึงมีว่าเมืองน่ านไปขึ้นแก่ แคว้นพระเยาก่อนหรือกรุงสุโขทัยก่ อน แต่ ข้อนี้เมื่อ
วิจารณ์ตามรัชสมัยของกษัตริยท์ งั ้ สองพระองค์น้ี คือ พระยางําเมืองเสวยราชย์เมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๑ และพ่อ
ขุนราม-คําแหงเสวยราชย์เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๐ โดยถือว่าเมืองน่ านคือวรนครเป็ นหลักแล้ว ก็ต้องเข้าใจว่า
เมืองน่ านต้องขึน้ แก่แคว้นพะเยาก่อน เพราะถ้าขึน้ แก่กรุงสุโขทัยก่อนแล้ว พระยางําเมืองจะมาตีเมือง
น่ านมิได้เลย ด้วยเมืองน่ านขึน้ แก่กรุงสุโขทัยอยูใ่ นระหว่าง พ.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๘๓๕ และการทีพ่ ระยางํา
เมืองจะมาชิงเมืองขึน้ ของพ่อขุนรามคําแหงนัน้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะปรากฏว่าแคว้นพะเยาในสมัย
นัน้ ไม่มกี ําลังพอทีจ่ ะแย่งอํานาจกับเมืองใหญ่ เช่น กรุงสุโขทัยได้
แม้ว่าจะเป็ นอันยุติว่า เมืองน่ านขึน้ ต่ อแคว้นพะเยาก่ อนกรุงสุโขทัยแล้วก็ด ี แต่ เมื่อได้
ใคร่ครวญถึงปี ท่พี ระยาผานองแข็งเมืองต่อพระยางําเมือง และขึน้ ครองเมืองวรนคร ใน พ.ศ. ๑๘๖๕
แล้วก็ทาํ ให้ฉงนอีก เพราะเมืองน่ านขึน้ แก่กรุงสุโขทัยในระหว่าง พ.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๘๓๑ ดังกล่าวแล้ว ถ้า
เช่นนัน้ คําที่ปรากฏในศิลาจารึกว่าเมืองน่ านอาจไม่อยู่ในวรนครก็เป็ นได้ เมืองย่างเป็ นเมืองเดิมอยู่ใน
แคว้นน่ าน ส่วนวรนครเพิง่ จะเกิดทีหลังในราว พ.ศ. ๑๘๒๕ ชะรอยเมืองน่ านในศิลาจารึกนัน้ จะได้แก่
เมืองย่างและคงจะไปขึน้ แก่กรุงสุโขทัยก่อน พ.ศ. ๑๘๒๕ คือประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๘๒๔ ซึง่ ก่อน
กําเนิดของเมืองวรนคร เมืองวรนครจึงตัง้ อยู่เป็ นอิสระ แม้สองเมืองนี้ภายหลังจะเป็ นเมืองอันหนึ่งอัน
เดียวกัน แต่เมืองวรนครก็เพิง่ จะตัง้ ขึน้ ใหม่เป็ นเอกเทศ ซึง่ พระยางําเมืองก็คงจะถือว่าเมืองวรนครเป็ น
เมืองอิสระอยู่อกี ส่วนหนึ่งต่างหาก จึงได้ยกกําลังเข้ามาครอบครอง ฝ่ายพระยาผานองเมื่อได้มาตัง้ อยู่
ทีว่ รนครแข็งเมืองต่อแคว้นพะเยาแล้ว ในชัน้ นี้เองทีไ่ ด้เข้าไปสวามิภกั ดิ ์ขอขึน้ ต่อกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุน้ี
เมือ่ พระยางําเมืองยกทัพมาปราบวรนคร จึงต้องเลิกทัพกลับไป คงมิใช่เกิดความสลดใจทีจ่ ะต้องทําการ
รบกับลูกอกตัญ�ูเป็ นแน่
ต่ อ มาเมื่อ พระยาเก้าเถื่อ นเจ้าเมือ งย่างถึง แก่ พ ิราลัยแล้ว เมือ งย่างก็รวบเป็ นเมือ ง
เดียวกับวรนคร
อันดับกาลต่ อ ไป ทางกรุงสุโ ขทัย เมื่อพ่อ ขุนรามคําแหงสวรรคตแล้ว ราชโอรสได้ข้นึ
ครองราชย์เป็ นรัชกาลที่ ๔ ทรงพระนามว่า พระเจ้าฤไทชัยเชษฐ์ หรือพระเจ้าเลอไทในรัชกาลนี้พระ
เจ้าแสนเมืองมิง่ พระเจ้ากรุงเมาะตะมะแห่งราชวงศ์ฟ้ารัวแข็
่ งเมือง แล้วยกกองทัพมาตีเมืองทวาย
เมือ งตะนาวศรีของอาณาจัก รสุ โ ขทัยได้ใ นปี พ.ศ. ๑๘๖๑ พระเจ้าฤไทยชัยเชษฐ์แ ต่ งกองทัพ ไป

๗
ปราบปรามก็ไม่สาํ เร็จ แต่นนั ้ มาอาณาจักรสุโขทัยก็เสื่อมลง เป็ นเหตุให้บรรดาหัวเมืองขึน้ ชัน้ นอกพากัน
กระด้างกระเดื่องขึน้ เป็ นลําดับ
ฝา่ ยทางอาณาจักรลานนาไทยราชวงศ์พระยาเม็งรายได้สบื ราชสมบัตติ ่อกันมาจนถึงพระยาคําฟู ได้รวบรวมแคว้นลานนาอันมีเมืองหริภุญชัย พะเยา และเงินยางให้กลับรวมกันเข้าเป็ นอาณาจักรอันเดียวกัน ต่อจากกษัตริยอ์ งค์น้ีมาอีกองค์เดียว ก็ยา้ ยราชธานีจากเชียงแสนไปตัง้ อยู่ทเ่ี ชียงใหม่
ตามเดิม
ส่วนอาณาจักรสุพรรณภูมอิ นั ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ถดั จากอาณาจักรสุโขทัยลงไป เมื่อเจ้าเมือง
อู่ทองถึงแก่พริ าลัยแล้ว เชือ้ สายราชวงศ์เชียงรายผูเ้ ป็ นบุตรเขยก็ได้สบื ตําแหน่ งเป็ นเจ้าเมืองเป็ น พระ
เจ้าอู่ทองสืบต่อมาภายหลังพระเจ้าอู่ทองก็ยา้ ยราชธานีมาตัง้ ณ เมืองอโยธยา เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๐ และ
มีอานุ ภาพอยูท่ างใต้อกี ฝา่ ยหนึ่ง
ขณะเมื่ออาณาจักรสุโขทัยอ่อนอํานาจลงนัน้ ประเทศราชต่างๆ โดยมากก็คดิ ตัง้ ตัวเป็ น
เอกราช แต่กําลังเมืองประเทศราชทัง้ ปวงไม่สมํ่าเสมอกัน ทีเ่ ป็ นเมืองเล็กเมืองน้อยก็เห็นจะพ้นวิสยั ก็
คงจะสงบนิ่งอยู่ ไม่ตอ้ งการอะไรยิง่ ไปกว่าทีจ่ ะรักษาเอาตัวรอด แม้เมืองอื่นๆ จะได้กระด้างกระเดื่องต่อ
กรุงสุโขทัยไปแล้วเป็ นอันมาก แต่เมืองน่ านยังคงสงบเป็ นปกติอยู่ ยังมีการเกี่ยวข้องกับกรุงสุโขทัยโดย
ฐานะเป็ นเมืองออกอยูเ่ ป็ นลําดับมา
เรื่องนี้ปรากฏตามพงศาวดารเมืองน่ านต่อมาว่า เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๙ (ศักราชนี้ปรากฏใน
ตํานานพระธาตุแช่แห้ง) ว่า พระยาการเมืองสืบมาจากพระยาผานองได้เป็ นเจ้าเมืองวรนคร ในกาลครัง้
นัน้ พระยาโสปตั ตกันทิ เจ้าเมืองสุโขทัย ได้ใช้มาเชิญพระยาการเมืองไปช่วยพิจารณาสร้างวัดหลวงอภัย
ในกรุงสุโขทัย ครัน้ สร้างเสร็จแล้ว เจ้าเมืองสุโขทัยได้ให้พระบรมธาตุแก่พระยาการเมือง อันเป็ นมูลเหตุ
ของการประดิษฐานพระบรมธาตุของเมืองน่ านอีกเรื่องหนึ่ง โดยพระยาการเมืองได้มาเลือกชัยภูมใิ นอัน
ทีจ่ ะประดิษฐานพระบรมธาตุ และเลือกได้สถานที่ ณ ดอยภูเพียงแช่แห้งนัยว่าเป็ นทีเ่ คยบรรจุพระบรม
ธาตุมาแต่กาลก่อนๆ ดอยภูเพียงแช่แห้งนี้เป็ นเนินผาเขาดินเตี้ยๆ ตัง้ อยู่ใกล้เมืองนํ้ าเตียนกับแม่น้ํ าลิง
ทางฟากตะวันออกของแม่น้ํ าน่ าน ตรงข้ามกับเมืองน่ านที่ย้ายมาตัง้ ในชัน้ หลังๆ ห่ างออกไปราว ๓
กิโ ลเมตร แล้ว นํ าลี้พลอัญเชิญ พระบรมธาตุ มาบรรจุไว้ ณ ที่น้ี ต่ อ มาพระยาการเมืองมีห ทัยศรัทธา
ปรารถนาใคร่ท่จี ะได้ปฏิบตั ิรกั ษาพระมหาธาตุแช่แห้งอยู่เป็ นนิตย์ จึงได้อพยพผู้คนพลเมืองลงมาตัง้
เมืองอยู่ ณ ทีแ่ ช่แห้ง อันมีพระมหาธาตุตงั ้ อยูภ่ ายในกําแพงเมือง เมือ่ พ.ศ. ๑๙๐๒
แท้จริงพระยาการเมืองคงจะมิได้มาตัง้ เมืองใหม่ดว้ ยความศรัทธาในพระมหาธาตุแต่เพียง
อย่างเดียว หากแต่จะเป็ นทีพ่ งึ พอใจในสถานทีบ่ ริเวณนี้ ซึง่ มีทร่ี าบกว้างใหญ่อยู่ทงั ้ สองฟากของแม่น้ํ า
น่ าน มีภมู ฐิ านอุดมดีกว่าวรนครอีกประการหนึ่งด้วย
แต่ การตัง้ เมืองอยู่ท่แี ช่แห้งนี้ดํารงได้เพียง ๑๐ ปี พระยาผากองซึ่งเป็ นเจ้าเมืองอันดับ
ต่อมา ก็อพยพข้ามฟากแม่น้ํ าน่ านมาสร้างเมืองขึน้ ใหม่ทบ่ี า้ นห้วยไค้ คือเมืองทีต่ งั ้ จังหวัดน่ านปจั จุบนั
อันอยูใ่ กล้ๆ กับลําแม่น้ํ าน่ าน เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๑ ด้วยเหตุว่าเมืองแช่แห้งกันดารนํ้ า เพราะอยู่บนเนินสูง
และแม่น้ํ าลิงเป็ นที่ตงั ้ เมืองนัน้ เป็ นแต่ เพียงลําธารเล็กๆ นํ้ าย่อมเหือดแห้งไปในฤดูแล้ง เป็ นความ
อัตคัตกันดารอยูเ่ ช่นนี้เสมอมา ซึง่ เคยปรากฏเช่นนี้มาตัง้ แต่ตงั ้ เมืองใหม่ๆ แล้ว

๘
ย้อนกลับมากล่าวถึงพระยาโสปตั ตกันทิเจ้าเมืองสุโขทัยในสมัยดังกล่าว เข้าใจว่าเป็ นพระ
มหาธรรมราชาลิไท กษัตริยร์ ชั กาลที่ ๕ แห่งกรุงสุโขทัยเพราะตกอยูใ่ นรัชสมัยเดียวกัน หากแต่พระนาม
ทีก่ ล่าวในพงศาวดารเมืองน่ านเรียกไปเสียอีกอย่างหนึ่ง การเปลีย่ นนามบุคคลและสถานทีใ่ ห้เป็ นมคธ
พากย์เช่ นนี้ ปรากฏอยู่ใ นตํานานของหัว เมือ งฝ่ายเหนื อมากมาย รู้สกึ ว่ าเป็ นที่นิยมกันทัวไปในยุ
่
ค
โบราณ ความเข้าใจทีว่ ่าพระยาโสปตั ตกันทิเป็ นพระมหาธรรมราชาอันเกีย่ วกับด้วยเรือ่ งพระบรมธาตุน้ี
มีศกั ราชปรากฏสมกับเค้าเงื่อนตามที
่มใี นศิลาจารึกนครชุมว่า พระมหาธรรมราชาได้พระบรมธาตุมา
๕
จากลังกาทวีป จึง ณ วัน ๖ ฯ ๓ คํ่า ปี ระกา พ.ศ. ๑๙๐๐ พระองค์ได้บรรจุพระบรมธาตุได้ทเ่ี มือง
นครชุม (เมืองเก่าอยูห่ ลังจังหวัดกําแพงเพชรเดีย๋ วนี้) และสร้างพระมหาธาตุขน้ึ ไว้
ตามพงศาวดารเมือ งน่ านที่ว่ า สร้า งวัด หลวงอภัย ก็เ ห็น จะเป็ นการก่ อ สร้างก่ อ พระ
มหาธาตุน่ีเอง ก็แลลักษณะการไปช่วยเหลือการนี้ของพระยาการเมือง เมื่อพิเคราะห์ดูตามข้อความ
และเหตุ ผลในพงศาวดารที่กล่าวมาแล้ว เห็นได้ว่าเป็ นลักษณะการไปตามคําเรียกร้องของผู้มอี ํานาจ
มากกว่าที่จะเป็ นการไปโดยเชื้อเชิญฐานเป็ นเพื่อนบ้านเมืองเคียงกัน อนึ่งกรุงสุโขทัยในระยะนี้ถึงจะ
อ่อนอํานาจลง แต่ความเป็ นไปภายในบ้านเมืองยังคงมันคงอยู
่
่ แม้ทางฝ่ายกรุงศรีอยุธยาซึง่ เรืองเดชานุ ภาพปรากฏขึน้ ยังสงบไม่รุกราน ครัง้ นัน้ กรุงสุโขทัยยังคงจะมีเมืองขึน้ เหลืออยู่บ้างแม้จะมีเหลืออยู่
น้อย แต่จาํ นวนทีเ่ หลือนัน้ ต้องมีเมืองน่ านอยู่ดว้ ยเมืองหนึ่ง เป็ นธรรมดาว่าเจ้าเมืองประเทศราชจะต้อง
เข้าไปช่วยในการมหกรรมที่กล่าวมาแล้ว ดังปรากฏตามที่เจ้าเมืองน่ านได้ไปนัน้ เพราะกิจการในฝ่าย
พระศาสนาพระมหาธรรมราชาทรงถือเป็ นรัฐประศาสนโยบายสําคัญในการปกครองพระราชอาณาจักร
ส่วนหนึ่งควรเทียบได้ว่าพ่อขุนรามคําแหงทรงบําเพ็ญจักรวรรดิวตั รแผ่พระราชอาณาจักรและพระราช
อํานาจด้วยการปกครองปราบปรามราชศัตรูฉันใด พระมหาธรรมราชาลิไทก็ทรงบําเพ็ญในทางทีจ่ ะเป็ น
ธรรมราชา คือปกครองพระราชอาณาจักรด้วยธรรมานุ ภาพเป็ นสําคัญฉันนัน้ ในรัชสมัยนี้จงั เป็ นอันยุติ
ได้ว่า เมืองน่ านยังคงเป็ นเมืองประเทศราชของกรุงสุโขทัยอยูต่ ่อไป
ต่อมา ปรากฏตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ในแผ่นดินสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ ๑ ว่า “ศักราช ๗๓๘ ปี มะโรงอัฐศก (พ.ศ. ๑๙๑๙) เสด็จไปเอาเมืองซากังราวได้พระยา
กําแหงแลท้าวผากองคิดกันว่า จะยอทัพหลวงทํามิได้ท้าวผากองเลิกทัพหนี เสด็จยกทัพตามตีทพั ท้าว
ผากองแตก ได้ทา้ วพระยาเสนาขุนหมืน่ ครัง้ นัน้ มาก แล้วทัพหลวงเสด็จกลับคืน”
เหตุการณ์ในตอนนี้ เป็ นรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ ๒ (พระมหาธรรมราชาไสลือ
ไท) ซึง่ ได้มสี งครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงสุโขทัยเกิดขึน้ ประปรายแล้ว ข้อความที่ปรากฏจาก
พระราชพงศาวดารข้างต้นนี้ คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ได้เสด็จไปตีเมืองกําแพงเพชร (ซากัง
ราว) เป็ นครัง้ ที่ ๒ พระยากํ าแหงเจ้าเมือ งกําแพงเพชรได้กองทัพ ท้าวผากองมาช่ ว ยรัก ษาเมือ ง
กําแพงเพชรอีกทัพหนึ่ง ทัพท้าวผากองและเจ้าเมืองกําแพงเพชรยกเข้าปะทะกับทัพฝ่ายกรุงศรีอยุธยา
สูไ้ ม่ได้ท้าวผากองจึงเลิกทัพหนี สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ เสด็จยกทัพตามตีทพั ท้าวผากองแตก
พ่ายไป แต่ยงั ตีเมืองกําแพงเพชรไม่ได้
ในระหว่ างเหตุ การณ์ น้ี ทางฝ่ายเมืองน่ าน พระยาผากองเป็ นเจ้าเมือง ย้ายเมืองจาก
แช่แห้งข้ามแม่น้ํ าน่ านมาตัง้ เมืองใหญ่ทบ่ี ้านห้วยไค้ รัชสมัยของพระยาผากองเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๑๙๑๑

๙
ถึง พ.ศ. ๑๙๓๑ เมื่อได้ตรวจพงศาวดารทางฝ่ายเมืองเหนือสอบดูแล้ว เห็นว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องมาทาง
น่ านยิง่ กว่าเมืองอื่นๆ ทางเหนือด้วยกัน เข้าใจว่าท้าวผากองผูท้ ไ่ี ปช่วยเจ้าเมืองกําแพงเพชรรักษาเมือง
นัน้ เป็ นคนเดียวกับพระยาผากองเจ้าเมืองน่ านนัน่ เอง พระศักราชและเหตุผลยุตลิ งตรงกันคือใน พ.ศ.
๑๙๑๙ อยู่ในระหว่างรัชสมัยของพระยาผากองเจ้าเมืองน่ านและเวลานัน้ เมืองน่ านยังเป็ นเมืองประเทศ
ราชของกรุงสุโขทัยอยู่ อันเป็ นธรรมเนียมที่เมืองขึน้ จะต้องไปช่วยราชการทัพศึกของเมืองที่เป็ นนาย
ทางฝา่ ยเมืองน่ านเพิง่ รูส้ กึ ขัดแย้งต่อกรุงสุโขทัยก็ต่อเมือ่ พระยาผากองได้ไปเห็นความอ่อนแอในการทัพ
ศึกของฝ่ายกรุงสุโขทัยทีเ่ มืองกําแพงเพชรเป็ นเบื้องต้น ความตัง้ ใจที่จะตัง้ ตัวเป็ นอิสระก็คงจะเริม่ มีขน้ึ
เมื่อคราวนัน้ และเมื่อ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ปราบอาณาจัก รสุ โ ขทัยให้อ่อ นน้ อมเมื่อ พ.ศ.
๑๙๒๑ สิ้นเชิงแล้วจึงเป็ นช่องทางอันงามที่จะเปิ ดให้เมืองน่ านเป็ นอิสระ การขาดตอนจากอาณาจักร
สุโขทัยและความเป็ นเอกราชของเมืองน่ านจึงน่ าจะเข้าใจว่าได้กลับมีขน้ึ นับแต่การละนัน้

