
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัน่าน 

สมยัก่อนกรงุสโุขทยั 

ดนิแดนจงัหวดัน่านปจัจบุนั  ในโบราณสมยัเป็นอาณาจกัรเลก็ๆ  ส่วนหน่ึงในลานนาไทย

ตัง้อยู่ในอาณาจกัรใหญ่ที่มจีํานวนมากกว่า ทางทิศตะวนัตกได้แก่ ลานนาไทย ซึ่งมเีชียงใหม่เป็น    

ราชธานีสําคัญ  และพม่าซึ่งอยู่ถัดต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางทิศเหนือและทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือมหีลวงพระบางและสบิสองปนันา  กบัมอีาณาจกัรสุโขทยัและกรุงศรอียุธยาอยู่ทาง

ทศิใต ้ฉะนัน้สภาพการของแควน้น่านจงึตกอยูด่ว้ยเหตุผลว่า ถ้าอาณาจกัรใดมอีํานาจมาก แควน้น่านก็

ตกไปอยู่ในอํานาจของอาณาจกัรนัน้  ที่จะตัง้เป็นเอกราชโดยลําพงัตนเองนัน้ เท่าที่ปรากฏในประวตัิ

ความเป็นมา ที่น้อยทีสุ่ด โดยถูกรัง้กนัไปรัง้กนัมาอยู่  จนกระทัง่อาณาจกัรสยามไดร้วบรวมอาณาจกัร

ลานนาไทยทัง้หมดไว้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  สมัยใดที่แคว้นน่านตกอยู่ในความปกครองของ

อาณาจกัรสยามหรอืลานนาไทยดว้ยกนั สมยันัน้ความรุ่งเรอืงร่มเยน็เป็นสุขกม็เีป็นปกตอิยู่แก่บา้นเมอืง  

เพราะอาณาจกัรทัง้สองน้ีปกครองด้วยความยุติธรรมและปรารถนาดี ปราศจากเสียซึ่งการวิหิงสา

เบยีดเบยีน  ถ้าเมือ่ใดตอ้งตกไปอยู่ในความปกครองของพม่า  บา้นเมอืงกเ็ดอืดรอ้นระสํ่าระสายเพราะ

วธิกีารปกครองของพม่าไม่เป็นการสรา้งสรรค์มแีต่จะทําลาย  และกอบโกยหาผลประโยชน์ในเมอืงขึน้

ดว้ยลกัษณะทารุณกรรมนานาประการ  ซึง่ปรากฏเป็นพฤตกิารณ์อนัขมขื่นเกดิขึน้แก่ชาตทิัง้ปวงทีต่ก

อยู่ในสมยัที่พม่ามอีํานาจอยู่ทัว่ๆ กนั นอกจากน้ีแคว้นน่านยงัถูกรุกรานราวจีากเพื่อนบา้น ซึ่งมาจาก

ทางหลวงพระบางและสิบสองปนันา บางคราวก็สามารถตีทพัเหล่าน้ีแตกไป  บางคราวก็พาลเสีย

บ้านเมอืงหรอืต้องอพยพเข้าป่าถอยร่นไปตัง้อยู่ในเมอืงตอนเหนือบ้าง ตอนใต้บ้าง ไม่ใคร่เป็นปกต ิ

นบัเป็นประวตัคิวามเป็นมาของแควน้น่านในยคุโบราณกาล 

                   เมืองน่านกบัอาณาจกัรลานนาไทย 

 เบือ้งตน้ก่อนทีจ่ะกลา่วถงึประวตัขิองแควน้ ขอกล่าวถงึอาณาจกัรลานนาไทยพอเป็นเคา้

มลูก่อน กล่าวคอืว่าเดมินับแต่ชนชาตใินอาณาจกัรน่านเจา้  ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศจนีไดอ้พยพจากเมอืง

เดมิลงมาสู่พื้นที่ทางใต้และแยกย้ายกนัไปตัง้อยู่ในภูมภิาคต่างๆ แล้ว ส่วนหน่ึงของไทยเดมิได้ข้าม

แม่น้ําโขงลงมาสู่แควน้สยามสุวรรณภูม ิตัง้เมอืงเชยีงแสนหรอืนครโยนกขึน้เป็นราชธานี ภายหลงัขอม

ไดแ้ผ่อํานาจขยายอาณาเขตต่อขึน้มาจนถงึแควน้โยนก และใชก้ําลงักองทพัปราบปรามนครโยนกราบ

คาบในราวกลางพุทธศตวรรษที ่๑๗  ขอมกเ็ขา้ปกครองแควน้สยามสุวรรณภมูฝิ ัง่ใตแ้มน้ํ่าโขงตลอดไป 

 ต่อมาพระเจา้พรหมมหาราชประมุขของชาวไทยในแคว้นโยนก ได้ระดมกําลงัเขา้ขบัไล่

ขอมออกไปจากแคว้นโยนก และชงิหวัเมอืงใหญ่น้อยของขอมไดเ้ป็นอนัมาก แผ่อาณาเขตลงมาตลอด

แดนทีเ่รยีกว่า “ลานนา”  คอืภาพพายพัในปจัจบุนัแลว้สรา้งนครชยัปราการ (เมอืงฝาง)  ขึน้เป็นราชธานี

แห่งอาณาจกัรลานนาในราว พ.ศ. ๑๖๖๑ 

 นครชยัปราการดาํรงอสิระภาพมาจนราว พ.ศ. ๑๗๓๑    ถงึสมยัพระเจา้สริชิยักถ็ูกขา้ศกึ  

(ซึง่ตามพงศาวดารต่างๆ กล่าวว่าเป็นมอญบา้ง ไทยใหญ่บา้ง) ยกทพัมาตดินครชยัปราการ พระเจา้สริ-ิ

ชยัเหน็เหลอืกําลงัทีจ่ะตา้นทาน จงึอพยพพลเมอืงและสมคัรพรรคพวกกนัลงมาทางใต้ภายหลงัเชือ้วงศ์



 ๒ 

เชยีงรายจงึไดไ้ปเป็นกษตัรยิส์ําคญัขึน้ในกรุงสุโขทยั  และเมอืงสุพรรณภูมเิรยีกว่า ”ราชวงศ์เชยีงราย” 

เป็นลาํดบัต่อไป 

  ฝ่ายขา้งอาณาจกัรลานนาตัง้แต่พระเจา้สริชิยัทิง้นครชยัปราการอพยพมาทางใต้แลว้จํา-

เนียรกาลต่อมาพวกไทยทีเ่หลอือยู่กค็วบคุมกนัตัง้บา้นเมอืงขึน้หลายแห่ง  ต่างฝ่ายต่างตัง้เป็นอสิระแก่

กนั  ตลอดทัง้อาณาจกัรในราวพุทธศตวรรษที ่๑๖ หวัเมอืงต่างๆ ทีเ่ป็นนครใหญ่ทีส่าํคญัม ี๓ นคร คอื 

 - นครเงนิยาง (เชยีงแสน)  ตัง้อยูฝ่า่ยเหนือ 

 - นครพะเยา  ตัง้อยูต่อนกลาง 

 - นครหรภุิญชยั  ตัง้อยูฝ่า่ยใต ้   

และนครน่านกเ็ชื่อว่าไดก้ําเนิดขึน้แลว้ในยคุนัน้ 

    แต่เค้าเงื่อนตามพงศาวดารโยนกอันกล่าวถึงตํานานฝ่ายเหนือได้ความว่า     ขอมซึ่ง

ตัง้อยู่ ณ เมอืงละโวไ้ดม้ามอีํานาจปกครองอาณาจกัรลานนาทัง้หมด  โดยใหร้าชธดิาอนัมนีามว่า “พระ

นางจามเทว”ี  ขึน้ครองเมอืงหรภุิญชยั (เมอืงลาํพนู)  ต่อมาในราว พ.ศ. ๑๖๐๐  เมื่อพระเจา้อนุรุธราชา-    

ธริาชแห่งกรุงพุกาม แผ่อาณาจกัรเข้ามาในลุ่มน้ําเจ้าพระยาขบัไล่ขอมออกไป  ต่อมาพวกลานนาได้

กลบัตัง้ตวัเป็นใหญ่ขึน้ทีเ่มอืงเชยีงแสนอกีวาระหน่ึง ผู้ทีเ่ป็นปฐมกษตัรยิต์้นวงศ์น้ี มนีามว่า “จกักราช” 

ซึง่มกีษตัรยิส์บืราชวงศ์ครองเมอืงอยู่ทัว่อาณาจกัรลานนาทัง้ปวง  ตามตํานานอนัว่าดว้ยลําดบัวงศ์จกั-

กราชขา้งฝา่ยเมอืงน่าน  กย็นืยนัไวว้่ากษตัรยิค์รองเมอืงน่านในยคุโบราณไดส้บืมาจากวงศน้ี์ดว้ย 

                   กาํเนิดของเมืองน่าน 

                 ตามพงศาวดารเมอืงน่านกล่าวว่า เมอืงน่านได้มกีําเนิดเป็นหลกัฐานครัง้แรกที่เมอืงวร-

นคร (เมอืงปวั)  ซึง่เป็นอําเภอหน่ึงอยู่ทางทศิเหนือของจงัหวดัน่านในปจัจุบนั  ตามพงศาวดารกล่าวว่า  

พระยาภูคาเจา้เมอืงย่าง (อยู่ในทอ้งทีต่ําบลศลิาเพชร อําเภอปวั) มรีาชบุตร ๒ องค ์องคพ์ีช่ ื่อ “ขุนนุ่น”  

องคน้์องชื่อ “ขุนฟอง” เมื่อเจรญิวยัขึน้ พระมหาเถรแตงไดส้รา้งเมอืงทางฝ ัง่ตะวนัออกแม่น้ําโขงชื่อว่า 

“จนัทบุร”ี  (หลวงพระบาง)  ใหแ้ก่ขุนนุ่นผูพ้ี ่ แลว้สรา้งเมอืงรมิฝ ัง่แม่น้ําน่านชื่อว่า  “วรนคร” ใหแ้ก่ขุน

ฟองผูน้้องและปนัอาณาเขตของสองเมอืงขึน้คอืฝ่ายวรนครทศิเหนือถงึเมอืงท่านุ่นรมิฝ ัง่แม่น้ําโขง  ทศิ

ใต้สุดศาลเมอืงล่าง  (เขา้ใจว่าเป็นเมอืงย่าง)  เป็นแดน  กาลเวลาดงักล่าวตกอยู่ในรชัสมยัของพระเจา้

พ่อขุนรามคําแหง  แห่งกรุงสุโขทยั ทางอาณาจกัรลานนาก็มพีระยางําเมอืงเป็นเจา้เมอืงพะเยา  และ

พระยาเมง็รายเป็นเจ้านครเชยีงราย ในขัน้แรกที่สร้างเมอืงน้ีขึ้นนัน้  ไม่ปรากฏศักราชว่าเป็นพุทธ-

ศกัราช ๑๘๖๕  ก็ต่อเมื่อเจ้าเมอืงวรนครได้ล่วงไปแล้วถึง ๒ องค์  ถ้าจะคาดคะเนตามเหตุการณ์ใน

พงศาวดารเมอืงน่านตอนน้ีและนับถอยหลงัหวนไปหาการตัง้เมอืงวรนครแล้ว  ก็ไม่เกิน ๔๐ ปี คือ

ประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๕ 

 แต่ตามพงศาวดารโยนกที่กล่าวตามตํานานเมอืงเชยีงแสนอนัว่าด้วยลําดบัวงศ์จกักรา

ชซึง่เป็นปฐมกษตัรยิข์องลานนาในเมอืงเชยีงราย  กล่าวว่า นับตัง้แต่ลาวจกักราชไปได ้๑๒ ชัว่กษตัรยิ์

ถงึพระยาลาวจงักาเรอืนแกว้  กเ็สยีเมอืงไชยวรนครเชยีงรายใหแ้ก่พระยาน่านหรอืนันทบุรผีูช้ ื่อว่า “พระ

ยากอืคาํลา้น”  ราว พ.ศ. ๑๕๑๘  ประการหน่ึง 



 ๓ 

      กบัเมื่อขุนเจอืงกษตัรยิเ์มอืงพะเยา  ลําดบัที่ ๒ มอีายุได้ ๑๖ ปี คอื พ.ศ. ๑๖๕๗ ได้มา

คลอ้งชา้ง ณ เมอืงน่าน  พระยาน่านผูม้นีามว่า “พลเทวะ” ยกราชธดิานามว่า “พระนางจนัทรเทว”ี ให้

เป็นภรรยาของขนุเจอืงประการหน่ึง 

          หรอืในขัน้หลงัทีสุ่ด   เมือ่ขนุเจอืงไดป้ราบดาภเิษกครองเมอืงแกวได ้ ๑๔  ปี   คอื   พ.ศ. 

 ๑๖๙๑ มโีอรสกบัพระนางอู่แกว้ราชธดิาพระยาแกว ๓ องค ์ ผูพ้ ีช่ ื่อ “ทา้วอ้ายผาเรอืง” ผูก้ลางชื่อ “ทา้ว 

ยีค่ําหาว” ผูน้้องชื่อ “ทา้วสามชุมแสง”  ครัน้ราชกุมารทัง้สามเจรญิวยัแลว้  จงึยกราชสมบตัเิมอืงแกว

ให้แก่ทา้วอ้ายผาเรอืงผูเ้ป็นราชโอรสองค์ใหญ่ แล้วโอรสผู้กลางชื่อทา้วยีค่าํหาวให้ไปเป็นพระยาครอง

เมอืงลานชา้ง  และโอรสผูน้้องอนัชื่อทา้วสามชุมแสงมาเป็นพระยาครองเมอืงนนทบุร ี(น่าน) ดงัน้ี   

        แมจ้ะไมป่รากฏหลกัฐานชดัเจนว่า เมอืงน่านเดมิไดต้ัง้เป็นรากฐานขึน้ในครัง้ใดกด็แีต่ตาม

เรื่องราวของเมอืงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืงน่านในสมยัต่างๆ ขา้งต้นน้ี  ทําใหเ้หน็ไดว้่าเมอืงน่านไดต้ัง้

มานานแลว้เท่าๆ กบัหรอืเก่าแก่กว่าเมอืงโบราณบางเมอืงในลานนาไทยดว้ยกนั ซึง่ต้องมหีลกัฐานมา

ก่อนตัง้ทีเ่มอืงวรนครน้ี  อน่ึง  ในรชัสมยัของพระเจา้พ่อรามคําแหง (พ.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๘๖๐) ปรากฏใน

ศลิาจารกึว่าเมอืงน่านเป็นเมอืงประเทศราช  ขึน้แก่กรุงสุโขทยัเมอืงหน่ึงจงึเขา้ใจว่าเมอืงน่านในครัง้นัน้

มใิช่แต่จะไดม้กีําเนิดขึน้ดว้ยอายอุนัชา้นาน  ยงัไดร้วมกนัตัง้อยูเ่ป็นบา้นเมอืงมเีขตแดนเป็นปึกแผ่นแลว้

อกีดว้ย  แมจ้ะยงัไม่กวา้งขวางใหญ่โต แต่กค็งเป็นเมอืงชัน้ราชธานี  จงึจดัเขา้อยู่ในอนัดบัว่าเป็นเมอืง

ประเทศราชเช่นเดยีวกบัเมอืงใหญ่อื่นๆ  ทีข่ ึน้แก่กรงุสุโขทยั   

                   นามเมือง 

      นามเดมิปรากฏแต่เดมิมาเรยีกว่า “เมอืงน่าน” บา้ง “เมอืงนาน” บ้าง “นันทบุร”ี บ้าง แต่ 

ตามศลิาจารกึของพระเจา้พ่อขุนรามคําแหง ราว พ.ศ. ๑๘๒๐ เศษ เรยีกว่า “เมอืงน่าน” ส่วนนามที่

เรยีกว่า “เมอืงนาน” น้ี ปรากฏในตํานานพระธาตุแช่แหง้  ว่าเป็นนามทีไ่ดม้ขี ึน้โดยพุทธทํานาย แต่ทัง้น้ี

สนันิษฐานว่าเกีย่วดว้ยความนิยมของชาวลานนาไทยในการแต่งตํานานในอนัทีจ่ะสบืสาวราวเรื่องใหเ้ขา้

ไปต่อเน่ืองกบัสมยัพุทธกาลเป็นขอ้ใหญ่  เพราะนาม “เมอืงน่าน” นัน้ มเีหตุผลเพยีงเพื่อจะยกย่องพระ

ธาตุแช่แห้งอนัเป็นปูชนียสถานสําคญัของบ้านเมอืงให้มกีําเนิดขึ้นในสมยัพุทธกาลเท่านัน้ และคําที่

เรยีกว่า ”เมอืงนาน” นัน้กไ็มป่รากฏเรยีกในพงศาวดารเมอืงน่านเลย  นอกจากจะเรยีกกนัในตํานานพระ

ธาตุแช่แห้งอยู่ชัว่ขณะหน่ึงแล้วก็หายไป  ส่วนนาม “นันทบุร”ี ปรากฏว่าเรยีกกนัอยู่แทบทุกตํานาน  

และเชื่อว่าได้มกีําเนิดขึน้ในชัน้หลงัในสมยัมธัยมประวตัิ  เพระครัง้นัน้ทางลานนามผีู้เชี่ยวชาญภาษา

บาลมีาก  เหตุแต่ไดม้พีระสงฆใ์นลงักามาสบืศาสนาตดิต่อกบัลานนาอยูช่า้นาน นาม “นันทบุร”ี  ทีต่ ัง้ขึน้

ใหม่กไ็ม่จาํเป็นจะต้องเอาความหมายจากนามเดมิ  เพยีงแต่ให้มสีําเนียงสมัผสัสอดคล้องกนัไปกบัคํา

เดมิเท่านัน้  แมว้า่ “เมอืงน่าน” จะไดค้ําใหม่ว่า “นันทบุร”ี แลว้ กย็งัมไิดท้ิง้นามเดมิเสยีทเีดยีวคงเรยีกคู่

กนัมาว่า  “นันทบุร ีศรนีครน่าน”  ซึง่ใชก้นัในทางราชการในสมยัโบราณและศุภอกัษร นามเมอืง “นันท

บุร”ี เป็นนามที่ไพเราะและมคีวามหมายเป็นมงคลนาม  แต่กม็หีลายพยางค์และเรยีกยาก ความที่ไม่

นิยมในการที่จะต้องเขยีนหรอืเรยีกกนัยดืยาว  จงึหนักลบัมานิยมนามเมอืงไปตามเดมิว่า “เมอืงน่าน” 

ตราบมาจนถงึปจัจบุนั         
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               อน่ึง  ในตํานานพระอฒัภาค  เรยีกชื่อเมอืงน่านว่า “นันทสุวรรณนคร”  และในตํานานชนิ-

กาลมาลนีิ  เรยีกว่า “กาวราชนคร”  นัยว่าเป็นแควน้ “กาว” ซึง่เลอืนมาจากคําว่า “แกว, กอย, ก้อ และ

กุ๊ย”  ซึง่เป็นภาษาจนีแปลว่า “ผ”ี หรอื “พวกดํามดื”  (อนารยะ) อนัหมายถงึชนชาตทิีน่่าอาศยัอยู่ใน   

แควน้น่านแต่ดกึดําบรรพ ์ ตํานานเก่าๆ มกัเรยีกเมอืงน่านอกีคําหน่ึงว่า “กาวน่าน” คําน้ีน่าจะถูกเรยีก

จากชนชาตทิีเ่จรญิอนัอยูท่างเหนือ เพราะคําว่า “น่าน” มสีําเนียงคลา้ยกบัคําจนีว่า “น่าง” ซึง่แปลว่าทศิ

ใต ้ ฉะนัน้ “กาวน่าน” กค็อื “คนดําทีอ่ยู่ทางทศิใต”้ นัน่เอง ความขอ้น้ีอาจผดิหรอืถูกกไ็ดแ้ต่กป็รากฏว่า

ได้มพีวก “กาว” หรอื “แกว” ฝ่ายตะวนัออกอนัอยู่ใกล้เคยีงกบักาวฝ่ายใต้อยู่อกีพวกหน่ึงคอืญวนใน

ปจัจุบนั และนามของแควน้น่านเดมิน่าจะมนีามมาจาก “กาวน่าน” ตามตํานานเก่าและเหตุผลทีก่ล่าว

แล้ว น่าจะถูกต้องกว่านามอื่นๆ ต่อมาเมื่อชนชาตพิวกหน่ึงได้อพยพตัง้อยู่ในแถบแคว้นกาวน่านแล้ว 

คาํว่า “กาว” จงึไดห้ายไป คงเหลอืเฉพาะแต่คําว่า “น่าน” เป็นนามเมอืงมาจนถงึปจัจุบนั  อย่างไรกต็าม

เป็นแต่เพยีงขอ้สนันิษฐานเท่านัน้ 

                 อาณาเขตเมืองน่านในสมยัโบราณ 

  การทีจ่ะทราบว่าอาณาเขตเมอืงน่านในสมยัโบราณมเีพยีงไรนัน้  เป็นการทีย่ากทีจ่ะทราบ

ได ้เพราะไม่มหีลกัฐานปรากฏพอที่จะจบัเอาเป็นเค้าเงื่อนได้ มาทราบเรื่องพอเป็นเลาๆ ก็ต่อเมื่อตอน

ตัง้เมอืงที ่“วรนคร” กล่าวคอื ไดร้ะบุอาณาเขตของวรนครไวด้งัน้ี 

  - ทศิเหนือตดิต่อกบัเมอืงพระบาง  เมอืงท่านุ่น  อนัเป็นเมอืงเลก็ๆ (หรอืตําบล) อยู ่ณ ฝ ัง่

ขวาของแมน้ํ่าโขง 

  - ทศิใต ้จดเมอืงยา่ง 

  - ทศิตะวนัออกและตะวนัตก  ไมป่รากฏ     

                แต่สาํหรบัอาณาเขตทางทศิตะวนัตกนัน้  พอจะทราบไดจ้ากอาณาเขตของเมอืงพะเยาซึง่

อยูต่ดิต่อกนัและมอีาณาเขตซึง่กล่าวไวช้ดัเจนในสมยัเดยีวกนั คอื กล่าวว่า "หนหรดขีองพะเยา" ตัง้แต่

ดอยหลกัไก่ ไต่สนัเขา ไปหนบูรพ ถงึห้วยผากาด, ตาดม่าน (ตาดแปลว่าน้ําตก), ปางซี่พนั, ไหม-   

สามเชือ้ (สามอยา่ง), สบหว้ยน้ํากู (สบหว้ยคอืปากหว้ย), ล่องน้ําพุงไปจบัน้ํายม (จบัคอืพบถงึ), ขึน้ตาม

น้ํายมไปจบัปากน้ําปนั, แล้วไปจบัห้วยบ่อทอง, แล้วไต่ตามสนัเขาไปจบัตาดเซาวา ฯลฯ ซึ่งอาณา

บรเิวณตามลุ่มน้ํายมที่กล่าวนัน้ เป็นดนิแดนของอําเภอปงในปจัจุบนั  และอาณาเขตของเมอืงพะเยา   

กบัวรนครน่าจะตดิต่อกนัทีท่วิเขาดอยภู่, ดอยวาว ซึง่อยู่ระหว่างอําเภอปงกบัอําเภอปวันัน่เอง เพราะ

ดอยทัง้สองน้ีเป็นสนัเขาทีก่ ัน้พืน้ทีท่างลุ่มแมน้ํ่ายมกบัพืน้ทีท่างฟากตะวนัออกใหแ้ยกออกจากกนั  

       ภายหลงัเมือ่ไดต้ัง้เมอืงใหมข่ึน้ทีบ่า้นหว้ยไดค้อืเมอืงน่านปจัจบุนัแลว้  ปรากฏว่าทางทศิใต้

มอีาณาเขตยาวไปจนถงึอําเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดติถ ์ ซึง่เขา้ใจว่าเป็นอาณาเขตของแควน้น่านมาแต่

