
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัแพร ่

เมอืงแพรเ่ป็นเมอืงโบราณสรา้งมาชา้นานแลว้ตัง้แต่อดตีกาล แต่ยงัไมป่รากฏหลกัฐาน    

แน่ชดัว่าสรา้งขึน้ในสมยัใดและใครเป็นผูส้รา้ง 

เมอืงแพรเ่ป็นเมอืงทีไ่มม่ปีระวตัขิองตนเองจารกึไวใ้นทีใ่ดๆ โดยเฉพาะ นอกจากปรากฏใน

ตํานาน พงศาวดาร และจารกึของเมอืงอื่นๆ บา้งเพยีงเลก็น้อย ดงัจะกล่าวรายละเอยีดในตอนต่อไป 

จากการศกึษาคน้ควา้และตรวจสอบหลกัฐานจากตํานานเมอืงเหนือ พงศาวดารโยนก และ

ศลิาจารกึพ่อขนุรามคาํแหง เมอืงแพรน่่าจะสรา้งยคุเดยีวกนักบักรงุสุโขทยั เชยีงใหม ่ ลาํพนู พะเยา 

น่าน ซึง่บา้นเมอืงของเมอืงแพรใ่นยคุนัน้คงไมก่วา้งขวางและมผีูค้นมากมายเหมอืนปจัจบุนั 

เมอืงแพรม่ชีื่อเรยีกกนัหลายอยา่ง ตํานานเมอืงเหนือเรยีกว่า “พลนคร” หรอื “เมอืงพล”  

ดงัปรากฏในตํานานสรา้งพระธาตุลาํปางหลวงว่า 

“เบือ้งหน้าแต่นัน้นานมา ยงัมพีระยาสามนตราชองคห์น่ึง เสวยราชสมบตัใินพลรฐันคร 

อนัมใีนทีใ่กลก้นักบัลมัภกปัปะนคร (ลาํปาง) น่ี ทราบว่าสรรีพระธาตุพระพุทธเจา้มใีนลมัภกปัปะนคร 

กป็รารถนาจะใครไ่ด”้ 

ในสมยัขอมเรอืงอํานาจ ราว พ.ศ. ๑๔๗๐ - ๑๕๔๐ นัน้ พระนางจามเทวไีดแ้ผ่อํานาจเขา้

ครอบครองดนิแดนในเขตลานนา ไดเ้ปลีย่นชื่อเมอืงในเขตลานนาเป็นภาษาเขมร เช่น ลาํพนูเป็น      

หรภุิญไชย น่านเป็นนนัทบุร ีเมอืงแพรเ่ป็นโกศยันคร หรอืนครโกศยั 

ชื่อทีป่รากฏในศลิาจารกึพ่อขนุรามคําแหง เรยีกว่า “เมอืงพล” และไดก้ลายเสยีงตามหลกั

ภาษาศาสตรเ์ป็น “แพร”่ ชาวเมอืงนิยมออกเสยีงว่า “แป้” 

 

เมืองแพร่สมยัก่อนกรงุสโุขทยั 

จลุศกัราช ๔๒๑-๔๘๐ (พ.ศ. ๑๖๕๔-พ.ศ. ๑๗๗๓) พงศาวดารโยนก กล่าวถงึเมอืงแพรว่่า 

“จลุศกัราช ๔๖๑ (พ.ศ. ๑๖๕๔) ขนุจอมธรรมผูค้รองเมอืงพะเยา เมือ่ครองเมอืงพะเยาได ้๓ 

ปี กเ็กดิโอรสองคห์น่ึง ขนานนามว่า เจือ๋ง ต่อมาไดเ้ป็น ขนุเจือ๋ง”  

พอขนุเจือ๋งอายไุด ้๑๖ ปี ไปคลอ้งชา้ง ณ เมอืงน่าน พระยาน่านตนชือ่ว่า “พละเทวะ” ยก

ราชธดิาผูช้ื่อว่า นางจนัทรเ์ทวใีหเ้ป็นภรรยาขุนเจือ๋ง แลว้ขนุเจือ๋งกไ็ปคลอ้งชา้ง ณ เมอืงแพร ่ พระยา