สมัยกรุงศรีอยุธยา
เมื่อ อาณาจัก รกรุ ง ศรีอ ยุ ธ ยาและอาณาจัก รสุ โ ขทัย รวมกัน เป็ นอาณาจัก รสยามแล้ว
ต่อไปนี้ในพืน้ สยามสุวรรณภูมกิ ย็ งั เหลือแต่อาณาจักรลานนา ซึง่ เป็ นดินแดนของไทยเหนือตัง้ เป็ นอิสระ
อยู่แต่ฝ่ายเดียว ไทยสยามกับไทยลานนาได้เริม่ ทําสงครามกันใน พ.ศ. ๑๙๒๓ อันเป็ นแผ่นดินของ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ เป็ นต้นไป
กาละนี้ แคว้นน่ านได้เป็ นอิสระอยู่ในภาคลานนาส่วนหนึ่ง อันเริม่ แต่ราว พ.ศ. ๑๙๒๑
เป็ นลําดับมา ระหว่างกาลนี้ยงั ไม่มใี ครเอาใจใส่กบั แคว้นน่ านนัก เพราะสงครามชิงอํานาจและเขตแดน
อาณาจักรใหญ่ๆ ยังกําลังติดพันกันอยู่ แคว้นน่ านจึงได้ปกครองตนเองโดยความเรียบร้อยมาได้หลายปี
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีของอาณาจักรสยามนี้ แคว้นน่ านมีเหตุการณ์เกี่ยวข้อง
อยู่ดว้ ยเพียงเล็กน้อย แต่เกี่ยวข้องกับพม่าและลานนาด้วยกันอยู่จนตลอดสมัย ประวัตกิ ารของแคว้น
น่านในยุคกรุงศรีอยุธยานี้ อาจแบ่งตามเหตุการณ์ได้เป็ น ๒ ตอนคือ
๑. เมืองน่ านขึน้ เชียงใหม่
๒. เมืองน่ านขึน้ พม่า
เมืองน่ านขึ้นเชียงใหม่
แคว้นน่ านได้ดํารงอิสระมา ๗๒ ปี เจ้าเมืองได้สบื สมบัตผิ ลัดเปลี่ยนกันต่อๆ มาพอถึง
เจ้าอินต๊ะแก่นท้าว ใน พ.ศ. ๑๙๙๓ ก็เสียเมืองแก่พระเจ้าติโลกราชเจ้านครเชียงใหม่
มูลเหตุท่จี ะเกิดสงครามกับเชียงใหม่ขน้ึ คราวนี้ ได้ความตามพงศาวดารโยนกว่าท้าวั่
ลกราชบุ ต รที่ ๖ แห่ ง เจ้ า พระยาสามฝ งแกนเจ้
า นครเชี ย งใหม่ ได้ ชิ ง สมบัติ จ ากพระราชบิ ด า
ปราบดาภิเษกเป็ นพระมหาศรีสุธรรมธิโลกราชขึน้ ในนครเชียงใหม่แล้ว ครัน้ ล่วงมาถึงจุลศักราชที่ ๘๐๕
(พ.ศ. ๑๙๘๖) พระยาแก่นท้าวเจ้าเมืองน่านแต่งกลอุบายให้ไปทูลพระเจ้าเชียงใหม่ว่าศึกแกว (ญวน) จัก
มาตกเมืองน่ าน ขอกองทัพเมืองนครเชียงใหม่มาช่วยรักษาเมือง พระเจ้าเมืองเชียงใหม่ไม่ระแวงพระทัย
สําคัญว่าจริง จึงแต่ งทัพให้ยกมารักษาเมืองน่ าน ก็มไิ ด้มศี ึกแกวยกมาพระยาแก่ นท้าวเจ้าเมืองน่ าน
กระทํากลอุบายหลอกลวงต่างๆ

๑๐
พระเจ้าติโลกราชได้ทรงทราบว่าเจ้าเมืองน่ านหลอกลวง ดังนัน้ ก็ทรงพระพิโรธจึงเสด็จยก
กองทัพหลวงมาตีเมืองน่ าน ตัง้ ล้อมเมืองขับเคี่ยวกันอยู่เป็ นแรมปี จงึ ได้เมือง พระยาแก่นท้าวเจ้าเมือง
น่ านหนีลงไปพึง่ พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา พระเจ้าติโลกราชจึงตัง้ ให้ทา้ วผาแสนผูน้ ้ องพระยาแก่นท้าวเป็ น
เจ้าเมืองน่ านต่อไป
ฝา่ ยข้างพงศาวดารเมืองน่ านกล่าวว่า ในปีจลุ ศักราช ๘๑๒ (พ.ศ. ๑๙๙๓) เจ้าอินต๊ะแก่น
ท้า วเจ้า เมือ งน่ า นแต่ ง ทู ต ให้นํ า เอาเกลือ บ่อ มางไปเป็ นบรรณาการถวายพระเจ้า ติโ ลกราชยัง นคร
เชียงใหม่ ครัน้ ต่ อมา พระเจ้าติโลกราชมีพระทัยปรารถนาใคร่ท่ไี ด้เมืองน่ านไปส่วยคํ้าเมืองเชียงใหม่
จึงยกกองทัพมาติดเมืองและเสียเมืองแก่พระเจ้าติโลกราชในปี นนั ้ และเจ้าอินต๊ะแก่นท้าวหนีลงไปพึ่ง
พระยาชะเลียง (พระยายุทธิศฐิร)
ข้อ แตกต่ า งของสองตํ า นานนี้ ท่ีสํ า คัญ ก็ค ือ สาเหตุ ใ นการทํ า สงคราม ตํ า นานทาง
เชียงใหม่ว่าฝ่ายน่ านหลอกลวง แต่ฝ่ายเมืองน่ านก็ว่าเมืองเชียงใหม่ต้องการเมืองน่ านไปเป็ นเมืองส่วย
เกลือ ความจริงคงจะเป็ นว่าเจ้าอินต๊ะแก่นท้าวได้ส่งบรรณาการไปเมืองเชียงใหม่จริง แต่เพียงเพื่อขอ
ความพิทกั ษ์รกั ษาในยามที่จะมีศึกมาติดเมือ งน่ าน ซึ่ง มีข่าววี่แ ววอยู่บ้าง ข้อ นี้เ ป็ นความจริงเพราะ
หลัง จากเมือ งน่ า นไปขึ้น แก่ เ ชีย งใหม่ แ ล้ ว ไม่ ช้า ก็ ม ีศึก หลวงพระบางและแกวตกมาเมือ งน่ า นใน
ระยะใกล้ๆ กัน คงจะไม่ใช่หลอกลวงตามตํานานเชียงใหม่กล่าวเป็ นแน่ เพราะอยู่ดๆี จะไปหาเหตุมาสู่
บ้านเมืองก็ผดิ วิสยั นอกจากนี้ขอ้ ความอื่นๆ ยกเว้นแต่ศกั ราช ซึ่งควรเชื่อตามที่กล่าวไว้ในพงศาวดาร
เมืองน่ าน เพราะกล่าวไว้ชดั เจนว่า
เมืองเชียงใหม่ปกครองเมืองน่ านในยุคนี้ มีขอ้ ทีน่ ่ าสังเกตคือ แต่เดิมมาเมืองน่ านจัดการ
ปกครองโดยพลการตนเองทุกอย่าง ทีเ่ ป็ นข้อสําคัญก็คอื การสืบสมบัตเิ ป็ นเจ้าเมือง ก็ย่อมเป็ นไปโดยสืบ
สันติวงศ์หรือโดยความพร้อมใจของพลเมืองอันเชิญขึน้ เป็ นการภายในบ้านเมืองทัง้ สิน้ แม้จะตกไปเป็ น
เมือ งขึ้นของเมือ งอื่น เช่น เมื่อ ครัง้ กรุงสุโขทัยก็เพียงแต่ ส่งเครื่อ งราชบรรณาการเท่านัน้ ประเทศที่
ปกครองมิได้ยน่ื มือเข้ามาเกีย่ วข้องกับกิจการภายในบ้านเมืองของเมืองน่ าน แต่เมื่อพระเจ้าติโลกราชได้
ปกครองเมืองน่ านแล้ว ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงเป็ นครัง้ แรกในเรื่องการตัง้ เจ้าเมืองซึ่งสุดแล้วแต่พระทัย
ของพระเจ้าเชียงใหม่จะเห็นสมควรแต่งตัง้ ผูใ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นประมาณ ฉะนัน้ ผู้ดํารงตําแหน่ งเป็ นเจ้าเมือง
น่ านในยุคนี้ จึงไม่จํากัดว่าจะต้องลงทางสายสกุลเจ้าเมืองน่ าน หรือโดยความเห็นของชาวเมืองหรือไม่
ความเป็ นประเทศราชของเมืองน่ านได้ถูกจํากัดลงอีกชัน้ หนึ่ง ในทํานองที่จะคุมเมืองน่ านให้คงเป็ น
ดินแดนของเมืองเชียงใหม่โดยมันคง
่ ส่วนการป้องกันบ้านเมืองนัน้ ได้รบั ความคุ้มครองทันท่วงทีและ
เหตุการณ์ดขี น้ึ การพระศาสนาได้ย่างขึน้ สู่ความเจริญ พระมหาธาตุแช่แห้งอันเป็ นปูชนียสถานประจํา
บ้านเมือง ซึ่งพระยาการเมืองสร้างขึน้ ภายหลังเป็ นทีร่ กร้างเลื่อนลอยไป ก็ได้บูรณะปฏิสงั ขรณ์ให้คนื ดี
ขึน้ ในสมัยนัน้

๑๑
เมืองน่ านได้อยู่ในความปกครองของเมืองเชียงใหม่มาได้ ๑๐๘ ปี ใน พ.ศ. ๒๑๐๑ พม่า
ปราบลานนาไทยราบคาบ เมืองน่ านก็ตกไปเป็ นเมืองขึน้ ของพม่าสืบมาแต่กาลนัน้
เมืองน่ านขึ้นพม่า
ก่ อ นที่จ ะบรรยายถึง เหตุ ก ารณ์ ต อนนี้ ควรนํ า ความเป็ น ไปทางฝ่า ยพม่ า มากล่ า วไว้
โดยสังเขปก่อนคือ ฝ่ายข้างเมืองหงษาวดี เมื่อพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (สุวรรณเอกฉัตร) ทิวงคตแล้ว หัว
เมืองในราชอาณาจักรหงษาวดีกพ็ ากันตัง้ แข็งเมืองอยู่ทวไป
ั ่ ที่เมืองหงษาวดีเองก็มมี อญตัง้ ตัวขึน้ เป็ น
พระเจ้าหงษาวดีบุเรงนอง (พระเชษฐาธิราช) แล้ว ซึง่ เป็ นพีเ่ ขยของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้เหลือกําลังทีจ่ ะ
ปราบปรามได้ก็พาสมัครพรรคพวกหนีไปจากเมืองหงษาวดี ภายหลังเมื่อได้ซ่องสุมผู้คนได้เป็ นกําลัง
พอแล้ว ก็ยกไปตีเมืองทีต่ งั ้ ตัวขึน้ ใหม่ๆ และทําการปราบปรามพวกนี้อยู่ ๓ ปี จึงสงบเรียบร้อย แล้วก็ตงั ้
ตัวขึน้ เป็ นพระเจ้าหงษาวดี มีพระนามว่า พระเจ้าศิรสิ ุธรรมราช ใน พ.ศ. ๒๐๙๖ หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า
พระเจ้าบุเรงนองหรือพระเจ้าชนะสิบทิศ
เมื่อพระเจ้าบุเรงนองจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้ว ก็ยกไปตีเมืองอังวะ ได้เมืองอังวะ
แล้วก็ยกไปตีเมืองไทยใหญ่และเชียงใหม่ต่อไปเป็ นลําดับ
เหตุการณ์ในตอนนี้ มีพฤติการณ์เนื่องมาจากพม่าไปตีเมืองนาย คือเมืองไทยใหญ่ก่อน
กล่าวคือ ครัง้ นัน้ พระเจ้าเมกุฏไิ ทยใหญ่เมืองนายมาครองเมืองเชียงใหม่ เมื่อพระเจ้าบุเรงนองไปตีเมือง
เจ้านาย เจ้าเมืองนายเป็ นญาติกบั พระเจ้านครเชียงใหม่ จึงขอกองทัพเมืองเชียงใหม่ให้ไปช่วย พระเจ้า
เชียงใหม่ได้แต่งกองทัพส่งให้ไป เมื่อพระเจ้าบุเรงนองได้เมืองนายแล้ว จึงถือเอาเหตุท่เี มืองเชียงใหม่
พม่าเข้าล้อมเมืองเชียงใหม่อยู่ ๓ วัน ก็เข้าเมืองเชียงใหม่ได้ใน พ.ศ. ๒๑๐๑ เมืองน่ านและเมืองอื่นๆ ใน
ลานนาด้วยกันทีข่ น้ึ เชียงใหม่ ก็ตกไปเป็ นเมืองขึน้ ของพม่าด้วยโดยปริยาย พม่าคงตัง้ พระเจ้าเมกุฏเิ ป็ น
เจ้าเมืองเชียงใหม่อยู่ตามเดิม ฝ่ายทางเมืองน่ าน ในขณะที่เมืองเชียงใหม่เสียแก่พม่าแล้วนัน้ เจ้าเมือง
น่ านหนีไปจากเมือง พม่าจึงตัง้ พระยาหน่ อคําไชยเสถียรสงคราม (เข้าใจว่าเป็ นชาวเมืองเชียงใหม่) มา
เป็ นเจ้าเมืองแทน
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๗ พระเจ้าเมกุฏเิ จ้านครเชียงใหม่ร่วมคิดกับพระยากมลเจ้าเมือง
เชียงแสน แข็งเมืองต่อกรุงหงษาวดี เรือ่ งนี้ได้ความตามพงศาวดารพม่าว่า ยังมีพระยาน่ านและเจ้าเมือง
อื่นๆ เป็ น ผู้ส มรู้ร่ว มคิด อีก ด้ว ย พระเจ้า หงษาวดีจงึ ยกกองทัพ มาตีเ มือ งเชีย งใหม่ ครัง้ นั น้ พระเจ้า
เชียงใหม่เห็นเหลือกําลังที่จะสู้รบ จึงออกไปอ่อนน้ อม ส่วนพระยาน่ านกับพวกอพยพหนีไปพึ่งอยู่กบั
พระไชยเชษฐา ณ กรุงศรีสตั นาคนหุต (พงศาวดารเมืองน่ านไม่มปี รากฏ)
นับแต่กาลนี้ไป เมืองน่ านและเมืองอื่นๆ
ในลานนาไทยก็ถูกควบคุมให้อยูใ่ นความ
ปกครองของพม่าทีเ่ มืองเชียงใหม่ โดยใกล้ชดิ กวดขัน มีสมั พันธภาพไม่ขาดตอนจากกันอยู่กระทังสยาม
่
ได้ขบั ไล่พม่าไปจากลานนาไทยสิน้ เชิง และรวมลานนาไทยเข้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในยุคหลัง
ในระหว่างกาลทีล่ านนาไทยได้ตกอยู่ในความปกครองของพม่านัน้ ได้ขาดตอนจากพม่า
ไปตกเป็ นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาอยู่ ๒ คราว ในวาระแรกเมื่อในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวร
ซึง่ เป็ นวีรกษัตริยป์ ระเสริฐของชาติไทย อันทรงสุรภาพปราบปรามไปทัวทุ
่ กทิศ และในวาระที่ ๒ เมื่อใน

๑๒
รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่กเ็ ป็ นในชัวเวลาอั
่
นเล็กน้อย พอสิน้ รัชสมัยพระมหากษัตริย์
ทีท่ รงเดชานุ ภาพแล้ว ลานนาไทยก็ตกไปเป็ นเมืองขึน้ ของพม่าตามเดิม
ครัง้ นัน้ พม่าตัง้ ศูนย์กลางการปกครองลานนาไทยที่เมืองเชียงใหม่ มีกองทัพทหารและ
ข้าหลวงมาประจําสําหรับคอยกํากับ เจ้าเมืองพม่าที่ประจําอยู่ตามเมืองต่ างๆ นัน้ มีทงั ้ พม่าและชาว
พืน้ เมืองทีเ่ ชียงใหม่มเี จ้าพม่ามาปกครองอยู่เป็ นเวลานาน ทีเ่ มืองน่ านเองก็มพี ม่ามาเป็ นเจ้าเมืองหลาย
คน ในชัน้ หลังพม่าได้ส่งกําลังทหารมาตัง้ อยูท่ เ่ี มืองเชียงแสนคุมเมืองตอนเหนือไว้อกี ชัน้ หนึ่ง เหตุทพ่ี ม่า
ควบคุมลานนาไทยไม่ทง้ิ เช่นนี้ ลานนาไทยจึงตกเป็ นของพม่าอยู่จนตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา
เนื่องแต่พม่าปกครองลานนาไทยด้วยความเหีย้ มโหดทารุณกรรม กดขี่ ข่มเหง แก่ราษฎร
พลเมืองด้วยประการต่างๆ ลักษณะการเช่นนี้ได้เป็ นไปทุกระยะกาลสมัย ต่างได้รบั ความเดือดร้อนอยู่
ทัว่ กัน เป็ น สาหัส จนปรากฏว่ า ประชาชนชาวลานนาไทยมีแ ต่ ค วามตระหนกตกใจไหวหวัน่ ด้ ว ย
ภยันตรายต่ างๆ มิได้วางใจเป็ นปกติได้ เหตุ ด้วยพม่ารามัญมาประหัต ประหารปราบปรามยํ่ายีด้ว ย
อํานาจดังกล่าวมาแล้วจนนํ้ าใจคนวิลานปลาส ได้เห็นหรือได้ยนิ อะไรที่แปลกประหลาดก็หมายเอาว่า
เป็ นอุบาทว์บอกเหตุลางร้ายทุกอย่างไป
นับแต่ยคุ โบราณประวัตลิ งมา ชาวลานนาไทยก็เห็นจะได้พบรสชาติของการปกครองทีป่ ่า
เถื่อนเช่นนี้เป็ นครัง้ แรก หัวใจของชาวลานนาไทยต่างรํ่าร้องครํ่าครวญ ในเมื่อไม่สามารถจะแก้มอื แก้
เผ็ดตอบแทนแก่พม่าได้ และร้อนเร่าปานประหนึ่งจะลุกเป็ นไฟในเมือ่ ความหยาบช้าทารุณนัน้ ได้แล่นขึน้
ถึงขีดที่จะทานทน จนมีคํากล่าวกันอันเป็ นที่น่าเห็นใจนักหนาในระหว่างชาวเมืองกับเจ้านายว่า “ครัน้
เจ้าจะเป็ นม่าน ตูขา้ ขอหนี ครัน้ เจ้าจะเป็ นไทย ตูขา้ ขอรบม่าน” เป็ นอาทิ
ฉะนัน้ เมื่อความคับแค้นใจมีมากเข้าอัดไว้มากเข้าจนล้นอกล้นใจของทุกๆ คน ทนอยู่
ไม่ได้แล้ว การแข็งเมืองจะจราจลก็บงั เกิดขึน้ เป็ นไปตามกฎธรรมดา
จึงในเมืองน่ าน เมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๓ เจ้าเจตบุตรพรมินทรบุตรพระยาหน่ อคําไชยเสถียร
สงครามทีพ่ ม่าตัง้ เป็ นเจ้าเมืองได้รบั กําลังสนับสนุ นจากพระหน่ อแก้ว เจ้ากรุงศรีสตั นาคนหุตยกทัพไปตี
เมืองเชียงใหม่ซง่ึ มีพม่าเป็ นเจ้าเมือง แต่ไม่สาํ เร็จ เจ้าเจตบุตรต้องหนีไปอยู่เมืองล้านช้าง ๑ ภายหลังถูก
พม่าจับไปฆ่าทีเ่ มืองเชียงใหม่เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๑๔๖
ในปี พ.ศ. ๒๑๖๗ เจ้าอุ่นเมือง เจ้าเมืองน่ านแข็งเมืองต่อพม่าแล้วหนีไปเมืองล้านช้าง
ภายหลังคุมผูค้ นกลับมาตัง้ ทีเ่ มืองน่ านอีก เจ้าฟ้าสุทโธเจ้าเมืองเชียงใหม่ (พม่า) ยกกองทัพมาตีเมือง
น่ านได้ เจ้าอุ่นเมืองหนีไปเมืองลานช้าง ครัง้ นัน้ ชาวบ้านชาวเมืองแตกตื่นพากันซอกซอนหรีไปอยู่ตาม
ปา่ ตามเขาเป็ นอันมาก กองทัพพม่าได้กวาดเอาราษฎรทีห่ นีไม่ทนั และทรัพย์สนิ สมบัตกิ ลับไป
ใน พ.ศ. ๒๒๔๖ เจ้าพระเมืองราชา เจ้าเมืองน่ านแข็งเมืองต่อพม่า พม่ายกกองทัพมาเป็ น
อันมาก เจ้าพระเมืองราชาเห็นเหลือกําลังที่จะต่ อสู้ก็อพยพครอบครัวหนีไปเมืองลานช้าง ราษฎรคง
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ตอนนี้ เจ้านรธาช่อ โอรสพระเจ้าหงษาวดีบุเรงนอง เป็ นเจ้านครเชียงใหม่ ขึน้ แก่กรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระ
นเรศวร ตามอธิบายพระราชพงศาวดารของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพกล่าวว่า เจ้านครเชียงใหม่เกิด
อริกบั พระหน่อแก้ว เจ้ากรุงศรีสตั นาคนหุตฯ จึงยุพระยาน่านให้ไปตีเมืองเชียงใหม่ดงั ปรากฏตามพงศาวดารเมือง
น่านทีก่ ล่าวแล้ว