เดมิ  และทางตะวนัตกทอ้งทีใ่นแถบลุ่มแมน้ํ่ายมกเ็ขา้มารวมอยูใ่นเขตของอําเภอเมอืงน่าน แ ต่ อ า ณ า

เขตทางทศิเหนือนัน้ น่าจะถูกร่นมามาก เพราะในระยะหลงัปรากฏว่าถูกแควน้ลา้นชา้งและแกวรุกราน

เขา้มาจนถงึชานเวยีง  ฉะนัน้ อาณาเขตของเมอืงน่านจงึย่อมเอาเป็นยุตมิไิด้เลย เพราะเกี่ยวกบัการ

ขยายและการแผ่อํานาจของบา้นเมอืงใกลเ้คยีงอยูเ่ป็นปกต ิ
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                  ต่อมาเมือ่หวัเมอืงใหญ่น้อยในลานนาไทยทัง้ปวงไดต้กเป็นอาณาเขตของพระราชอาณา-

จกัรสยามแลว้  คอืเมือ่ครัง้ทางการปกครองยงัยกเมอืงใหญ่ๆ ในลานนาไทยใหเ้ป็นเมอืงประเทศราชขึน้ 

ตรงต่อกรงุเทพมหานครนัน้ ดว้ยความสวามภิกัดิแ์ละความอุตสาหะวริยิภาพของเจา้ผูค้รองนครน่านได้

เป็นกําลงัสาํคญัในพระราชสงครามทางฟากแมน้ํ่าโขงอยา่งแขง็แรงเป็นอนัดไีดเ้พิม่พูนดนิแดนทีต่ไีดเ้ขา้

มาอยู่ในความปกครองของจงัหวดัน่านเป็นบําเหน็จรางวลัเป็นอนัมากและนับแต่ ร.ศ. ๑๒๒ มาจนถงึ

ระยะหลงัสุดก่อนถงึปจัจบุนั  จงัหวดัน่านมอีาณาเขต ดงัน้ี 

- ทศิเหนือ  จดฝ ัง่แมน้ํ่าโขง ทีเ่มอืงเชยีงของ  จงัหวดัเชยีงราย    

                  - ทศิตะวนัตก  โอบอาณาเขตบางส่วนของจงัหวดัเชยีงรายทางแมน้ํ่าองิ เรือ่ยลงมาจนจด

เขา้ไปในเขตแม่น้ํายมทอ้งทีอ่ําเภอปง อําเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยาและตดิต่อกบัจงัหวดัลําปางและ

จงัหวดัแพร ่

                  - ทศิตะวนัออก จากทศิเหนือล่องตามฝ ัง่แม่น้ําโขง ตดัตรงลงมาทางเมอืงเชยีงลม เชยีง

ฮ่อน ไปเมอืงเงนิ แลว้ไปจดทวิเขาหลวงพระบาง ซึง่ทอดลงมาทางใต ้

                  - ทศิใต้  เลยเขา้ไปในจงัหวดัอุตรดติถ์ สิน้เขตทีบ่า้นผาเลอืด อําเภอท่าปลา กบัมเีมอืง

สงิห,์ เมอืงนงั, เมอืงหลวงน้ําทา, เมอืงภคูา, เมอืงเชยีงราบ, เมอืงเชยีงแขง็ ซึง่อยู่ตามฟากแม่น้ําโขงฝ ัง่

ซา้ยเป็นเมอืงขึน้อกีดว้ย  

สมยักรงุสโุขทยั 

                  เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๐  มบุีคคลสําคญัเกิดขึ้นในลานนาไทย ๒ คน  คอืพระยา      

งําเมอืง เจ้าเมอืงพระเยาองค์หน่ึง กบัพระยาเมง็รายเจา้เมอืงเชยีงรายองค์หน่ึง  ส่วนทางอาณาจกัร

สุโขทยัมพีระเจา้รามคาํแหง เป็นพระมหากษตัรยิท์ีเ่รอืงพระเดชานุภาพอยูท่างทศิใตอ้กีพระองคห์น่ึง 

        วาระแรกทีป่รากฏในพงศาวดารเมอืงน่าน หลงัจากแควน้น่านไดต้ัง้วรนครขึน้แลว้    มชิา้ 

พระยางาํเมอืงเจา้เมอืงพะเยากเ็ขา้มายดึเมอืงวรนครเป็นเมอืงขึน้  การเขา้มาถอืเอาซึง่เมอืงวรนครครัง้

น้ีเป็นการง่ายมาก มไิด้มกีารรบพุ่งแต่อย่างใด  เพราะทางฝ่ายวรนครไม่ทนัรูต้วั เตรยีมการป้องกนัไม่

ทนั ครัง้นัน้เจา้เมอืงวรนครเป็นผูห้ญงิ เป็นชายาของพระเจา้เก้าเถื่อนเจา้เมอืงวรนครอนัดบัที ่๒  ซึง่ได้

ละเมอืงวรนครไว้ให้แก่ชายา แล้วไปครอบครองเมอืงย่างอยู่อกีฝ่ายหน่ึง การที่เสยีเมอืงวรนครให้แก่

แควน้พะเยาครัง้น้ี ไมป่รากฏว่าพระเจา้เกา้เถื่อนทาํการแก้มอืแก่พระยางาํเมอืงแต่ประการใด เหน็จะไม่

มกีําลงัพอที่จะทําการตอบแทนนัน่เอง  ในพงศาวดารเมอืงน่านกล่าวว่า ในขณะที่พระยางําเมอืงเข้า

มาถงึวรนครนัน้ นางพระยาวรนครไดห้นีออกไปจากเมอืงไดไ้ปคลอดบุตรระหว่างทางเป็นชาย ภายหลงั

เมื่อกุมารนัน้มอีายุ ๑๖ ปี ไดถ้วายตวัอยู่ในราชสํานักพระยางําเมอืง และพระยางําเมอืงโปรดปรานให้

นามว่า ขนุใส่ยศ และใหไ้ปครองเมอืงปราด ส่วนเมอืงวรนครนัน้ พระยางาํเมอืงใหน้างชายาผูห้น่ึงชื่อว่า 

อัว้ลมิกบับุตรชายชื่อว่าอามป้อมมาครอง ภายหลงันางอัว้ลมิเกดิผดิใจกบัพระยางําเมอืงดว้ยเรื่องเป็น

เชงิว่าพระยางําเมอืงระแวงในความจงรกัภกัดขีองนาง นางเจบ็ใจจงึร่วมคดิกบัขุนใส่ยศ เจา้เมอืงปราด

แขง็เมอืงต่อพระงําเมอืงและมาตัง้อยู่ที่วรนคร แล้วขุนใส่ยศกบันางอัว้ลมิก็สมสู่อยู่ด้วยกนัฉันท์สามี

ภรยิา  ความทัง้น้ีทราบถงึพระยางาํเมอืงจงึยกกองทพัมาตวีรนคร  ทางฝ่ายเมอืงวรนครใหเ้จา้อามป้อม
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เป็นทพัยกออกไปเมื่อกองทพัทัง้สองฝ่ายได้ปะทะทําการรบกนัเพยีงเลก็น้อย พระยางําเมอืงก็เลกิทพั

กลบัไป นบัว่าเกดิความสลดพระทยัในการทีบ่ดิากบับุตรตอ้งมาทาํสงครามกนั  

                 ต่อจากน้ีขุนใส่ยศไดอ้ภเิษกเป็นเจา้เมอืงวรนคร มนีามว่า “พระยาผานอง” ในปี ๑๘๖๕ 

นับแต่นัน้มาการเกี่ยวขอ้งระหว่างแควน้พะเยากบัแคว้นน่านกข็าดตอนไปเฉยๆ  ไม่มเีรื่องกล่าวถงึกนั

อกีเลย 

                 ส่วนการเกี่ยวข้องระหว่างเมอืงน่านกบักรุงสุโขทยั  ได้ความตามศิลาจารกึของพ่อขุน

รามคําแหงว่า เมอืงน่านเป็นเมอืงประเทศราชของกรุงสุโขทยั ขอ้ความทัง้น้ีไม่มปีรากฏในพงศาวดาร

เมอืงน่าน และไมท่ราบว่าไปขึน้ในปีใด ศลิาจารกึน้ีเขา้ใจว่าจารกึในราว พ.ศ. ๑๘๓๕  พ่อขุนรามคําแหง

เสวยราชยเ์มือ่ราว พ.ศ. ๑๘๒๐  ถ้าคดิอย่างไม่ละเอยีดกต็กอยู่ในระหว่างรชัสมยัของพ่อขุนรามคําแหง

ระยะ ๑๕ ปีน้ี  ปญัหาจงึมวี่าเมอืงน่านไปขึ้นแก่แคว้นพระเยาก่อนหรอืกรุงสุโขทยัก่อน แต่ข้อน้ีเมื่อ

วจิารณ์ตามรชัสมยัของกษตัรยิท์ัง้สองพระองคน้ี์ คอื พระยางาํเมอืงเสวยราชยเ์มื่อ พ.ศ. ๑๘๐๑ และพ่อ

ขนุราม-คาํแหงเสวยราชยเ์มื่อ พ.ศ. ๑๘๒๐  โดยถอืว่าเมอืงน่านคอืวรนครเป็นหลกัแลว้ กต็้องเขา้ใจว่า

เมอืงน่านต้องขึน้แก่แควน้พะเยาก่อน เพราะถ้าขึน้แก่กรุงสุโขทยัก่อนแล้ว พระยางําเมอืงจะมาตเีมอืง

น่านมไิดเ้ลย ดว้ยเมอืงน่านขึน้แก่กรุงสุโขทยัอยูใ่นระหว่าง พ.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๘๓๕  และการทีพ่ระยางาํ

เมอืงจะมาชงิเมอืงขึน้ของพ่อขุนรามคําแหงนัน้ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะปรากฏว่าแคว้นพะเยาในสมยั

นัน้ไมม่กีําลงัพอทีจ่ะแยง่อํานาจกบัเมอืงใหญ่ เช่น กรงุสุโขทยัได ้

                  แม้ว่าจะเป็นอนัยุติว่า เมอืงน่านขึน้ต่อแคว้นพะเยาก่อนกรุงสุโขทยัแล้วก็ด ีแต่เมื่อได้

ใคร่ครวญถงึปีที่พระยาผานองแขง็เมอืงต่อพระยางําเมอืง และขึน้ครองเมอืงวรนคร ใน พ.ศ. ๑๘๖๕ 

แลว้กท็าํใหฉ้งนอกี เพราะเมอืงน่านขึน้แก่กรงุสุโขทยัในระหว่าง พ.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๘๓๑ ดงักล่าวแลว้ ถ้า

เช่นนัน้คําที่ปรากฏในศลิาจารกึว่าเมอืงน่านอาจไม่อยู่ในวรนครก็เป็นได้ เมอืงย่างเป็นเมอืงเดมิอยู่ใน

แควน้น่าน  ส่วนวรนครเพิง่จะเกดิทหีลงัในราว พ.ศ. ๑๘๒๕ ชะรอยเมอืงน่านในศลิาจารกึนัน้ จะไดแ้ก่

เมอืงย่างและคงจะไปขึน้แก่กรุงสุโขทยัก่อน พ.ศ. ๑๘๒๕  คอืประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๘๒๔ ซึง่ก่อน

กําเนิดของเมอืงวรนคร เมอืงวรนครจงึตัง้อยู่เป็นอสิระ แมส้องเมอืงน้ีภายหลงัจะเป็นเมอืงอนัหน่ึงอนั

เดยีวกนั แต่เมอืงวรนครกเ็พิง่จะตัง้ขึน้ใหม่เป็นเอกเทศ  ซึง่พระยางาํเมอืงกค็งจะถอืว่าเมอืงวรนครเป็น

เมอืงอสิระอยู่อกีส่วนหน่ึงต่างหาก  จงึไดย้กกําลงัเขา้มาครอบครอง ฝ่ายพระยาผานองเมื่อได้มาตัง้อยู่

ทีว่รนครแขง็เมอืงต่อแควน้พะเยาแลว้ ในชัน้น้ีเองทีไ่ดเ้ขา้ไปสวามภิกัดิข์อขึน้ต่อกรุงสุโขทยั  ดว้ยเหตุน้ี

เมือ่พระยางาํเมอืงยกทพัมาปราบวรนคร  จงึตอ้งเลกิทพักลบัไป คงมใิช่เกดิความสลดใจทีจ่ะต้องทําการ

รบกบัลกูอกตญั�เูป็นแน่ 

                  ต่อมาเมื่อพระยาเก้าเถื่อนเจ้าเมอืงย่างถึงแก่พิราลยัแล้ว   เมอืงย่างก็รวบเป็นเมอืง

เดยีวกบัวรนคร 

                  อนัดบักาลต่อไป ทางกรุงสุโขทยั เมื่อพ่อขุนรามคําแหงสวรรคตแล้ว ราชโอรสได้ขึ้น

ครองราชยเ์ป็นรชักาลที่ ๔  ทรงพระนามว่า พระเจา้ฤไทชยัเชษฐ์  หรอืพระเจา้เลอไทในรชักาลน้ีพระ

เจา้แสนเมอืงมิง่  พระเจา้กรุงเมาะตะมะแห่งราชวงศ์ฟ้ารัว่แขง็เมอืง  แล้วยกกองทพัมาตเีมอืงทวาย 

เมอืงตะนาวศรขีองอาณาจกัรสุโขทยัได้ในปี พ.ศ. ๑๘๖๑ พระเจ้าฤไทยชยัเชษฐ์แต่งกองทพัไป



 ๗ 

ปราบปรามกไ็มส่าํเรจ็ แต่นัน้มาอาณาจกัรสุโขทยักเ็สื่อมลง เป็นเหตุใหบ้รรดาหวัเมอืงขึน้ชัน้นอกพากนั

กระดา้งกระเดื่องขึน้เป็นลาํดบั 

                 ฝา่ยทางอาณาจกัรลานนาไทยราชวงศพ์ระยาเมง็รายไดส้บืราชสมบตัต่ิอกนัมาจนถงึพระ-

ยาคําฟู ไดร้วบรวมแควน้ลานนาอนัมเีมอืงหรภุิญชยั พะเยา และเงนิยางใหก้ลบัรวมกนัเขา้เป็นอาณา-

จกัรอนัเดยีวกนั ต่อจากกษตัรยิอ์งคน้ี์มาอกีองค์เดยีว ก็ยา้ยราชธานีจากเชยีงแสนไปตัง้อยู่ทีเ่ชยีงใหม่

ตามเดมิ  

                 ส่วนอาณาจกัรสุพรรณภูมอินัตัง้อยู่ทางทศิใต้ถดัจากอาณาจกัรสุโขทยัลงไป เมื่อเจา้เมอืง

อู่ทองถงึแก่พริาลยัแลว้ เชือ้สายราชวงศเ์ชยีงรายผูเ้ป็นบุตรเขยกไ็ดส้บืตําแหน่งเป็นเจา้เมอืงเป็น    พระ

เจา้อู่ทองสบืต่อมาภายหลงัพระเจา้อู่ทองกย็า้ยราชธานีมาตัง้ ณ เมอืงอโยธยา  เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๐ และ

มอีานุภาพอยูท่างใตอ้กีฝา่ยหน่ึง 

                 ขณะเมื่ออาณาจกัรสุโขทยัอ่อนอํานาจลงนัน้  ประเทศราชต่างๆ โดยมากกค็ดิตัง้ตวัเป็น

เอกราช  แต่กําลงัเมอืงประเทศราชทัง้ปวงไมส่มํ่าเสมอกนั  ทีเ่ป็นเมอืงเลก็เมอืงน้อยกเ็หน็จะพน้วสิยัก็

คงจะสงบน่ิงอยู ่ไมต่อ้งการอะไรยิง่ไปกว่าทีจ่ะรกัษาเอาตวัรอด แมเ้มอืงอื่นๆ จะไดก้ระดา้งกระเดื่องต่อ

กรงุสุโขทยัไปแลว้เป็นอนัมาก  แต่เมอืงน่านยงัคงสงบเป็นปกตอิยู่ ยงัมกีารเกี่ยวขอ้งกบักรุงสุโขทยัโดย

ฐานะเป็นเมอืงออกอยูเ่ป็นลาํดบัมา 

                 เรื่องน้ีปรากฏตามพงศาวดารเมอืงน่านต่อมาว่า เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๙  (ศกัราชน้ีปรากฏใน

ตํานานพระธาตุแช่แหง้) ว่า พระยาการเมอืงสบืมาจากพระยาผานองไดเ้ป็นเจา้เมอืงวรนคร ในกาลครัง้

นัน้พระยาโสปตัตกนัท ิเจา้เมอืงสุโขทยั ไดใ้ชม้าเชญิพระยาการเมอืงไปช่วยพจิารณาสรา้งวดัหลวงอภยั

ในกรงุสุโขทยั ครัน้สรา้งเสรจ็แลว้ เจา้เมอืงสุโขทยัไดใ้หพ้ระบรมธาตุแก่พระยาการเมอืง อนัเป็นมลูเหตุ

ของการประดษิฐานพระบรมธาตุของเมอืงน่านอกีเรื่องหน่ึง โดยพระยาการเมอืงไดม้าเลอืกชยัภูมใินอนั

ทีจ่ะประดษิฐานพระบรมธาตุ และเลอืกไดส้ถานที ่ณ ดอยภูเพยีงแช่แหง้นัยว่าเป็นทีเ่คยบรรจุพระบรม

ธาตุมาแต่กาลก่อนๆ ดอยภูเพยีงแช่แหง้น้ีเป็นเนินผาเขาดนิเตี้ยๆ ตัง้อยู่ใกลเ้มอืงน้ําเตยีนกบัแม่น้ําลงิ 

ทางฟากตะวนัออกของแม่น้ําน่าน ตรงข้ามกับเมอืงน่านที่ย้ายมาตัง้ในชัน้หลงัๆ ห่างออกไปราว ๓ 

กิโลเมตร แล้วนําลี้พลอญัเชญิพระบรมธาตุมาบรรจุไว้ ณ ที่น้ี ต่อมาพระยาการเมอืงมหีทยัศรทัธา

ปรารถนาใคร่ที่จะได้ปฏบิตัิรกัษาพระมหาธาตุแช่แห้งอยู่เป็นนิตย ์จงึได้อพยพผู้คนพลเมอืงลงมาตัง้

เมอืงอยู ่ณ ทีแ่ช่แหง้ อนัมพีระมหาธาตุตัง้อยูภ่ายในกําแพงเมอืง เมือ่ พ.ศ. ๑๙๐๒ 

                 แทจ้รงิพระยาการเมอืงคงจะมไิดม้าตัง้เมอืงใหม่ดว้ยความศรทัธาในพระมหาธาตุแต่เพยีง

อยา่งเดยีว หากแต่จะเป็นทีพ่งึพอใจในสถานทีบ่รเิวณน้ี  ซึง่มทีีร่าบกวา้งใหญ่อยู่ทัง้สองฟากของแม่น้ํา

น่าน มภีมูฐิานอุดมดกีว่าวรนครอกีประการหน่ึงดว้ย 

                 แต่การตัง้เมอืงอยู่ที่แช่แห้งน้ีดํารงได้เพยีง ๑๐ ปี พระยาผากองซึ่งเป็นเจ้าเมอืงอนัดบั  

ต่อมา กอ็พยพขา้มฟากแม่น้ําน่านมาสรา้งเมอืงขึน้ใหม่ทีบ่า้นหว้ยไค้  คอืเมอืงทีต่ ัง้จงัหวดัน่านปจัจุบนั

อนัอยูใ่กล้ๆ  กบัลําแม่น้ําน่าน เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๑  ดว้ยเหตุว่าเมอืงแช่แหง้กนัดารน้ํา เพราะอยู่บนเนินสูง

และแม่น้ําลิงเป็นที่ตัง้เมอืงนัน้  เป็นแต่เพียงลําธารเล็กๆ น้ําย่อมเหอืดแห้งไปในฤดูแล้ง เป็นความ    

อตัคตักนัดารอยูเ่ช่นน้ีเสมอมา ซึง่เคยปรากฏเช่นน้ีมาตัง้แต่ตัง้เมอืงใหม่ๆ  แลว้  



 ๘ 

                  ยอ้นกลบัมากล่าวถงึพระยาโสปตัตกนัทเิจา้เมอืงสุโขทยัในสมยัดงักล่าว เขา้ใจว่าเป็นพระ

มหาธรรมราชาลไิท กษตัรยิร์ชักาลที ่๕ แห่งกรงุสุโขทยัเพราะตกอยูใ่นรชัสมยัเดยีวกนั หากแต่พระนาม

ทีก่ล่าวในพงศาวดารเมอืงน่านเรยีกไปเสยีอกีอย่างหน่ึง  การเปลีย่นนามบุคคลและสถานทีใ่หเ้ป็นมคธ

พากย์เช่นน้ี ปรากฏอยู่ในตํานานของหวัเมอืงฝ่ายเหนือมากมาย รู้สกึว่าเป็นที่นิยมกันทัว่ไปในยุค

โบราณ  ความเขา้ใจทีว่่าพระยาโสปตัตกนัทเิป็นพระมหาธรรมราชาอนัเกีย่วกบัดว้ยเรือ่งพระบรมธาตุน้ี 

มศีกัราชปรากฏสมกบัเค้าเงื่อนตามที่มใีนศลิาจารกึนครชุมว่า พระมหาธรรมราชาได้พระบรมธาตุมา

จากลงักาทวปี จงึ ณ วนั  ๖
         

๓
 
 คํ่า  ปีระกา พ.ศ. ๑๙๐๐ พระองคไ์ดบ้รรจุพระบรมธาตุไดท้ีเ่มอืง

นครชุม (เมอืงเก่าอยูห่ลงัจงัหวดักําแพงเพชรเดีย๋วน้ี) และสรา้งพระมหาธาตุขึน้ไว ้

                  ตามพงศาวดารเมืองน่านที่ว่าสร้างวัดหลวงอภัย  ก็เห็นจะเป็นการก่อสร้างก่อพระ

มหาธาตุน่ีเอง  ก็แลลกัษณะการไปช่วยเหลอืการน้ีของพระยาการเมอืง เมื่อพเิคราะห์ดูตามขอ้ความ

และเหตุผลในพงศาวดารที่กล่าวมาแล้ว เหน็ได้ว่าเป็นลกัษณะการไปตามคําเรยีกรอ้งของผู้มอีํานาจ

มากกว่าที่จะเป็นการไปโดยเชื้อเชญิฐานเป็นเพื่อนบ้านเมอืงเคยีงกนั อน่ึงกรุงสุโขทยัในระยะน้ีถึงจะ

อ่อนอํานาจลง แต่ความเป็นไปภายในบา้นเมอืงยงัคงมัน่คงอยู่ แมท้างฝ่ายกรุงศรอียุธยาซึง่เรอืงเดชา-  

นุภาพปรากฏขึน้ ยงัสงบไม่รุกราน ครัง้นัน้กรุงสุโขทยัยงัคงจะมเีมอืงขึน้เหลอือยู่บ้างแม้จะมเีหลอือยู่

น้อย แต่จาํนวนทีเ่หลอืนัน้ตอ้งมเีมอืงน่านอยู่ดว้ยเมอืงหน่ึง เป็นธรรมดาว่าเจา้เมอืงประเทศราชจะต้อง

เขา้ไปช่วยในการมหกรรมที่กล่าวมาแล้ว ดงัปรากฏตามที่เจา้เมอืงน่านได้ไปนัน้ เพราะกจิการในฝ่าย

พระศาสนาพระมหาธรรมราชาทรงถอืเป็นรฐัประศาสนโยบายสําคญัในการปกครองพระราชอาณาจกัร

ส่วนหน่ึงควรเทยีบไดว้่าพ่อขุนรามคําแหงทรงบําเพญ็จกัรวรรดวิตัรแผ่พระราชอาณาจกัรและพระราช

อํานาจดว้ยการปกครองปราบปรามราชศตัรฉูันใด พระมหาธรรมราชาลไิทกท็รงบําเพญ็ในทางทีจ่ะเป็น

ธรรมราชา คอืปกครองพระราชอาณาจกัรด้วยธรรมานุภาพเป็นสําคญัฉันนัน้ ในรชัสมยัน้ีจงัเป็นอนัยุติ

ไดว้่า เมอืงน่านยงัคงเป็นเมอืงประเทศราชของกรงุสุโขทยัอยูต่่อไป                            

                  ต่อมา ปรากฏตามพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา ในแผ่นดนิสมเดจ็พระบรม

ราชาธริาชที ่๑ ว่า “ศกัราช ๗๓๘ ปีมะโรงอฐัศก (พ.ศ. ๑๙๑๙) เสดจ็ไปเอาเมอืงซากงัราวไดพ้ระยา   

กําแหงแลทา้วผากองคดิกนัว่า จะยอทพัหลวงทํามไิดท้้าวผากองเลกิทพัหนี เสดจ็ยกทพัตามตทีพัทา้ว

ผากองแตก ไดท้า้วพระยาเสนาขนุหมืน่ครัง้นัน้มาก แลว้ทพัหลวงเสดจ็กลบัคนื” 

                  เหตุการณ์ในตอนน้ี เป็นรชัสมยัของพระมหาธรรมราชาที่ ๒ (พระมหาธรรมราชาไสลอื

ไท) ซึง่ได้มสีงครามระหว่างกรุงศรอียธุยากบักรุงสุโขทยัเกดิขึน้ประปรายแลว้ ขอ้ความที่ปรากฏจาก

พระราชพงศาวดารขา้งต้นน้ี คอืสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ ๑ ได้เสดจ็ไปตเีมอืงกําแพงเพชร (ซากงั

ราว) เป็นครัง้ที่ ๒ พระยากําแหงเจ้าเมอืงกําแพงเพชรได้กองทพัท้าวผากองมาช่วยรกัษาเมอืง

กาํแพงเพชรอกีทพัหน่ึง ทพัทา้วผากองและเจา้เมอืงกําแพงเพชรยกเขา้ปะทะกบัทพัฝ่ายกรุงศรอียุธยา 

สูไ้ม่ได้ท้าวผากองจงึเลกิทพัหนี สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่๑ เสดจ็ยกทพัตามตทีพัทา้วผากองแตก

พ่ายไป แต่ยงัตเีมอืงกําแพงเพชรไมไ่ด ้

                  ในระหว่างเหตุการณ์น้ี ทางฝ่ายเมอืงน่าน พระยาผากองเป็นเจ้าเมอืง ย้ายเมอืงจาก    

แช่แห้งขา้มแม่น้ําน่านมาตัง้เมอืงใหญ่ทีบ่้านหว้ยไค้ รชัสมยัของพระยาผากองเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. ๑๙๑๑  

๕ 

ฯ 



 ๙ 

ถงึ พ.ศ. ๑๙๓๑ เมื่อได้ตรวจพงศาวดารทางฝ่ายเมอืงเหนือสอบดูแล้ว เหน็ว่าเรื่องน้ีเกี่ยวขอ้งมาทาง

น่านยิง่กว่าเมอืงอื่นๆ ทางเหนือดว้ยกนั เขา้ใจว่าทา้วผากองผูท้ีไ่ปช่วยเจา้เมอืงกําแพงเพชรรกัษาเมอืง

นัน้เป็นคนเดยีวกบัพระยาผากองเจา้เมอืงน่านนัน่เอง  พระศกัราชและเหตุผลยตุลิงตรงกนัคอืใน พ.ศ. 

๑๙๑๙ อยู่ในระหว่างรชัสมยัของพระยาผากองเจา้เมอืงน่านและเวลานัน้เมอืงน่านยงัเป็นเมอืงประเทศ

ราชของกรุงสุโขทยัอยู่ อนัเป็นธรรมเนียมที่เมอืงขึน้จะต้องไปช่วยราชการทพัศกึของเมอืงที่เป็นนาย 

ทางฝา่ยเมอืงน่านเพิง่รูส้กึขดัแยง้ต่อกรงุสุโขทยักต่็อเมือ่พระยาผากองไดไ้ปเหน็ความอ่อนแอในการทพั

ศกึของฝ่ายกรุงสุโขทยัทีเ่มอืงกําแพงเพชรเป็นเบื้องต้น ความตัง้ใจที่จะตัง้ตวัเป็นอสิระกค็งจะเริม่มขีึน้

เมื่อคราวนัน้ และเมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ปราบอาณาจกัรสุโขทยัให้อ่อนน้อมเมื่อ พ.ศ. 

๑๙๒๑  สิ้นเชงิแล้วจงึเป็นช่องทางอนังามที่จะเปิดให้เมอืงน่านเป็นอสิระ การขาดตอนจากอาณาจกัร

สุโขทยัและความเป็นเอกราชของเมอืงน่านจงึน่าจะเขา้ใจว่าไดก้ลบัมขีึน้นบัแต่การละนัน้ 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

                  เมื่ออาณาจกัรกรุงศรอียุธยาและอาณาจกัรสุโขทัยรวมกันเป็นอาณาจกัรสยามแล้ว

ต่อไปน้ีในพืน้สยามสุวรรณภมูกิย็งัเหลอืแต่อาณาจกัรลานนา ซึง่เป็นดนิแดนของไทยเหนือตัง้เป็นอสิระ

อยู่แต่ฝ่ายเดยีว ไทยสยามกบัไทยลานนาได้เริม่ทําสงครามกนัใน พ.ศ. ๑๙๒๓  อนัเป็นแผ่นดนิของ

สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่๑ เป็นตน้ไป 

                  กาละน้ี  แคว้นน่านได้เป็นอสิระอยู่ในภาคลานนาส่วนหน่ึง อนัเริม่แต่ราว พ.ศ. ๑๙๒๑ 

เป็นลําดบัมา ระหว่างกาลน้ียงัไม่มใีครเอาใจใส่กบัแควน้น่านนัก เพราะสงครามชงิอํานาจและเขตแดน

อาณาจกัรใหญ่ๆ ยงักําลงัตดิพนักนัอยู ่แควน้น่านจงึไดป้กครองตนเองโดยความเรยีบรอ้ยมาไดห้ลายปี 

                  ในสมยักรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีของอาณาจกัรสยามน้ี แควน้น่านมเีหตุการณ์เกี่ยวขอ้ง

อยู่ดว้ยเพยีงเลก็น้อย แต่เกี่ยวขอ้งกบัพม่าและลานนาดว้ยกนัอยู่จนตลอดสมยั  ประวตักิารของแคว้น

น่านในยคุกรงุศรอียธุยาน้ี อาจแบ่งตามเหตุการณ์ไดเ้ป็น ๒ ตอนคอื 

                  ๑. เมอืงน่านขึน้เชยีงใหม ่

                  ๒. เมอืงน่านขึน้พมา่ 

                   เมืองน่านขึ้นเชียงใหม่ 

                      แคว้นน่านได้ดํารงอสิระมา ๗๒ ปี  เจา้เมอืงได้สบืสมบตัผิลดัเปลี่ยนกนัต่อๆ มาพอถึง

เจา้อนิต๊ะแก่นทา้ว ใน พ.ศ. ๑๙๙๓  กเ็สยีเมอืงแก่พระเจา้ตโิลกราชเจา้นครเชยีงใหม ่

                  มูลเหตุที่จะเกดิสงครามกบัเชยีงใหม่ขึน้คราวน้ี ได้ความตามพงศาวดารโยนกว่าท้าว-  

ลกราชบุตรที่ ๖ แห่งเจ้าพระยาสามฝ ัง่แกนเจ้านครเชียงใหม่ ได้ชิงสมบัติจากพระราชบิดา

ปราบดาภเิษกเป็นพระมหาศรสีุธรรมธโิลกราชขึน้ในนครเชยีงใหม่แลว้ ครัน้ล่วงมาถงึจุลศกัราชที ่๘๐๕ 

(พ.ศ. ๑๙๘๖) พระยาแก่นทา้วเจา้เมอืงน่านแต่งกลอุบายใหไ้ปทลูพระเจา้เชยีงใหมว่่าศกึแกว (ญวน) จกั

มาตกเมอืงน่าน ขอกองทพัเมอืงนครเชยีงใหมม่าช่วยรกัษาเมอืง พระเจา้เมอืงเชยีงใหม่ไม่ระแวงพระทยั

สําคญัว่าจรงิ จงึแต่งทพัให้ยกมารกัษาเมอืงน่าน ก็มไิด้มศีึกแกวยกมาพระยาแก่นท้าวเจ้าเมอืงน่าน

กระทาํกลอุบายหลอกลวงต่างๆ  



 ๑๐ 

                  พระเจา้ตโิลกราชไดท้รงทราบว่าเจา้เมอืงน่านหลอกลวง ดงันัน้กท็รงพระพโิรธจงึเสดจ็ยก

กองทพัหลวงมาตเีมอืงน่าน ตัง้ลอ้มเมอืงขบัเคี่ยวกนัอยู่เป็นแรมปีจงึไดเ้มอืง พระยาแก่นท้าวเจา้เมอืง

น่านหนีลงไปพึง่พระเจา้กรุงศรอียุธยา พระเจา้ตโิลกราชจงึตัง้ให้ทา้วผาแสนผูน้้องพระยาแก่นทา้วเป็น

เจา้เมอืงน่านต่อไป 

                  ฝา่ยขา้งพงศาวดารเมอืงน่านกล่าวว่า ในปีจลุศกัราช ๘๑๒ (พ.ศ. ๑๙๙๓)  เจา้อนิต๊ะแก่น

ท้าวเจ้าเมืองน่านแต่งทูตให้นําเอาเกลือบ่อมางไปเป็นบรรณาการถวายพระเจ้าติโลกราชยงันคร

เชยีงใหม่ ครัน้ต่อมา พระเจา้ติโลกราชมพีระทยัปรารถนาใคร่ที่ได้เมอืงน่านไปส่วยคํ้าเมอืงเชยีงใหม ่ 

จงึยกกองทพัมาตดิเมอืงและเสยีเมอืงแก่พระเจา้ตโิลกราชในปีนัน้  และเจา้อนิต๊ะแก่นทา้วหนีลงไปพึ่ง

พระยาชะเลยีง (พระยายทุธศิฐริ) 

                  ข้อแตกต่างของสองตํานานน้ีที่สําคัญก็คือ  สาเหตุในการทําสงคราม ตํานานทาง

เชยีงใหม่ว่าฝ่ายน่านหลอกลวง แต่ฝ่ายเมอืงน่านกว็่าเมอืงเชยีงใหม่ต้องการเมอืงน่านไปเป็นเมอืงส่วย

เกลอื ความจรงิคงจะเป็นว่าเจา้อนิต๊ะแก่นท้าวได้ส่งบรรณาการไปเมอืงเชยีงใหม่จรงิ แต่เพยีงเพื่อขอ

ความพทิกัษ์รกัษาในยามที่จะมศีึกมาติดเมอืงน่าน ซึ่งมขี่าววี่แววอยู่บ้าง ข้อน้ีเป็นความจรงิเพราะ

หลังจากเมืองน่านไปขึ้นแก่เชียงใหม่แล้วไม่ช้า ก็มีศึกหลวงพระบางและแกวตกมาเมืองน่านใน

ระยะใกล้ๆ กนั คงจะไม่ใช่หลอกลวงตามตํานานเชยีงใหม่กล่าวเป็นแน่ เพราะอยู่ดีๆ  จะไปหาเหตุมาสู่

บา้นเมอืงกผ็ดิวสิยั นอกจากน้ีขอ้ความอื่นๆ ยกเวน้แต่ศกัราช ซึ่งควรเชื่อตามที่กล่าวไวใ้นพงศาวดาร

เมอืงน่าน เพราะกล่าวไวช้ดัเจนว่า 

                   เมอืงเชยีงใหมป่กครองเมอืงน่านในยุคน้ี มขีอ้ทีน่่าสงัเกตคอื แต่เดมิมาเมอืงน่านจดัการ

ปกครองโดยพลการตนเองทุกอยา่ง ทีเ่ป็นขอ้สาํคญักค็อืการสบืสมบตัเิป็นเจา้เมอืง กย็่อมเป็นไปโดยสบื

สนัตวิงศห์รอืโดยความพรอ้มใจของพลเมอืงอนัเชญิขึน้ เป็นการภายในบา้นเมอืงทัง้สิน้ แมจ้ะตกไปเป็น

เมอืงขึ้นของเมอืงอื่น เช่น เมื่อครัง้กรุงสุโขทยัก็เพียงแต่ส่งเครื่องราชบรรณาการเท่านัน้ประเทศที ่    

ปกครองมไิดย้ืน่มอืเขา้มาเกีย่วขอ้งกบักจิการภายในบา้นเมอืงของเมอืงน่าน แต่เมื่อพระเจา้ตโิลกราชได้

ปกครองเมอืงน่านแล้ว ไดม้กีารเปลี่ยนแปลงเป็นครัง้แรกในเรื่องการตัง้เจา้เมอืงซึ่งสุดแล้วแต่พระทยั

ของพระเจา้เชยีงใหม่จะเหน็สมควรแต่งตัง้ผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นประมาณ ฉะนัน้ ผู้ดํารงตําแหน่งเป็นเจา้เมอืง

น่านในยคุน้ี จงึไม่จาํกดัว่าจะต้องลงทางสายสกุลเจา้เมอืงน่าน หรอืโดยความเหน็ของชาวเมอืงหรอืไม ่

ความเป็นประเทศราชของเมอืงน่านได้ถูกจํากดัลงอีกชัน้หน่ึง ในทํานองที่จะคุมเมอืงน่านให้คงเป็น

ดนิแดนของเมอืงเชยีงใหม่โดยมัน่คง ส่วนการป้องกนับ้านเมอืงนัน้ได้รบัความคุ้มครองทนัท่วงทแีละ

เหตุการณ์ดขีึน้ การพระศาสนาได้ย่างขึน้สู่ความเจรญิ พระมหาธาตุแช่แหง้อนัเป็นปูชนียสถานประจํา

บา้นเมอืง ซึ่งพระยาการเมอืงสรา้งขึน้ภายหลงัเป็นทีร่กรา้งเลื่อนลอยไป กไ็ดบู้รณะปฏสิงัขรณ์ให้คนืดี

ขึน้ในสมยันัน้ 



 ๑๑ 

  เมอืงน่านไดอ้ยู่ในความปกครองของเมอืงเชยีงใหม่มาได ้๑๐๘ ปี ใน พ.ศ. ๒๑๐๑ พม่า

ปราบลานนาไทยราบคาบ เมอืงน่านกต็กไปเป็นเมอืงขึน้ของพมา่สบืมาแต่กาลนัน้                          

                      เมืองน่านขึ้นพม่า 

                      ก่อนที่จะบรรยายถึงเหตุการณ์ตอนน้ี ควรนําความเป็นไปทางฝ่ายพม่ามากล่าวไว้

โดยสงัเขปก่อนคอื ฝ่ายขา้งเมอืงหงษาวด ีเมื่อพระเจา้ตะเบงชะเวตี้ (สุวรรณเอกฉัตร) ทวิงคตแลว้ หวั

เมอืงในราชอาณาจกัรหงษาวดกีพ็ากนัตัง้แขง็เมอืงอยู่ทัว่ไป ที่เมอืงหงษาวดเีองกม็มีอญตัง้ตวัขึน้เป็น

พระเจา้หงษาวดบุีเรงนอง (พระเชษฐาธริาช) แลว้ ซึง่เป็นพีเ่ขยของพระเจา้ตะเบงชะเวตี้เหลอืกําลงัทีจ่ะ

ปราบปรามได้ก็พาสมคัรพรรคพวกหนีไปจากเมอืงหงษาวด ีภายหลงัเมื่อได้ซ่องสุมผู้คนได้เป็นกําลงั

พอแลว้ กย็กไปตเีมอืงทีต่ ัง้ตวัขึน้ใหม่ๆ  และทาํการปราบปรามพวกน้ีอยู ่๓ ปี จงึสงบเรยีบรอ้ย แลว้กต็ัง้

ตวัขึน้เป็นพระเจา้หงษาวด ีมพีระนามว่า พระเจา้ศริสิุธรรมราช ใน พ.ศ. ๒๐๙๖ หรอือกีนัยหน่ึงเรยีกว่า 

พระเจา้บุเรงนองหรอืพระเจา้ชนะสบิทศิ 

                  เมื่อพระเจา้บุเรงนองจดัการบ้านเมอืงเรยีบรอ้ยแล้ว ก็ยกไปตเีมอืงองัวะ ได้เมอืงองัวะ

แลว้กย็กไปตเีมอืงไทยใหญ่และเชยีงใหมต่่อไปเป็นลาํดบั 

                  เหตุการณ์ในตอนน้ี มพีฤตกิารณ์เน่ืองมาจากพม่าไปตเีมอืงนาย คอืเมอืงไทยใหญ่ก่อน 

กล่าวคอื ครัง้นัน้พระเจา้เมกุฏไิทยใหญ่เมอืงนายมาครองเมอืงเชยีงใหม่ เมื่อพระเจา้บุเรงนองไปตเีมอืง

เจา้นาย เจา้เมอืงนายเป็นญาตกิบัพระเจา้นครเชยีงใหม่ จงึขอกองทพัเมอืงเชยีงใหม่ใหไ้ปช่วย พระเจา้

เชยีงใหม่ได้แต่งกองทพัส่งให้ไป เมื่อพระเจา้บุเรงนองได้เมอืงนายแล้ว จงึถอืเอาเหตุที่เมอืงเชยีงใหม ่

พมา่เขา้ลอ้มเมอืงเชยีงใหมอ่ยู ่๓ วนั กเ็ขา้เมอืงเชยีงใหมไ่ดใ้น พ.ศ. ๒๑๐๑ เมอืงน่านและเมอืงอื่นๆ ใน

ลานนาดว้ยกนัทีข่ ึน้เชยีงใหม ่กต็กไปเป็นเมอืงขึน้ของพม่าดว้ยโดยปรยิาย พม่าคงตัง้พระเจา้เมกุฏเิป็น

เจา้เมอืงเชยีงใหม่อยู่ตามเดมิ ฝ่ายทางเมอืงน่าน ในขณะที่เมอืงเชยีงใหม่เสยีแก่พม่าแลว้นัน้ เจา้เมอืง

น่านหนีไปจากเมอืง พม่าจงึตัง้พระยาหน่อคําไชยเสถยีรสงคราม (เขา้ใจว่าเป็นชาวเมอืงเชยีงใหม่) มา

เป็นเจา้เมอืงแทน 

                  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๗ พระเจา้เมกุฏเิจา้นครเชยีงใหม่ร่วมคดิกบัพระยากมลเจา้เมอืง

เชยีงแสน แขง็เมอืงต่อกรงุหงษาวด ีเรือ่งน้ีไดค้วามตามพงศาวดารพมา่ว่า ยงัมพีระยาน่านและเจา้เมอืง

อื่นๆ เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอีกด้วย พระเจ้าหงษาวดีจงึยกกองทพัมาตีเมอืงเชยีงใหม่ ครัง้นัน้พระเจ้า

เชยีงใหม่เหน็เหลอืกําลงัที่จะสู้รบ จงึออกไปอ่อนน้อม ส่วนพระยาน่านกบัพวกอพยพหนีไปพึ่งอยู่กบั

พระไชยเชษฐา ณ กรงุศรสีตันาคนหุต (พงศาวดารเมอืงน่านไมม่ปีรากฏ) 

  นบัแต่กาลน้ีไป    เมอืงน่านและเมอืงอื่นๆ        ในลานนาไทยกถ็ูกควบคุมใหอ้ยูใ่นความ 

ปกครองของพมา่ทีเ่มอืงเชยีงใหม ่โดยใกลช้ดิกวดขนั มสีมัพนัธภาพไม่ขาดตอนจากกนัอยู่กระทัง่สยาม

ไดข้บัไล่พมา่ไปจากลานนาไทยสิน้เชงิ และรวมลานนาไทยเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในยคุหลงั 

                 ในระหว่างกาลทีล่านนาไทยไดต้กอยู่ในความปกครองของพม่านัน้ ไดข้าดตอนจากพม่า

ไปตกเป็นประเทศราชของกรุงศรอียุธยาอยู่ ๒ คราว ในวาระแรกเมื่อในรชัสมยัของสมเดจ็พระนเรศวร

ซึง่เป็นวรีกษตัรยิป์ระเสรฐิของชาตไิทย อนัทรงสุรภาพปราบปรามไปทัว่ทุกทศิ และในวาระที ่๒ เมื่อใน



 ๑๒ 

รชัสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช แต่กเ็ป็นในชัว่เวลาอนัเลก็น้อย พอสิน้รชัสมยัพระมหากษตัรยิ์

ทีท่รงเดชานุภาพแลว้ ลานนาไทยกต็กไปเป็นเมอืงขึน้ของพมา่ตามเดมิ 

                 ครัง้นัน้พม่าตัง้ศูนย์กลางการปกครองลานนาไทยที่เมอืงเชยีงใหม่ มกีองทพัทหารและ

ขา้หลวงมาประจําสําหรบัคอยกํากบั เจ้าเมอืงพม่าที่ประจําอยู่ตามเมอืงต่างๆ นัน้ มทีัง้พม่าและชาว

พืน้เมอืงทีเ่ชยีงใหม่มเีจา้พม่ามาปกครองอยู่เป็นเวลานาน ทีเ่มอืงน่านเองกม็พีม่ามาเป็นเจา้เมอืงหลาย

คน ในชัน้หลงัพมา่ไดส้่งกําลงัทหารมาตัง้อยูท่ีเ่มอืงเชยีงแสนคุมเมอืงตอนเหนือไวอ้กีชัน้หน่ึง เหตุทีพ่ม่า

ควบคุมลานนาไทยไมท่ิง้เช่นน้ี ลานนาไทยจงึตกเป็นของพมา่อยู่จนตลอดสมยักรงุศรอียธุยา 

                 เน่ืองแต่พมา่ปกครองลานนาไทยดว้ยความเหีย้มโหดทารุณกรรม กดขี ่ข่มเหง แก่ราษฎร

พลเมอืงด้วยประการต่างๆ ลกัษณะการเช่นน้ีได้เป็นไปทุกระยะกาลสมยั ต่างได้รบัความเดอืดรอ้นอยู่

ทัว่กันเป็นสาหัส จนปรากฏว่าประชาชนชาวลานนาไทยมีแต่ความตระหนกตกใจไหวหวัน่ด้วย

ภยนัตรายต่างๆ มไิด้วางใจเป็นปกติได้ เหตุด้วยพม่ารามญัมาประหตัประหารปราบปรามยํ่ายดี้วย

อํานาจดงักล่าวมาแล้วจนน้ําใจคนวลิานปลาส ได้เหน็หรอืได้ยนิอะไรที่แปลกประหลาดก็หมายเอาว่า

เป็นอุบาทวบ์อกเหตุลางรา้ยทุกอยา่งไป 

                 นบัแต่ยคุโบราณประวตัลิงมา ชาวลานนาไทยกเ็หน็จะไดพ้บรสชาตขิองการปกครองทีป่่า

เถื่อนเช่นน้ีเป็นครัง้แรก หวัใจของชาวลานนาไทยต่างรํ่ารอ้งครํ่าครวญ ในเมื่อไม่สามารถจะแก้มอืแก้

เผด็ตอบแทนแก่พมา่ได ้และรอ้นเรา่ปานประหน่ึงจะลุกเป็นไฟในเมือ่ความหยาบชา้ทารุณนัน้ไดแ้ล่นขึน้

ถงึขดีที่จะทานทน จนมคีํากล่าวกนัอนัเป็นที่น่าเหน็ใจนักหนาในระหว่างชาวเมอืงกบัเจา้นายว่า “ครัน้ 