๑๓
แตกตื่นหนีไปเที่ยวซ่อนอยู่ตามดงตามป่าเช่นเคย ครัง้ นัน้ พงศาวดารเมืองน่ านกล่าวว่าป้อมปราการ
บ้านเรือน วัดวาอาราม พระพุทธรูป พระธรรมคัมภีร์ เจดียส์ ถานต่างๆ พม่าก็ทําลายเผาเสียสิน้ จนจะ
เหลือให้ไว้แต่พน้ื แผ่นดินเปล่าๆ เท่านัน้
ฝ่ายทางเมืองเชียงใหม่นัน้ เล่า เมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๑ เจ้าทองคํา ชาวลานช้างได้ครองเมือง
เชียงใหม่ด้วยความรูส้ กึ อันเดียวกันก็แข็งเมืองขึน้ กองทัพพม่ามารบราวีบา้ นเมืองเดือดร้อนจลาจลอยู่
เสมอมา จนเสียเมืองเชียงใหม่แก่ขา้ ศึก ต่อจากนัน้ หัวเมืองทัง้ หลายต่างก็ตงั ้ ซ่องควบคุมกันเป็ นหมู่เป็ น
เหล่ า หลายพวกหลายหมู่ ต่ า งหมู่ ต่ า งก็ ร บราฆ่ า ฟ นั กัน และกัน ไพร่ บ้า นพลเมือ งกระจัด กระจาย
ระสํ่าระสายจนหาความสุขมิได้

สมัยกรุงธนบุรี
สภาพเช่นนี้ได้ยนื ยงคงทนต่อมาช้านาน จนเมื่อทางอาณาจักรสยาม พระยาตาก (สิน) ได้
ตัง้ เมืองธนบุรขี น้ึ เป็ นราชธานี ตัง้ ตัวขึน้ เป็ นกษัตริยป์ กครองแผ่นดินสยามขึน้ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ พระองค์
ได้ทรงขับไล่พม่าทีเ่ ข้ามาปกครองหัวเมืองไทยออกไปจนสิน้ เชิงและปราบปรามเมืองใหญ่ๆ ทีต่ งั ้ ตัวเป็ น
ก๊กเป็ นเหล่าราบคาบในไม่ช้า ตัง้ แต่นัน้ มาเป็ นเวลาที่ไทยทําสงครามกับพม่าเพื่อทําลายอิสรภาพของ
ไทยเป็นหลายครัง้ และตีพม่าปราชัยกลับไปทุกคราว กาละนี้แสงสว่างแห่งสันติสุขร่มเย็นได้จบั ภูมภิ าค
แห่งสยามทัวแล้
่ ว และยังจะทอแสงทอดมาสู่ลานนาไทยต่อไป
ในที่สุด พ.ศ. ๒๓๑๗ ก็ได้มาถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี เสด็จกรีฑาทัพมาตีได้เมือง
เชียงใหม่ก่อนกาลทีท่ พั หลวงใกล้จะมาถึง ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า พืน้ แผ่นดินในลานนาไทยก็
ไหวหวันสะเทื
่
อนเป็ นเหตุประหนึ่งว่า ธรณีลานนาจะทรงพม่าไว้แต่เพียงกาลจํากัดเท่านี้ และแล้วต่อมา
กองทัพไทยก็ขบั ไล่พม่าหนีออกไปจากลานนา
เป็ นอันว่า อาณาจักรลานนาได้ก ลมกลืนเป็ นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกับอาณาจัก ร
สยามดํารงไว้ซง่ึ ชาติ “ไทย” ทีต่ ่างแยกย้ายกันอยูใ่ ห้เป็ นชาติไทยบริบูรณ์เหมือนเช่นเดิม สืบมาแต่กาละ
นัน้
ฝ่ายข้างเมืองน่ าน ในระหว่างทีท่ พั กรุงยกเข้าตีเมืองเชียงใหม่นัน้ เจ้ามโนเป็ นเจ้าเมือง
น่ าน ได้ให้เจ้าน้ อยวิธูรราชวงศ์เมืองน่ าน ไปในการทัพของพม่าที่เมืองเชียงใหม่ เมื่อกองทัพไทยเข้า
เมืองเชียงใหม่ได้แล้ว ได้ตวั เจ้าน้อยวิธรู จึงเกลีย้ กล่อมให้เข้าสวามิภกั ดิ ์ แล้วตัง้ เป็ นเจ้าเมืองน่ านขึน้ ต่อ
กรุงธนบุรตี ่อไป

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์

ในต้นรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมืองน่ านยังมีเจ้า
เมืองเป็ นสองฝา่ ยอยู่ คือ พระยามงคลวรยศเป็ นเจ้าเมืองฝา่ ยกรุงเทพมหานคร ตัง้ อยู่ทท่ี ่าปลา ฝ่ายหนึ่ง
และเจ้าอัตถวรปญั โญ (ภายหลังโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็ นเจ้าฟ้า) ผูเ้ ป็ นหลาน เป็ นเจ้าเมืองฝ่าย บุ
รรัตนอังวะ ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองเทิงอีกฝา่ ยหนึ่ง ทัง้ นี้เหตุดว้ ยครัง้ ทีเ่ มืองน่ านขึน้ กรุงเทพฯ เจ้าอัตถวรปญั โญตก
อยูใ่ นเมืองเชียงแสนกับพม่า ภายหลังเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ เจ้าอัตถวรปญั โญลงไปหาพระยามงคลวรยศที่
เมืองท่าปลา ขอเข้าพึง่ พระบรมโพธิสมภารในกรุงเทพมหานคร พระยามงคลวรยศมีความยินดี จึงมอบ

๑๔
ั โญครองครอง ครัง้ ล่ ว งมาอี ก ปี ห นึ่ ง เจ้ า อั ต ถวรป ญ
ั โญก็ ล งไปเฝ้ า
บ้ า นเมือ งให้ เ จ้ า อั ต ถวรป ญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ห วั ยัง กรุ งเทพฯ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้เ จ้าอัต ถวรปญั โญดํา รง
ตําแหน่ งเจ้า-เมืองน่ านต่อไปตามเดิม
ในสมัยกรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็ นต้นมา เมืองน่ านมีเจ้าผู้ครองนคร
๙ คน มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. พระยามงคลวรยศเป็ นเจ้าผูค้ รองในรัชกาลที่ ๑ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๕
๒. พระยาอัตถวรปญั โญ (หลาน ๑) เป็ นเจ้าผูค้ รองในรัชกาลที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ ทรง
สถาปนาเป็ นเจ้าฟ้าอัตถวรปญั โญ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๔๗
๓. พระยาสุมนเทวราช (น้า ๒) เป็ นเจ้าผูค้ รองในรัชสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๓ พ.ศ. ๒๓๖๘
๔. พระมหามหายศ (บุตร ๒) เป็ นเจ้าผูค้ รองนครในรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ - พ.ศ.
๒๓๗๘
๕. พระยาอชิตวงศ์ (บุตร ๓) เป็ นเจ้าผูค้ รองในรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ ครองราชย์
๗ เดือนก็ถงึ แก่พริ าลัย
๖. พระยามหาวงศ์ (เป็ นญาติทางฝา่ ยมารดา) เป็ นเจ้าผูค้ รองนครในรัชกาลที่ ๓ เมือ่
พ.ศ. ๒๓๘๑ - พ.ศ. ๒๓๙๔
๗. พระยาอนันตยศ (บุตร ๒) เป็ นเจ้าผูค้ รองนครในรัชกาลที่ ๔ ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.
๒๓๙๕ - พ.ศ. ๒๔๓๔ ทรงสถาปนาเป็ นเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๙
๘. เจ้าสุรยิ พงศ์ผริตเดช (บุตร ๗) เป็ นเจ้าผูค้ รองในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ทรง
สถาปนาเป็ นพระเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดช เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๖ - พ.ศ. ๒๔๖๑
๙. เจ้ามหาพรหมสุรธาดา (บุตร ๗) เป็ นเจ้าผูค้ รองนครในรัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑
ถึงแก่พริ าลัยเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๔
เจ้าผูป้ กครองน่ านทุกท่าน ล้วนแต่ได้ปฏิบตั ริ าชการในกรุงเทพมหานครมาแล้วด้วยดีม ี
ความชอบปรากฏเหมาะสมทุกระยะกาลสมัย เป็ นกําลังในการทัพศึกเสมอด้วยวีรชนผูก้ ล้าหาญทัง้ หลาย
ประกอบด้ว ยความซื่อ สัตย์สุ จริต ตัง้ มันอยู
่ ่ใ นความกตัญ �ูก ตเวทีต่ อ พระมหากษัต ริย์แห่งกรุงรัต นโกสินทร์อยูเ่ ป็นลําดับมาตลอดกาล
การตัง้ เมืองน่ านในปัจจุบนั
ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า พระยาผากองได้สร้างเมืองขึน้ ใหม่ทบ่ี า้ นห้วยไค้ เมื่อ พ.ศ.
๑๙๑๑ เมืองน่ านซึ่งตัง้ อยู่ ณ บ้านห้วยไค้ ในสมัยต่ อมามีตวั เมืองเป็ น ๒ แห่ง คือ เมืองเก่า เรียกว่า
“เวียงใต้” ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ํ าน่ านแห่งหนึ่ง กับเมืองใหม่เรียกว่า “เวียงเหนือ” ตัง้ อยู่บนดอนข้างหลังเวียง
เก่าถัดขึน้ ไปอีกแห่งหนึ่ง เหตุทม่ี ตี วั เมืองสองแห่งนัน้ กล่าวคือ เริม่ แต่พระยาผากองได้มาตัง้ เมืองทีร่ มิ
แม่น้ํ าน่ านนี้แล้ว เจ้าเมืองน่ านได้ผลัดเปลี่ยนครองเมืองต่อๆ กันมาหลายชัวหลายวงศ์
่
อยู่มาถึง พ.ศ.
๒๓๖๐ ในรัชกาลที่ ๒ กรุงรัตนโกสินทร์ เกิดนํ้ าท่วมพัดกําแพงเมืองและวัดวาอารามบ้านเรือนในเมือง

๑๕
เก่าหักพังลงเป็ นอันมาก พระยาสุมนเทวราช เจ้าเมืองน่ านจึงไปสร้างเมืองขึน้ บนดอนมิให้น้ํ าท่วมถึง
ย้ายไปอยูเ่ มืองใหม่เมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๒
ภูมฐิ านเมืองเก่าทีป่ รากฏในปจั จุบนั ด้านตะวันออกตัง้ อยู่รมิ ท้องหลง (ลํารางนํ้ า) กําแพง
เมืองห่างจากท้องหลง ๔ วา ท้องหลงนี้เป็ นลํานํ้าน่ านเก่า มีลํารางไปบรรจบกับแม่น้ํ าน่ าน ปจั จุบนั ทาง
ใต้ทบ่ี า้ นดอนและทางเหนือทีบ่ า้ นดอนแก้ว เมือ่ ย้ายเมืองจากเวียงเหนือกลับคืนมาตัง้ ทีเ่ วียงใต้ภายหลัง
อีกนัน้ น่ านจะเป็ นด้วยนํ้ าน่ านได้กลับไปเดินในทางสายใหม่เดีย๋ วนี้แล้ว ซึ่งอาจเป็ นโดยขุดทางนํ้ าขึ้น
ใหม่ก็ได้ เพราะระยะทางที่น้ํ าสายใหม่และสายเก่ ามาบรรจบกันนัน้ มีระยะเพียง ๑ กิโลเมตรเศษๆ
เท่านัน้
เมืองใหม่นนั ้ ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นพระเนตร ห่างจากเมืองเก่าไป ๓ กิโลเมตร ตัวเมืองทอดไปตาม
ลําแม่น้ําน่ าน ห่างจากแม่น้ําประมาณ ๘๐๐ เมตร มีเหตุมณฑลแห่งคูเมือง คือ ด้านเหนือจดบ้านนํ้ าล้อม
ด้านตะวันออกยาวไปตามถนนสุมนเทวราชเดีย๋ วนี้ ด้านใต้จดทุ่งนาริน ด้านตะวันตกยาวไปตามแนว
ของขอบสนามบินด้านนอก เวลานี้มแี ต่เพียงซากเมืองเท่านัน้
เจ้า เมือ งน่ า นตัง้ อยู่ท่ีเ วีย งเหนื อ สืบกัน มาได้ ๓๖ ปี จนถึง ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ.
๒๓๙๘ พระยาอนันตยศ (ภายหลังได้เลื่อนขึน้ เป็ นเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านครน่ าน คือบิดาของพระเจ้าสุรยิ พงศ์ผรติเดช และเจ้ามหาพรมสุรธาดา) จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตย้ายกลับมา
ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองเก่าและย้ายมาเมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๐ เป็ นทีป่ ระทับของเจ้าเมืองน่ านสืบกันมาจนบัดนี้
ตัวเมืองน่ าน ใน พ.ศ. ๒๔๐๐
กําแพงเมือง
ตัวเมืองน่ านหันหน้าเมืองออกสู่แม่น้ํ าน่ านซึง่ เป็ นเบือ้ งตะวันออก มีกําแพง ๔ ด้าน ด้าน
ยาวทอดไปตามลํานํ้าน่ านเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ตัวกําแพงสูงจากพืน้ ดินประมาณ ๒ วา มีเชิงเทินกว้าง
๓ ศอก ประกอบด้วยในเสมาตรงมุมกําแพงก่อป้อมไว้ทงั ้ ๔ แห่ง มีปืนใหญ่ประจําป้อมๆละ ๔ กระบอก
มีประตู ๗ ประตู ที่ประตูก่อเป็ นซุ้ม ประกอบด้วยใบทวารแข็งแรง กําแพงด้านตะวันออกมีประตูชยั ,
ประตูน้ํ าเข้ม ด้านตะวันตกมีประตูท่อนํ้ า, ประตูหนองห่าน ด้านใต้มปี ระตูเชียงใหม่, ประตู่ท่าลี่ มีคลู อ้ ม
๓ ด้าน เว้นด้านตะวันออกซึง่ เป็ นลําแม่น้ําน่ านเดิมกัน้ อยู่
การก่ อสร้างกําแพงเมืองเมื่อครัง้ แรกมาตัง้ เมืองนี้ มีเรื่องเล่ากันสืบมาเป็ นทํานองเทพ
นิยายว่า ครัง้ นัน้ ตกอยู่ในวัสสันตฤดู มีโคอศุ ภราชตัวหนึ่งวิง่ ข้ามแม่น้ํ าน่ านมาจากทางทิศตะวันออก
ครัน้ มาถึงทีบ่ ้านห้วยไค้กถ็ ่ายมูลและเหยียบพื้นดินทิ้งรอยไว้ เริม่ แต่ประตูชยั บ่ายหน้าไปทิศเหนือแล้ว
วกไปทางทิศตะวันตกเป็ นวงกลมสีเ่ หลีย่ มมาบรรจบรอยเดิมทีป่ ระตูชยั แล้วก็นิราศอันตรธานไป ลําดับ
กาลนัน้ พระยาผากองดําริท่จี ะสร้างนครขึ้นใหม่ ครัน้ ได้ประสบรอยโคอันหากกระทําไว้เป็ นอัศจรรย์
พิเคราะห์ดกู ท็ ราบแล้วว่าสถานทีบ่ ริเวณรอบโคนัน้ เป็ นชัยภูมดิ ี สมควรทีจ่ ะตัง้ นครได้ จึงได้ยา้ ยเมืองมา
ตัง้ ที่บา้ นห้วยไค้นัน้ และก่อกําแพงฝงั รากลงตรงแนวทางทีโ่ คเดินถ่ายมูลไว้มไิ ด้ทง้ิ รอยแนวกําแพงจึง
มิสู้จะตรงนัก เพราะเป็ นกําแพงโดยโคจร เรื่องนี้จะมีความจริงหรือไม่เพียงไรก็ตามเห็นว่าเป็ นเรื่อ ง
เกี่ยวกับประวัตขิ องเมืองนี้ ซึ่งชาวเมืองก็ยงั นิยมเชื่อถือว่าเป็ นความจริง และนํ าเอาคติท่เี ชื่อว่าโคเป็ น
ผูบ้ นั ดาลเมืองมาทํารูปโคติดไว้ตามจัวบ้
่ านเรือนเพื่อเป็ นศิรมิ งคลอยูท่ วไป
ั ่ จึงนํามากล่าวไว้ดว้ ย