เจา้จะเป็นมา่น ตูขา้ขอหนี ครัน้ เจา้จะเป็นไทย ตูขา้ขอรบมา่น” เป็นอาท ิ

                 ฉะนัน้ เมื่อความคบัแค้นใจมมีากเข้าอดัไว้มากเขา้จนล้นอกล้นใจของทุกๆ คน  ทนอยู่

ไมไ่ดแ้ลว้ การแขง็เมอืงจะจราจลกบ็งัเกดิขึน้เป็นไปตามกฎธรรมดา 

                 จงึในเมอืงน่าน เมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๓ เจา้เจตบุตรพรมนิทรบุตรพระยาหน่อคําไชยเสถยีร

สงครามทีพ่มา่ตัง้เป็นเจา้เมอืงไดร้บักําลงัสนับสนุนจากพระหน่อแก้ว เจา้กรุงศรสีตันาคนหุตยกทพัไปตี

เมอืงเชยีงใหมซ่ึง่มพีมา่เป็นเจา้เมอืง แต่ไมส่าํเรจ็ เจา้เจตบุตรต้องหนีไปอยู่เมอืงลา้นชา้ง 1 3

๑
  ภายหลงัถูก

พมา่จบัไปฆา่ทีเ่มอืงเชยีงใหมเ่มือ่ปี พ.ศ. ๒๑๔๖ 

                 ในปี พ.ศ. ๒๑๖๗ เจา้อุ่นเมอืง เจา้เมอืงน่านแขง็เมอืงต่อพม่าแล้วหนีไปเมอืงล้านช้าง

ภายหลงัคุมผูค้นกลบัมาตัง้ทีเ่มอืงน่านอกี เจา้ฟ้าสุทโธเจา้เมอืงเชยีงใหม่ (พม่า) ยกกองทพัมาตเีมอืง

น่านได ้เจา้อุ่นเมอืงหนีไปเมอืงลานชา้ง ครัง้นัน้ชาวบา้นชาวเมอืงแตกตื่นพากนัซอกซอนหรไีปอยู่ตาม

ปา่ตามเขาเป็นอนัมาก กองทพัพมา่ไดก้วาดเอาราษฎรทีห่นีไมท่นัและทรพัยส์นิสมบตักิลบัไป 

                 ใน พ.ศ. ๒๒๔๖ เจา้พระเมอืงราชา เจา้เมอืงน่านแขง็เมอืงต่อพม่า พม่ายกกองทพัมาเป็น

อนัมาก เจา้พระเมอืงราชาเห็นเหลอืกําลงัที่จะต่อสู้ก็อพยพครอบครวัหนีไปเมอืงลานช้าง ราษฎรคง

๑  ตอนน้ี เจา้นรธาช่อ โอรสพระเจา้หงษาวดบีุเรงนอง เป็นเจา้นครเชยีงใหม่ ขึน้แก่กรุงศรอียุธยา ในรชัสมยัสมเดจ็พระ 

   นเรศวร   ตามอธบิายพระราชพงศาวดารของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพกล่าวว่า   เจา้นครเชยีงใหม่เกดิ 

   อรกิบัพระหน่อแกว้  เจา้กรุงศรสีตันาคนหุตฯ  จงึยุพระยาน่านใหไ้ปตเีมอืงเชยีงใหม่ดงัปรากฏตามพงศาวดารเมอืง 

   น่านทีก่ล่าวแลว้ 

                                                           



 ๑๓ 

แตกตื่นหนีไปเที่ยวซ่อนอยู่ตามดงตามป่าเช่นเคย ครัง้นัน้พงศาวดารเมอืงน่านกล่าวว่าป้อมปราการ 

บา้นเรอืน วดัวาอาราม พระพุทธรูป พระธรรมคมัภรี ์เจดยีส์ถานต่างๆ พม่าก็ทําลายเผาเสยีสิน้ จนจะ

เหลอืใหไ้วแ้ต่พืน้แผ่นดนิเปล่าๆ เท่านัน้ 

                 ฝ่ายทางเมอืงเชยีงใหม่นัน้เล่า เมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๑  เจา้ทองคํา ชาวลานชา้งไดค้รองเมอืง

เชยีงใหม่ด้วยความรูส้กึอนัเดยีวกนักแ็ขง็เมอืงขึน้ กองทพัพม่ามารบราวบีา้นเมอืงเดอืดรอ้นจลาจลอยู่

เสมอมา จนเสยีเมอืงเชยีงใหมแ่ก่ขา้ศกึ ต่อจากนัน้หวัเมอืงทัง้หลายต่างกต็ัง้ซ่องควบคุมกนัเป็นหมู่เป็น

เหล่าหลายพวกหลายหมู่ ต่างหมู่ต่างก็รบราฆ่าฟนักันและกัน ไพร่บ้านพลเมืองกระจดักระจาย

ระสํ่าระสายจนหาความสุขมไิด ้

สมยักรงุธนบรีุ 

                 สภาพเช่นน้ีไดย้นืยงคงทนต่อมาชา้นาน จนเมื่อทางอาณาจกัรสยาม พระยาตาก (สนิ) ได้

ตัง้เมอืงธนบุรขีึน้เป็นราชธานี ตัง้ตวัขึน้เป็นกษตัรยิป์กครองแผ่นดนิสยามขึน้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ พระองค์

ไดท้รงขบัไล่พมา่ทีเ่ขา้มาปกครองหวัเมอืงไทยออกไปจนสิน้เชงิและปราบปรามเมอืงใหญ่ๆ ทีต่ ัง้ตวัเป็น

ก๊กเป็นเหล่าราบคาบในไม่ช้า ตัง้แต่นัน้มาเป็นเวลาที่ไทยทําสงครามกบัพม่าเพื่อทําลายอสิรภาพของ

ไทยเป็นหลายครัง้ และตพีม่าปราชยักลบัไปทุกคราว กาละน้ีแสงสว่างแห่งสนัตสิุขร่มเยน็ไดจ้บัภูมภิาค

แห่งสยามทัว่แลว้ และยงัจะทอแสงทอดมาสู่ลานนาไทยต่อไป 

                 ในที่สุด พ.ศ. ๒๓๑๗ ก็ได้มาถงึสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ีเสดจ็กรฑีาทพัมาตไีด้เมอืง

เชยีงใหม่ก่อนกาลทีท่พัหลวงใกลจ้ะมาถงึ ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า พืน้แผ่นดนิในลานนาไทยก็

ไหวหวัน่สะเทอืนเป็นเหตุประหน่ึงว่า ธรณีลานนาจะทรงพม่าไวแ้ต่เพยีงกาลจาํกดัเท่าน้ี และแลว้ต่อมา

กองทพัไทยกข็บัไล่พมา่หนีออกไปจากลานนา  

                  เป็นอนัว่า อาณาจกัรลานนาได้กลมกลนืเป็นอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัอาณาจกัร

สยามดาํรงไวซ้ึง่ชาต ิ“ไทย” ทีต่่างแยกยา้ยกนัอยูใ่หเ้ป็นชาตไิทยบรบิูรณ์เหมอืนเช่นเดมิ สบืมาแต่กาละ

นัน้ 

                  ฝ่ายขา้งเมอืงน่าน ในระหว่างทีท่พักรุงยกเขา้ตเีมอืงเชยีงใหม่นัน้ เจา้มโนเป็นเจา้เมอืง

น่าน ได้ให้เจา้น้อยวธิูรราชวงศ์เมอืงน่าน ไปในการทพัของพม่าที่เมอืงเชยีงใหม่ เมื่อกองทพัไทยเข้า

เมอืงเชยีงใหมไ่ดแ้ลว้ ไดต้วัเจา้น้อยวธิรู จงึเกลีย้กล่อมใหเ้ขา้สวามภิกัดิ ์แลว้ตัง้เป็นเจา้เมอืงน่านขึน้ต่อ

กรงุธนบุรต่ีอไป 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

             ในตน้รชักาลที ่๑ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช     เมอืงน่านยงัมเีจา้ 

เมอืงเป็นสองฝา่ยอยู ่คอื พระยามงคลวรยศเป็นเจา้เมอืงฝา่ยกรงุเทพมหานคร ตัง้อยู่ทีท่่าปลา ฝ่ายหน่ึง

และเจา้อตัถวรปญัโญ (ภายหลงัโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาเป็นเจา้ฟ้า) ผูเ้ป็นหลาน เป็นเจา้เมอืงฝ่าย    บุ

รรตันองัวะ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเทงิอกีฝา่ยหน่ึง ทัง้น้ีเหตุดว้ยครัง้ทีเ่มอืงน่านขึน้กรงุเทพฯ เจา้อตัถวรปญัโญตก

อยูใ่นเมอืงเชยีงแสนกบัพม่า ภายหลงัเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ เจา้อตัถวรปญัโญลงไปหาพระยามงคลวรยศที่

เมอืงท่าปลา ขอเขา้พึง่พระบรมโพธสิมภารในกรุงเทพมหานคร พระยามงคลวรยศมคีวามยนิด ีจงึมอบ



 ๑๔ 

บ้านเมืองให้เจ้าอัตถวรปญัโญครองครอง ครัง้ล่วงมาอีกปีหน่ึงเจ้าอัตถวรปญัโญก็ลงไปเฝ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัยงักรุงเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอัตถวรปญัโญดํารง

ตําแหน่งเจา้-เมอืงน่านต่อไปตามเดมิ    

                  ในสมยักรุงเทพมหานคร ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นต้นมา เมอืงน่านมเีจ้าผู้ครองนคร      

๙ คน มรีายนามดงัต่อไปน้ี 

                  ๑. พระยามงคลวรยศเป็นเจา้ผูค้รองในรชักาลที ่๑ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๕ 

                  ๒. พระยาอตัถวรปญัโญ (หลาน ๑) เป็นเจา้ผูค้รองในรชักาลที ่๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ ทรง

สถาปนาเป็นเจา้ฟ้าอตัถวรปญัโญ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๔๗ 

                  ๓. พระยาสุมนเทวราช (น้า ๒) เป็นเจา้ผูค้รองในรชัสมยัรชักาลที ่๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๓ -

พ.ศ. ๒๓๖๘ 

                  ๔. พระมหามหายศ (บุตร ๒) เป็นเจา้ผูค้รองนครในรชักาลที ่๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ - พ.ศ. 

๒๓๗๘ 

                  ๕. พระยาอชติวงศ ์(บุตร ๓) เป็นเจา้ผูค้รองในรชักาลที ่๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ ครองราชย ์

๗ เดอืนกถ็งึแก่พริาลยั 

                  ๖. พระยามหาวงศ ์  (เป็นญาตทิางฝา่ยมารดา)   เป็นเจา้ผูค้รองนครในรชักาลที ่๓  เมือ่ 

พ.ศ. ๒๓๘๑ - พ.ศ. ๒๓๙๔ 

                  ๗. พระยาอนนัตยศ (บุตร ๒) เป็นเจา้ผูค้รองนครในรชักาลที ่๔ ครองราชยร์ะหว่าง พ.ศ. 

๒๓๙๕ - พ.ศ. ๒๔๓๔ ทรงสถาปนาเป็นเจา้อนนัตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๙ 

                  ๘. เจา้สุรยิพงศ์ผรติเดช (บุตร ๗) เป็นเจา้ผูค้รองในรชักาลที ่๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ทรง

สถาปนาเป็นพระเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดช เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๖ - พ.ศ. ๒๔๖๑                  

                  ๙. เจา้มหาพรหมสุรธาดา (บุตร ๗) เป็นเจา้ผูค้รองนครในรชักาลที ่๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ 

ถงึแก่พริาลยัเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๔ 

                  เจา้ผูป้กครองน่านทุกท่าน ล้วนแต่ได้ปฏบิตัริาชการในกรุงเทพมหานครมาแล้วดว้ยดมีี

ความชอบปรากฏเหมาะสมทุกระยะกาลสมยั เป็นกําลงัในการทพัศกึเสมอดว้ยวรีชนผูก้ลา้หาญทัง้หลาย 

ประกอบด้วยความซื่อสตัย์สุจรติตัง้มัน่อยู่ในความกตัญ�ูกตเวทีต่อพระมหากษัตรยิ์แห่งกรุงรตัน-

โกสนิทรอ์ยูเ่ป็นลาํดบัมาตลอดกาล          

                  การตัง้เมืองน่านในปัจจบุนั 

                      ไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนต้นว่า พระยาผากองไดส้รา้งเมอืงขึน้ใหม่ทีบ่า้นหว้ยไค ้เมื่อ พ.ศ. 

๑๙๑๑ เมอืงน่านซึ่งตัง้อยู่ ณ บ้านห้วยไค้ ในสมยัต่อมามตีวัเมอืงเป็น ๒ แห่ง คอื เมอืงเก่า เรยีกว่า   

“เวยีงใต้” ตัง้อยู่รมิแม่น้ําน่านแห่งหน่ึง กบัเมอืงใหม่เรยีกว่า “เวยีงเหนือ”  ตัง้อยู่บนดอนขา้งหลงัเวยีง

เก่าถดัขึน้ไปอกีแห่งหน่ึง  เหตุทีม่ตีวัเมอืงสองแห่งนัน้ กล่าวคอื เริม่แต่พระยาผากองไดม้าตัง้เมอืงทีร่มิ

แม่น้ําน่านน้ีแล้ว เจา้เมอืงน่านได้ผลดัเปลี่ยนครองเมอืงต่อๆ กนัมาหลายชัว่หลายวงศ์ อยู่มาถงึ พ.ศ. 

๒๓๖๐ ในรชักาลที ่๒ กรุงรตันโกสนิทร ์เกดิน้ําท่วมพดักําแพงเมอืงและวดัวาอารามบา้นเรอืนในเมอืง



 ๑๕ 

เก่าหกัพงัลงเป็นอนัมาก พระยาสุมนเทวราช เจา้เมอืงน่านจงึไปสรา้งเมอืงขึน้บนดอนมใิห้น้ําท่วมถึง 

ยา้ยไปอยูเ่มอืงใหมเ่มือ่ พ.ศ. ๒๓๖๒ 

                  ภมูฐิานเมอืงเก่าทีป่รากฏในปจัจบุนั ดา้นตะวนัออกตัง้อยู่รมิทอ้งหลง (ลํารางน้ํา) กําแพง

เมอืงห่างจากทอ้งหลง ๔ วา  ทอ้งหลงน้ีเป็นลาํน้ําน่านเก่า มลีํารางไปบรรจบกบัแม่น้ําน่าน ปจัจุบนัทาง

ใตท้ีบ่า้นดอนและทางเหนือทีบ่า้นดอนแกว้ เมือ่ยา้ยเมอืงจากเวยีงเหนือกลบัคนืมาตัง้ทีเ่วยีงใต้ภายหลงั

อกีนัน้ น่านจะเป็นด้วยน้ําน่านได้กลบัไปเดนิในทางสายใหม่เดีย๋วน้ีแล้ว ซึ่งอาจเป็นโดยขุดทางน้ําขึ้น

ใหม่ก็ได้ เพราะระยะทางที่น้ําสายใหม่และสายเก่ามาบรรจบกนันัน้ มรีะยะเพียง ๑ กิโลเมตรเศษๆ   

เท่านัน้ 

                  เมอืงใหมน่ัน้ตัง้อยูท่ีบ่า้นพระเนตร ห่างจากเมอืงเก่าไป ๓ กโิลเมตร ตวัเมอืงทอดไปตาม

ลาํแมน้ํ่าน่าน ห่างจากแมน้ํ่าประมาณ ๘๐๐ เมตร มเีหตุมณฑลแห่งคเูมอืง คอื ดา้นเหนือจดบา้นน้ําลอ้ม 

ด้านตะวนัออกยาวไปตามถนนสุมนเทวราชเดีย๋วน้ี ด้านใต้จดทุ่งนารนิ ด้านตะวนัตกยาวไปตามแนว

ของขอบสนามบนิดา้นนอก เวลาน้ีมแีต่เพยีงซากเมอืงเท่านัน้ 

                      เจ้าเมอืงน่านตัง้อยู่ที่เวียงเหนือสืบกันมาได้ ๓๖ ปี จนถึงในรชักาลที่ ๔  เมื่อ พ.ศ. 

๒๓๙๘ พระยาอนันตยศ (ภายหลงัไดเ้ลื่อนขึน้เป็นเจา้อนันตวรฤทธเิดช เจา้นครน่าน คอืบดิาของพระ-

เจา้สุรยิพงศ์ผรตเิดช และเจา้มหาพรมสุรธาดา) จงึขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยา้ยกลบัมา

ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเก่าและยา้ยมาเมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๐ เป็นทีป่ระทบัของเจา้เมอืงน่านสบืกนัมาจนบดัน้ี 

                      ตวัเมืองน่าน ใน พ.ศ. ๒๔๐๐ 

                      กาํแพงเมือง 

                      ตวัเมอืงน่านหนัหน้าเมอืงออกสู่แม่น้ําน่านซึง่เป็นเบือ้งตะวนัออก มกีําแพง ๔ ดา้น ดา้น

ยาวทอดไปตามลาํน้ําน่านเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ตวักําแพงสูงจากพืน้ดนิประมาณ ๒ วา มเีชงิเทนิกวา้ง 

๓ ศอก ประกอบดว้ยในเสมาตรงมมุกําแพงก่อป้อมไวท้ัง้ ๔ แห่ง มปืีนใหญ่ประจาํป้อมๆละ ๔ กระบอก  

มปีระตู ๗ ประตู ที่ประตูก่อเป็นซุ้ม ประกอบด้วยใบทวารแขง็แรง กําแพงด้านตะวนัออกมปีระตูชยั, 

ประตูน้ําเขม้ ดา้นตะวนัตกมปีระตูท่อน้ํา, ประตูหนองห่าน ดา้นใต้มปีระตูเชยีงใหม,่ ประตู่ท่าลี ่มคีลูอ้ม 

๓ ดา้น เวน้ดา้นตะวนัออกซึง่เป็นลาํแมน้ํ่าน่านเดมิกัน้อยู ่

                  การก่อสร้างกําแพงเมอืงเมื่อครัง้แรกมาตัง้เมอืงน้ี มเีรื่องเล่ากนัสบืมาเป็นทํานองเทพ

นิยายว่า ครัง้นัน้ตกอยู่ในวสัสนัตฤดู มโีคอศุภราชตวัหน่ึงวิง่ขา้มแม่น้ําน่านมาจากทางทศิตะวนัออก 

ครัน้มาถงึทีบ่้านหว้ยไค้กถ่็ายมลูและเหยยีบพื้นดนิทิ้งรอยไว้ เริม่แต่ประตูชยับ่ายหน้าไปทศิเหนือแล้ว

วกไปทางทศิตะวนัตกเป็นวงกลมสีเ่หลีย่มมาบรรจบรอยเดมิทีป่ระตูชยั แลว้กนิ็ราศอนัตรธานไป ลําดบั

กาลนัน้ พระยาผากองดํารทิี่จะสร้างนครขึ้นใหม่ ครัน้ได้ประสบรอยโคอนัหากกระทําไว้เป็นอศัจรรย ์

พเิคราะหด์กูท็ราบแลว้ว่าสถานทีบ่รเิวณรอบโคนัน้เป็นชยัภูมดิ ีสมควรทีจ่ะตัง้นครได ้จงึไดย้า้ยเมอืงมา

ตัง้ที่บา้นหว้ยไคน้ัน้ และก่อกําแพงฝงัรากลงตรงแนวทางทีโ่คเดนิถ่ายมูลไว้มไิด้ทิง้รอยแนวกําแพงจงึ   

มสิู้จะตรงนัก เพราะเป็นกําแพงโดยโคจร เรื่องน้ีจะมคีวามจรงิหรอืไม่เพยีงไรก็ตามเห็นว่าเป็นเรื่อง

เกี่ยวกบัประวตัขิองเมอืงน้ี ซึ่งชาวเมอืงก็ยงันิยมเชื่อถอืว่าเป็นความจรงิ และนําเอาคตทิี่เชื่อว่าโคเป็น        

ผูบ้นัดาลเมอืงมาทาํรปูโคตดิไวต้ามจัว่บา้นเรอืนเพื่อเป็นศริมิงคลอยูท่ ัว่ไป จงึนํามากล่าวไวด้ว้ย 



 ๑๖ 

                 ประตูเมอืงเป็นด่านสาํคญัชัน้ในของเมอืง ในเวลาทีบ่า้นเมอืงไมใ่ครจ่ะปกตริาบคาบจงึต้อง

มกีารรกัษากนัแขง็แรง ประตูเมอืงทัง้ ๗ น้ี มนีายประตูเป็นผู้รกัษา มหีน้าที่ในการปิดเปิดประตูตาม

กําหนดเวลา คอื ปิดเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. และเปิดในเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ถ้าเป็นเวลาทีป่ระตู

ปิดตามกําหนดเวลาแล้ว จะเปิดให้ผู้หน่ึงผู้ใดเข้าออกไม่ได้ และทัง้มอีาชญาของเจา้ผู้ครองบงัคบัเอา

โทษแก่ผู้ที่ปีนข้ามกําแพงไว้ด้วย นายประตูเป็นผู้ที่เจ้าผู้ครองได้แต่งตัง้ไว้ได้รบัศักดิเ์ป็นแสนบ้าง    

ทา้วบ้าง มบี้านเรอืนประจําอยู่ใกล้ๆ  ประตูนัน่เอง ให้มผีลประโยชน์คอืในฤดูเดอืนยีห่รอืเดอืนสาม ซึ่ง

เป็นฤดูเกบ็เกี่ยวขา้ว เจา้นายทา้วพญาและราษฎรภายในกําแพงเมอืงทัง้ปวง เมื่อขนขา้วจากนาเขา้มา

ในเมอืงทางประตูใด กใ็หน้ายประตูนัน้มสีทิธเิกบ็กกัขา้วจากผูนํ้าเขา้มาไดห้าบละ ๑ แคลง (ประมาณ ๑ 

ทะนาน) นอกจากน้ี นายประตูยงัไดส้ิง่ของโดยมากเป็นอาหารจากผูท้ีผ่่านเขา้ออกประตูเป็นประจาํวนั

โดยนําตะกรา้หรอืกระบุงไปแขวนไวท้ีห่น้าประตูอนัสุดแลว้แต่ใครจะใหอ้กีดว้ย 

                 อาชญาของเมอืงทีต่อ้งมนีายประตูดงักล่าวแลว้น้ี ไดเ้ลกิไปเมือ่สมยัพระเจา้สุรยิพงษ์ผรติ-

เดชเป็นเจา้เมอืง 

                     คุ้ม - หอคาํ  

                 ตรงใจกลางเมอืงเป็นทีอ่ยูข่องเจา้ผูค้รองนคร เรยีกว่าคุม้หลวงและหอคํา “คุม้” ตรงกบัภา 2 4

ษ 2 4าไทยใต้เรยีกว่า “วงั” คุ้มหลวง ก็คอืวงัใหญ่นัน่เอง และ “หอคํา” นัน้ตรงกบัภาษาไทยใต้เรยีกว่า 

“ตําหนกัทอง”  อนัสรา้งขึน้ไวใ้นบรเิวณคุม้หลวงเป็นเครือ่งประดบัเกยีรตยิศ 

                 บรรดาเมอืงประเทศราชในลานนาไทยทัง้ปวง ย่อมมบีรเิวณที่คุม้หลวงสําหรบัเมอืง ใคร

ไดเ้ป็นเจา้เมอืงจะเป็นโดยไดส้บืทายาทหรอืไม่กต็าม ย่อมยา้ยจากบา้นเดมิไปอยู่ในคุม้หลวงทุกคน แต่

ส่วนเหยา้เรอืนในคุม้หลวงนัน้แต่ก่อนสรา้งเป็นเครื่องไม ้ถ้าเจา้เมอืงคนใหม่ไม่พอใจจะอยู่ร่วมเรอืนกบั