๑๖
ประตูเมืองเป็ นด่านสําคัญชัน้ ในของเมือง ในเวลาทีบ่ า้ นเมืองไม่ใคร่จะปกติราบคาบจึงต้อง
มีการรักษากันแข็งแรง ประตูเมืองทัง้ ๗ นี้ มีนายประตูเป็ นผู้รกั ษา มีหน้ าที่ในการปิ ดเปิ ดประตูตาม
กําหนดเวลา คือ ปิดเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. และเปิ ดในเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ถ้าเป็ นเวลาทีป่ ระตู
ปิ ดตามกําหนดเวลาแล้ว จะเปิ ดให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าออกไม่ได้ และทัง้ มีอาชญาของเจ้าผู้ครองบังคับเอา
โทษแก่ ผู้ท่ปี ี นข้ามกํ าแพงไว้ด้ว ย นายประตู เ ป็ นผู้ท่เี จ้าผู้ค รองได้แ ต่ ง ตัง้ ไว้ไ ด้รบั ศัก ดิ ์เป็ นแสนบ้าง
ท้าวบ้าง มีบ้านเรือนประจําอยู่ใกล้ๆ ประตูนัน่ เอง ให้มผี ลประโยชน์ คอื ในฤดูเดือนยีห่ รือเดือนสาม ซึ่ง
เป็ นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เจ้านายท้าวพญาและราษฎรภายในกําแพงเมืองทัง้ ปวง เมื่อขนข้าวจากนาเข้ามา
ในเมืองทางประตูใด ก็ให้นายประตูนนั ้ มีสทิ ธิเก็บกักข้าวจากผูน้ ํ าเข้ามาได้หาบละ ๑ แคลง (ประมาณ ๑
ทะนาน) นอกจากนี้ นายประตูยงั ได้สงิ่ ของโดยมากเป็ นอาหารจากผูท้ ผ่ี ่านเข้าออกประตูเป็ นประจําวัน
โดยนําตะกร้าหรือกระบุงไปแขวนไว้ทห่ี น้าประตูอนั สุดแล้วแต่ใครจะให้อกี ด้วย
อาชญาของเมืองทีต่ อ้ งมีนายประตูดงั กล่าวแล้วนี้ ได้เลิกไปเมือ่ สมัยพระเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชเป็ นเจ้าเมือง
คุ้ม - หอคํา
ตรงใจกลางเมืองเป็ นทีอ่ ยูข่ องเจ้าผูค้ รองนคร เรียกว่าคุม้ หลวงและหอคํา “คุม้ ” ตรงกับภา
ษ าไทยใต้เรียกว่า “วัง” คุ้มหลวง ก็คอื วังใหญ่นัน่ เอง และ “หอคํา” นัน้ ตรงกับภาษาไทยใต้เรียกว่า
“ตําหนักทอง” อันสร้างขึน้ ไว้ในบริเวณคุม้ หลวงเป็ นเครือ่ งประดับเกียรติยศ
บรรดาเมืองประเทศราชในลานนาไทยทัง้ ปวง ย่อมมีบริเวณที่คุม้ หลวงสําหรับเมือง ใคร
ได้เป็ นเจ้าเมืองจะเป็ นโดยได้สบื ทายาทหรือไม่กต็ าม ย่อมย้ายจากบ้านเดิมไปอยู่ในคุม้ หลวงทุกคน แต่
ส่วนเหย้าเรือนในคุม้ หลวงนัน้ แต่ก่อนสร้างเป็ นเครื่องไม้ ถ้าเจ้าเมืองคนใหม่ไม่พอใจจะอยู่ร่วมเรือนกับ
เจ้าเมืองคนเก่าก็ย่อมจะให้รอ้ื ถอนเอาไปปลูกถวายวัด (ยังปรากฏเป็ นกุฏวิ หิ ารของวัดที่เมืองน่ านบาง
แห่ง) แล้วสังกะเกณฑ์
่
ให้สร้างเรือนขึน้ อยู่ตามชอบใจของตน ส่วนหอคํานัน้ มิได้มที ุกเมืองประเทศราช
เพราะหอคําเป็ นเครื่องประดับเกียรติพเิ ศษสําหรับตัวเจ้าผู้ครอง ต่อเจ้าผู้ครองเมืองคนใดได้รบั เกียรติ
เศษสูงกว่าเจ้าผูค้ รองเมืองโดยสามัญ ก็สร้างหอคําขึง้ เป็ นทีอ่ ยูเ่ ฉลิมเกียรติยศ
หอคําเมืองน่ าน เพิง่ มีขน้ึ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ มีเรื่องปรากฏในพงศาวดารเมืองน่ านว่าเมื่อ
พระยาอนันตยศย้ายกลับมาตัง้ อยู่ท่เี มืองเก่าแล้ว ต่อมาอีกปี หนึ่ง พ.ศ. ๒๓๙๙ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระยาอนันตยศเลื่อนขึ้นเป็ นเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านครเมืองน่ านมีเกียรติยศสูงกว่าเจ้าเมืองน่ านคนก่อนๆ ซึง่ เคยมียศเป็ นแต่พระยา ฉะนัน้
ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ เจ้าอนันตวรฤทธิเดชจึงสร้างหอคําขึน้ และให้เปลีย่ นชื่อคุม้ หลวงว่า “คุม้ แก้ว” เพื่อให้
วิเศษเป็ นตามลักษณะของหอคํา
หอคําที่สร้างขึน้ ในครัง้ นัน้ ตัวเรือนเป็ นเครื่องไม้ เป็ นตัวเรือนรวมอยู่ในคุ้มแก้ว ๗ หลัง
โดยเฉพาะตัวเรือนทีเ่ ป็ นหอคํามีหอ้ งโถงใหญ่ นับว่าเป็ นทํานองท้องพระโรงสําหรับเป็นทีว่ ่าราชการ
เมื่อเจ้าอนันวรฤทธิเดชถึงแก่พริ าลัยแล้ว เจ้าสุรยิ พงศ์ผริตเดชได้เป็ นเจ้าผู้ครองนครเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๖ ก็เข้าไปอยู่ในคุม้ แก้ว แต่ให้กลับเรียกว่า “คุม้ หลวง” เป็ นไปตามเดิม ครัน้ ล่วงเวลามาอีก
๑๐ ปี ถึง พ.ศ. ๒๔๔๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
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สถาปนาเจ้าสุรยิ พงศ์ผริตเดช จึงรือ้ หอคําเก่าไปถวายวัดและสร้างหอคําเป็ นตึกขึน้ แทน ยังถาวรอยู่มา
จนทุกวันนี้ ซึง่ ขณะนี้ทางราชการได้ใช้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติจงั หวัดน่ าน
ภายในบริเวณคุม้ แก้ว มีโรงม้า โรงแต๊ก โรงแต๊กนัน้ ถือเป็ นทีเ่ ก็บเครือ่ งอาวุธ หอดาบ ง้าว
ปืนและกระสุนดินดํา อันมีไว้สาํ หรับบ้านเมืองในอันทีจ่ ะใช้ในการทัพศึก
ณ ลานหน้ าคุ้ม แก้ว เป็ นที่ต ัง้ โรงช้าง ซึ่ง เป็ นพาหนะที่สํ าคัญ ของบ้านเมือ งในสมัยนั น้
บ้านเมืองทีเ่ ป็ นเมืองชัน้ ราชธานี ย่อมจะรวบรวมสะสมช้างไว้มากทุกเมือง ยิง่ เป็ นท้องทีใ่ นภาคพายัพนี้
แล้วช้างเป็ นสิง่ จําเป็ นในการลําเลียงและการทัพศึก ในสมัยนัน้ เป็ นอันมาก
สนาม
ณ เบื้องขวาของคุม้ ตรงข้าววัดพรหมมินทรและที่โรงเรียนจุมปี วนิดาตัง้ อยู่เดีย๋ วนี้เป็ น
ทีต่ งั ้ ศาลาว่าการบ้านเมือง เรียกว่า “สนาม” ถัดไปเป็ นศาลาสุรอัยการ ๒ หลัง (สุรเพ็ชฌฆาต, อัยการ –
คนใช้, คนเวร) คือเป็ นทีส่ ํานักของพวกเพ็ชฌฆาต และเป็ นทีเ่ ก็บสรรพเอกสารของบ้านเมือง ซึง่ มีคน
เวรอยูป่ ระจํา ถัดไปเป็ นคอก (เรือนจํา) จะได้กล่าวต่อไปในเรือ่ งการปกครอง
ฉาง
ณ ศาลากลางจังหวัด เดิมเป็ นที่ตงั ้ ฉางของบ้านเมือง มีอยู่ ๒ โรงด้วยกัน สําหรับเป็ นที่
เก็บเสบียงและพัสดุสงิ่ ของทีใ่ ช้ในกิจการบ้านเมือง เป็ นต้นว่าจําพวกเสบียงก็ม ี ข้าว เกลือ มะพร้าว พริก
หอม กระเทีย ม ตลอดจนหมู เป็ ด ไก่ ที่เ ป็ น ๆ สะสมไว้เ ป็ น บางคราว และจํ า พวกเครื่อ งก็ม ี ขัน
นํ้ามันยาง ขีผ้ ง้ึ ดินประสิว กระดาษ เป็นต้น สิง่ ของเหล่านี้เป็ นสิง่ สําคัญของบ้านเมือง โดยเฉพาะเสบียง
เป็ นกําลังของรีพ้ ลสําหรับป้องกันบ้านเมือง ซึง่ จะต้องมีให้พรักพร้อมอยู่เสมอ ทางบ้านเมืองได้กะเกณฑ์
เอาสิง่ ของเหล่านี้แก่พลเมือง เอามาขึน้ ฉางไว้ทกุ ปี เรียกว่า “หล่อฉาง”
บ้านเรือน
ในยุค นัน้ ได้ความว่าเมืองน่ านมีภูมฐิ านบ้านเรือ นเป็ นปึ กแผ่นคับคังแล้
่ ว แต่ ภายนอก
กําแพงนัน้ เป็ นป่ารกอยู่โดยมาก มีบ้านเรือนเบาบางไม่อุ่นหนาฝาครังเหมื
่ อนภายในกําแพงเมืองแต่
บ้านเรือนนัน้ ไม่ใคร่จะเป็ นทีเ่ จริญนัก เพราะเครื่องมือทีจ่ ะตัดฟนั ไม้ไม่มมี ากเหมือนเดีย๋ วนี้ จะทําอะไรก็
ไม่ใคร่สะดวก เป็ นต้นว่ากระดานก็ต้องถากเอาด้วยมีดและขวานเป็ นพื้น ไม่มเี ลื่อยจะใช้ ราษฎรไม่ม ี
กําลังพอที่จะทําบ้านเรือนด้ว ยเครื่องไม้จริงได้ จึงต้องทําด้วยไม้ไผ่ เว้นแต่ เจ้านายท้าวพญาผู้ซ่งึ มี
อํานาจใช้กะเกณฑ์ผคู้ นได้ จึงจะปลูกบ้านได้งามๆ นอกจากนี้ยงั มีกฎเกณฑ์หา้ มไว้ว่าบ้านเรือนราษฎรที่
อยู่ภายในกําแพงเมืองก็ด ี ภายนอกก็ด ี จะมุงหลังคาด้วยกระเบื้องไม้ไม่ได้ด้วยถือว่าเป็ นการกระทํา
เทียบเคียงหรือตีเสมอกับเจ้านาย มีอาชญาไว้ว่าเป็ นความผิด ฉะนัน้ บ้านเรือนจึงมุงหลังคาด้วยใบพลวง
หรือแฝกเป็ นพืน้
วัด
วัดวาอารามภายในกําแพงเมืองครัง้ นัน้ คงมีจํานวนเท่ากับปจั จุบนั นี้ แต่ ส่วนมากเศร้า
หมองไม่รุ่งเรือง มีวดั ที่สําคัญอยู่ ๒ วัด คือ วัดช้างคํ้ากับวัดภูมนิ ทร์ แท้จริงกิจการฝ่ายพระศาสนานี้
อาจกล่าวได้ว่า ได้ย่างขึน้ สู่ความเจริญนับแต่ พ.ศ. ๒๔๐๐ เป็ นต้นมา ปรากฏตามพงศาวดารเมืองน่ าน

๑๘
ว่า เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผูค้ รองนครน่ าน เป็ นผูม้ ากด้วยศรัทธาแก่กล้าด้วยการบริจาคในอันทีจ่ ะเชิด
ชู พ ระศาสนาให้ รุ่ ง เรือ งเป็ น อย่ า งยิ่ง ในชัว้ ชนมายุ ก าลของท่ า นจึง เต็ ม ไปด้ ว ยเรื่อ งการสร้ า ง
บูรณะปฏิสงั ขรณ์โบสถ์ วิหาร เจดียสถาน ตามวัดทัง้ ในเมืองและนอกเมือง และสร้างคัมภีรพ์ ระสูตร
พระธรรมขึน้ ไว้เกือบตลอดสมัย ความเจริญในฝ่ายพระศาสนาทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั นี้ ย่อมเป็ นผลนับเนื่อง
ในเนื้อนาบุญของท่านทีไ่ ด้ปลูกฝงั ไว้ดว้ ยดีแล้วส่วนหนึ่ง
ตลาด
การค้าขายแลกเปลีย่ นคงกระทํากันแต่ทก่ี าดมัว่ (ตลาด) แห่งเดียวแท้จริง ทีเ่ รียกว่าตลาด
นี้ ยังไม่ถูกต้องดี เพราะตลาดในครัง้ นัน้ ยังไม่มตี วั เรือนโรง เพียงแต่มขี า้ วของอะไรก็นํามาวางขายกัน
ตามสองฟากข้างถนนเท่านัน้ ตําบลทีน่ ัดตลาดอยู่ในกําแพงเมืองทีถ่ นนผากองเดีย๋ วนี้ตรงหน้าคุ้มข้าง
วัดช้างคํ้า นัดซื้อขายกันแต่เวลาเช้าเวลาเดียว สิง่ ของทีน่ ํ ามาขายกันเป็ นจําพวกกับข้าวโดยมาก ส่วน
ร้านขายสิง่ ของนัน้ ปรากฏว่ายังไม่มเี ลย
ถนน
ถนนหนทางในครัง้ นั น้ เท่ า ที่ม ีค วรจะเรีย กว่ า เป็ น ตรอกทางเดิน มากกวา เพราะมี
ส่วนกว้าง อย่างดีกแ็ ต่เพียง ๔ - ๕ ศอก ถนนชนิดนี้แต่ภายในกําแพงเมืองซึง่ ตัดจากประตูหนึ่งไปยังอีก
ประตูหนึ่ง นอกจากนี้กม็ แี ต่ทางเดินธรรมดา
การปกครอง
การปกครองของแคว้นน่ านสมัยโบราณจะดําเนินโดยวิธใี ดหาทราบไม่ นอกจากจะเป็ นไป
ในทางสันนิษฐานแต่พอเชื่อได้ว่า คงมีคติการปกครองเป็ นแบบทีเ่ รียกว่า “บิดาปกครองบุตร” (Paternal
Government) ข้อนี้พงึ เห็นได้ตามลักษณะการที่ปกครองว่าผู้เป็ นประมุขวางตนเป็ นดังหนึ่งบิดาของ
ประชาชน เช่นหลักการปกครองอย่างหนึ่งที่ตกทอดสืบมาจนในชัน้ หลัง ปรากฏในอาณาจักรหลักคํา
(กฎหมายสําหรับเมือง) ว่าในครัวเรือน ถ้ามีบุตรหลานเป็ นคนหยาบช้ากล้าคะนอง มักประพฤติความชัว่
ต่างๆ เป็ นต้นว่า สูบฝิ่ น เสพสุรา เล่นการพนันเป็ นอาจิณ เมื่อหัวหน้าในครัวเรือนห้ามปรามสังสอนไม่
่
เชื่อฟงั หัวหน้ าในครัวเรือนนัน้ ตัง้ นํ าผู้นัน้ อายัดให้แก่ เจ้าหน้ าที่ปกครอง ให้กระทําการสังสอนขึ
่
้นไป
ตามลําดับ จนถึงผูเ้ ป็ นประมุขของบ้านเมือง ดังนี้หลักการปกครองเช่นนี้ แม้ยุคสมัยจะได้ล่วงมาแล้วใน
การต่ า งๆ ก็ ม ิไ ด้ ล บเลือ นไปเสีย ยัง ยืน ยงมาจนกระทัง่ เมือ งน่ า นได้ เ ป็ น เมือ งประเทศราชของ
กรุงเทพมหานคร
เป็ นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถจะค้นคว้าหาหลักฐานมาประกอบการบรรยายเรื่องการ
ปกครองสมัยโบราณนี้ได้ การปกครองทีจ่ ะนํามากล่าว จึงจําต้องเริม่ แต่ในสมัยอันใกล้กบั ปจั จุบนั นี้
การปกครองก่อนการจัดปันหัวเมืองเป็ นมณฑลเทศาภิ บาล (พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ.
๒๔๓๕)
การปกครองในสมัยทีน่ ํามากล่าวนี้ เป็ นเรื่องการปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อนั เริม่
แต่ พ ระยามงคลวรยศเป็ น เจ้า ผู้ค รองเป็ น ต้ น มา รูป ของการปกครองเป็ น เมือ งประเทศราชขึ้น แก่
กรุงเทพมหานคร เจ้าผู้ครองนครมีอํานาจในการบริหารบ้านเมืองทุกอย่าง ตลอดจนการออกกฎหมาย