เจา้เมอืงคนเก่ากย็่อมจะให้รือ้ถอนเอาไปปลูกถวายวดั (ยงัปรากฏเป็นกุฏวิหิารของวดัที่เมอืงน่านบาง

แห่ง) แลว้สัง่กะเกณฑใ์หส้รา้งเรอืนขึน้อยู่ตามชอบใจของตน ส่วนหอคํานัน้ มไิดม้ทุีกเมอืงประเทศราช 

เพราะหอคําเป็นเครื่องประดบัเกยีรตพิเิศษสําหรบัตวัเจา้ผู้ครอง ต่อเจา้ผู้ครองเมอืงคนใดไดร้บัเกยีรติ

เศษสงูกว่าเจา้ผูค้รองเมอืงโดยสามญั กส็รา้งหอคาํขึง้เป็นทีอ่ยูเ่ฉลมิเกยีรตยิศ 

                 หอคําเมอืงน่าน เพิง่มขีึน้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ มเีรื่องปรากฏในพงศาวดารเมอืงน่านว่าเมื่อ

พระยาอนันตยศยา้ยกลบัมาตัง้อยู่ที่เมอืงเก่าแล้ว ต่อมาอกีปีหน่ึง พ.ศ. ๒๓๙๙ พระบาทสมเดจ็พระ-

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระยาอนันตยศเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าอนันต-  

วรฤทธเิดช เจา้นครเมอืงน่านมเีกยีรตยิศสงูกว่าเจา้เมอืงน่านคนก่อนๆ ซึง่เคยมยีศเป็นแต่พระยา ฉะนัน้

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ เจา้อนันตวรฤทธเิดชจงึสรา้งหอคําขึน้และใหเ้ปลีย่นชื่อคุม้หลวงว่า “คุม้แก้ว” เพื่อให้

วเิศษเป็นตามลกัษณะของหอคาํ 

                 หอคําที่สรา้งขึน้ในครัง้นัน้ ตวัเรอืนเป็นเครื่องไม ้เป็นตวัเรอืนรวมอยู่ในคุ้มแก้ว ๗ หลงั 

โดยเฉพาะตวัเรอืนทีเ่ป็นหอคาํมหีอ้งโถงใหญ่ นบัว่าเป็นทาํนองทอ้งพระโรงสาํหรบัเป็นทีว่่าราชการ 

                 เมื่อเจา้อนันวรฤทธเิดชถงึแก่พริาลยัแลว้ เจา้สุรยิพงศ์ผรติเดชได้เป็นเจา้ผู้ครองนครเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๓๖ กเ็ขา้ไปอยู่ในคุม้แก้ว แต่ใหก้ลบัเรยีกว่า “คุม้หลวง” เป็นไปตามเดมิ ครัน้ล่วงเวลามาอกี 

๑๐ ปี ถึง พ.ศ. ๒๔๔๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้



 ๑๗ 

สถาปนาเจา้สุรยิพงศ์ผรติเดช จงึรือ้หอคําเก่าไปถวายวดัและสรา้งหอคําเป็นตกึขึน้แทน ยงัถาวรอยู่มา

จนทุกวนัน้ี ซึง่ขณะน้ีทางราชการไดใ้ชเ้ป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตจิงัหวดัน่าน 

                 ภายในบรเิวณคุม้แกว้ มโีรงมา้ โรงแต๊ก โรงแต๊กนัน้ถอืเป็นทีเ่กบ็เครือ่งอาวุธ หอดาบ งา้ว

ปืนและกระสุนดนิดาํ อนัมไีวส้าํหรบับา้นเมอืงในอนัทีจ่ะใชใ้นการทพัศกึ 

                 ณ ลานหน้าคุ้มแก้วเป็นที่ตัง้โรงช้าง ซึ่งเป็นพาหนะที่สําคญัของบ้านเมอืงในสมยันัน้ 

บา้นเมอืงทีเ่ป็นเมอืงชัน้ราชธานี ย่อมจะรวบรวมสะสมชา้งไวม้ากทุกเมอืง ยิง่เป็นทอ้งทีใ่นภาคพายพัน้ี

แลว้ชา้งเป็นสิง่จาํเป็นในการลาํเลยีงและการทพัศกึ ในสมยันัน้เป็นอนัมาก 

                 สนาม 

                 ณ เบื้องขวาของคุม้ ตรงขา้ววดัพรหมมนิทรและที่โรงเรยีนจุมปีวนิดาตัง้อยู่เดีย๋วน้ีเป็น

ทีต่ ัง้ศาลาว่าการบา้นเมอืง  เรยีกว่า “สนาม” ถดัไปเป็นศาลาสุรอยัการ ๒ หลงั (สุรเพช็ฌฆาต, อยัการ – 

คนใช,้ คนเวร) คอืเป็นทีส่ํานักของพวกเพช็ฌฆาต  และเป็นทีเ่กบ็สรรพเอกสารของบา้นเมอืง ซึง่มคีน

เวรอยูป่ระจาํ ถดัไปเป็นคอก (เรอืนจาํ) จะไดก้ล่าวต่อไปในเรือ่งการปกครอง 

                 ฉาง 

                     ณ ศาลากลางจงัหวดั เดมิเป็นที่ตัง้ฉางของบ้านเมอืง มอียู่ ๒ โรงด้วยกนั สําหรบัเป็นที่

เกบ็เสบยีงและพสัดุสิง่ของทีใ่ชใ้นกจิการบา้นเมอืง เป็นตน้ว่าจาํพวกเสบยีงกม็ ีขา้ว เกลอื มะพรา้ว พรกิ 

หอม กระเทียม ตลอดจนหมู เป็ด ไก่ ที่เป็นๆ สะสมไว้เป็นบางคราว และจําพวกเครื่องก็มี ขัน 

น้ํามนัยาง ขีผ้ ึง้ ดนิประสวิ กระดาษ เป็นตน้ สิง่ของเหล่าน้ีเป็นสิง่สาํคญัของบา้นเมอืง โดยเฉพาะเสบยีง

เป็นกําลงัของรีพ้ลสาํหรบัป้องกนับา้นเมอืง ซึง่จะตอ้งมใีหพ้รกัพรอ้มอยู่เสมอ ทางบา้นเมอืงไดก้ะเกณฑ์

เอาสิง่ของเหล่าน้ีแก่พลเมอืง เอามาขึน้ฉางไวทุ้กปี เรยีกว่า “หล่อฉาง”  

                 บ้านเรือน 

                  ในยุคนัน้ได้ความว่าเมอืงน่านมภีูมฐิานบ้านเรอืนเป็นปึกแผ่นคบัคัง่แล้ว แต่ภายนอก

กําแพงนัน้เป็นป่ารกอยู่โดยมาก มบี้านเรอืนเบาบางไม่อุ่นหนาฝาครัง่เหมอืนภายในกําแพงเมอืงแต่

บา้นเรอืนนัน้ไมใ่ครจ่ะเป็นทีเ่จรญินกั เพราะเครื่องมอืทีจ่ะตดัฟนัไมไ้ม่มมีากเหมอืนเดีย๋วน้ี จะทาํอะไรก็

ไม่ใคร่สะดวก เป็นต้นว่ากระดานก็ต้องถากเอาด้วยมดีและขวานเป็นพื้น ไม่มเีลื่อยจะใช้ ราษฎรไม่มี

กําลงัพอที่จะทําบ้านเรอืนด้วยเครื่องไม้จรงิได้ จงึต้องทําด้วยไม้ไผ่  เว้นแต่เจ้านายท้าวพญาผู้ซึ่งมี

อํานาจใชก้ะเกณฑผ์ูค้นได ้จงึจะปลกูบา้นไดง้ามๆ นอกจากน้ียงัมกีฎเกณฑห์า้มไวว้่าบา้นเรอืนราษฎรที่

อยู่ภายในกําแพงเมอืงก็ด ีภายนอกก็ด ีจะมุงหลงัคาด้วยกระเบื้องไม้ไม่ได้ด้วยถือว่าเป็นการกระทํา

เทยีบเคยีงหรอืตเีสมอกบัเจา้นาย มอีาชญาไวว้่าเป็นความผดิ ฉะนัน้บา้นเรอืนจงึมุงหลงัคาดว้ยใบพลวง

หรอืแฝกเป็นพืน้ 

                  วดั 

                  วดัวาอารามภายในกําแพงเมอืงครัง้นัน้คงมจีํานวนเท่ากบัปจัจุบนัน้ี แต่ส่วนมากเศร้า

หมองไม่รุ่งเรอืง มวีดัที่สําคญัอยู่ ๒ วดั คอื วดัช้างคํ้ากบัวดัภูมนิทร ์ แท้จรงิกจิการฝ่ายพระศาสนาน้ี

อาจกล่าวไดว้่า ไดย้่างขึน้สู่ความเจรญินับแต่ พ.ศ. ๒๔๐๐ เป็นต้นมา ปรากฏตามพงศาวดารเมอืงน่าน



 ๑๘ 

ว่า เจา้อนนัตวรฤทธเิดช เจา้ผูค้รองนครน่าน เป็นผูม้ากดว้ยศรทัธาแก่กลา้ดว้ยการบรจิาคในอนัทีจ่ะเชดิ

ชูพระศาสนาให้รุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง ในชัว้ชนมายุกาลของท่านจึงเต็มไปด้วยเรื่องการสร้าง

บูรณะปฏสิงัขรณ์โบสถ์ วหิาร เจดยีสถาน ตามวดัทัง้ในเมอืงและนอกเมอืง   และสรา้งคมัภรีพ์ระสูตร

พระธรรมขึน้ไว้เกอืบตลอดสมยั ความเจรญิในฝ่ายพระศาสนาทีม่อียู่ในปจัจุบนัน้ี ย่อมเป็นผลนับเน่ือง

ในเน้ือนาบุญของท่านทีไ่ดป้ลกูฝงัไวด้ว้ยดแีลว้ส่วนหน่ึง 

                     ตลาด 

                 การคา้ขายแลกเปลีย่นคงกระทาํกนัแต่ทีก่าดมัว่ (ตลาด) แห่งเดยีวแทจ้รงิ ทีเ่รยีกว่าตลาด

น้ี ยงัไม่ถูกต้องด ีเพราะตลาดในครัง้นัน้ยงัไม่มตีวัเรอืนโรง เพยีงแต่มขีา้วของอะไรก็นํามาวางขายกนั

ตามสองฟากขา้งถนนเท่านัน้  ตําบลทีน่ัดตลาดอยู่ในกําแพงเมอืงทีถ่นนผากองเดีย๋วน้ีตรงหน้าคุ้มขา้ง

วดัช้างคํ้า นัดซื้อขายกนัแต่เวลาเชา้เวลาเดยีว สิง่ของทีนํ่ามาขายกนัเป็นจาํพวกกบัขา้วโดยมาก ส่วน

รา้นขายสิง่ของนัน้ปรากฏว่ายงัไมม่เีลย 

                  ถนน 

                  ถนนหนทางในครัง้นัน้ เท่าที่มีควรจะเรียกว่าเป็นตรอกทางเดินมากกวา เพราะมี

ส่วนกวา้ง อยา่งดกีแ็ต่เพยีง ๔ - ๕ ศอก ถนนชนิดน้ีแต่ภายในกําแพงเมอืงซึง่ตดัจากประตูหน่ึงไปยงัอกี

ประตูหน่ึง นอกจากน้ีกม็แีต่ทางเดนิธรรมดา 

                      การปกครอง 

                  การปกครองของแควน้น่านสมยัโบราณจะดาํเนินโดยวธิใีดหาทราบไม ่นอกจากจะเป็นไป

ในทางสนันิษฐานแต่พอเชื่อไดว้่า คงมคีตกิารปกครองเป็นแบบทีเ่รยีกว่า “บดิาปกครองบุตร” (Paternal 

Government) ขอ้น้ีพงึเหน็ได้ตามลกัษณะการที่ปกครองว่าผู้เป็นประมุขวางตนเป็นดงัหน่ึงบดิาของ

ประชาชน เช่นหลกัการปกครองอย่างหน่ึงที่ตกทอดสบืมาจนในชัน้หลงั ปรากฏในอาณาจกัรหลกัคํา 

(กฎหมายสาํหรบัเมอืง) ว่าในครวัเรอืน ถา้มบุีตรหลานเป็นคนหยาบชา้กลา้คะนอง มกัประพฤตคิวามชัว่

ต่างๆ เป็นตน้ว่า สูบฝ่ิน เสพสุรา เล่นการพนันเป็นอาจณิ เมื่อหวัหน้าในครวัเรอืนหา้มปรามสัง่สอนไม่

เชื่อฟงั หวัหน้าในครวัเรอืนนัน้ตัง้นําผู้นัน้อายดัใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ปกครอง ให้กระทําการสัง่สอนขึ้นไป

ตามลาํดบั จนถงึผูเ้ป็นประมุขของบา้นเมอืง ดงัน้ีหลกัการปกครองเช่นน้ี แมยุ้คสมยัจะไดล้่วงมาแลว้ใน

การต่างๆ ก็มิได้ลบเลือนไปเสีย ยังยืนยงมาจนกระทัง่เมืองน่านได้เป็นเมืองประเทศราชของ

กรงุเทพมหานคร 

                  เป็นที่น่าเสยีดายที่ไม่สามารถจะค้นคว้าหาหลกัฐานมาประกอบการบรรยายเรื่องการ   

ปกครองสมยัโบราณน้ีได ้การปกครองทีจ่ะนํามากล่าว จงึจาํตอ้งเริม่แต่ในสมยัอนัใกลก้บัปจัจบุนัน้ี 

                      การปกครองก่อนการจดัปันหวัเมืองเป็นมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. 

๒๔๓๕) 

                  การปกครองในสมยัทีนํ่ามากล่าวน้ี เป็นเรื่องการปกครองในสมยักรุงรตันโกสนิทรอ์นัเริม่

แต่พระยามงคลวรยศเป็นเจ้าผู้ครองเป็นต้นมา รูปของการปกครองเป็นเมืองประเทศราชขึ้นแก่

กรุงเทพมหานคร เจา้ผู้ครองนครมอีํานาจในการบรหิารบา้นเมอืงทุกอย่าง ตลอดจนการออกกฎหมาย



 ๑๙ 

สําหรับบ้านเมือง การเก็บผลประโยชน์รายได้ในเขตของภูมิภาค เว้นแต่นโยบายการเมืองกับ          

ต่างประเทศเท่านัน้ ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ สัง่มา มหีน้าทีช่่วยเหลอืในงาน

พระราชสงครามและภายในกําหนด ๑ ปี ต้องนําต้นไมท้องเงนิและเครื่องราชบรรณาการไปน้อมเกลา้ฯ 

ถวายแด่พระมหากษตัรยิย์งักรุงเทพมหานครครัง้หน่ึง เพิง่มาเลกิประเพณีน้ีเสยีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ใน 

รชักาลที ่๕ น้ีเอง 

                  ส่วนการปกครองท้องที่ภายในเขตเมอืงนัน้ ได้แบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บา้น ซึ่งม ี   

แก่บ้านเป็นหวัหน้า หลายๆหมู่บา้นเป็นเมอืง มพี่อเมอืงเป็นหวัหน้า และรวมเมอืงเลก็ๆ เหล่าน้ีขึน้แก่

สนาม ส่วนเมอืงขึน้ที่อยู่ภายนอกเขตต่างปกครองตนเองเช่นเดยีวกนั แต่เมื่อครบปีต้องนําส่วยมาส่ง

เมอืงน่านเป็นคาํนบั 

                      การจดัระเบียบการปกครอง   

                  ระเบยีบการปกครองฝ่ายธุรการนัน้ ไดจ้ดัเป็น “สนาม” เป็นทีว่่าการบา้นเมอืงอนัมพีญา

แสนท้าวคณะหน่ึงเป็นผู้บรหิาร การงานบ้านเมอืงทุกสิง่ทุกอย่าง กิจการได้ดําเนินสําเรจ็ไปด้วยการ

ประชุมปรกึษาเป็นประมาณ การงานทีป่ฏบิตัใินสนามน้ีอาจแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะ คอื  การงานที่

ต้องเสนอเจา้ผู้ครองนครเพื่อวนิิจฉัยและบญัชาการอย่างหน่ึง และการงานที่เป็นไปตามระเบยีบแบบ

แผนอนัไม่มสีารสําคญัสามญัสามารถทีจ่ะกระทําเสรจ็ไปไดท้ีส่นาม โดยไม่ต้องนําเสนอผูค้รองอกีอย่าง

หน่ึง คณบดขีองสนามเรยีกว่า “พญาป๊ีน” คอื พญาผูเ้ป็นใหญ่ในสนาม ๔ นาย กบัยงัมพีญาแสนหลวง

อื่นๆ อกี ซึ่งเจา้ผู้ครองได้แต่งตัง้ไว้ มศีกัดิจ์ดัไว้เป็นทําเนียบมาทราบรายนามและจํานวนแน่นอนเมื่อ

เจา้อนนัตวรฤทธเิดชเป็นผูค้รองนคร ว่ามรีวมดว้ยกนั ๑๒ นาย มรีายนามดงัต่อไปน้ี 

                  พญาป๊ีน    

                  ๑.พญาหลวงจ่าแสนราชาไชยอภยันันทวรปญัญาวสิุทธมิงคล ปฐมอรรคมหาเสนาบด ี 

เป็นผูส้าํเรจ็ราชการบา้นเมอืงทัว่ไป และเป็นประธานในขนุสนามทัง้ปวง 

                  ๒. พญาหลวงอามาตย ์         เป็นรองผูส้าํเรจ็ราชการ 

                  ๓. พญาหลวงมนตร ี            เป็นนายทะเบยีนพล  (สุรสัวด)ี 

                  ๔. พญาหลวงราชธรรมดุลย ์   เป็นนายฝา่ยตุลาการ 

                  พญาชัน้รอง  

                  ๑. พญาหลวงนตัตยิราชวงศา  ช่วยว่าการทัว่ไป  

                  ๒. พญาราชเสนา                 ช่วยว่าการทัว่ไป 

                  ๓. พญาไชยสงคราม             ช่วยว่าการทัว่ไป 

                  ๔. พญาทพิเนตร                 ช่วยว่าการทัว่ไป 

                  ๕. พญาไชยราช                  ช่วยว่าการทัว่ไป 

                  ๖. พญาหลวงราชบณัฑติ        เป็นโหรประจาํเมอืง 

                  ๗. พญาหลวงศุภอกัษร          ว่าการฝา่ย 

                  ๘. พญามรีนิทอกัษร              ว่าการฝา่ย 

                  ๙. พญาสทิธธินสมบตั ิ           ว่าการคลงั (เงนิ) 



 ๒๐ 

                ๑๐. พญาราชสาร                    ว่าการคลงั (เงนิ)      

                ๑๑. พญาหลวงคาํลอื                ว่าการคลงั (เงนิ) 

                ๑๒. พญาหลวงภกัด ี                รกัษาคลงั (พสัดุ) ฉางขา้วหลวง 

                ๑๓. พญาราชโกฏ                    รกัษาคลงั (พสัดุ) ฉางขา้วหลวง 

                ๑๔. พญาราชรองเมอืง              รกัษาคลงั (พสัดุ) ฉางขา้วหลวง 

                ๑๕. พญาราชสมบตั ิ                รกัษาคลงั (พสัดุ) ฉางขา้วหลวง 

                ๑๖. พญาอนิต๊ะรกัษา                รกัษาคลงั (พสัดุ) ฉางขา้วหลวง 

                ๑๗. พญานาหลงั                     รกัษาคลงั (พสัดุ) ฉางขา้วหลวง 

                ๑๘. พญาสทิธมิงคล                 รกัษาคลงั (พสัดุ) ฉางขา้วหลวง 

                ๑๙. พญาธนสมบตั ิ                  รกัษาคลงั (พสัดุ) ฉางขา้วหลวง 

                ๒๐. พญาพรหมอกัษร               รกัษาคลงั (พสัดุ) ฉางขา้วหลวง 

                ๒๑. พญาแขก                        รกัษาคลงั (พสัดุ) ฉางขา้วหลวง 

                ๒๒. พญาสทิธเิดช                   ตุลาการ 

                ๒๓. พญานราสาร                    ตุลาการ    

                ๒๔. พญาไชยพพิธิ                  ตุลาการ 

                ๒๕. พญาไชยปญัญา                นายช่าง 

                ๒๖. พญานนัต๊ะปญัญา              นายช่าง 

                ๒๗. พญาธรรมราช ธรรมการ      ธรรมการ 

                ๒๘. แสนหลวงเมฆสาคร            ว่าการเมอืงฝาย 

                ทางฝา่ยเจา้ผูค้รองนครในการบญัชาการกจิการบา้นเมอืงกม็คีณะราชวงศ ์อนัประกอบดว้ย

เจ้าหอหน้า (อุปราช) เจ้าราชวงศ์ เจ้าราชบุตร เจ้าบุรีรตัน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นเจ้าสัญญาบัตรตัง้ใน

กรุงเทพมหานคร เป็นทีป่รกึษาอกีคณะหน่ึง มทีีว่่าการอยู่ภายในหอคํา เมื่อกจิกรรมบ้านเมอืงเรื่องใด

ตกมาถงึคณะทีป่รกึษาน้ีและยุตโิดยบรหิารเหน็ชอบของเจา้ผู้ครองแลว้กเ็ป็นอนัเดด็ขาดบงัคบัไปตาม

กรณนีัน้ๆ ไดท้เีดยีว 

                ลกัษณะการจดัการบา้นเมอืงในรอบกาลสมยัทีก่ล่าวน้ี  ทีส่มควรนํามากล่าวกค็อื  

                ๑. การทพั 

                ๒. ผลประโยชน์ของบา้นเมอืง 

                ๓. ทาส 

                ๔. ตุลาการ 

            ๑. การทพั  

                หลกัการปกครองของบา้นเมอืงมขีอ้สาํคญัอยู ่๒ ขอ้ คอื อาชญาของเจา้ผูค้รองนครขอ้หน่ึง 

กบัการทีบ่งัคบัใหบ้รรดาชายฉกรรจใ์หม้าช่วยกนัป้องกนับา้นเมอืงในเวลามศีกึสงครามขอ้หน่ึง อาชญา

นัน้มคีวามหมายตามที่คตปิกครองแบบน้ีว่า เป็นคําสัง่คําบงัคบับญัชาของผู้เป็นประมุขที่จะใช้ในการ

ปกครองบ้านเมอืงได้โดยใช้สทิธขิาด อย่างที่เรยีกว่า “อาชญาสทิธิ”์ ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมได้รบัโทษถงึ ๒ 



 ๒๑ 

ประการ คอื โทษอนัผดิต่อกฎหมายของบา้นเมอืงประการหน่ึง และโทษอนัผดิต่ออาชญาของเจา้ผูค้รอง

นครอนัมลีกัษณะคลา้ยพระบรมราชโองการของพระเจา้แผ่นดนิ  อกีประการหน่ึง เหตุทีเ่จา้ผูค้รองนคร

ทรงไวซ้ึง่อาชญาและหน้าทีร่บัผดิชอบในการรกัษาบา้นเมอืงเช่นน้ี หน้าทีข่องพลเมอืงจงึต้องเจรญิรอย

โดยบรหิารของผู้เป็นประมุขทุกประการ ส่วนที่สําคญัยิง่ก็คือหน้าที่ในการป้องกันบ้านเมอืง ซึ่งจะ

หลกีเลีย่งเสยีมไิด ้

                 ฝ่ายชายฉกรรจม์อีายุได้ ๒๐ ปีบรบิูรณ์ต้องขึ้นทะเบยีนเป็น “ลูกจุ๊”  เขา้สงักดัอยู่ใน

เจา้นายท้าวพญาคนใดคนหน่ึงจะลอยตวัอยู่ไม่ได ้ มหีน้าทีร่บัใช้สอยกจิการในสงักดัมลูนายของตนไป

จนกว่าอายุได ้๖๐ ปี จงึปลด หรอืมฉิะนัน้กต่็อเมื่อมบุีตรมารบัใชก้ารงานได ้๓ คนแลว้ เมื่อชายฉกรรจ์

เขา้สงักดัเป็นลกูจุข๊องผูน้ัน้อยูต่ลอดไป จะยา้ยมลูนายผูต้น้สงักดัไดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัอนุญาตจากสนาม 

                 บรรดาผู้ที่จะรบัเป็นลูกจุ๊เอามาเข้าสงักดัในตนได้ โดยเฉพาะต้องเป็นเจ้านายหรอืท้าว

พญาในสนามเท่านัน้ ในเวลาปกตลิูกจุ๊ก็อยู่ตามถิน่ฐานบา้นช่องของตนไม่ต้องเขา้มาประจําทํางานใน

เมอืงมกีําหนดเวลาเป็นแน่นอน นอกจากบางคราวจะถูกมลูนายเรยีกมาใชก้จิการเป็นครัง้คราว การที่

มูลนายจะใช้ลูกจุ๊ให้ทํากจิการนัน้ไม่จํากดัว่าจะต้องเป็นกจิการฝ่ายบ้านเมอืงแต่อย่างเดยีว ย่อมใช้ได้

ตลอดถงึการส่วนตวัทุกสิง่ทุกอย่างดว้ย เช่น ในการทํานา ปลูกสรา้งบา้นเรอืน เป็นต้น อกีประการหน่ึง

ควรกล่าวได้ว่า พวกลูกจุ๊ที่เป็นผลประโยชน์ของผู้เป็นมูลนายอย่างยิง่ เพราะนอกจากจะได้อาศัย

แรงงานของผู้ลูกจุ๊ก็ได้รบัผลแต่เพยีงได้รบัความคุ้มครองของมูลนายในคราวเมื่อมทุีกขร์อ้น เช่น ถูก

พวกอื่นรบกวนเบยีดเบยีนโดยไมเ่ป็นธรรม หรอืในคราวที่มคีดคีวามเกดิขึน้ เป็นต้น  ฉะนัน้ผูท้ีเ่ป็นมูล

นายต้องตัง้บุคคลอกีพวกหน่ึงเรยีกว่า “หวัหมวด”  ไวต้ามละแวกถิน่ฐานทีลู่กจ๊ะตัง้บา้นเรอืน สําหรบั

เรยีกลกูจุใ๊นเมือ่ตอ้งการตวัไดโ้ดยสะดวกและพรกัพรอ้ม 

                  ในเวลามกีารทพัศกึเกิดขึน้ เมื่อต้องการกําลงักองทพัเป็นจํานวนคนเท่าใด เจ้าผู้ครอง

นครกเ็กณฑค์นเอาแก่มลูนายทีม่ลีูกจุ๊เฉลีย่เอาตามส่วน ส่วนผูท้ีจ่ะคุมกองทพันัน้ ถ้าเป็นการสําคญัเจา้

ผู้ครองนครก็เป็นผู้ไปเอง หรอืถ้าไม่สําคญัก็ให้เจา้นายในวงศ์สกุลหรอืท้าวพญาผู้ใดผู้หน่ึงควบคุมไป 

ตามแต่จะเหน็สมควร 

                  เรื่องของลูกจุ๊น้ี สําหรบัเจ้าผู้ครองนครไม่จําเป็นต้องมไีว้ เพราะมอีาชญาเกณฑ์เอาได ้

เวลาปกตเิจา้ผูค้รองนครจงึมคีนอกีจาํพวกหน่ึงสาํหรบัใชส้อยและอยูเ่วรยามรกัษาคุม้โดยเฉพาะเรยีกว่า

คน “เจา้ใชก้ารใน” 

                 ๒. ผลประโยชน์ของบ้านเมือง  

                  การทาํมาหากนิของราษฎรในเมอืงน่านทีก่ระทาํกนัมากและเป็นอาชพี ส่วนใหญ่กค็อืการ

ทาํนา แต่ทางบา้นเมอืงมไิดเ้กบ็อากรค่านา ฉะนัน้ราษฎรในเขตเมอืงชัน้ใน เมื่อทํานาไดข้า้วจงึต้องแบ่ง

ขา้วส่งมาขึน้ฉางหลวง เรยีกว่า “หล่อฉาง” เพื่อเกบ็ไว้เป็นเบยีงสําหรบับา้นเมอืงสํารองไวใ้นคราวเกดิ

ทพัศกึและต้อนรบัแขกเมอืง หรอืให้พลเมอืงยมืในปีที่ทํานาไม่ได้ขา้ว การเก็บขา้วเพื่อหล่อฉางน้ี เก็บ

แต่ผูท้ีม่คีรอบครวัแลว้ เป็นขา้วครอบครวัละ ๓ หมื่น (สดั) ส่วนราษฎรในเขตเมอืงชัน้นอกอนัอยู่ไกลจะ

ส่งขา้วมาหล่อฉางเป็นความลําบากมาก แต่เพราะว่าเมอืงเหล่านัน้เป็นที่เกดิหรอืมสีิง่ของบางอย่างที่

บา้นเมอืงต้องการใช ้เช่น มลูคา้งคาว ชนั น้ํามนัยาง กระดาษ เกลอื ฯลฯ  จงึเกณฑเ์อาสิง่ของเหล่าน้ี



 ๒๒ 

แก่ราษฎรในท้องที่นัน้ๆ ตามสมควร ส่งมาแทนขา้ว เรยีกว่า “ส่วยหล่อฉาง” หรอื “ส่วยบํารุงเมอืง” 

เมอืงน่านมสี่วนเกลอืมาจากเมอืงบ่อปีละ ๗ ลา้น ๗ แสน ๗ หมื่น (น้ําหนัก ๓๑๐  ๒/๕ หาบ) ส่วนดนิ

ประสวิจากเหมอืงยอดเมอืงสะเกนิปีละ ๒๐ หาบ  เมอืงมนิ บ้านหวัเมอืง (ทอ้งที่อําเภอนาน้อย) ปีละ 

๓๐ หาบ ส่วนเหลก็จากเมอืงอวน ปีละ ๓๐ หาบ บา้นววัแดง (ทอ้งทีอ่ําเภอสา) ปีละ ๒๐ บาท (การตี

เหลก็เป็นอาวุธหอกและดาบและซ่อมแซมอาวุธเป็นหน้าที่ของราษฎรในบ้านก้นฝาย (ฝายมลู) ทอ้งที่

อําเภอท่าวงัผาและบา้นหว้ยลบัมนืทอ้งทีอ่ําเภอสา  นอกจากน้ียงัมสี่วยขีผ้ ึง้จากเมอืงขึน้ทางฟากแม่น้ํา

โขงอกีปีละ ๑๒ หาบ  กบัคน ๓๐๐ คน สาํหรบัทาํฝายทุกเมอืง 

              ๓. ทาส 

                  ลกัษณะการเป็นทาสมคีตสิบืเน่ืองมาจากคมัภรีพ์ระธรรมศาสตรอ์นัโบราณราชกษตัรยิไ์ด้

ทรงบญัญัติไว้เรยีกว่านําธงชยัไปรบศึก แล้วได้มาเป็นทาสเชลยหน่ึง ทาสซึ่งไถ่มาด้วยทรพัย์หน่ึง 

ลกัษณะทาสทีม่อียูใ่นพืน้เมอืงน่านกเ็ป็นอยูด่งักล่าวมาแลว้ ดงัจะนํามากล่าวพอเป็นเคา้ คอื 

                  ๓.๑) ทาสเชลย  เป็นคนซึง่แต่ก่อนมาเจา้นายและกรมการเมอืงไดไ้ปรบตเีมอืงสบิสอง   

ปนันาเมอืงเวยีงจนัทรไ์ด ้ แลว้กวาดตอ้นครอบครวัมาแบ่งปนัเป็นความชอบของแม่ทพันายกองเรยีกว่า 

“ค่าปลายหอกงาชา้ง”  มบุีตรหลานสบืต่อมาเรยีกกนัว่า “ค่าหอคนโรง” อนัชื่อว่าทาสไดม้าแต่ครัง้ปู่และ

บดิาสบืมา ค่าหอคนโรงเหล่าน้ีมอีายุ ๑๐ ขวบขึน้ไปมคี่าตวัชาย ๖๒ รูเปีย หญงิ ๖๒ รูเปีย  ถ้าอายุตํ่า

กว่า ๑๐ ขวบ คดิคนหน่ึงขวบละ  ๕ รูเปีย  ตามจํานวนอายุผู้เป็นนายถอืว่าเป็นกรรมสทิธิเ์ดด็ขาดมี

อํานาจทีจ่ะขายทาสเหล่าน้ีไดท้ัง้สิน้ บรรดาทาสเชลยจะมบุีตรหลานสบืทอดออกไปอกีเท่าใดกด็กีค็งเป็น

ทาสเชลยทัง้สิ้น และผู้เป็นนายก็รบัมรดกกนัสบืมา ผู้ที่เป็นมูลนายจะยกทาสเชลยให้แก่ผู้ใดก็ได้เมื่อ

ทาสเชลยไดนํ้าเงนิมาไถ่ค่าตวัตามราคาจงึจะพน้ความเป็นทาส 

                  ๓.๒) ทาสสินไถ่ คอืทาสทีน่ายเงนิไดอ้อกมาไถ่ ถ้าทาสไม่มเีงนิมาใหแ้ก่นายเงนิครบค่า

แลว้ ก็ไม่มเีวลาที่จะพน้ยากจากทุกขเ์ป็นไทยได ้ฝ่ายลูกทาสทีซ่ึ่งเกดิแต่ทาสสนิไถ่นัน้ ถ้าเกดิในเรอืน

เบีย้พอเกดิมาในเรอืนทาสมคี่าตวัอยูเ่รือ่ยไป 

                  ทาสทัง้สองจําพวกน้ี ได้มวีธิกีารลดหย่อนผ่อนผนัให้เสื่อมคลายลง นับแต่ได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบญัญตัทิาสในมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ ร.ศ. ๑๑๙ ในรชักาลที่ ๕ 

และต่อมาไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตราพระราชบญัญตัทิาส ร.ศ. ๑๒๔ ขึน้อกีเป็นคํารบสอง และ

การที่เป็นทาสไดเ้ลกิเดด็ขาดไปเมื่อหลงัแต่ไดป้ระกาศพระราชบญัญตัน้ีิในมณฑลพายพัในรชักาลที ่๖ 

ร.ศ. ๑๓๑ แลว้เป็นลาํดบัมา  ทัง้น้ีเป็นพระมหากรณุาธคิุณแก่ประชาชนชาวไทยเป็นลน้เกลา้ฯ 

              ๔. การตลุาการ    

                  กฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้ไวใ้ชส้ําหรบัภายในบา้นเมอืงเรยีกว่า “อาณาจกัรหลกัคํา” แต่เดมิ

มาได้ทราบว่าเคยใช้คมัภรีพ์ระธรรมศาสตรแ์ละราชศาสตร ์ ซึ่งเป็นหลกักฎหมายในอนิเดยีเหมอืนกนั 

อาณาจกัรหลกัคําเพิง่จะมาตัง้ขึน้ในชัน้หลงัโดยถอืหลกัจากกฎหมายที่กล่าวแล้วบ้าง กบัเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นตามสภาพบ้านเมอืงบ้าง แต่แปลกที่มบีทบญัญัติบทลงโทษและคําสัง่สอนรวมคละปะปนไป

ดว้ยกนั แต่อย่างไรกด็ ีกฎหมายน้ีศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด เพราะแมแ้ต่ความผดิเลก็น้อยอาจถูกประหารชวีติได ้



 ๒๓ 

ปรากฏว่าเมอืงน่านในยุคนัน้สงบเรยีบร้อยเป็นอย่างดี อาจกล่าวได้ว่าได้เป็นนิสยัปจัจยัสืบต่อมา

จนกระทัง่บดัน้ี 

                  วธิพีจิารณาในประเภทความอาชญาอุกฉกรรจค์งดําเนินอย่างวธิทีีจ่ะแคะไคเ้อาความจรงิ

ดว้ยการทรมานใหส้ารภาพตามลกัษณะทีเ่รยีกว่า “จารตีนครบาล”  เหมอืนอย่างเมอืงทัง้ปวงในสมยั

เดยีวกนั เมื่อคดตีกถงึสนาม ขุนสนาม ๓๒ นาย พจิารณาเป็นรูปเรื่องเหน็ว่าใครผดิใครถูกแพช้นะกนั

อยา่งไรแลว้ กพ็รอ้มกนัลงความเหน็ในการทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามผลทีไ่ดพ้จิารณาตามบทบญัญตัใิน

อาณาจกัรหลกัคาํลงในพบัดํา (สมุดดํา) หรอืแผ่นกระดาษดํา แลว้นําขึน้ไปอ่านถวายเจา้ผูค้รองนครอนั

พรอ้มดว้ยคณะทีป่รกึษาหอคาํ เมือ่เจา้ผูค้รองนครและคณะไดพ้จิารณาเหน็ว่าจะควรชีโ้ดยสถานใดแลว้ 

เจา้ผูค้รองนครกช็ีข้าดบญัชาใหบ้งัคบัเป็นไปตามดว้ยสถานนัน้ๆ  

                  ส่วนความแพ่งนัน้ วธิพีจิารณาคงดําเนินไปในทางอนัเดยีวกนั เว้นแต่การไต่สวนไม่ใช่

เคีย่วเขญ็เอาตามจารตีนครบาล แต่ถา้เป็นความทีก่ํากวมหรอืคลุมเครอืซึง่คณะตุลาการไม่สามารถชีผ้ดิ

ชีถู้กดว้ยกฎหมายไดแ้ลว้ กม็วีธิตีดัสนิดว้ยการใหคู้่ความทนต่อการสาบานหรอืการพสิูจน์อย่างใดอย่าง

หน่ึงในการพสิจูน์นัน้อาจเป็นดว้ยการใหเ้อาน้ิวมอืจิม้ตะกัว่ทีล่ะลาย หรอืเสีย่งเทยีน หรอืวธิทีีจ่ะยงัความ

ครัน่คร้ามให้แก่ผู้ทุจรติอื่นใดก็ได้ ซึ่งหวงัในความศกัดิส์ทิธิบ์นัดาลของพระและเทพเจา้เป็นใหญ่ สุด

แลว้แต่ผูพ้พิากษาจะเหน็สมควร เมือ่ผูใ้ดชนะการพสิจูน์กต็ดัสนิใหเ้ป็นผูช้นะคด ี

                  มเีกรด็ของเรื่องน้ีอยู่เรื่องหน่ึงกล่าวกนัว่า มผีู้พพิาทกนัด้วยเรื่องตู่กรรมสทิธิก์ระบอืกนั

ขึน้เรื่องหน่ึง ผลของการพจิารณาตุลาการไม่สามารถที่จะชี้ให้ได้ว่ากระบอืตวันัน้เป็นของผู้ใดเพราะ

น้ําหนักคําให้การของคู่ความรบักนัในเรื่องลกัษณะของกระบอืเท่าๆ กนั ผลที่สุด จงึให้โจทก์จําเลย

กระทาํพธิสีาบาน และพสิจูน์ดว้ยการเสีย่งเทยีนกนัต่อหน้าพระพุทธรปูองคห์น่ึง ขอ้ตกลงมวี่า ถ้าเทยีน

ของ   ผู้ใดดบัก่อนผูน้ัน้ก็แพ้แก่ความสตัยจ์รงิ  และจะตดัสนิให้อกีฝ่ายเป็นผู้ชนะ เทยีนนัน้ไดค้วัน่ขึน้

จากขีผ้ ึ้งมน้ํีาหนักเท่ากนั เส้นด้ายไส้เทยีนกน็ับมจีํานวนเท่ากนั การพสิูจน์ปรากฏว่าโจทก์ชนะเพราะ

เทยีนจําเลยดบัก่อน ตุลาการจงึจะพจิารณาพพิากษาคดใีห้เป็นไปตามขอ้ตกลงนัน้ จําเลยไม่ยอมกลบั

พูดว่า “พระองคน้์อยเกดิเมือ่วามาเมือ่ซนืจะไปฮูฮ้ตีบา้นกองเมอืงหยงั” เพื่อจะบงัคบัคดใีหเ้ป็นไปโดย

ละม่อมและให้จาํเลยจํานนแก่การพสิูน์จรงิๆ ตุลาการก็ยอม   จงึให้คู่ความไปทําการพสิูจน์กนัใหม่อกี

ครัง้หน่ึง ครัง้น้ีเลอืกกระทาํกนัต่อหน้าพระพุทธรปูองคห์น่ึงใหญ่ทีสุ่ดทีม่อียูใ่นเมอืงทเีดยีว ผลการพสิูจน์

ครัง้น้ีปรากฏว่าจาํเลยชนะ โจทก์กลบัมเีสยีงขึน้บา้งว่า “สีส่บิลมืหน้า หา้สบิลมืหลงัเฒ่าชะแร แก่ออกลํ้า 

เยยีใดจกัจาํได”้  ในทีสุ่ดกระบอืตวันัน้เลยตดัสนิใหต้กเป็นกระบอืของหลวง 

                  ได้คดัส่วนหน่ึงของอาณาจกัรหลกัคําลงไว้ สําหรบัท่านที่สนใจต่อคติธรรมโบราณของ

จงัหวดัน่านดว้ย   

อาณาจกัรหลกัคาํ 

                  พระราชกถาสมเด็จพระเชษฐบรมราชาอนันตยศวรราชเจา้ องค์เป็นอิสสราธบิตัตอิงค ์

เป็นเจา้แก่รฐัประชาในไชยนันทเทพบุรนีครราชธานีนครเมอืงน่าน  มพีระราชกรุณาแก่มหาขตัตยิราช

วงษาและท้าวพญาราชเสวกาผู้ใหญ่ผู้น้อยทัง้มวล ว่าโบราณราชวรปิตตุจฉาองค์เป็นน้าได้เสวยราช

สมบตัิ เป็นเจ้าแก่รฐัประชามาช้านาน ก็เป็นเถิงแก่กรรมนําตนไปสู่โลกภายหน้า ละสถานบ้านช่อง



 ๒๔ 

บา้นเมอืงและเราท่านทัง้หลายเสยีแล้ว ครัน้อยู่มาเถงิจุลศกัราช ๑๒๑๔ ตวั เดอืนเจด็ ออกสามคํ่า ตวั

เราจึงได้พาเอาขัตติยราชวงษาและขุนเสนาอํามาตย์ล่องลงไปเฝ้าพระมหากษัตริย์เจ้า ณ 

กรงุเทพมหานคร แลว้จงึมพีระมหากรณุาโปรดเหนือเกลา้เหนือกระหม่อม หือ้ตวัเราไดเ้ป็นเจา้ไดเ้สวย

ราชสมบตัสิบืราชตระกูลวงษาเป็นเจา้แผ่นดนิในเมอืงนานรกัษาราชตระกูลวงษารฐัประชานครสถาน

บ้านเมอืง และวรพุทธ-ศาสนา ให้การกุ่งรุ่งเรอืงให้อยู่เยน็เป็นสุขสบืต่อไปภายหน้า ตามดงัโบราณ

ประเพณอีนัมมีาแต่ก่อนนัน้ 

                  โปรดประการน้ี บดัน้ีเราเป็นเจา้มารําพงึเลง็หนัวรพุทธศาสนานครสถานบ้านเมอืงแห่ง

เราทัง้หลาย ทุกวนัมาน้ี หนภายนอก มเีจา้นายท้าวขุนไพรไ่ทยทัง้หลาย ผู้บ่ดสีมคบกบัด้วยกนักระทํา

เป็นโจรกรรมอนับ่ด ีไปลกัเอาววัควายของท่าน ลกัทางเหนือเอาไวท้างใต้ ลกัทางใต้เอาไปไวท้างเหนือ  

ลกัทางวนัตกเอาไปไว้วนัออก ลกัทางวนัออกเอาไปไว้วนัตก  แลเอาของท่านไปซุ่มซ่อนไว้ ปาดหูตดั

เขาเหมียด๑หมาย เสยีใหม่  เพื่อจกัหื้อของท่านสาปสูญแล้วเอาเป็นของตวั อน่ึงไปซือ้เอามาฆ่ากนิ 

อน่ึงสมคบกนัเล่นแท่นเล่นเบีย้เล่นหมากแกวเล่นพนันขนัต่อกนั เอาสรรพสิง่ของเงนิทองกนั ลวดเป็น

หน้ีเป็นสนิกบัดว้ยกนัหาสง
๒
  จะใชแ้ทนบ่ได ้ลวดสมคบกนัเป็นโจรไปลกัเอาสิง่ของแห่งท่าน อน่ึงดว้ย

ผูค้นทัง้หลายกด็ ีอนัเป็นร้าง๓  เป็นบ่าว๔  ก็ด ีแอ่ว๕ คํ่ามาคนื แอ่วรา้งจา๖ สาว ถอืศาสตราอาวุธ

กระทําตัวแปลกปลอม บ่หื้อรู้บ่ฮื้อหนัหน้า บ่หื้อรู้จกัว่าเป็นผู้ร้ายผู้ดี ในกรรมทัง้หลายฝูงน้ีจกัพาให้

บา้นเมอืงวนิาศฉิบหายและรอ้นรนแก่รฐัประชาบา้นเมอืงต่อๆ ไปมเีป็นหลายประการต่างๆ เหตุนัน้เรา

เป็นเจา้จงึปงพระราชอาญาไวแ้ก่เจา้พระยามหาอุปราชาหอหน้า หือ้หาเจา้นายพีน้่องขตัตยิราชวงษาแล

ลูกหลาน ท้าวพญาเสนาอามาตย์ผู้ใหญ่ผู้น้อยทัง้มวลมาพร้อมกัน ปรกึษาพิจารณาแลตัง้พระราช

อาชญาเป็นราชอาณาจกัรกดขี่ส ัง่สอนบาปบุคคลผู้บ่ด ีอย่าหื้อเป็นเสี้ยนหนามแก่แผ่นดนิ รอ้นรนแก่

บา้นเมอืงแห่งเราแลรฐัประชาต่อๆ ไป เพื่อใหว้รพุทธศาสนาแลบา้นเมอืงแห่งเราน้ีหือ้ไดอ้ยู่เยน็เป็นสุข

พึง่ดว้ยเดชบุญคุณแห่งเราทัง้หลายสบืต่อไป ว่าฉะน้ี          

                  ครัน้ อยูม่าเถงิจลุศกัราชเดยีวน้ี เดอืนเจยีงแรม ๑๐ คํ่า เจา้มหาอุปราชาหอหน้า จงึไดห้า

เอาเจา้นายพี่น้องขตัตยิราชวงษาลูกหลาน แลท้าวพญาเสนาอามาตย์ขึน้ปรกึษาพร้อมกนัยงัโรงไชย 

เจา้พระยาหอหน้าปรกึษากนัพจิารณาดว้ยอนัจกัตัง้พระราชอาณาจกัรนัน้ตกลงแลว้ ครัน้เถงิเดอืนยีอ่อก 

๑ คํ่ า มีเจ้าพระยาอุปราชาหอหน้าเป็นประธาน และเจ้าพระยาราชบุตร เจ้าพระยาศรีสองเมือง 

เจ้าพระยาสุริยพงษ์  เจ้าพระยาวังซ้าย  เจ้าพระยาวงัขวา  เจ้าพระยาอริยวงษา  เจ้าพระยาเทิง  

เจา้พระยาเมอืงราชา  เจา้พระเมอืงแกว้  เจา้พระเมอืงน้อย  เจา้พระวไิชยราชา  เจา้เมอืงเชยีงแขง  เจา้

เมอืงเชยีงของ  เจา้เมอืงเลน  เจา้ราชวงษ์เมอืงเลน  เจา้เมอืงหลวง  เจา้เมอืงเชยีงลาบ  เจา้เมอืงภูคา  

เจ้าเมอืงลํ้า  แลขตัิยราชวงษา  ท้าวพญาเสนาอามาตย์ราชเสวกผู้ใหญ่ผู้น้อยทัง้มวลพร้อมกันเอา