๑๙
สํ า หรับ บ้ า นเมือ ง การเก็ บ ผลประโยชน์ ร ายได้ใ นเขตของภู ม ิภ าค เว้ น แต่ น โยบายการเมือ งกับ
ต่างประเทศเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สังมา
่ มีหน้าทีช่ ่วยเหลือในงาน
พระราชสงครามและภายในกําหนด ๑ ปี ต้องนํ าต้นไม้ทองเงินและเครื่องราชบรรณาการไปน้อมเกล้าฯ
ถวายแด่พระมหากษัตริยย์ งั กรุงเทพมหานครครัง้ หนึ่ง เพิง่ มาเลิกประเพณีน้ีเสียเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ใน
รัชกาลที่ ๕ นี้เอง
ส่วนการปกครองท้องที่ภายในเขตเมืองนัน้ ได้แบ่งการปกครองออกเป็ นหมู่บา้ น ซึ่งมี
แก่บ้านเป็ นหัวหน้ า หลายๆหมู่บา้ นเป็ นเมือง มีพ่อเมืองเป็ นหัวหน้า และรวมเมืองเล็กๆ เหล่านี้ขน้ึ แก่
สนาม ส่วนเมืองขึน้ ที่อยู่ภายนอกเขตต่างปกครองตนเองเช่นเดียวกัน แต่เมื่อครบปี ต้องนํ าส่วยมาส่ง
เมืองน่ านเป็ นคํานับ
การจัดระเบียบการปกครอง
ระเบียบการปกครองฝ่ายธุรการนัน้ ได้จดั เป็ น “สนาม” เป็ นทีว่ ่าการบ้านเมืองอันมีพญา
แสนท้าวคณะหนึ่งเป็ นผู้บริหาร การงานบ้านเมืองทุกสิง่ ทุกอย่าง กิจการได้ดําเนินสําเร็จไปด้วยการ
ประชุมปรึกษาเป็ นประมาณ การงานทีป่ ฏิบตั ใิ นสนามนี้อาจแบ่งออกได้เป็ น ๒ ลักษณะ คือ การงานที่
ต้องเสนอเจ้าผู้ครองนครเพื่อวินิจฉัยและบัญชาการอย่างหนึ่ง และการงานที่เป็ นไปตามระเบียบแบบ
แผนอันไม่มสี ารสําคัญสามัญสามารถทีจ่ ะกระทําเสร็จไปได้ทส่ี นาม โดยไม่ต้องนํ าเสนอผูค้ รองอีกอย่าง
หนึ่ง คณบดีของสนามเรียกว่า “พญาปี๊ น” คือ พญาผูเ้ ป็ นใหญ่ในสนาม ๔ นาย กับยังมีพญาแสนหลวง
อื่นๆ อีก ซึ่งเจ้าผู้ครองได้แต่งตัง้ ไว้ มีศกั ดิ ์จัดไว้เป็ นทําเนียบมาทราบรายนามและจํานวนแน่ นอนเมื่อ
เจ้าอนันตวรฤทธิเดชเป็ นผูค้ รองนคร ว่ามีรวมด้วยกัน ๑๒ นาย มีรายนามดังต่อไปนี้
พญาปี๊ น
๑.พญาหลวงจ่าแสนราชาไชยอภัยนันทวรปญั ญาวิสุทธิมงคล ปฐมอรรคมหาเสนาบดี
เป็ นผูส้ าํ เร็จราชการบ้านเมืองทัวไป
่ และเป็ นประธานในขุนสนามทัง้ ปวง
๒. พญาหลวงอามาตย์
เป็ นรองผูส้ าํ เร็จราชการ
๓. พญาหลวงมนตรี
เป็ นนายทะเบียนพล (สุรสั วดี)
๔. พญาหลวงราชธรรมดุลย์ เป็ นนายฝา่ ยตุลาการ
พญาชัน้ รอง
๑. พญาหลวงนัตติยราชวงศา ช่วยว่าการทัวไป
่
๒. พญาราชเสนา
ช่วยว่าการทัวไป
่
๓. พญาไชยสงคราม
ช่วยว่าการทัวไป
่
๔. พญาทิพเนตร
ช่วยว่าการทัวไป
่
๕. พญาไชยราช
ช่วยว่าการทัวไป
่
๖. พญาหลวงราชบัณฑิต
เป็ นโหรประจําเมือง
๗. พญาหลวงศุภอักษร
ว่าการฝา่ ย
๘. พญามีรนิ ทอักษร
ว่าการฝา่ ย
๙. พญาสิทธิธนสมบัติ
ว่าการคลัง (เงิน)

๒๐
๑๐. พญาราชสาร
ว่าการคลัง (เงิน)
๑๑. พญาหลวงคําลือ
ว่าการคลัง (เงิน)
๑๒. พญาหลวงภักดี
รักษาคลัง (พัสดุ) ฉางข้าวหลวง
๑๓. พญาราชโกฏ
รักษาคลัง (พัสดุ) ฉางข้าวหลวง
๑๔. พญาราชรองเมือง
รักษาคลัง (พัสดุ) ฉางข้าวหลวง
๑๕. พญาราชสมบัติ
รักษาคลัง (พัสดุ) ฉางข้าวหลวง
๑๖. พญาอินต๊ะรักษา
รักษาคลัง (พัสดุ) ฉางข้าวหลวง
๑๗. พญานาหลัง
รักษาคลัง (พัสดุ) ฉางข้าวหลวง
๑๘. พญาสิทธิมงคล
รักษาคลัง (พัสดุ) ฉางข้าวหลวง
๑๙. พญาธนสมบัติ
รักษาคลัง (พัสดุ) ฉางข้าวหลวง
๒๐. พญาพรหมอักษร
รักษาคลัง (พัสดุ) ฉางข้าวหลวง
๒๑. พญาแขก
รักษาคลัง (พัสดุ) ฉางข้าวหลวง
๒๒. พญาสิทธิเดช
ตุลาการ
๒๓. พญานราสาร
ตุลาการ
๒๔. พญาไชยพิพธิ
ตุลาการ
๒๕. พญาไชยปญั ญา
นายช่าง
๒๖. พญานันต๊ะปญั ญา
นายช่าง
๒๗. พญาธรรมราช ธรรมการ ธรรมการ
๒๘. แสนหลวงเมฆสาคร
ว่าการเมืองฝาย
ทางฝา่ ยเจ้าผูค้ รองนครในการบัญชาการกิจการบ้านเมืองก็มคี ณะราชวงศ์ อันประกอบด้วย
เจ้า หอหน้ า (อุ ป ราช) เจ้า ราชวงศ์ เจ้า ราชบุ ต ร เจ้า บุ ร ีร ตั น์ ฯลฯ ซึ่ง เป็ น เจ้า สัญ ญาบัต รตัง้ ใน
กรุงเทพมหานคร เป็ นทีป่ รึกษาอีกคณะหนึ่ง มีทว่ี ่าการอยู่ภายในหอคํา เมื่อกิจกรรมบ้านเมืองเรื่องใด
ตกมาถึงคณะทีป่ รึกษานี้และยุตโิ ดยบริหารเห็นชอบของเจ้าผู้ครองแล้วก็เป็ นอันเด็ดขาดบังคับไปตาม
กรณีนนั ้ ๆ ได้ทเี ดียว
ลักษณะการจัดการบ้านเมืองในรอบกาลสมัยทีก่ ล่าวนี้ ทีส่ มควรนํามากล่าวก็คอื
๑. การทัพ
๒. ผลประโยชน์ของบ้านเมือง
๓. ทาส
๔. ตุลาการ
๑. การทัพ
หลักการปกครองของบ้านเมืองมีขอ้ สําคัญอยู่ ๒ ข้อ คือ อาชญาของเจ้าผูค้ รองนครข้อหนึ่ง
กับการทีบ่ งั คับให้บรรดาชายฉกรรจ์ให้มาช่วยกันป้องกันบ้านเมืองในเวลามีศกึ สงครามข้อหนึ่ง อาชญา
นัน้ มีความหมายตามที่คติปกครองแบบนี้ว่า เป็ นคําสังคํ
่ าบังคับบัญชาของผู้เป็ นประมุขที่จะใช้ในการ
ปกครองบ้านเมืองได้โดยใช้สทิ ธิขาด อย่างที่เรียกว่า “อาชญาสิทธิ ์” ผู้ใดฝ่าฝื นย่อมได้รบั โทษถึง ๒

๒๑
ประการ คือ โทษอันผิดต่อกฎหมายของบ้านเมืองประการหนึ่ง และโทษอันผิดต่ออาชญาของเจ้าผูค้ รอง
นครอันมีลกั ษณะคล้ายพระบรมราชโองการของพระเจ้าแผ่นดิน อีกประการหนึ่ง เหตุทเ่ี จ้าผูค้ รองนคร
ทรงไว้ซง่ึ อาชญาและหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรักษาบ้านเมืองเช่นนี้ หน้าทีข่ องพลเมืองจึงต้องเจริญรอย
โดยบริห ารของผู้เ ป็ นประมุขทุ ก ประการ ส่ ว นที่สํ าคัญ ยิง่ ก็ค ือ หน้ าที่ใ นการป้อ งกันบ้านเมือ ง ซึ่ง จะ
หลีกเลีย่ งเสียมิได้
ฝ่ายชายฉกรรจ์มอี ายุได้ ๒๐ ปี บริบูรณ์ต้องขึ้นทะเบียนเป็ น “ลูกจุ๊”
เข้าสังกัดอยู่ใน
เจ้านายท้าวพญาคนใดคนหนึ่งจะลอยตัวอยู่ไม่ได้ มีหน้ าทีร่ บั ใช้สอยกิจการในสังกัดมูลนายของตนไป
จนกว่าอายุได้ ๖๐ ปี จึงปลด หรือมิฉะนัน้ ก็ต่อเมื่อมีบุตรมารับใช้การงานได้ ๓ คนแล้ว เมื่อชายฉกรรจ์
เข้าสังกัดเป็ นลูกจุข๊ องผูน้ นั ้ อยูต่ ลอดไป จะย้ายมูลนายผูต้ น้ สังกัดได้กต็ ่อเมือ่ ได้รบั อนุญาตจากสนาม
บรรดาผู้ท่จี ะรับเป็ นลูกจุ๊เอามาเข้าสังกัดในตนได้ โดยเฉพาะต้องเป็ นเจ้านายหรือท้าว
พญาในสนามเท่านัน้ ในเวลาปกติลูกจุ๊ก็อยู่ตามถิน่ ฐานบ้านช่องของตนไม่ต้องเข้ามาประจําทํางานใน
เมืองมีกําหนดเวลาเป็ นแน่ นอน นอกจากบางคราวจะถูกมูลนายเรียกมาใช้กจิ การเป็ นครัง้ คราว การที่
มูลนายจะใช้ลูกจุ๊ให้ทํากิจการนัน้ ไม่จํากัดว่าจะต้องเป็ นกิจการฝ่ายบ้านเมืองแต่อย่างเดียว ย่อมใช้ได้
ตลอดถึงการส่วนตัวทุกสิง่ ทุกอย่างด้วย เช่น ในการทํานา ปลูกสร้างบ้านเรือน เป็ นต้น อีกประการหนึ่ง
ควรกล่ าวได้ว่ า พวกลูก จุ๊ท่ีเ ป็ นผลประโยชน์ ของผู้เ ป็ น มูล นายอย่างยิง่ เพราะนอกจากจะได้อ าศัย
แรงงานของผู้ลูกจุ๊ก็ได้รบั ผลแต่เพียงได้รบั ความคุ้มครองของมูลนายในคราวเมื่อมีทุกข์รอ้ น เช่น ถูก
พวกอื่นรบกวนเบียดเบียนโดยไม่เป็ นธรรม หรือในคราวที่มคี ดีความเกิดขึน้ เป็ นต้น ฉะนัน้ ผูท้ เ่ี ป็ นมูล
นายต้องตัง้ บุคคลอีกพวกหนึ่งเรียกว่า “หัวหมวด” ไว้ตามละแวกถิน่ ฐานทีล่ ูกจ๊ะตัง้ บ้านเรือน สําหรับ
เรียกลูกจุใ๊ นเมือ่ ต้องการตัวได้โดยสะดวกและพรักพร้อม
ในเวลามีการทัพศึกเกิดขึน้ เมื่อต้องการกําลังกองทัพเป็ นจํานวนคนเท่าใด เจ้าผู้ครอง
นครก็เกณฑ์คนเอาแก่มลู นายทีม่ ลี ูกจุ๊เฉลีย่ เอาตามส่วน ส่วนผูท้ จ่ี ะคุมกองทัพนัน้ ถ้าเป็ นการสําคัญเจ้า
ผู้ครองนครก็เป็ นผู้ไปเอง หรือถ้าไม่สําคัญก็ให้เจ้านายในวงศ์สกุ ลหรือท้าวพญาผู้ใดผู้หนึ่งควบคุมไป
ตามแต่จะเห็นสมควร
เรื่องของลูกจุ๊น้ี สําหรับเจ้าผู้ครองนครไม่จําเป็ นต้องมีไว้ เพราะมีอาชญาเกณฑ์เอาได้
เวลาปกติเจ้าผูค้ รองนครจึงมีคนอีกจําพวกหนึ่งสําหรับใช้สอยและอยูเ่ วรยามรักษาคุม้ โดยเฉพาะเรียกว่า
คน “เจ้าใช้การใน”
๒. ผลประโยชน์ ของบ้านเมือง
การทํามาหากินของราษฎรในเมืองน่ านทีก่ ระทํากันมากและเป็ นอาชีพ ส่วนใหญ่กค็ อื การ
ทํานา แต่ทางบ้านเมืองมิได้เก็บอากรค่านา ฉะนัน้ ราษฎรในเขตเมืองชัน้ ใน เมื่อทํานาได้ขา้ วจึงต้องแบ่ง
ข้าวส่งมาขึน้ ฉางหลวง เรียกว่า “หล่อฉาง” เพื่อเก็บไว้เป็ นเบียงสําหรับบ้านเมืองสํารองไว้ในคราวเกิด
ทัพศึกและต้อนรับแขกเมือง หรือให้พลเมืองยืมในปีท่ที ํานาไม่ได้ขา้ ว การเก็บข้าวเพื่อหล่อฉางนี้ เก็บ
แต่ผทู้ ม่ี คี รอบครัวแล้ว เป็ นข้าวครอบครัวละ ๓ หมื่น (สัด) ส่วนราษฎรในเขตเมืองชัน้ นอกอันอยู่ไกลจะ
ส่งข้าวมาหล่อฉางเป็ นความลําบากมาก แต่ เพราะว่าเมืองเหล่านัน้ เป็ นที่เกิดหรือมีสงิ่ ของบางอย่างที่
บ้านเมืองต้องการใช้ เช่น มูลค้างคาว ชัน นํ้ ามันยาง กระดาษ เกลือ ฯลฯ จึงเกณฑ์เอาสิง่ ของเหล่านี้

๒๒
แก่ราษฎรในท้องที่นัน้ ๆ ตามสมควร ส่งมาแทนข้าว เรียกว่า “ส่วยหล่อฉาง” หรือ “ส่วยบํารุงเมือง”
เมืองน่ านมีส่วนเกลือมาจากเมืองบ่อปีละ ๗ ล้าน ๗ แสน ๗ หมื่น (นํ้ าหนัก ๓๑๐ ๒/๕ หาบ) ส่วนดิน
ประสิวจากเหมืองยอดเมืองสะเกินปี ละ ๒๐ หาบ เมืองมิน บ้านหัวเมือง (ท้องที่อําเภอนาน้อย) ปี ละ
๓๐ หาบ ส่วนเหล็กจากเมืองอวน ปี ละ ๓๐ หาบ บ้านวัวแดง (ท้องทีอ่ ําเภอสา) ปีละ ๒๐ บาท (การตี
เหล็กเป็ นอาวุธหอกและดาบและซ่อมแซมอาวุธเป็ นหน้าที่ของราษฎรในบ้านก้นฝาย (ฝายมูล) ท้องที่
อําเภอท่าวังผาและบ้านห้วยลับมืนท้องทีอ่ ําเภอสา นอกจากนี้ยงั มีส่วยขีผ้ ง้ึ จากเมืองขึน้ ทางฟากแม่น้ํ า
โขงอีกปีละ ๑๒ หาบ กับคน ๓๐๐ คน สําหรับทําฝายทุกเมือง
๓. ทาส
ลักษณะการเป็ นทาสมีคติสบื เนื่องมาจากคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์อนั โบราณราชกษัตริยไ์ ด้
ทรงบัญญัติไ ว้เรียกว่ านํ าธงชัยไปรบศึก แล้ว ได้มาเป็ นทาสเชลยหนึ่ ง ทาสซึ่ง ไถ่ มาด้ว ยทรัพ ย์ห นึ่ ง
ลักษณะทาสทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ เมืองน่ านก็เป็ นอยูด่ งั กล่าวมาแล้ว ดังจะนํามากล่าวพอเป็ นเค้า คือ
๓.๑) ทาสเชลย เป็ นคนซึง่ แต่ก่อนมาเจ้านายและกรมการเมืองได้ไปรบตีเมืองสิบสอง
ปนั นาเมืองเวียงจันทร์ได้ แล้วกวาดต้อนครอบครัวมาแบ่งปนั เป็ นความชอบของแม่ทพั นายกองเรียกว่า
“ค่าปลายหอกงาช้าง” มีบุตรหลานสืบต่อมาเรียกกันว่า “ค่าหอคนโรง” อันชื่อว่าทาสได้มาแต่ครัง้ ปู่และ
บิดาสืบมา ค่าหอคนโรงเหล่านี้มอี ายุ ๑๐ ขวบขึน้ ไปมีค่าตัวชาย ๖๒ รูเปี ย หญิง ๖๒ รูเปี ย ถ้าอายุต่ ํา
กว่า ๑๐ ขวบ คิดคนหนึ่งขวบละ ๕ รูเปี ย ตามจํานวนอายุผู้เป็ นนายถือว่าเป็ นกรรมสิทธิ ์เด็ดขาดมี
อํานาจทีจ่ ะขายทาสเหล่านี้ได้ทงั ้ สิน้ บรรดาทาสเชลยจะมีบุตรหลานสืบทอดออกไปอีกเท่าใดก็ดกี ค็ งเป็ น
ทาสเชลยทัง้ สิ้น และผู้เป็ นนายก็รบั มรดกกันสืบมา ผู้ท่เี ป็ นมูลนายจะยกทาสเชลยให้แก่ผู้ใดก็ได้เมื่อ
ทาสเชลยได้นําเงินมาไถ่ค่าตัวตามราคาจึงจะพ้นความเป็ นทาส
๓.๒) ทาสสิ นไถ่ คือทาสทีน่ ายเงินได้ออกมาไถ่ ถ้าทาสไม่มเี งินมาให้แก่นายเงินครบค่า
แล้ว ก็ไม่มเี วลาที่จะพ้นยากจากทุกข์เป็ นไทยได้ ฝ่ายลูกทาสทีซ่ ่งึ เกิดแต่ทาสสินไถ่นัน้ ถ้าเกิดในเรือน
เบีย้ พอเกิดมาในเรือนทาสมีค่าตัวอยูเ่ รือ่ ยไป
ทาสทัง้ สองจําพวกนี้ ได้มวี ธิ กี ารลดหย่อนผ่อนผันให้เสื่อมคลายลง นับแต่ ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัตทิ าสในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. ๑๑๙ ในรัชกาลที่ ๕
และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัตทิ าส ร.ศ. ๑๒๔ ขึน้ อีกเป็ นคํารบสอง และ
การที่เป็ นทาสได้เลิกเด็ดขาดไปเมื่อหลังแต่ได้ประกาศพระราชบัญญัตนิ ้ีในมณฑลพายัพในรัชกาลที่ ๖
ร.ศ. ๑๓๑ แล้วเป็ นลําดับมา ทัง้ นี้เป็ นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยเป็นล้นเกล้าฯ
๔. การตุลาการ
กฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตขิ น้ึ ไว้ใช้สําหรับภายในบ้านเมืองเรียกว่า “อาณาจักรหลักคํา” แต่เดิม
มาได้ทราบว่าเคยใช้คมั ภีรพ์ ระธรรมศาสตร์และราชศาสตร์ ซึ่งเป็ นหลักกฎหมายในอินเดียเหมือนกัน
อาณาจักรหลักคําเพิง่ จะมาตัง้ ขึน้ ในชัน้ หลังโดยถือหลักจากกฎหมายที่กล่าวแล้วบ้าง กับเหตุการณ์ ท่ี
เกิด ขึ้นตามสภาพบ้านเมืองบ้าง แต่ แ ปลกที่มบี ทบัญญัติบทลงโทษและคําสังสอนรวมคละปะปนไป
่
ด้วยกัน แต่อย่างไรก็ด ี กฎหมายนี้ศกั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ุด เพราะแม้แต่ความผิดเล็กน้อยอาจถูกประหารชีวติ ได้