เน้ือความปรกึษาตัง้ราชอาชญานัน้ขึน้กราบหลอง๗ เถงิราชสาํนกัเราเป็นเจา้แลว้ จงึไดพ้รอ้มกนัตัง้พระ

ราชอาชญาไวห้ือ้เป็นอาณาจกัรหลกัคํา  ไวส้ ัง่สอนหา้มปรามเจา้นายทา้วขุนลูกหลานไพร่ไทยทัง้หลาย

อยา่กระทาํกรรมอนับ่ดสีบืต่อไปภายหน้าว่าตัง้แต่ศกัราช ๑๒๑๔ ตวัปีเต่าไจเ้ดอืนยี ่ออก ๑ คํ่า วนัพุธน้ี

ไป 



 ๒๕ 

                  ภายหน้าห้ามอย่าหือ้เจา้นายท้าวขุนไพร่ไทยทัง้หลายได้สมคบกนักระทํากรรมบ่ด ีเป็น

โจรลกัเอาทรพัยส์ิง่ของเงนิทองแลช้างววัควายของท่านไปฆ่ากนิกด็ ี ลกัเอาไปขายเสยีกด็ ี ลกัเอาไป 

เหมยีดหมายเสยีใหมก่ด็ ีอน่ึงซือ้เอามาฆา่กนิกด็ ีผูจ้กัขายกร็ูว้่าท่านจกัเอามาฆา่กนิแลว้ป้อย๘ ขายหือ้ก็

ดใีนกรรมทัง้หลายมวลฝงูน้ีอยา่หือ้ไดก้ระทาํเป็นอนัขาด 

                  คนัว่า
๙
 บุคคลผูใ้ด ไปลกัเอาควายท่านมาฆ่ากนิจกัเอาตวัใส่ราชวตัร๑๐  ไวแลว้หือ้ใชค้่า

ควายตามราคา แลว้จกัเอาตวัไปฆา่เสยี บ่หือ้เป็นเสีย้นหนามแก่แผ่นดนิต่อไป 

                  คนัว่าลกัเอาควายท่านขายเสยีกด็ ีลกัเอาไปตดัเขาปาดหูเหมยีดหมายเสยีใหม่กด็ ีโทษ

เสมอกนั จกัเอาตวัเขา้ใส่ราชวตัรไว ้คนัว่าไดข้องเก่าคนื หือ้ไหม ๔ ตวัควาย คนัว่าบ่ไดข้องเก่าคนืฮือ้ใช ้

๑ ไหม ๔ ตวัควาย ค่าควายพู่แม่ดําพอนใหญ่น้อยถือว่าค่า ๒๐๐ ดอก๑๑ คนัเป็นว่าเจ้านายหื้อ    

คารวะอาชญา๑๒  ยากต่อก่ึง๑๓  คนัเป็นทา้วขุนหือ้ใส่สนิค่าคอ ๔๔๐ ดอก คนัเป็นไพร่หือ้ใส่สนิค่าคอ 

๓๓๐ ยากต่อกึง่ 

                  อน่ึง ตวัหากลกัฆา่ควายตวักด็ ีไปซือ้ควายเป้ินมาฆา่กนิ ผูข้ายกร็ู่ว่าท่านจกัเอาไปฆ่ากนิ

แลว้ป้อยขายหือ้กด็ ีถอืโทษเสมอกนั คนัว่ารูแ้ลว้จกัเอาตวัใส่ราชวตัรไว ้คนัเป็นเจา้นายหือ้ใส่สินค่าคอ
๑๔

 ๔๔๐ ดอก ยากต่อกึง่ คนัเป็นไพรห่ือ้ใส่สนิคอ ๓๓๐ ดอก ยากต่อกึง่ 

                  อน่ึง จกัปรกิรรมผเีทพดาอาลกัษณ์นัน้ คนัว่าในราชสํานักในเวยีงหือ้ไหว้สา๑๕  คนัเป็น

หน้าบา้นหือ้ปฏบิตัเิถงิสนามก่อน คนัว่าหวัเมอืงนอก หือ้บอกเถงิพ่อเมอืง หือ้ไดรู้ก่้อนคนับ่บอกหือ้รู ้ถอื

ว่าเป็นโจรลกักนิควาย คนัไดรู้แ้ล้วจกัเอาตวัเขา้ใส่ราชวตัรไว้ คนัเป็นเจา้นายหือ้คารวะอาชญายากต่อ

กึง่ คนัเป็นขนุหือ้ใส่สนิค่าคอ ๔๔๐ ดอก คนัเป็นไพรใ่ส่สนิค่าคอ ๓๓๐ ดอก ยากต่อกึง่ 

                  อน่ึง ห้ามอย่าหือ้เจา้นายทา้วขุนไพร่ไทยทัง้หลายบนผีหนังประกรรม๑๖ แลผีพระเจ้า

หาดเช่ียว
๑๗

  ว่าจะหือ้กนิควาย อย่าหือ้กระทําเป็นอนัขาด คนับุคคลผูใ้ดยงักระทํา จะเอาตวัเขา้ใส่ราช

วตัรไว ้คนัเป็นเจา้นายหือ้คารวะอาชญายากต่อกึง่ คนัเป็นขุนหือ้ใส่สนิค่าคอ ๔๔๐ ดอก คนัเป็นไพร่หือ้

ใส่สนิค่าคอ ๓๓๐ ดอก ยากต่อกึง่ฯ 

     ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ 

   อน่ึง พ่อเมอืงนายบา้น นายอ่ายนายเกิน๑๘ ทัง้หลายทุกตําบล อยา่ไดล้าสา๑๙ ประมาท 

หือ้รกัษาด่านทางเขตแขวงบา้นเมอืงไผมนัหือ้มัน่ขนัแขง็แรง  แมน้ว่าลูกคา้วานิชทัง้หลายคอืว่าค่าชา้ง

ค่ามา้ค่าววั ค่าควายหาบแลสมณะชพีราหมณ์ทัง้หลาย ออกจากเมอืงไปบ่ม ีชะลางหนังสือ๒๐ ตตีราแต่

ราชสํานักอย่าได้ปล่อยไปเป็นอนัขาด ว่าคนัเป็นคนหื้อจบัตวัใส่คา หื้อมัน่ขนัส่งเข้ามาเถงิราชสํานัก

สนาม คันเป็นสมณะชีพราหมณ์หื้อเกาะเอาตัวเข้ามาเถิงราชสํานักสถาน คันว่าเป็นลูกค้าแลคน

ต่างประเทศเมอืงอื่นเขา้มาเถงินายอ่ายแลว้ บ่มหีนงัสอืชะลางตตีรา อย่าปล่อยเขา้ดว้ยง่ายหือ้งดไวก่้อน 

แลว้หือ้มาบอกเถงิพ่อเมอืงนายบา้น แลว้เกาะเอาตวัมาปฏบิตัเิถงิราชสาํนกัสนามก่อน 

                   อน่ึง ดว้ยคนทัง้หลายหนีลกุ์ ๒๑ ต่างประเทศบา้นเมอืงทีอ่ื่น เขา้มาแอบแฝงเพิง่อาศยัอยู่

กบัเจา้นายทา้วพญาพ่อเมอืงนายบา้นทัง้หลาย แลอาศยัอยู่กบัวดัวาอารามทีใ่ดๆ กด็ ีแมเ้ป็นคนไทยใต้

กด็ ีเป็นลาวกด็ ีเป็นคนบา้นใดเมอืงใดกด็ ีหากหนีมาผู ้๑ - ๒ - ๓ คนกด็ ีแลหาชะลางหนังสอื บ่ไดแ้ม้



 ๒๖ 

จกัมาอาศยัอยูก่บับา้นใดเมอืงใดกด็ ีวดัวากด็ ีอย่าหือ้รบัอะหยัง้ดว้ยง่ายหือ้เจา้นายทา้วขุนพ่อเมอืงนาย

บา้นไดนํ้าเอาฝงูคนนัน้  เขา้มาปฏบิตัเิถงิราชสํานักสนามก่อน จกัไดไ้ล่เลยีงไต่ถามหือ้รูก่้อน คนัว่าคน

ฝงูน้ีหากมกีารหนีเขา้มาเพิง่พาอาศยัอยูก่บัเจา้นายทา้วพญาพ่อเมอืงนายบา้นทัง้หลาย ผูใ้ดปิดบงัเสยีบ่ 

เอาตวัเขา้มาปฏบิตัเิถงิสนามหือ้ไดรู้ภ้ายลุน๒๒ บงัเกดิเป็นขา้ลกักระโมยโจรเป็นประการใดก็ด ีตวัมนั

หากหนีหายไปหาตวับ่ได ้จบัเอาตวัเจา้เรอืนทีอ่าศยัแทนผูน้ัน้ตามโทษ 

                  อน่ึง ลกูคา้ทัง้หลายมาจากต่างบา้นต่างเมอืงต่างประเทศอื่น เขา้มาหาซือ้ชา้งซือ้มา้ซือ้ววั

ซือ้ควายนัน้ คนัเขา้มาเถงิบ้านใดเมอืงใดกด็ ีอย่าหื้อเจา้นายท้าวขุนพ่อเมอืงนายบ้านทัง้หลายอย่าได้

นับซือ้ขายต่อกนัด้วยง่าย หื้อพาเอาตวัลูกคา้ทัง้หลายเขา้มาปฏบิตัเิถงิราชสํานักสนามก่อน อน่ึง หาก  

ผูใ้ดบ่ฟงัลกัซือ้ลกัขายกนั บ่มาปฏบิตัเิถงิสนามนัน้ จกัเอาโทษตามอาชญา คนับา้นใดเมอืงใด บ่กระทํา

ตามพระราชอาชญาได ้ตัง้อาณาจกัรหลกัคําไว้น้ี สบืรูจ้กัเอาโทษจงหนัก ในพระราชอาชญาไดป้รกึษา

พรอ้มเพรยีงกบัดว้ยมหาขตัยราชวงศ์อคัรมหาเสนาอํามาตยช์ูตนชูคนไดต้ัง้พระราชอาณาจกัรตกัเตอืน

สัง่สอนแก่เจ้านายท้าวพญาราษฎรทัง้หลาย  แลพ่อเมอืงนายบ้านทัง้หลายในขงจกัขวตัิเมอืงน่านทุก

ตําบลชะและบุคคลผูใ้ดกระทาํล่วงเกนิสิง่หน่ึงสิง่ใด กจ็กัเอาโทษตามพระราชอาชญา ซึง่ไดต้ัง้อาณาจกัร

หลกัคาํไวน้ี้ ทุกประการ 

หมายเหต ุ  อธบิายศพัทโ์บราณ 

 ๑. เหมยีดหมาย   หมายถงึ  ตําหนิ 

 ๒. สงั              อะไร 

 ๓. รา้ง     มา่ย 

 ๔. บ่าว     ชายหนุ่ม 

 ๕. แอ่ว     เทีย่ว 

 ๖. จา     พดู 

 ๗. กราบหลอง    ทลู 

 ๘. ป้อย     พลอย 

 ๙. คนัวา่      ครัน้ว่า, ถา้ว่า 

              ๑๐. ราชวตัร     เครือ่งจองจาํ 

              ๑๑. ดอก     เงนิดอก (เงนิแท่ง) 

              ๑๒. คารวะอาชญา    เงนิสนิไหมปรบัใหแ้ก่เจา้ผูค้รองเป็นเงนิ ๑๒๐ รเูปีย 

              ๑๓. ยากต่อกึง่    ปรบัเป็นพนิยัหลวง ครึง่หน่ึงของราคาปรบัไหม 

              ๑๔. สนิค่าคอ    สนิไหม           

              ๑๕. ไหวส้า                  ทลู,บอก 

              ๑๖. ผหีนงัประกรรม             ผหีนงัสาํหรบัคลอ้งชา้ง 

              ๑๗. ผพีระเจา้หาดเชีย่ว         ผทีีส่งิอยูใ่นทีท่ ัว่ไป คอยรบัเครือ่งบาํบวงจากผูส้าํเรจ็ 

                                                    ปรารถนาในการบนบาน              

              ๑๘. นายอ่ายนายเกนิ           นายด่าน      



 ๒๗ 

              ๑๙. ลาสา                          เพกิเฉย 

              ๒๐. ชะลางหนงัสอื               หนงัสอืคู่มอืเดนิทาง 

              ๒๑. ลุก ์                            มาจาก 

                ๒๒. ภายลุน                       ภายหลงั 

                    สาํนักเจ้าผูค้รองนคร 

                 โดยฐานะเจา้ผู้ครองนคร (เดมิ) เป็นประมุขหรอืเจา้แผ่นดนิน้อยๆ เป็นเอกเทศอยู่ส่วน

หน่ึงที่สําคญัของเจา้ผู้ครองนครซึ่งเป็นเจา้แผ่นดนิน้อยๆ จงึไม่ผดิกบัพระเจา้แผ่นดนิที่ครองราชยใ์น

อาณาจกัรใหญ่ๆ แต่อย่างใด กล่าวคอื ด้วยความเป็นใหญ่เป็นประธานในเหล่าพสกนิกร ผูเ้ป็นประมุข

จกัต้องบรหิารการปกครองให้เจรญิมัน่คง ดํารงแว่นแคว้นให้เป็นที่ร่มเยน็เป็นสุขแก่ประชาชนทัว่ไป 

เป็นผู้นําแบบความดงีามทัง้หลายทัง้ฝ่ายอาณาจกัรและศาสนา นอกจากน้ี เพื่อจะยงัใหเ้กยีรตยิศและ

ความร่มเยน็เป็นสุขของราษฎรมผีลอนัไพบูลย ์เจา้ผู้ครองนครเป็นผู้นับถอืพระพุทธศาสนา ก็ย่อมจะ

บําเพ็ญกรณีตามคติธรรมของผู้ เ ป็นประมุขเ น่ืองในทางศาสนาสืบมาแต่โบราณอันเรียกว่า 

“ทศพธิราชธรรม” ประกอบอกีส่วนหน่ึงดว้ย 

                  ส่วนอิสริยยศประจําตัวเจ้าผู้ครองนครนัน้ ก็ย่อมเป็นไปตามฐานะของบ้านเมือง 

บ้านเมอืงใหญ่ก็มอีสิรยิยศประดบัมาก บ้านเมอืงน้อยก็ลดหลัน่กนัลงมาตามกําลงัวงัชาแต่อย่างไรก็ดี

ทางสํานักผูค้รองนครน่านก็ได้มคีตปิระเพณีทางฝ่ายขตัตยิสบืกนัมาช้านาน กล่าวคอื เมื่อมผีู้ข ึน้ครอง

เมอืงกม็พีธิอีภเิษก แมใ้นชัน้หลงัการตัง้เจา้เมอืงจะไดเ้ป็นโดยพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ ณ กรุงเทพฯ 

กด็ ีกม็ไิดล้ะประเพณเีสยี ผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ยงับา้นเมอืงอกีวาระหน่ึงเมื่อจะเขา้ไปสถติ ณ สํานักเจา้เมอืง

กม็พีธิขี ึน้สํานักซึง่ตรงกบัคําว่า “เฉลมิพระราชมณเฑยีร” มกีารออกพญาแสนทา้ว (ขุนนาง) ต้อนรบั

แขกเมอืงดว้ยพธิ ีมกีารออกประพาสเมอืงโดยอสิสรยิศดว้ยกระบวนขา้บรพิารเป็นอาท ิ

   นอกจากพญาแสนทา้วอนัเป็นขนุนางทีเ่จา้ผูค้รองนครไดแ้ต่งตัง้ขึน้ไว ้เพื่อบรหิารกจิการ 

บา้นเมอืงยงัสนาม ซึ่งเป็นการภายนอกส่วนหน่ึงแล้ว ยงัอกีการภายใน อนัเป็นกจิการของคุ้มของเจา้ผู้

ครองนครโดยตรง กแ็ต่งตัง้ “ขนุใน” ขึน้ไวร้บัใชก้ารงานและประดบัเกยีรตยิศเจา้ผูค้รองนครอกีส่วนหน่ึง

ดว้ย ทาํนองขา้ราชการฝา่ยราชสํานกั ซึง่มคีวามมุง่หมายเป็นส่วนใหญ่ทีจ่ะกล่าวถงึเรือ่งน้ี 

                  กิจการภายในสํานักเจ้าผู้ครองนครน่าน อาจแบ่งออกได้เป็น ๕ แผนก  คอื แผนกวงั   

แผนกเสมยีนตรา  แผนกมณเฑยีรและอาสนะ  แผนกการกุศล  แผนกรบัใช ้

                  แผนกวงั 

                  มหีน้าทีค่วบคุมตรวจตรากจิการภายในคุม้ทุกอย่าง รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในคุม้ 

พทิกัษ์ตวัเจา้ผูค้รองนครดว้ยกําลงัคน “เจา้ใชก้ารใน” ทีม่ปีระจาํอยู่ จดัพธิอีอกพญาแสนทา้วในคราวที่

ประกอบเป็นเกยีรตยิศ พธิอีอกแขกเมอืง – ตอ้นรบัแขกเมอืง  จดักองเกยีรตยิศเมื่อเจา้ผูค้รองนครออก

ประพาส 

                  แผนกเสมียนตรา  



 ๒๘ 

                  มหีน้าทีท่าํหนงัสอืของเจา้ผูค้รองนครทีจ่ะมไีปในทีต่่างๆ และรบัคําสัง่อาชญาทีจ่ะแจง้ไป

ใหส้นามทราบกบัมหีน้าทีเ่กบ็สรรพหนงัสอืภายในหอคาํ 

 

 

                  แผนกมณเฑียรและอาสนะ 

                  มหีน้าทีพ่ทิกัษ์ดแูลหอคําและเรอืนโรงของเจา้ผูค้รองนครและบูรณะปฏสิงัขรณ์เมื่อชํารุด 

กบัมหีน้าทีแ่ต่งตัง้อาสนะเมือ่เจา้ผูค้รองนครออกประพาสไปประทบั ณ ทีใ่ดทีห่น่ึง 

                  แผนกการกศุล 

                  มหีน้าทีป่ระกอบการกุศลของเจา้ผูค้รองนครต่างๆ กระทําพธิบีูชาพระเคราะหต์ามคราว

และมหีน้าทีบ่นัทกึเรือ่งรายงานการกุศล 

                  แผนกรบัใช้ 

                  มหีน้าทีร่บัใชเ้จา้ผูค้รองนครในกจิการต่างๆ 

                  ขา้ราชการบรหิารผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวแลว้ มรีายนามเป็นทาํเนียบดงัต่อไปน้ี 

                  แผนกวงั             

                  ๑. พญาสทิธวิงัราช   เป็นผูส้าํเรจ็การวงั 

                  ๒. พญาราชวงั  เป็นผูช่้วย 

                  ๓. ทา้วอาสา  เป็นหวัหน้าคนเจา้ใชก้ารใน  มหีน้าทีจ่บักุมบุคคลทีข่ดัอาชญา

ตามบญัชาของเจา้ผูค้รองนครและมหีน้าทีถ่อืมดัหวายนําหน้ากระบวนออกประพาสของเจา้ผูค้รองนคร   

    ๔. ทา้ววงัหน้า    เป็นหวัหน้าคนเจ้าใช้การใน  กบัมหีน้าที่ออกหน้ากระบวน

ออกประพาสของเจา้ผูค้รองนคร ในอนัทีจ่ะประกาศมใิหผู้ค้นจอแจขา้งหน้าทางหรอืตดัหน้าฉาน 

                  กบัมคีนใชก้ารในสําหรบัทีจ่ะเรยีกใชก้ระทํากจิการภายในคุ้ม ๑,๐๐๐ คน ในเวลาปกตมิี

คนเจ้าใช้การในมาเข้าเวรยาม ๑๕ คน พวกเหล่าน้ีผลัดเปลี่ยนกันมาเข้าเวรครัง้ละ ๓ วัน ๓ คืน 

หมนุเวยีนกนัไป 

                  แผนกเสมียนตรา 

                  พญาสทิธอิกัษร           เป็นหวัหน้า 

   แผนกมณเฑียร 

                  ๑. พญาราชมณเฑยีร เป็นหวัหน้า 

                  ๒. แสนหลวงราชนิเวศน์ เป็นผูช่้วย 

                  อาสนะ 

                  พญาอาสนมณเฑยีร เป็นหวัหน้า 

                  แผนกการกศุล 

                  ๑. แสนหลวงสมภาร เป็นหวัหน้า 



 ๒๙ 

                  ๒. แสนหลวงกุศล  เป็นผูช่้วย 

                  ๓. แสนหลวงขนัคาํ         เป็นผูถ้อืพานทองนําหน้าเจา้ผูค้รองนครไปในคราวบาํเพญ็ 

กุศลต่างๆ 

                   

                      แผนกรบัใช้ 

                  ๑. แสนหลวงใน  ผูร้บัใชจ้บัจา่ยอาหารเลีย้งดคูนในคุม้ 

                  ๒. แสนหลวงต่างใจ        เป็นผูร้บัใชก้จิการต่างๆ ภายนอก นอกจากน้ี    ยงัมพีนกังาน 

เสมยีนและเจา้หมวดนายหมูอ่กีพอสมควร  

                  การปกครองเม่ือจดัหวัเมืองเป็นมณฑลเทศาภิบาล 

                  เมือ่มหาประเทศทางตะวนัตกมอีงักฤษและฝรัง่เศสไดป้ระเทศใกลเ้คยีงเป็นเมอืงขึน้และ

แผ่อํานาจใกลเ้ขา้มาโดยรอบพระราชอาณาจกัรสยามอยู่เป็นลําดบั เกดิมคีนในบงัคบัต่างประเทศเขา้มา

เกีย่วขอ้งกบัการปกครองของสยามขึน้เป็นเงาตามตวั หวัเมอืงประเทศราชของสยามทัง้ปวงเป็นเมอืงที่

อยู่ในข่ายพระราชอาณาเขต  มกีารเกี่ยวขอ้งกบัคนในบงัคบับญัชามากกว่าหวัเมอืงชัน้ใน แต่วธิกีาร  

ปกครองของเมอืงประเทศราชเหล่านัน้ ยงัเป็นพลการและโบราณล้าสมยัอยู่มาก อาจมกีารพลัง้พลาด

ถงึกบัเป็นการกระทบกระเทอืนในทางการเมอืงและสญัญาทางพระราชไมตรไีด ้

                  อกีประการหน่ึง ในสมยัเดยีวกนั แมใ้นพระราชอาณาเขตภายในเองก็ยงัมกีารปกครอง

โดยใหเ้มอืงใหญ่ปกครองเมอืงน้อย ตามลาํดบัเมอืงทีเ่ป็นเอก โท ตร ีจตัวา อยู่ทัว่ไป เมอืงใหญ่เพยีงแต่

ต้องฟงับงัคบับญัชาตรงจากเจ้ากระทรวง การที่เป็นเช่นน้ีอยู่ในฐานะที่ต้องกระจายหวัเมอืงอยู่มาก 

ในขณะนัน้การคมนาคมถงึกนักไ็ม่ใคร่สะดวก คําสัง่จากกรุงเทพฯ จะถงึเมอืงหน่ึงๆ กช็า้เหตุผลที่เป็น   

ขอ้สําคญัยิง่กค็อื เหตุทีม่ามอบหมายใหห้วัเมอืงบงัคบับญัชากนัเอง การตรวจตราของเจา้หน้าทีผู่ใ้หญ่

ในกรุงไปไม่ใคร่ถงึ เมื่ออาณาประชาชนมคีดทุีกขร์อ้นหรอืถูกเจา้พนักงานกดขีข่่มเหงหรอืตดัสนิความ

ไมเ่ป็นยตุธิรรม เจา้กระทรวงกต็้องเรยีกตวัคู่ความและสํานวนไปชําระว่ากล่าวในกรุงกว่าจะไดร้บัความ