๒๓
ปรากฏว่ าเมือ งน่ านในยุค นัน้ สงบเรีย บร้อ ยเป็ นอย่า งดี อาจกล่ าวได้ว่ า ได้เ ป็ นนิ ส ยั ปจั จัย สืบ ต่ อ มา
จนกระทังบั
่ ดนี้
วิธพี จิ ารณาในประเภทความอาชญาอุกฉกรรจ์คงดําเนินอย่างวิธที จ่ี ะแคะไค้เอาความจริง
ด้วยการทรมานให้สารภาพตามลักษณะทีเ่ รียกว่า “จารีตนครบาล” เหมือนอย่างเมืองทัง้ ปวงในสมัย
เดียวกัน เมื่อคดีตกถึงสนาม ขุนสนาม ๓๒ นาย พิจารณาเป็ นรูปเรื่องเห็นว่าใครผิดใครถูกแพ้ชนะกัน
อย่างไรแล้ว ก็พร้อมกันลงความเห็นในการทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามผลทีไ่ ด้พจิ ารณาตามบทบัญญัตใิ น
อาณาจักรหลักคําลงในพับดํา (สมุดดํา) หรือแผ่นกระดาษดํา แล้วนําขึน้ ไปอ่านถวายเจ้าผูค้ รองนครอัน
พร้อมด้วยคณะทีป่ รึกษาหอคํา เมือ่ เจ้าผูค้ รองนครและคณะได้พจิ ารณาเห็นว่าจะควรชีโ้ ดยสถานใดแล้ว
เจ้าผูค้ รองนครก็ชข้ี าดบัญชาให้บงั คับเป็นไปตามด้วยสถานนัน้ ๆ
ส่วนความแพ่งนัน้ วิธพี จิ ารณาคงดําเนินไปในทางอันเดียวกัน เว้นแต่การไต่สวนไม่ใช่
เคีย่ วเข็ญเอาตามจารีตนครบาล แต่ถา้ เป็ นความทีก่ ํากวมหรือคลุมเครือซึง่ คณะตุลาการไม่สามารถชีผ้ ดิ
ชีถ้ ูกด้วยกฎหมายได้แล้ว ก็มวี ธิ ตี ดั สินด้วยการให้คู่ความทนต่อการสาบานหรือการพิสูจน์อย่างใดอย่าง
หนึ่งในการพิสจู น์นนั ้ อาจเป็ นด้วยการให้เอานิ้วมือจิม้ ตะกัวที
่ ล่ ะลาย หรือเสีย่ งเทียน หรือวิธที จ่ี ะยังความ
ครันคร้
่ ามให้แก่ ผู้ทุจริตอื่นใดก็ได้ ซึ่งหวังในความศักดิ ์สิทธิ ์บันดาลของพระและเทพเจ้าเป็ นใหญ่ สุด
แล้วแต่ผพู้ พิ ากษาจะเห็นสมควร เมือ่ ผูใ้ ดชนะการพิสจู น์กต็ ดั สินให้เป็ นผูช้ นะคดี
มีเกร็ดของเรื่องนี้อยู่เรื่องหนึ่งกล่าวกันว่า มีผู้พพิ าทกันด้วยเรื่องตู่กรรมสิทธิ ์กระบือกัน
ขึน้ เรื่องหนึ่ง ผลของการพิจารณาตุลาการไม่สามารถที่จะชี้ให้ได้ว่ากระบือตัวนัน้ เป็ นของผู้ใดเพราะ
นํ้ าหนักคําให้การของคู่ความรับกันในเรื่องลักษณะของกระบือเท่าๆ กัน ผลที่สุด จึงให้โจทก์จําเลย
กระทําพิธสี าบาน และพิสจู น์ดว้ ยการเสีย่ งเทียนกันต่อหน้าพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ข้อตกลงมีว่า ถ้าเทียน
ของ ผู้ใดดับก่อนผูน้ ัน้ ก็แพ้แก่ความสัตย์จริง และจะตัดสินให้อกี ฝ่ายเป็ นผู้ชนะ เทียนนัน้ ได้ควันขึ
่ น้
จากขีผ้ ้งึ มีน้ํ าหนักเท่ากัน เส้นด้ายไส้เทียนก็นับมีจํานวนเท่ากัน การพิสูจน์ ปรากฏว่าโจทก์ชนะเพราะ
เทียนจําเลยดับก่อน ตุลาการจึงจะพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็ นไปตามข้อตกลงนัน้ จําเลยไม่ยอมกลับ
พูดว่า “พระองค์น้อยเกิดเมื่อวามาเมื่อซืนจะไปฮูฮ้ ตี บ้านกองเมืองหยัง” เพื่อจะบังคับคดีให้เป็ นไปโดย
ละม่อมและให้จาํ เลยจํานนแก่การพิสูน์จริงๆ ตุลาการก็ยอม จึงให้คู่ความไปทําการพิสูจน์กนั ใหม่อกี
ครัง้ หนึ่ง ครัง้ นี้เลือกกระทํากันต่อหน้าพระพุทธรูปองค์หนึ่งใหญ่ทส่ี ุดทีม่ อี ยูใ่ นเมืองทีเดียว ผลการพิสูจน์
ครัง้ นี้ปรากฏว่าจําเลยชนะ โจทก์กลับมีเสียงขึน้ บ้างว่า “สีส่ บิ ลืมหน้า ห้าสิบลืมหลังเฒ่าชะแร แก่ออกลํ้า
เยียใดจักจําได้” ในทีส่ ุดกระบือตัวนัน้ เลยตัดสินให้ตกเป็ นกระบือของหลวง
ได้คดั ส่วนหนึ่งของอาณาจักรหลักคําลงไว้ สําหรับท่านที่สนใจต่อคติธรรมโบราณของ
จังหวัดน่ านด้วย

อาณาจักรหลักคํา
พระราชกถาสมเด็จพระเชษฐบรมราชาอนันตยศวรราชเจ้า องค์เป็ นอิสสราธิบตั ติองค์
เป็ นเจ้าแก่รฐั ประชาในไชยนันทเทพบุรนี ครราชธานีนครเมืองน่ าน มีพระราชกรุณาแก่มหาขัตติยราช
วงษาและท้าวพญาราชเสวกาผู้ใหญ่ผู้น้อยทัง้ มวล ว่าโบราณราชวรปิ ตตุ จฉาองค์เป็ นน้ าได้เสวยราช
สมบัติ เป็ นเจ้าแก่รฐั ประชามาช้านาน ก็เป็ นเถิงแก่ กรรมนํ าตนไปสู่โลกภายหน้ า ละสถานบ้านช่อ ง

๒๔
บ้านเมืองและเราท่านทัง้ หลายเสียแล้ว ครัน้ อยู่มาเถิงจุลศักราช ๑๒๑๔ ตัว เดือนเจ็ด ออกสามคํ่า ตัว
เราจึ ง ได้ พ าเอาขัต ติ ย ราชวงษาและขุ น เสนาอํ า มาตย์ ล่ อ งลงไปเฝ้ าพระมหากษั ต ริย์ เ จ้ า ณ
กรุงเทพมหานคร แล้วจึงมีพระมหากรุณาโปรดเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม หือ้ ตัวเราได้เป็ นเจ้าได้เสวย
ราชสมบัตสิ บื ราชตระกูลวงษาเป็ นเจ้าแผ่นดินในเมืองนานรักษาราชตระกูลวงษารัฐประชานครสถาน
บ้านเมือ ง และวรพุ ทธ-ศาสนา ให้ก ารกุ่ งรุ่ง เรือ งให้อยู่เย็นเป็ นสุขสืบต่ อไปภายหน้ า ตามดังโบราณ
ประเพณีอนั มีมาแต่ก่อนนัน้
โปรดประการนี้ บัดนี้เราเป็ นเจ้ามารําพึงเล็งหันวรพุทธศาสนานครสถานบ้านเมืองแห่ง
เราทัง้ หลาย ทุกวันมานี้ หนภายนอก มีเจ้านายท้าวขุนไพร่ไทยทัง้ หลาย ผู้บ่ดสี มคบกับด้วยกันกระทํา
เป็ นโจรกรรมอันบ่ด ี ไปลักเอาวัวควายของท่าน ลักทางเหนือเอาไว้ทางใต้ ลักทางใต้เอาไปไว้ทางเหนือ
ลักทางวันตกเอาไปไว้วนั ออก ลักทางวันออกเอาไปไว้วนั ตก แลเอาของท่านไปซุ่มซ่อนไว้ ปาดหูตดั
เขาเหมียด๑หมาย เสียใหม่ เพื่อจักหื้อของท่านสาปสูญแล้วเอาเป็ นของตัว อนึ่งไปซือ้ เอามาฆ่ากิน
อนึ่งสมคบกันเล่นแท่นเล่นเบีย้ เล่นหมากแกวเล่นพนันขันต่อกัน เอาสรรพสิง่ ของเงินทองกัน ลวดเป็ น
หนี้เป็ นสินกับด้วยกันหาสง๒ จะใช้แทนบ่ได้ ลวดสมคบกันเป็ นโจรไปลักเอาสิง่ ของแห่งท่าน อนึ่งด้วย
ผูค้ นทัง้ หลายก็ด ี อันเป็ นร้าง๓ เป็ นบ่าว๔ ก็ด ี แอ่ว๕ คํ่ามาคืน แอ่วร้างจา๖ สาว ถือศาสตราอาวุธ
กระทําตัวแปลกปลอม บ่ ห้อื รู้บ่ฮ้ือหันหน้ า บ่ ห้อื รู้จกั ว่าเป็ นผู้ร้ายผู้ด ี ในกรรมทัง้ หลายฝูงนี้ จกั พาให้
บ้านเมืองวินาศฉิบหายและร้อนรนแก่รฐั ประชาบ้านเมืองต่อๆ ไปมีเป็ นหลายประการต่างๆ เหตุนนั ้ เรา
เป็ นเจ้าจึงปงพระราชอาญาไว้แก่เจ้าพระยามหาอุปราชาหอหน้า หือ้ หาเจ้านายพีน่ ้องขัตติยราชวงษาแล
ลูก หลาน ท้า วพญาเสนาอามาตย์ผู้ใ หญ่ ผู้น้อ ยทัง้ มวลมาพร้อ มกัน ปรึก ษาพิจ ารณาแลตัง้ พระราช
อาชญาเป็ นราชอาณาจักรกดขี่สงสอนบาปบุ
ั่
คคลผู้บ่ด ี อย่าหื้อเป็ นเสี้ยนหนามแก่ แผ่นดิน ร้อนรนแก่
บ้านเมืองแห่งเราแลรัฐประชาต่อๆ ไป เพื่อให้วรพุทธศาสนาแลบ้านเมืองแห่งเรานี้หอ้ื ได้อยู่เย็นเป็ นสุข
พึง่ ด้วยเดชบุญคุณแห่งเราทัง้ หลายสืบต่อไป ว่าฉะนี้
ครัน้ อยูม่ าเถิงจุลศักราชเดียวนี้ เดือนเจียงแรม ๑๐ คํ่า เจ้ามหาอุปราชาหอหน้า จึงได้หา
เอาเจ้านายพี่น้องขัตติยราชวงษาลูกหลาน แลท้าวพญาเสนาอามาตย์ขน้ึ ปรึกษาพร้อมกันยังโรงไชย
เจ้าพระยาหอหน้าปรึกษากันพิจารณาด้วยอันจักตัง้ พระราชอาณาจักรนัน้ ตกลงแล้ว ครัน้ เถิงเดือนยีอ่ อก
๑ คํ่ า มีเ จ้า พระยาอุ ป ราชาหอหน้ า เป็ น ประธาน และเจ้า พระยาราชบุ ต ร เจ้า พระยาศรีส องเมือ ง
เจ้าพระยาสุร ิยพงษ์ เจ้าพระยาวัง ซ้าย เจ้าพระยาวัง ขวา เจ้า พระยาอริยวงษา เจ้า พระยาเทิง
เจ้าพระยาเมืองราชา เจ้าพระเมืองแก้ว เจ้าพระเมืองน้อย เจ้าพระวิไชยราชา เจ้าเมืองเชียงแขง เจ้า
เมืองเชียงของ เจ้าเมืองเลน เจ้าราชวงษ์เมืองเลน เจ้าเมืองหลวง เจ้าเมืองเชียงลาบ เจ้าเมืองภูคา
เจ้าเมือ งลํ้า แลขัติยราชวงษา ท้าวพญาเสนาอามาตย์ราชเสวกผู้ใ หญ่ ผู้น้อ ยทัง้ มวลพร้อ มกันเอา
เนื้อความปรึกษาตัง้ ราชอาชญานัน้ ขึน้ กราบหลอง๗ เถิงราชสํานักเราเป็ นเจ้าแล้ว จึงได้พร้อมกันตัง้ พระ
ราชอาชญาไว้หอ้ื เป็ นอาณาจักรหลักคํา ไว้สงสอนห้
ั่
ามปรามเจ้านายท้าวขุนลูกหลานไพร่ไทยทัง้ หลาย
อย่ากระทํากรรมอันบ่ดสี บื ต่อไปภายหน้าว่าตัง้ แต่ศกั ราช ๑๒๑๔ ตัวปี เต่าไจ้เดือนยี่ ออก ๑ คํ่า วันพุธนี้
ไป

๒๕
ภายหน้าห้ามอย่าหือ้ เจ้านายท้าวขุนไพร่ไทยทัง้ หลายได้สมคบกันกระทํากรรมบ่ด ี เป็ น
โจรลักเอาทรัพย์สงิ่ ของเงินทองแลช้างวัวควายของท่านไปฆ่ากินก็ด ี ลักเอาไปขายเสียก็ด ี ลักเอาไป
เหมียดหมายเสียใหม่กด็ ี อนึ่งซือ้ เอามาฆ่ากินก็ด ี ผูจ้ กั ขายก็รวู้ ่าท่านจักเอามาฆ่ากินแล้วป้ อย๘ ขายหือ้ ก็
ดีในกรรมทัง้ หลายมวลฝูงนี้อย่าหือ้ ได้กระทําเป็ นอันขาด
คันว่า๙ บุคคลผูใ้ ด ไปลักเอาควายท่านมาฆ่ากินจักเอาตัวใส่ราชวัตร๑๐ ไวแล้วหือ้ ใช้ค่า
ควายตามราคา แล้วจักเอาตัวไปฆ่าเสีย บ่หอ้ื เป็ นเสีย้ นหนามแก่แผ่นดินต่อไป
คันว่าลักเอาควายท่านขายเสียก็ด ี ลักเอาไปตัดเขาปาดหูเหมียดหมายเสียใหม่กด็ ี โทษ
เสมอกัน จักเอาตัวเข้าใส่ราชวัตรไว้ คันว่าได้ของเก่าคืน หือ้ ไหม ๔ ตัวควาย คันว่าบ่ได้ของเก่าคืนฮือ้ ใช้
๑ ไหม ๔ ตัว ควาย ค่ าควายพู่แ ม่ดําพอนใหญ่ น้อ ยถือ ว่ าค่ า ๒๐๐ ดอก๑๑ คันเป็ นว่าเจ้านายหื้อ
คารวะอาชญา๑๒ ยากต่อกึ่ง๑๓ คันเป็ นท้าวขุนหือ้ ใส่สนิ ค่าคอ ๔๔๐ ดอก คันเป็ นไพร่หอ้ื ใส่สนิ ค่าคอ
๓๓๐ ยากต่อกึง่
อนึ่ง ตัวหากลักฆ่าควายตัวก็ด ี ไปซือ้ ควายเปิ้นมาฆ่ากิน ผูข้ ายก็ร่วู ่าท่านจักเอาไปฆ่ากิน
แล้วป้อยขายหือ้ ก็ด ี ถือโทษเสมอกัน คันว่ารูแ้ ล้วจักเอาตัวใส่ราชวัตรไว้ คันเป็ นเจ้านายหือ้ ใส่สินค่าคอ
๑๔
๔๔๐ ดอก ยากต่อกึง่ คันเป็ นไพร่หอ้ื ใส่สนิ คอ ๓๓๐ ดอก ยากต่อกึง่
อนึ่ง จักปริกรรมผีเทพดาอาลักษณ์นนั ้ คันว่าในราชสํานักในเวียงหือ้ ไหว้สา๑๕ คันเป็ น
หน้าบ้านหือ้ ปฏิบตั เิ ถิงสนามก่อน คันว่าหัวเมืองนอก หือ้ บอกเถิงพ่อเมือง หือ้ ได้รกู้ ่อนคันบ่บอกหือ้ รู้ ถือ
ว่าเป็ นโจรลักกินควาย คันได้รแู้ ล้วจักเอาตัวเข้าใส่ราชวัตรไว้ คันเป็ นเจ้านายหือ้ คารวะอาชญายากต่อ
กึง่ คันเป็ นขุนหือ้ ใส่สนิ ค่าคอ ๔๔๐ ดอก คันเป็ นไพร่ใส่สนิ ค่าคอ ๓๓๐ ดอก ยากต่อกึง่
อนึ่ง ห้ามอย่าหือ้ เจ้านายท้าวขุนไพร่ไทยทัง้ หลายบนผีหนังประกรรม๑๖ แลผีพระเจ้า
หาดเชี่ยว๑๗ ว่าจะหือ้ กินควาย อย่าหือ้ กระทําเป็ นอันขาด คันบุคคลผูใ้ ดยังกระทํา จะเอาตัวเข้าใส่ราช
วัตรไว้ คันเป็ นเจ้านายหือ้ คารวะอาชญายากต่อกึง่ คันเป็ นขุนหือ้ ใส่สนิ ค่าคอ ๔๔๐ ดอก คันเป็ นไพร่หอ้ื
ใส่สนิ ค่าคอ ๓๓๐ ดอก ยากต่อกึง่ ฯ
ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

อนึ่ง พ่อเมืองนายบ้าน นายอ่ายนายเกิ น๑๘ ทัง้ หลายทุกตําบล อย่าได้ลาสา๑๙ ประมาท
หือ้ รักษาด่านทางเขตแขวงบ้านเมืองไผมันหือ้ มันขั
่ นแข็งแรง แม้นว่าลูกค้าวานิชทัง้ หลายคือว่าค่าช้าง
ค่าม้าค่าวัว ค่าควายหาบแลสมณะชีพราหมณ์ทงั ้ หลาย ออกจากเมืองไปบ่ม ี ชะลางหนังสือ๒๐ ตีตราแต่
ราชสํานักอย่าได้ปล่อยไปเป็ นอันขาด ว่าคันเป็ นคนหื้อจับตัวใส่คา หื้อมันขั
่ นส่งเข้ามาเถิงราชสํานัก
สนาม คัน เป็ น สมณะชีพ ราหมณ์ ห้ือ เกาะเอาตัว เข้า มาเถิง ราชสํ า นั ก สถาน คัน ว่ า เป็ น ลู ก ค้า แลคน
ต่างประเทศเมืองอื่นเข้ามาเถิงนายอ่ายแล้ว บ่มหี นังสือชะลางตีตรา อย่าปล่อยเข้าด้วยง่ายหือ้ งดไว้ก่อน
แล้วหือ้ มาบอกเถิงพ่อเมืองนายบ้าน แล้วเกาะเอาตัวมาปฏิบตั เิ ถิงราชสํานักสนามก่อน
อนึ่ง ด้วยคนทัง้ หลายหนีลกุ ์ ๒๑ ต่างประเทศบ้านเมืองทีอ่ ่นื เข้ามาแอบแฝงเพิง่ อาศัยอยู่
กับเจ้านายท้าวพญาพ่อเมืองนายบ้านทัง้ หลาย แลอาศัยอยู่กบั วัดวาอารามทีใ่ ดๆ ก็ด ี แม้เป็ นคนไทยใต้
ก็ด ี เป็ นลาวก็ด ี เป็ นคนบ้านใดเมืองใดก็ด ี หากหนีมาผู้ ๑ - ๒ - ๓ คนก็ด ี แลหาชะลางหนังสือ บ่ได้แม้

๒๖
จักมาอาศัยอยูก่ บั บ้านใดเมืองใดก็ด ี วัดวาก็ด ี อย่าหือ้ รับอะหยัง้ ด้วยง่ายหือ้ เจ้านายท้าวขุนพ่อเมืองนาย
บ้านได้นําเอาฝูงคนนัน้ เข้ามาปฏิบตั เิ ถิงราชสํานักสนามก่อน จักได้ไล่เลียงไต่ถามหือ้ รูก้ ่อน คันว่าคน
ฝูงนี้หากมีการหนีเข้ามาเพิง่ พาอาศัยอยูก่ บั เจ้านายท้าวพญาพ่อเมืองนายบ้านทัง้ หลาย ผูใ้ ดปิดบังเสียบ่
เอาตัวเข้ามาปฏิบตั เิ ถิงสนามหือ้ ได้รูภ้ ายลุน๒๒ บังเกิดเป็ นข้าลักกระโมยโจรเป็ นประการใดก็ด ี ตัวมัน
หากหนีหายไปหาตัวบ่ได้ จับเอาตัวเจ้าเรือนทีอ่ าศัยแทนผูน้ นั ้ ตามโทษ
อนึ่ง ลูกค้าทัง้ หลายมาจากต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศอื่น เข้ามาหาซือ้ ช้างซือ้ ม้าซือ้ วัว
ซือ้ ควายนัน้ คันเข้ามาเถิงบ้านใดเมืองใดก็ด ี อย่าหื้อเจ้านายท้าวขุนพ่อเมืองนายบ้านทัง้ หลายอย่าได้
นับซือ้ ขายต่อกันด้วยง่าย หื้อพาเอาตัวลูกค้าทัง้ หลายเข้ามาปฏิบตั เิ ถิงราชสํานักสนามก่อน อนึ่ง หาก
ผูใ้ ดบ่ฟงั ลักซือ้ ลักขายกัน บ่มาปฏิบตั เิ ถิงสนามนัน้ จักเอาโทษตามอาชญา คันบ้านใดเมืองใด บ่กระทํา
ตามพระราชอาชญาได้ ตัง้ อาณาจักรหลักคําไว้น้ี สืบรูจ้ กั เอาโทษจงหนัก ในพระราชอาชญาได้ปรึกษา
พร้อมเพรียงกับด้วยมหาขัตยราชวงศ์อคั รมหาเสนาอํามาตย์ชูตนชูคนได้ตงั ้ พระราชอาณาจักรตักเตือน
สังสอนแก่
่
เจ้านายท้าวพญาราษฎรทัง้ หลาย แลพ่อเมืองนายบ้านทัง้ หลายในขงจักขวัติเมืองน่ านทุก
ตําบลชะและบุคคลผูใ้ ดกระทําล่วงเกินสิง่ หนึ่งสิง่ ใด ก็จกั เอาโทษตามพระราชอาชญา ซึง่ ได้ตงั ้ อาณาจักร
หลักคําไว้น้ี ทุกประการ
หมายเหตุ อธิบายศัพท์โบราณ
๑. เหมียดหมาย หมายถึง ตําหนิ
๒. สัง
อะไร
๓. ร้าง
ม่าย
๔. บ่าว
ชายหนุ่ ม
๕. แอ่ว
เทีย่ ว
๖. จา
พูด
๗. กราบหลอง
ทูล
๘. ป้อย
พลอย
๙. คันว่า
ครัน้ ว่า, ถ้าว่า
๑๐. ราชวัตร
เครือ่ งจองจํา
๑๑. ดอก
เงินดอก (เงินแท่ง)
๑๒. คารวะอาชญา
เงินสินไหมปรับให้แก่เจ้าผูค้ รองเป็ นเงิน ๑๒๐ รูเปีย
๑๓. ยากต่อกึง่
ปรับเป็ นพินยั หลวง ครึง่ หนึ่งของราคาปรับไหม
๑๔. สินค่าคอ
สินไหม
ทูล,บอก
๑๕. ไหว้สา
๑๖. ผีหนังประกรรม
ผีหนังสําหรับคล้องช้าง
๑๗. ผีพระเจ้าหาดเชีย่ ว
ผีทส่ี งิ อยูใ่ นทีท่ วไป
ั ่ คอยรับเครือ่ งบําบวงจากผูส้ าํ เร็จ
ปรารถนาในการบนบาน
๑๘. นายอ่ายนายเกิน
นายด่าน

๒๗
๑๙. ลาสา
๒๐. ชะลางหนังสือ
๒๑. ลุก์
๒๒. ภายลุน

เพิกเฉย
หนังสือคู่มอื เดินทาง
มาจาก
ภายหลัง

สํานักเจ้าผูค้ รองนคร
โดยฐานะเจ้าผู้ครองนคร (เดิม) เป็ นประมุขหรือเจ้าแผ่นดินน้ อยๆ เป็ นเอกเทศอยู่ส่วน
หนึ่งที่สําคัญของเจ้าผู้ครองนครซึ่งเป็ นเจ้าแผ่นดินน้ อยๆ จึงไม่ผดิ กับพระเจ้าแผ่นดินที่ครองราชย์ใน
อาณาจักรใหญ่ๆ แต่อย่างใด กล่าวคือ ด้วยความเป็ นใหญ่เป็ นประธานในเหล่าพสกนิกร ผูเ้ ป็ นประมุข
จักต้องบริหารการปกครองให้เจริญมันคง
่ ดํารงแว่นแคว้นให้เป็ นที่ร่มเย็นเป็ นสุขแก่ ประชาชนทัวไป
่
เป็ นผู้นําแบบความดีงามทัง้ หลายทัง้ ฝ่ายอาณาจักรและศาสนา นอกจากนี้ เพื่อจะยังให้เกียรติยศและ
ความร่มเย็นเป็ นสุขของราษฎรมีผลอันไพบูลย์ เจ้าผู้ครองนครเป็ นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ก็ย่อมจะ
บํ า เพ็ ญ กรณี ต ามคติ ธ รรมของผู้ เ ป็ น ประมุ ข เนื่ อ งในทางศาสนาสื บ มาแต่ โ บราณอั น เรีย กว่ า
“ทศพิธราชธรรม” ประกอบอีกส่วนหนึ่งด้วย
ส่ ว นอิ ส ริย ยศประจํ า ตัว เจ้ า ผู้ ค รองนครนั น้ ก็ ย่ อ มเป็ น ไปตามฐานะของบ้ า นเมือ ง
บ้านเมืองใหญ่ก็มอี สิ ริยยศประดับมาก บ้านเมืองน้ อยก็ลดหลันกั
่ นลงมาตามกําลังวังชาแต่อย่างไรก็ด ี
ทางสํานักผูค้ รองนครน่ านก็ได้มคี ติประเพณีทางฝ่ายขัตติยสืบกันมาช้านาน กล่าวคือ เมื่อมีผู้ขน้ึ ครอง
เมืองก็มพี ธิ อี ภิเษก แม้ในชัน้ หลังการตัง้ เจ้าเมืองจะได้เป็ นโดยพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ ณ กรุงเทพฯ
ก็ด ี ก็มไิ ด้ละประเพณีเสีย ผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ ยังบ้านเมืองอีกวาระหนึ่งเมื่อจะเข้าไปสถิต ณ สํานักเจ้าเมือง
ก็มพี ธิ ขี น้ึ สํานักซึง่ ตรงกับคําว่า “เฉลิมพระราชมณเฑียร” มีการออกพญาแสนท้าว (ขุนนาง) ต้อนรับ
แขกเมืองด้วยพิธ ี มีการออกประพาสเมืองโดยอิสสริยศด้วยกระบวนข้าบริพารเป็นอาทิ
นอกจากพญาแสนท้าวอันเป็ นขุนนางทีเ่ จ้าผูค้ รองนครได้แต่งตัง้ ขึน้ ไว้ เพื่อบริหารกิจการ
บ้านเมืองยังสนาม ซึ่งเป็ นการภายนอกส่วนหนึ่งแล้ว ยังอีกการภายใน อันเป็ นกิจการของคุ้มของเจ้าผู้
ครองนครโดยตรง ก็แต่งตัง้ “ขุนใน” ขึน้ ไว้รบั ใช้การงานและประดับเกียรติยศเจ้าผูค้ รองนครอีกส่วนหนึ่ง
ด้วย ทํานองข้าราชการฝา่ ยราชสํานัก ซึง่ มีความมุง่ หมายเป็ นส่วนใหญ่ทจ่ี ะกล่าวถึงเรือ่ งนี้
กิจการภายในสํานักเจ้าผู้ครองนครน่ าน อาจแบ่งออกได้เป็ น ๕ แผนก คือ แผนกวัง
แผนกเสมียนตรา แผนกมณเฑียรและอาสนะ แผนกการกุศล แผนกรับใช้
แผนกวัง
มีหน้าทีค่ วบคุมตรวจตรากิจการภายในคุม้ ทุกอย่าง รักษาความสงบเรียบร้อยภายในคุม้
พิทกั ษ์ตวั เจ้าผูค้ รองนครด้วยกําลังคน “เจ้าใช้การใน” ทีม่ ปี ระจําอยู่ จัดพิธอี อกพญาแสนท้าวในคราวที่
ประกอบเป็ นเกียรติยศ พิธอี อกแขกเมือง – ต้อนรับแขกเมือง จัดกองเกียรติยศเมื่อเจ้าผูค้ รองนครออก
ประพาส
แผนกเสมียนตรา

๒๘
มีหน้าทีท่ าํ หนังสือของเจ้าผูค้ รองนครทีจ่ ะมีไปในทีต่ ่างๆ และรับคําสังอาชญาที
่
จ่ ะแจ้งไป
ให้สนามทราบกับมีหน้าทีเ่ ก็บสรรพหนังสือภายในหอคํา

แผนกมณเฑียรและอาสนะ
มีหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ดแู ลหอคําและเรือนโรงของเจ้าผูค้ รองนครและบูรณะปฏิสงั ขรณ์เมื่อชํารุด
กับมีหน้าทีแ่ ต่งตัง้ อาสนะเมือ่ เจ้าผูค้ รองนครออกประพาสไปประทับ ณ ทีใ่ ดทีห่ นึ่ง
แผนกการกุศล
มีหน้าทีป่ ระกอบการกุศลของเจ้าผูค้ รองนครต่างๆ กระทําพิธบี ูชาพระเคราะห์ตามคราว
และมีหน้าทีบ่ นั ทึกเรือ่ งรายงานการกุศล
แผนกรับใช้
มีหน้าทีร่ บั ใช้เจ้าผูค้ รองนครในกิจการต่างๆ
ข้าราชการบริหารผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวแล้ว มีรายนามเป็ นทําเนียบดังต่อไปนี้
แผนกวัง
๑. พญาสิทธิวงั ราช
เป็ นผูส้ าํ เร็จการวัง
๒. พญาราชวัง
เป็ นผูช้ ่วย
๓. ท้าวอาสา
เป็ นหัวหน้าคนเจ้าใช้การใน มีหน้าทีจ่ บั กุมบุคคลทีข่ ดั อาชญา
ตามบัญชาของเจ้าผูค้ รองนครและมีหน้าทีถ่ อื มัดหวายนําหน้ากระบวนออกประพาสของเจ้าผูค้ รองนคร
๔. ท้าววังหน้า
เป็ นหัวหน้ าคนเจ้าใช้การใน กับมีหน้ าที่ออกหน้ ากระบวน
ออกประพาสของเจ้าผูค้ รองนคร ในอันทีจ่ ะประกาศมิให้ผคู้ นจอแจข้างหน้าทางหรือตัดหน้าฉาน
กับมีคนใช้การในสําหรับทีจ่ ะเรียกใช้กระทํากิจการภายในคุ้ม ๑,๐๐๐ คน ในเวลาปกติม ี
คนเจ้า ใช้ก ารในมาเข้า เวรยาม ๑๕ คน พวกเหล่ า นี้ ผ ลัด เปลี่ย นกันมาเข้าเวรครัง้ ละ ๓ วัน ๓ คืน
หมุนเวียนกันไป
แผนกเสมียนตรา
พญาสิทธิอกั ษร

เป็ นหัวหน้า

แผนกมณเฑียร
๑. พญาราชมณเฑียร เป็ นหัวหน้า
๒. แสนหลวงราชนิเวศน์ เป็ นผูช้ ่วย
อาสนะ
พญาอาสนมณเฑียร

เป็ นหัวหน้า

แผนกการกุศล
๑. แสนหลวงสมภาร

เป็ นหัวหน้า

๒๙

กุศลต่างๆ

๒. แสนหลวงกุศล
๓. แสนหลวงขันคํา

เป็ นผูช้ ่วย
เป็ นผูถ้ อื พานทองนําหน้าเจ้าผูค้ รองนครไปในคราวบําเพ็ญ

แผนกรับใช้
๑. แสนหลวงใน
ผูร้ บั ใช้จบั จ่ายอาหารเลีย้ งดูคนในคุม้
๒. แสนหลวงต่างใจ
เป็ นผูร้ บั ใช้กจิ การต่างๆ ภายนอก นอกจากนี้ ยังมีพนักงาน
เสมียนและเจ้าหมวดนายหมูอ่ กี พอสมควร
การปกครองเมื่อจัดหัวเมืองเป็ นมณฑลเทศาภิ บาล
เมือ่ มหาประเทศทางตะวันตกมีองั กฤษและฝรังเศสได้
่
ประเทศใกล้เคียงเป็ นเมืองขึน้ และ
แผ่อํานาจใกล้เข้ามาโดยรอบพระราชอาณาจักรสยามอยู่เป็ นลําดับ เกิดมีคนในบังคับต่างประเทศเข้ามา
เกีย่ วข้องกับการปกครองของสยามขึน้ เป็ นเงาตามตัว หัวเมืองประเทศราชของสยามทัง้ ปวงเป็ นเมืองที่
อยู่ในข่ายพระราชอาณาเขต มีการเกี่ยวข้องกับคนในบังคับบัญชามากกว่าหัวเมืองชัน้ ใน แต่วธิ กี าร
ปกครองของเมืองประเทศราชเหล่านัน้ ยังเป็ นพลการและโบราณล้าสมัยอยู่มาก อาจมีการพลัง้ พลาด
ถึงกับเป็ นการกระทบกระเทือนในทางการเมืองและสัญญาทางพระราชไมตรีได้
อีกประการหนึ่ง ในสมัยเดียวกัน แม้ในพระราชอาณาเขตภายในเองก็ยงั มีการปกครอง
โดยให้เมืองใหญ่ปกครองเมืองน้อย ตามลําดับเมืองทีเ่ ป็ นเอก โท ตรี จัตวา อยู่ทวไป
ั ่ เมืองใหญ่เพียงแต่
ต้องฟงั บังคับบัญชาตรงจากเจ้ากระทรวง การที่เป็ นเช่นนี้ อยู่ในฐานะที่ต้องกระจายหัว เมืองอยู่มาก
ในขณะนัน้ การคมนาคมถึงกันก็ไม่ใคร่สะดวก คําสังจากกรุ
่
งเทพฯ จะถึงเมืองหนึ่งๆ ก็ชา้ เหตุผลที่เป็ น
ข้อสําคัญยิง่ ก็คอื เหตุทม่ี ามอบหมายให้หวั เมืองบังคับบัญชากันเอง การตรวจตราของเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ หญ่
ในกรุงไปไม่ใคร่ถงึ เมื่ออาณาประชาชนมีคดีทุกข์รอ้ นหรือถูกเจ้าพนักงานกดขีข่ ่มเหงหรือตัดสินความ
ไม่เป็ นยุตธิ รรม เจ้ากระทรวงก็ต้องเรียกตัวคู่ความและสํานวนไปชําระว่ากล่าวในกรุงกว่าจะได้รบั ความ
ยุตธิ รรมก็เป็ นความเดือดร้อนแก่ราษฎรเป็ นอันมาก
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู่ห ัว ทรงทราบฝ่ า ละอองธุ ล ีพ ระบาทถึง เหตุ
ดังกล่าวนัน้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองประเทศราชขึน้ เป็ น
มณฑลเทศาภิบาลเป็ นครัง้ แรก และทรงตัง้ ข้าหลวงใหญ่ออกไปบัญชาต่างพระเนตรพระกรรณนับแต่
ระหว่างปี ๒๔๓๕ - ๒๔๓๗ และในปีต่อๆ มา ก็ทรงตัง้ มณฑลอื่นๆ ขึน้ อีกเป็ นลําดับ
จังหวัดน่ านขึ้นอยู่ใน “มณฑลลาวเฉียง” ซึ่งมีจงั หวัดอื่นๆ ขึ้นอยู่อีก คือ เชียงใหม่
ลําพูน ลําปาง แพร่ เชียงราย (ภายหลังแยกอาณาเขตจังหวัดเชียงใหม่ตงั ้ เป็ นจังหวัดขึน้ อีกจังหวัด
หนึ่ง คือจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ตัง้ ศาลารัฐบาลทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้ประกาศเปลีย่ นชื่อเป็ น “มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ”
พ.ศ. ๒๔๔๔ ได้ประกาศเปลีย่ นชื่อเป็ น “มณฑลพายัพ”
พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้ประกาศตัง้ มณฑลพายัพเป็ นภาคพายัพ และตัง้ สมุหเทศาภิบาลเป็ น
อุปราชประจําภาค