ยตุธิรรมกเ็ป็นความเดอืดรอ้นแก่ราษฎรเป็นอนัมาก 

                  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงเหตุ       

ดงักล่าวนัน้ จงึไดท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงประเทศราชขึน้เป็น

มณฑลเทศาภบิาลเป็นครัง้แรก และทรงตัง้ขา้หลวงใหญ่ออกไปบญัชาต่างพระเนตรพระกรรณนับแต่

ระหว่างปี ๒๔๓๕ - ๒๔๓๗  และในปีต่อๆ มา กท็รงตัง้มณฑลอื่นๆ ขึน้อกีเป็นลาํดบั 

                  จงัหวดัน่านขึ้นอยู่ใน “มณฑลลาวเฉียง” ซึ่งมจีงัหวดัอื่นๆ ขึ้นอยู่อีก คอื  เชยีงใหม ่ 

ลําพูน  ลําปาง  แพร่  เชยีงราย  (ภายหลงัแยกอาณาเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ตัง้เป็นจงัหวดัขึน้อกีจงัหวดั

หน่ึง คอืจงัหวดัแมฮ่่องสอน) ตัง้ศาลารฐับาลทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่

                  พ.ศ. ๒๔๔๓  ไดป้ระกาศเปลีย่นชื่อเป็น “มณฑลตะวนัตกเฉยีงเหนือ” 

                  พ.ศ. ๒๔๔๔  ไดป้ระกาศเปลีย่นชื่อเป็น “มณฑลพายพั” 

                  พ.ศ. ๒๔๕๘  ไดป้ระกาศตัง้มณฑลพายพัเป็นภาคพายพั  และตัง้สมุหเทศาภบิาลเป็น

อุปราชประจาํภาค 



 ๓๐ 

                  ใน พ.ศ. ๒๔๕๘  น้ีเอง ไดป้ระกาศแยกจงัหวดัน่าน แพร่ ลําปาง ออกจากมณฑลพายพั 

ตัง้มณฑลขึน้อกีมณฑลหน่ึงเรยีกว่า “มณฑลมหาราษฎร”์ ขึน้อยู่ในภาคพายพั ตัง้ศาลารฐับาลอยู่ที่

จงัหวดัแพร ่

                  พ .ศ .๒๔๖๘ ได้ประกาศเลิกภาคพายัพและตํ าแหน่ง อุปราชประจําภาคเ ป็น              

สมุหเทศาภบิาลกบัยกเลกิมณฑลมหาราษฎร์รวมจงัหวดัที่อยู่ในมณฑลมหาราษฎร์ไปขึ้นแก่มณฑล

พายพัตามเดมิ 

                  พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดป้ระกาศยบุมณฑลและใหจ้งัหวดัต่างๆ ขึน้ตรงต่อกระทรวงมหาดไทย 

                  เมื่อก่อนตัง้มณฑลลาวเฉียงขึ้นนัน้ กระทรวงมหาดไทยได้ตัง้ขา้หลวงมาประจําจงัหวดั

น่านแลว้ เริม่แต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นต้นมา เพื่อกํากบัตรวจตราจดัวางระเบยีบราชการในพืน้เมอืงใหเ้ขา้

รปูแบบในกรุงเทพฯ ต่างหูต่างตากระทรวงมหาดไทยและจดัการอนัเกี่ยวกบัต่างประเทศ มใิหเ้ป็นการ

กระทบกระเทอืนในทางการเมอืง ในขัน้ต้นทีม่ขีา้หลวงมาประจํา การปฏบิตัริาชการมกีารขลุกขลกักนั

อยูบ่า้ง เพราะเป็นหวัต่อของการทีจ่ะปรบัปรงุระเบยีบราชการขึน้ใหม ่ซึง่การทัง้น้ีกย็อ่มจะกระเทอืนใจ 

บรรดาเจา้นายอยูบ่า้ง แต่ต่อมาเมื่อทัง้สองฝ่ายไดท้ําความเขา้ใจกนัดแีลว้ความกลมเกลยีวประสานงาน

กค็่อยดขีึน้เป็นลาํดบั ขณะน้ีทางบา้นเมอืงยงัคงมสีนามเป็นทีว่่าการอยูต่ามเดมิ 

  ครัน้ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๔๔๐ เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบญัญัติ

ลกัษณะการปกครองทอ้งที ่ร.ศ. ๑๑๖  แลว้  กระทรวงมหาดไทยไดม้ตีราใหย้บุเลกิตําแหน่งขุนสนาม

และตัง้พนักงาน ๖ ตําแหน่งขึน้ว่าการ การมหาดไทย การยุตธิรรม การทหาร การคลงั การนา การวงั

แทน ใหข้ึน้อยูใ่นขา้หลวงประจาํเมอืงและเจา้ผูค้รองนคร 

                  เน่ืองด้วยการแบ่งเขตแขวงสําหรบัจัดการปกครองและตําแหน่งหน้าที่ราชการใน        

ปกครองและตําแหน่งหน้าทีร่าชการในมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ ยงัเป็นการกา้วก่ายอยูห่ลายประการ 

สมควรจะจดัการวางแบบแผนวธิปีกครองและวางตําแหน่งหน้าทีร่าชการใหเ้ป็นไปตามควรแก่กาลสมยั 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ กระทรวงมหาดไทยจงึใหพ้ระยามหาอํามาตยาธบิด ี(เสง วริยิศริ)ิ เมื่อครัง้เป็น

พระยาศรสีหเทพราชปลดัทลูฉลอง ขึน้มาจดัวางระเบยีบการปกครองในมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ อนั

เน่ืองแต่ไดใ้ชพ้ระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ร.ศ. ๑๑๖  แลว้นัน้ และเพื่อทีก่ระทรวงมหาดไทย

จะไดต้ราขอ้บงัคบัสําหรบัปกครองมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือขึน้ใช้ในปีต่อไป ปีน้ีพระยามหาอํามาต- 

ยาธบิดไีด้มาที่จงัหวดัน่าน พรอ้มดว้ยพระเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดช (ครัง้นัน้ยงัเป็นเจา้สุรยิะพงษ์ผรติเดช)  

เจา้ผู้ครองนคร พระยาสุนทรนุรกัษ์ (เลื่อง ภูมริตัน์) ขา้หลวงประจําเมอืงและเจา้นายทา้วพญาทัง้ปวง

ประชุมปรกึษาตกลงวางระเบยีบราชการขึน้ใหม ่ดงัน้ี 

              ๑. การปกครองท้องท่ี 

                      ไดแ้บ่งเขตแขวงเมอืงน่านออกเป็น ๘  แขวง คอื 

                  ๑. แขวงนครน่าน  คอืรวมตําบลใกล้เคยีงม ีเมอืงน่าน เมอืงสา เมอืงพง เมอืงไชยภูม ิ

เมอืงบ่อวา้ ใหม้ทีีว่่าการตัง้ทีแ่ขวงเมอืงน่าน 

                  ๒. แขวงน้ําแหง  คอืรวมเมอืงหนิ เมอืงศรสีะเกษ  เมอืงลี ้ใหม้ทีี่ว่าการแขวงตัง้ที่เมอืง 

ศรสีะเกษ 



 ๓๑ 

                  ๓. เขวงน่านใต้  คอืรวมเมอืงท่าแฝก  บ้านท่าปลา  บา้นผาเลอืด  บ้านหาดล้า  เมอืง   

จะรมิ ใหม้ทีีว่่าการแขวงตัง้ทีบ่า้นท่าปลา 

                  ๔. แขวงน้ําปวั  คอื  เมอืงปวั   เมอืงรมิ  เมอืงอวน  เมอืงยม  เมอืงย่าง  เมอืงแงง   

เมอืงบ่อ  ใหม้ทีีว่่าการแขวงตัง้ทีเ่มอืงปวั 

                  ๕. แขวงขุนน่าน  คอืรวมเมอืงเชยีงกลาง  เมอืงและ  เมอืงงอบ  เมอืงปอน  เมอืงเบอื  

เมอืงเชยีงคาน  เมอืงยอด  เมอืงสะเกนิ  เมอืงยาว  ใหม้ทีีว่่าการแขวงตัง้ทีเ่มอืงเชยีงกลาง 

                  ๖. แขวงน้ําของ  คอืรวมเมอืงงอบ  เมอืงเชยีงลม  เมอืงเชยีงฮ่อน  เมอืงเงนิ ใหม้ทีีว่่า

การตัง้ทีเ่มอืงเชยีงลม 

                  ๗. แขวงน้ําอิง  คือรวมเมอืงเชยีงคํา  เมอืงเชยีงแลง  เมอืงเทงิ  เมอืงงาว  เมอืง      

เชยีงของ  เมอืงเชยีงเคีย่น  เมอืงลอ  เมอืงมนิ ใหม้ทีีว่่าการแขวงตัง้ทีเ่มอืงเทงิ 

                  ๘. แขวงขุนยม  คอืรวมเมอืงเชยีงม่วน  เมอืงสะเอยีบ  เมอืงสระ  เมอืงสวด  เมอืงปง  

เมอืงงมิ  เมอืงออย  เมอืงควน  ใหม้ทีีว่่าการแขวงตัง้ทีเ่มอืงปง 

                  แขวงหน่ึงแบ่งออกเป็น “พ่ง” มปีระมาณ ๑๐ พ่งๆ หน่ึงแบ่งออกเป็นหมู่บา้นมปีระมาณ 

๑๐ หมูบ่า้น ๆ  หน่ึงมลีกูบา้นประมาณ ๒๐ คน 

                  แขวงหน่ึงใหม้ ี“นายแขวง” ๑ คน “รองแขวง” ๒ คน หรอืหลายคนตามการมากและน้อย

และม ี“สมหุบ์ญัช”ี ๑ คน เสมยีนใชต้ามสมควร 

                  พ่งหน่ึงใหม้ ี“เจา้พ่ง” ๑ คน มศีกัดิเ์ป็นพญาม ี“รองเจา้พ่ง” อกี ๑ หรอื ๒ คน ตามพ่

งน้อยและใหญ่กบัมลี่ามอกี ๒ คน (ต่อมาไดเ้ปลีย่นพ่งเป็นแควน้) 

                  หมูบ่า้นหน่ึงใหม้ ี“แก่บา้น” คนหน่ึง 

              ๒. เจ้าหน้าท่ีปกครอง                   

                  ตําแหน่งเจา้หน้าทีป่กครองใหเ้รยีกนามตําแหน่งดงัน้ี 

                  ๑. กองบญัชาการ – ใหม้ขีา้ราชการ ๓ นาย คอื เจา้ผูค้รองนคร ๑ ขา้หลวงประจาํเมอืง 

๑ ขา้หลวงผูช่้วย ๑ รวมเรยีกว่า “เคา้สนามหลวง”  

                  ๒. กองขึน้แก่เคา้สนามหลวง – ใหม้ขีา้ราชการขึน้อยู่กบัในเคา้สนามหลวง ๖ ตําแหน่ง 

คอื พนักงานมหาดไทย ๑ พนักงานยุติธรรม ๑ พนักงานทหาร ๑ พนักงานคลงั ๑ พนักงานนา ๑ 

พนกังานวงั ๑  

                  พนักงาน ๖ ตําแหน่งน้ีมพีนักงานเป็นหวัหน้า ๑ และพนักงานรองเสมยีนคนใช้ตาม    

สมควร  กบัมพีนกังานกรมการแขวงตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

              ๓. หน้าท่ีและอาํนาจของเจ้าหน้าท่ี 

                  ไดว้างระเบยีบไวด้งัน้ี 

                  ๑. เจา้ผูค้รองนคร  มหีน้าทีร่กัษาราชการบา้นเมอืงใหเ้รยีบรอ้ยต่างพระเนตรพระกรรณ

เป็นผูร้บัผดิชอบเฉพาะการในพืน้เมอืง เป็นผูอ้อกอาชญาหมายคําสัง่พนักงาน ๖ ตําแหน่งตามขอ้ความ

ซึง่ได้ปรกึษาหารอืในทีป่ระชุมเค้าสนามหลวงและมอีํานาจบงัคบับญัชาราชการในบานเมอืงใหเ้ป็นไป



 ๓๒ 

ตามที่ไดต้กลงในที่ประชุมเค้าสนามหลวงกบับงัคบับญัชาว่ากล่าวเจา้นายบุตรหลานเพี้ยทา้วแสนวงศ์

ญาตติามทีช่อบดว้ยหน้าทีร่าชการและพระราชกําหนดกฎหมาย 

                  ๒.ขา้หลวงประจาํเมอืง  มหีน้าทีต่รวจตรารกัษาราชการต่างพระเนตรพระกรรณทุกอยา่ง 

เป็นผูโ้ตต้อบในการทีเ่กีย่วกบัต่างประเทศทัง้ปวง เป็นผูม้ใีบบอกและหนังสอืราชการไปมากบักรุงเทพฯ 

ข้าหลวงใหญ่ ณ ที่ว่าการมณฑลและเมอืงอื่นๆ นอกจากในพื้นเมอืงน่าน ตามความที่ได้ตกลงในที่

ประชุมเคา้สนามหลวง เป็นผูแ้นะนําและสัง่พนกังานใหร้บัราชการตามหน้าทีทุ่กอย่างและมอีํานาจสัง่ให้

หยดุยัง้หรอืถอนอาชญาหมายคําสัง่ของเจา้ผูค้รองนครหรอืเจา้นายคนใดซึง่ขา้หลวงเหน็ว่าไม่ชอบดว้ย

ราชการหรอืไมช่อบดว้ยพระราชกําหนดกฎหมาย ในระหว่างมใีบบอกไปหารอืทีว่่าการมณฑลหรอืบอก

ไปยงักรุงเทพฯ ได้ทุกอย่าง  เป็นผู้ตรวจและเซ็นชื่อในคําพิพากษาของศาลในระหว่างที่กระทรวง

ยุติธรรมยงัไม่ได้จดัตัง้ศาล  กบัเป็นผู้อนุญาตตัง้และย้ายตําแหน่งข้าราชการ  ขึ้นและลดเงนิเดือน

ขา้ราชการ  ซึง่มตีําแหน่งตํ่ากว่าชัน้พนกังานรองลงไป 

                  ๓. ขา้หลวงผูช่้วย      มหีน้าทีแ่ทนขา้หลวงประจาํเมอืงในเมื่อขา้หลวงประจาํเมอืงไมอ่ยู่

หรอืปว่ย และช่วยงานในตําแหน่งขา้หลวงประจาํเมอืงทุกอย่าง 

                  ๔. พนักงาน ๖ ตําแหน่ง  มหีน้าที่ทําการตามคําสัง่ของเค้าสนามหลวงและรบัผดิชอบ

โดยเฉพาะในหน้าทีข่องตําแหน่ง คอื 

                      ๑) พนกังานมหาดไทย  ว่าการปกครอง 

                      ๒) พนกังานยตุธิรรม  ว่าการพจิารราพพิากษาอรรถคด ีและการจดัการศาลตามแบบ

ศาลในพืน้เมอืง 

                      ๓) พนกังานทหาร  ว่าการปราบปรามโจรผูร้า้ย (การตํารวจ) 

                      ๔) พนกังานคลงั  ว่าการคลงั 

                      ๕) พนกังานนา  ว่าการเกบ็เงนิผลประโยชน์แผ่นดนิทัง้ปวง 

                      ๖) พนกังานวงั  ว่าการโยธา การสุขาภบิาล การธรรมการ การไปรษณยี ์

                  ๕. พนกังานกรมการแขวง      คงมหีน้าทีใ่นการปกครองทอ้งทีแ่บบเดยีวกบัคณะกรม 

การอําเภอปจัจบุนัน้ีทุกประการ 

              ๔. การปฏิบติัราชการ 

                  เน่ืองด้วยแต่เดมิมา ขา้หลวงและพนักงาน ๖ ตําแหน่งต่างทําการแยกยา้ยกนัอยู่ที่บ้าน

คนละแห่งจงึใหม้ารวมทาํการ ณ  ทีส่นามแห่งเดยีวกนั กําหนดใหข้า้ราชการต้องรบัราชการในสนามวนั

หน่ึงไม่ตํ่ากว่า ๖ ชัว่โมง  คอืตัง้แต่ ๑๐.๐๐ น. ถงึ ๑๖.๐๐ น. เวน้แต่วนัพระและวนัขตัตฤกษ์ ส่วนการ

ปฏบิตัริาชการเมือ่เปิดสนามแลว้กําหนดใหม้เีวลาประชุมปรกึษาราชการ ในทีป่ระชุมนัน้ใหม้เีจา้ผูค้รอง

นคร ๑ ขา้หลวงประจาํเมอืง ๑ ขา้หลวงผูช่้วย ๑ กบัหวัหน้าตําแหน่งทัง้ ๖ รวม ๙ คน พรอ้มกนัประชุม

ปรกึษาสัง่ราชการซึง่จะมมีาในเวลาเฉพาะวนันัน้และราชการในหน้าทีใ่ดมา ใหเ้จา้หน้าที่เสนอในคราว

ประชุม การประชุมนัน้ถ้ามขี้าหลวงหรอืขา้หลวงผู้ช่วยคนหน่ึง กบัหวัหน้าหรอืรอง ๖ ตําแหน่งอกี ๓ 

นาย รวมเป็น ๔ นาย ใหเ้ป็นองคป์ระชุมสัง่ราชการได ้



 ๓๓ 

                  การประชุมปรกึษาราชการนัน้ ถ้าความเหน็สอดคลอ้งต้องกนัทัง้ ๖ คน ก็ให้จดัสัง่ราช-

การไป ถ้าความเหน็แตกต่างกนัประการใดไม่เป็นทีต่กลงกนัไดก้ใ็หข้า้หลวงประจาํเมอืง ๑ เจา้ผูค้รอง-

นคร ๑ ขา้หลวงผูช่้วย ๑ รวมเป็น ๓ นาย ซึง่เป็นเคา้สนามหลวง พรอ้มกนัประชุมปรกึษาหารอืสัง่เป็น

เดด็ขาด ถา้คนทัง้ ๓ มคีวามเหน็แตกต่างไม่ตกลงกนั ใหเ้อาความเหน็ขา้งมากเป็นคําตกลงกนัเดด็ขาด

และถา้ความเหน็แตกต่างกนัเช่นน้ีบงัเกดิขึน้เมื่อคนใดในเคา้สนามหลวงมาประชุมไม่ไดจ้ะเป็นโดยเหตุ

ประการใดกด็ ีมอียู่แต่เพยีง ๒ นาย กต็้องถามความเหน็อกีคนหน่ึงก่อนจงึจะเป็นการตกลงกนัได ้หรอื

ถา้เป็นการสาํคญัมากกใ็หแ้จง้ความไปยงัทีว่่าการมณฑลขอหารอืและรบัคําสัง่เป็นเดด็ขาด 

                  การสิง่ใดทีไ่ดต้กลงกนัในทีป่ระชุมแลว้ จงึใหจ้ดัทําไปตามหน้าที ่หา้มมใิหผู้ใ้ดผูห้น่ึงออก

อาชญาหรอืมหีนงัสอือา้งว่าเป็นราชการไปดว้ยประการใดๆ นอกจากทีไ่ดป้ระชุมตกลงเหน็ชอบแลว้นัน้ 

เวน้แต่ถา้มรีาชการรอ้นทีจ่าํเป็นจะตอ้งจดัต้องสัง่โดยเรว็จงึใหข้า้หลวงปรกึษาพรอ้มดว้ยเจา้ผูค้รองนคร

จดัสัง่ไปแลว้จงึแจง้ต่อทีจ่ะตอ้งทาํในทนัท ีจงึใหข้า้หลวงจดัส่งไปได ้แลว้แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบภายหลงั 

                  นอกจากการวางระเบยีบราชการทีพ่ระยามหาอํามาตยาธบิดไีดจ้ดัขึน้ดงักล่าวแลว้ยงัได้

ปรกึษาเป็นทีต่กลงกบัเจา้ผูค้รองนครถงึการจดัราชการบา้นเมอืงอย่างอื่นอกี ส่วนทีส่าํคญัคอื 

                  ๑.  เรือ่งการเกบ็เงนิค่าแรงแทนเกณฑซ์ึง่เป็นเรือ่งต่อเน่ืองนําไปสู่พระราชบญัญตักิาร - 

เกบ็เงนิค่าแรงแทนเกณฑม์ณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ ร.ศ. ๑๑๙ 

                  ๒. เรื่องยกค่าตวัทาสและยกบุตรหลานค่าหอคนโรงในการทีจ่ะผ่อนผนัใหพ้น้จากความ

เป็นทาสซึง่เป็นเรือ่งนําไปสู่พระราชบญัญตัทิาสมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ ณ.ศ. ๙ 

                  ๓. เรื่องสรา้งสนามขึน้ใหม่ เจา้ผูค้รองนครยอมถวายทีด่นิใหเ้ป็นทีป่ลูกสรา้งและพรอ้ม

ด้วยเจ้านายบุตรหลานรบัจะช่วยออกแรงช้างในการชกัลากไม้จนสําเรจ็การ ซึ่งเป็นผลให้ได้มสีนาม

ถาวรขึน้เป็นครัง้แรก เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๙  (คอืศาลากลางจงัหวดัปจัจบุนั) 

                  ๔. เรือ่งเรอืนจาํ ในขณะนัน้ทีคุ่มขงันกัโทษยงัแยกอยูน่อกเวยีงแห่งหน่ึงในเมอืงเวยีงแห่ง

หน่ึง ขา้หลวงจะเลกิตะรางนอกเวยีงเสยี เพราะทําไว้เปล่าไม่มนีักโทษ ฝ่ายตะรางในเวยีงก็รกชํารุด 

ขา้หลวงและเจา้ผูค้รองนครจะซ่อมและขยายตะรางในเวยีงใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัเรอืนจาํ ร.ศ. ๑๑๘ 

                  ต่อมารุ่งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้กฎข้อบงัคบัสําหรบั   

ปกครองมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือขึ้น ซึ่งเป็นขอ้บงัคบัพเิศษใช้ต่อเน่ืองกบัพระราชบญัญตัิลกัษณะ

ปกครองทอ้งที ่ร.ศ. ๑๑๖  ในส่วนระเบยีบราชการนัน้คงมนียัดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ทุกประการ การปฏบิตัิ

ราชการไดด้าํเนินการตามรปูน้ีเป็นลาํดบัมาจนทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัลิกัษณะ

ปกครองทอ้งที ่พ.ศ. ๒๔๕๗ 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

                     ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองมาสู่ระบบประชาธปิไตย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ แลว้ 

ไดม้พีระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จดัระเบยีบ

ราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ โดยจงัหวดัดงักล่าวน้ีมขี้าหลวงประจําจงัหวดั

และกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิารและไดย้กเลกิมณฑลเสยี 



 ๓๔ 

                   ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๕  รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิขึน้

ใหมอ่กีฉบบัหน่ึง มสีาระสาํคญัคอื 

                   ๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล  ซึง่ตามพระราชบญัญตัฉิบบัเดมิเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

จงัหวดัไมม่ฐีานะเป็นนิตบุิคคล 

                   ๒. อํานาจบรหิารราชการของจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นอํานาจของคณะกรมการจงัหวดัได้

เปลีย่นแปลงมาเป็นอํานาจของผูว้่าราชการจงัหวดั 

                   ๓. ฐานะของกรมการจงัหวดัไดเ้ปลีย่นแปลงมาเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราช 

การจงัหวดั     

                   ต่อมาได้มีการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตาม

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ สาระสําคญัมไิด้เปลี่ยนแปลงไป

จากเดมิมากนัก โดยใหจ้ดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดันัน้ใหร้วม

ทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั  มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ ยุบ และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัให้

ตราเป็นพระราชบญัญตัแิละใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ ซึง่เป็นระเบยีบบรหิารราชการทีใ่ชอ้ยู่จนถงึปจัจบุนั 

 

                                                

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัน่าน. อ่างทอง : วรศลิป์การพมิพ,์ ๒๕๓๐. 
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