๓๐
ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ นี้เอง ได้ประกาศแยกจังหวัดน่ าน แพร่ ลําปาง ออกจากมณฑลพายัพ
ตัง้ มณฑลขึน้ อีกมณฑลหนึ่งเรียกว่า “มณฑลมหาราษฎร์” ขึน้ อยู่ในภาคพายัพ ตัง้ ศาลารัฐบาลอยู่ท่ี
จังหวัดแพร่
พ.ศ.๒๔๖๘ ได้ ป ระกาศเลิ ก ภาคพายั พ และตํ า แหน่ งอุ ป ราชประจํ า ภาคเป็ น
สมุหเทศาภิบาลกับยกเลิกมณฑลมหาราษฎร์รวมจังหวัดที่อยู่ในมณฑลมหาราษฎร์ไปขึ้นแก่ มณฑล
พายัพตามเดิม
พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ประกาศยุบมณฑลและให้จงั หวัดต่างๆ ขึน้ ตรงต่อกระทรวงมหาดไทย
เมื่อก่อนตัง้ มณฑลลาวเฉียงขึ้นนัน้ กระทรวงมหาดไทยได้ตงั ้ ข้าหลวงมาประจําจังหวัด
น่ านแล้ว เริม่ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็ นต้นมา เพื่อกํากับตรวจตราจัดวางระเบียบราชการในพืน้ เมืองให้เข้า
รูปแบบในกรุงเทพฯ ต่างหูต่างตากระทรวงมหาดไทยและจัดการอันเกี่ยวกับต่างประเทศ มิให้เป็ นการ
กระทบกระเทือนในทางการเมือง ในขัน้ ต้นทีม่ ขี า้ หลวงมาประจํา การปฏิบตั ริ าชการมีการขลุกขลักกัน
อยูบ่ า้ ง เพราะเป็ นหัวต่อของการทีจ่ ะปรับปรุงระเบียบราชการขึน้ ใหม่ ซึง่ การทัง้ นี้กย็ อ่ มจะกระเทือนใจ
บรรดาเจ้านายอยูบ่ า้ ง แต่ต่อมาเมื่อทัง้ สองฝ่ายได้ทําความเข้าใจกันดีแล้วความกลมเกลียวประสานงาน
ก็ค่อยดีขน้ึ เป็ นลําดับ ขณะนี้ทางบ้านเมืองยังคงมีสนามเป็ นทีว่ ่าการอยูต่ ามเดิม
ครัน้ ต่ อมาถึง พ.ศ. ๒๔๔๐ เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พ ระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ แล้ว กระทรวงมหาดไทยได้มตี ราให้ยบุ เลิกตําแหน่ งขุนสนาม
และตัง้ พนักงาน ๖ ตําแหน่ งขึน้ ว่าการ การมหาดไทย การยุตธิ รรม การทหาร การคลัง การนา การวัง
แทน ให้ขน้ึ อยูใ่ นข้าหลวงประจําเมืองและเจ้าผูค้ รองนคร
เนื่ อ งด้ว ยการแบ่ ง เขตแขวงสํ า หรับ จัด การปกครองและตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ร าชการใน
ปกครองและตําแหน่ งหน้าทีร่ าชการในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ยังเป็นการก้าวก่ายอยูห่ ลายประการ
สมควรจะจัดการวางแบบแผนวิธปี กครองและวางตําแหน่ งหน้าทีร่ าชการให้เป็ นไปตามควรแก่กาลสมัย
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ กระทรวงมหาดไทยจึงให้พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เสง วิรยิ ศิร)ิ เมื่อครัง้ เป็ น
พระยาศรีสหเทพราชปลัดทูลฉลอง ขึน้ มาจัดวางระเบียบการปกครองในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ อัน
เนื่องแต่ได้ใช้พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ แล้วนัน้ และเพื่อทีก่ ระทรวงมหาดไทย
จะได้ตราข้อบังคับสําหรับปกครองมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือขึน้ ใช้ในปี ต่อไป ปี น้ีพระยามหาอํามาตยาธิบดีได้มาที่จงั หวัดน่ าน พร้อมด้วยพระเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดช (ครัง้ นัน้ ยังเป็ นเจ้าสุรยิ ะพงษ์ผริตเดช)
เจ้าผู้ครองนคร พระยาสุนทรนุ รกั ษ์ (เลื่อง ภูมริ ตั น์) ข้าหลวงประจําเมืองและเจ้านายท้าวพญาทัง้ ปวง
ประชุมปรึกษาตกลงวางระเบียบราชการขึน้ ใหม่ ดังนี้
๑. การปกครองท้องที่
ได้แบ่งเขตแขวงเมืองน่ านออกเป็ น ๘ แขวง คือ
๑. แขวงนครน่ าน คือรวมตําบลใกล้เคียงมี เมืองน่ าน เมืองสา เมืองพง เมืองไชยภูม ิ
เมืองบ่อว้า ให้มที ว่ี ่าการตัง้ ทีแ่ ขวงเมืองน่ าน
๒. แขวงนํ้ าแหง คือรวมเมืองหิน เมืองศรีสะเกษ เมืองลี้ ให้มที ่วี ่าการแขวงตัง้ ที่เมือง
ศรีสะเกษ
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๓. เขวงน่ านใต้ คือรวมเมืองท่าแฝก บ้านท่าปลา บ้านผาเลือด บ้านหาดล้า เมือง
จะริม ให้มที ว่ี ่าการแขวงตัง้ ทีบ่ า้ นท่าปลา
๔. แขวงนํ้ าปวั คือ เมืองปวั เมืองริม เมืองอวน เมืองยม เมืองย่าง เมืองแงง
เมืองบ่อ ให้มที ว่ี ่าการแขวงตัง้ ทีเ่ มืองปวั
๕. แขวงขุนน่ าน คือรวมเมืองเชียงกลาง เมืองและ เมืองงอบ เมืองปอน เมืองเบือ
เมืองเชียงคาน เมืองยอด เมืองสะเกิน เมืองยาว ให้มที ว่ี ่าการแขวงตัง้ ทีเ่ มืองเชียงกลาง
๖. แขวงนํ้ าของ คือรวมเมืองงอบ เมืองเชียงลม เมืองเชียงฮ่อน เมืองเงิน ให้มที ว่ี ่า
การตัง้ ทีเ่ มืองเชียงลม
๗. แขวงนํ้ าอิง คือรวมเมือ งเชียงคํา เมืองเชียงแลง เมือ งเทิง เมือ งงาว เมือ ง
เชียงของ เมืองเชียงเคีย่ น เมืองลอ เมืองมิน ให้มที ว่ี ่าการแขวงตัง้ ทีเ่ มืองเทิง
๘. แขวงขุนยม คือรวมเมืองเชียงม่วน เมืองสะเอียบ เมืองสระ เมืองสวด เมืองปง
เมืองงิม เมืองออย เมืองควน ให้มที ว่ี ่าการแขวงตัง้ ทีเ่ มืองปง
แขวงหนึ่งแบ่งออกเป็ น “พ่ง” มีประมาณ ๑๐ พ่งๆ หนึ่งแบ่งออกเป็ นหมู่บา้ นมีประมาณ
๑๐ หมูบ่ า้ น ๆ หนึ่งมีลกู บ้านประมาณ ๒๐ คน
แขวงหนึ่งให้ม ี “นายแขวง” ๑ คน “รองแขวง” ๒ คน หรือหลายคนตามการมากและน้อย
และมี “สมุหบ์ ญ
ั ชี” ๑ คน เสมียนใช้ตามสมควร
พ่งหนึ่งให้ม ี “เจ้าพ่ง” ๑ คน มีศกั ดิ ์เป็ นพญามี “รองเจ้าพ่ง” อีก ๑ หรือ ๒ คน ตามพ่
งน้อยและใหญ่กบั มีล่ามอีก ๒ คน (ต่อมาได้เปลีย่ นพ่งเป็ นแคว้น)
หมูบ่ า้ นหนึ่งให้ม ี “แก่บา้ น” คนหนึ่ง
๒. เจ้าหน้ าที่ปกครอง
ตําแหน่ งเจ้าหน้าทีป่ กครองให้เรียกนามตําแหน่ งดังนี้
๑. กองบัญชาการ – ให้มขี า้ ราชการ ๓ นาย คือ เจ้าผูค้ รองนคร ๑ ข้าหลวงประจําเมือง
๑ ข้าหลวงผูช้ ่วย ๑ รวมเรียกว่า “เค้าสนามหลวง”
๒. กองขึน้ แก่เค้าสนามหลวง – ให้มขี า้ ราชการขึน้ อยู่กบั ในเค้าสนามหลวง ๖ ตําแหน่ ง
คือ พนัก งานมหาดไทย ๑ พนัก งานยุติธรรม ๑ พนักงานทหาร ๑ พนักงานคลัง ๑ พนัก งานนา ๑
พนักงานวัง ๑
พนัก งาน ๖ ตํ าแหน่ งนี้ มพี นัก งานเป็ นหัว หน้ า ๑ และพนัก งานรองเสมียนคนใช้ต าม
สมควร กับมีพนักงานกรมการแขวงตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
๓. หน้ าที่และอํานาจของเจ้าหน้ าที่
ได้วางระเบียบไว้ดงั นี้
๑. เจ้าผูค้ รองนคร มีหน้าทีร่ กั ษาราชการบ้านเมืองให้เรียบร้อยต่างพระเนตรพระกรรณ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบเฉพาะการในพืน้ เมือง เป็ นผูอ้ อกอาชญาหมายคําสังพนั
่ กงาน ๖ ตําแหน่ งตามข้อความ
ซึง่ ได้ปรึกษาหารือในทีป่ ระชุมเค้าสนามหลวงและมีอํานาจบังคับบัญชาราชการในบานเมืองให้เป็ นไป
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ตามที่ได้ตกลงในที่ประชุมเค้าสนามหลวงกับบังคับบัญชาว่ากล่าวเจ้านายบุตรหลานเพี้ยท้าวแสนวงศ์
ญาติตามทีช่ อบด้วยหน้าทีร่ าชการและพระราชกําหนดกฎหมาย
๒.ข้าหลวงประจําเมือง มีหน้าทีต่ รวจตรารักษาราชการต่างพระเนตรพระกรรณทุกอย่าง
เป็ นผูโ้ ต้ตอบในการทีเ่ กีย่ วกับต่างประเทศทัง้ ปวง เป็ นผูม้ ใี บบอกและหนังสือราชการไปมากับกรุงเทพฯ
ข้าหลวงใหญ่ ณ ที่ว่าการมณฑลและเมืองอื่นๆ นอกจากในพื้นเมือ งน่ าน ตามความที่ได้ตกลงในที่
ประชุมเค้าสนามหลวง เป็ นผูแ้ นะนําและสังพนั
่ กงานให้รบั ราชการตามหน้าทีท่ ุกอย่างและมีอํานาจสังให้
่
หยุดยัง้ หรือถอนอาชญาหมายคําสังของเจ้
่
าผูค้ รองนครหรือเจ้านายคนใดซึง่ ข้าหลวงเห็นว่าไม่ชอบด้วย
ราชการหรือไม่ชอบด้วยพระราชกําหนดกฎหมาย ในระหว่างมีใบบอกไปหารือทีว่ ่าการมณฑลหรือบอก
ไปยัง กรุงเทพฯ ได้ทุก อย่าง เป็ นผู้ต รวจและเซ็นชื่อในคําพิพากษาของศาลในระหว่ างที่ก ระทรวง
ยุติธ รรมยัง ไม่ไ ด้จดั ตัง้ ศาล กับเป็ นผู้อนุ ญ าตตัง้ และย้ายตําแหน่ งข้าราชการ ขึ้นและลดเงินเดือ น
ข้าราชการ ซึง่ มีตําแหน่ งตํ่ากว่าชัน้ พนักงานรองลงไป
๓. ข้าหลวงผูช้ ่วย มีหน้าทีแ่ ทนข้าหลวงประจําเมืองในเมื่อข้าหลวงประจําเมืองไม่อยู่
หรือปว่ ย และช่วยงานในตําแหน่ งข้าหลวงประจําเมืองทุกอย่าง
๔. พนักงาน ๖ ตําแหน่ ง มีหน้ าที่ทําการตามคําสังของเค้
่
าสนามหลวงและรับผิดชอบ
โดยเฉพาะในหน้าทีข่ องตําแหน่ ง คือ
๑) พนักงานมหาดไทย ว่าการปกครอง
๒) พนักงานยุตธิ รรม ว่าการพิจารราพิพากษาอรรถคดี และการจัดการศาลตามแบบ
ศาลในพืน้ เมือง
๓) พนักงานทหาร ว่าการปราบปรามโจรผูร้ า้ ย (การตํารวจ)
๔) พนักงานคลัง ว่าการคลัง
๕) พนักงานนา ว่าการเก็บเงินผลประโยชน์แผ่นดินทัง้ ปวง
๖) พนักงานวัง ว่าการโยธา การสุขาภิบาล การธรรมการ การไปรษณีย์
๕. พนักงานกรมการแขวง คงมีหน้าทีใ่ นการปกครองท้องทีแ่ บบเดียวกับคณะกรม
การอําเภอปจั จุบนั นี้ทุกประการ
๔. การปฏิ บตั ิ ราชการ
เนื่องด้วยแต่เดิมมา ข้าหลวงและพนักงาน ๖ ตําแหน่ งต่างทําการแยกย้ายกันอยู่ท่บี ้าน
คนละแห่งจึงให้มารวมทําการ ณ ทีส่ นามแห่งเดียวกัน กําหนดให้ขา้ ราชการต้องรับราชการในสนามวัน
หนึ่งไม่ต่ ํากว่า ๖ ชัวโมง
่
คือตัง้ แต่ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. เว้นแต่วนั พระและวันขัตตฤกษ์ ส่วนการ
ปฏิบตั ริ าชการเมือ่ เปิดสนามแล้วกําหนดให้มเี วลาประชุมปรึกษาราชการ ในทีป่ ระชุมนัน้ ให้มเี จ้าผูค้ รอง
นคร ๑ ข้าหลวงประจําเมือง ๑ ข้าหลวงผูช้ ่วย ๑ กับหัวหน้าตําแหน่ งทัง้ ๖ รวม ๙ คน พร้อมกันประชุม
ปรึกษาสังราชการซึ
่
ง่ จะมีมาในเวลาเฉพาะวันนัน้ และราชการในหน้าทีใ่ ดมา ให้เจ้าหน้าที่เสนอในคราว
ประชุม การประชุมนัน้ ถ้ามีข้าหลวงหรือข้าหลวงผู้ช่วยคนหนึ่ง กับหัวหน้ าหรือรอง ๖ ตําแหน่ งอีก ๓
นาย รวมเป็ น ๔ นาย ให้เป็ นองค์ประชุมสังราชการได้
่
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การประชุมปรึกษาราชการนัน้ ถ้าความเห็นสอดคล้องต้องกันทัง้ ๖ คน ก็ให้จดั สังราช่
การไป ถ้าความเห็นแตกต่างกันประการใดไม่เป็ นทีต่ กลงกันได้กใ็ ห้ขา้ หลวงประจําเมือง ๑ เจ้าผูค้ รองนคร ๑ ข้าหลวงผูช้ ่วย ๑ รวมเป็ น ๓ นาย ซึง่ เป็ นเค้าสนามหลวง พร้อมกันประชุมปรึกษาหารือสังเป็
่ น
เด็ดขาด ถ้าคนทัง้ ๓ มีความเห็นแตกต่างไม่ตกลงกัน ให้เอาความเห็นข้างมากเป็ นคําตกลงกันเด็ดขาด
และถ้าความเห็นแตกต่างกันเช่นนี้บงั เกิดขึน้ เมื่อคนใดในเค้าสนามหลวงมาประชุมไม่ได้จะเป็ นโดยเหตุ
ประการใดก็ด ี มีอยู่แต่เพียง ๒ นาย ก็ต้องถามความเห็นอีกคนหนึ่งก่อนจึงจะเป็ นการตกลงกันได้ หรือ
ถ้าเป็ นการสําคัญมากก็ให้แจ้งความไปยังทีว่ ่าการมณฑลขอหารือและรับคําสังเป็
่ นเด็ดขาด
การสิง่ ใดทีไ่ ด้ตกลงกันในทีป่ ระชุมแล้ว จึงให้จดั ทําไปตามหน้าที่ ห้ามมิให้ผูใ้ ดผูห้ นึ่งออก
อาชญาหรือมีหนังสืออ้างว่าเป็ นราชการไปด้วยประการใดๆ นอกจากทีไ่ ด้ประชุมตกลงเห็นชอบแล้วนัน้
เว้นแต่ถา้ มีราชการร้อนทีจ่ าํ เป็ นจะต้องจัดต้องสังโดยเร็
่
วจึงให้ขา้ หลวงปรึกษาพร้อมด้วยเจ้าผูค้ รองนคร
จัดสังไปแล้
่
วจึงแจ้งต่อทีจ่ ะต้องทําในทันที จึงให้ขา้ หลวงจัดส่งไปได้ แล้วแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบภายหลัง
นอกจากการวางระเบียบราชการทีพ่ ระยามหาอํามาตยาธิบดีได้จดั ขึน้ ดังกล่าวแล้วยังได้
ปรึกษาเป็ นทีต่ กลงกับเจ้าผูค้ รองนครถึงการจัดราชการบ้านเมืองอย่างอื่นอีก ส่วนทีส่ าํ คัญคือ
๑. เรือ่ งการเก็บเงินค่าแรงแทนเกณฑ์ซง่ึ เป็ นเรือ่ งต่อเนื่องนําไปสู่พระราชบัญญัตกิ าร เก็บเงินค่าแรงแทนเกณฑ์มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. ๑๑๙
๒. เรื่องยกค่าตัวทาสและยกบุตรหลานค่าหอคนโรงในการทีจ่ ะผ่อนผันให้พน้ จากความ
เป็ นทาสซึง่ เป็ นเรือ่ งนําไปสู่พระราชบัญญัตทิ าสมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ณ.ศ. ๙
๓. เรื่องสร้างสนามขึน้ ใหม่ เจ้าผูค้ รองนครยอมถวายทีด่ นิ ให้เป็ นทีป่ ลูกสร้างและพร้อม
ด้วยเจ้านายบุตรหลานรับจะช่วยออกแรงช้างในการชักลากไม้จนสําเร็จการ ซึ่งเป็ นผลให้ได้มสี นาม
ถาวรขึน้ เป็ นครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๙ (คือศาลากลางจังหวัดปจั จุบนั )
๔. เรือ่ งเรือนจํา ในขณะนัน้ ทีค่ ุมขังนักโทษยังแยกอยูน่ อกเวียงแห่งหนึ่งในเมืองเวียงแห่ง
หนึ่ง ข้าหลวงจะเลิกตะรางนอกเวียงเสีย เพราะทําไว้เปล่าไม่มนี ักโทษ ฝ่ายตะรางในเวียงก็รกชํารุด
ข้าหลวงและเจ้าผูค้ รองนครจะซ่อมและขยายตะรางในเวียงให้เป็ นไปตามข้อบังคับเรือนจํา ร.ศ. ๑๑๘
ต่อมารุ่งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้กฎข้อบังคับสําหรับ
ปกครองมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือขึ้น ซึ่งเป็ นข้อบังคับพิเศษใช้ต่อเนื่องกับพระราชบัญญัติลกั ษณะ
ปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ในส่วนระเบียบราชการนัน้ คงมีนยั ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วทุกประการ การปฏิบตั ิ
ราชการได้ดาํ เนินการตามรูปนี้เป็ นลําดับมาจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
ภายหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครองมาสู่ระบบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว
ได้มพี ระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดระเบียบ
ราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ โดยจังหวัดดังกล่าวนี้มขี ้าหลวงประจําจังหวัด
และกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหารและได้ยกเลิกมณฑลเสีย

๓๔
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึน้
ใหม่อกี ฉบับหนึ่ง มีสาระสําคัญคือ
๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล ซึง่ ตามพระราชบัญญัตฉิ บับเดิมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖
จังหวัดไม่มฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคล
๒. อํานาจบริหารราชการของจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็ นอํานาจของคณะกรมการจังหวัดได้
เปลีย่ นแปลงมาเป็ นอํานาจของผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. ฐานะของกรมการจังหวัดได้เปลีย่ นแปลงมาเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราช
การจังหวัด
ต่ อ มาได้ม ีก ารปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายว่ า ด้ว ยระเบีย บบริห ารราชการแผ่ น ดิน ตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ สาระสําคัญมิได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมากนัก โดยให้จดั ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดนัน้ ให้รวม
ท้องทีห่ ลายๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้
ตราเป็นพระราชบัญญัตแิ ละให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึง่ เป็ นระเบียบบริหารราชการทีใ่ ช้อยู่จนถึงปจั จุบนั

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดน่ าน. อ่างทอง : วรศิลป์การพิมพ์, ๒๕๓๐.