แพรค่นชื่อ พรหมวงศ ์ยกราชธดิาผูช้ื่อว่า นางแกว้กษตัรยีใ์หข้นุเจือ๋ง 

พงศาวดารเมอืงเงนิยางเชยีงแสนกล่าวถงึความตอนน้ีว่า เมือ่ตตยิศกัราช ๔๒๑ ขนุเจยีง

ประสตู ิ ครัน้อายไุด ้ ๑๗ ปี ไปคลอ้งชา้งทีเ่มอืงแพร ่ พญาแพรช่ื่อ พรหมวงัโส ยกลกูสาวชื่อ นางแกว้

อสิตัรใีหข้นุเจยีงพรอ้มกบัชา้งอกี ๕๐ เชอืก 

แทรกกล่าว จากพงศาวดารทัง้ ๒ ฉบบัดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าเมอืงแพรเ่ป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้

แลว้ในระหว่างจลุศกัราช ๔๒๑ - ๔๖๑ (พ.ศ. ๑๖๑๔ - ๑๖๕๔) แต่คงเป็นเมอืงขนาดเลก็และจะตอ้งเลก็

กว่าเมอืงพะเยาดว้ย 



 ๒ 

อน่ึง ในระหว่างจลุศกัราช ๔๖๒ - ๔๘๐ (พ.ศ. ๑๖๕๕ - พ.ศ. ๑๗๗๓) เมอืงแพรอ่ยูใ่น

อํานาจการปกครองของขอมเพราะในระยะเวลาดงักล่าว ขอมเรอืงอํานาจอยูใ่นอาณาจกัรลานนาไทย 

มขีอ้น่าสงัเกตว่าในระยะทีข่อมเรอืงอํานาจไดเ้ปลีย่นชื่อเมอืงแพรเ่ป็นโกศยันคร (โกศยั

หมายถงึผา้แพรเน้ือด)ี แต่ไมม่เีหตุการณ์สาํคญัอะไรปรากฏใหเ้หน็ 

 

  เมืองแพร่สมยักรงุสโุขทยั (จลุศกัราช ๔๘๐ - ๖๒๙ พ.ศ. ๑๗๗๓ - พ.ศ. ๑๙๒๒) 

จลุศกัราช ๔๘๐ พ.ศ. ๑๗๗๓ เมือ่ขอมเสื่อมอํานาจลง พ่อขนุบางกลางท่าวและขนุผา

เมอืงไดร้วมกนัลงเขา้ดว้ยกนัยกเขา้ตกีรงุสุโขทยั ซึง่ตอนนัน้เป็นเมอืงหน้าด่านของขอม 

จลุศกัราช ๕๐๗ พ.ศ. ๑๘๐๐ ฝา่ยไทย คอื พ่อขนุบางกลางท่าวมชียัชนะแก่พวกขอม พ่อ

ขนุบางกลางท่าวประกาศตนเป็นอสิระ ยกเมอืงสุโขทยัเป็นราชธานีของเมอืงไทย 

หวัเมอืงต่างๆ ในเขตลานนา ไดแ้ก่ เชยีงใหม ่เชยีงราย ลาํพนู พะเยา ลาํปาง แพร ่น่าน จงึ

ต่างเป็นอสิระไมย่อมขึน้แก่ใคร 

จลุศกัราช ๕๒๗ พ.ศ. ๑๘๒๐ พ่อขนุรามคาํแหงไดข้ยายอาณาเขตออกไปอยา่ง       

กวา้งขวางดงัปรากฏในศลิาจารกึ กล่าวว่า 

“๐ …. เบ๋อง (  �ตนนวนรอด  �  เมองแพล � เมองมา่น    เ�มองน …. �  เมองพ

ลาว ….)” 

หอสมดุแห่งชาตถิอดความไดว้่า 

“เบือ้งตนีนอนรอดเมอืงแพล เมอืงมา่น เมอืงน่าน เมอืงพลวั”   

แทรกกล่าว เมือ่พจิารณาตามสภาพภูมศิาสตร ์ “เมอืงแพล” ตัง้อยูท่างทศิเหนือของกรงุ

สุโขทยั และเมอืงทีอ่ยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงแพร ่คอื เมอืงน่าน 

ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่า “เมอืงแพล” ทีป่รากฏในศลิาจารกึกค็อื “เมอืงแพร่” นัน่เอง 

จลุศกัราช ๖๒๙ พ.ศ. ๑๙๒๒ แผ่นดนิสมยัพระเจา้ไสยลอืไท สมเดจ็พระบรมราชาธริาช 

(พะงัว่) กษตัรยิแ์ห่งกรงุศรอียธุยาไดย้กทพัขึน้มาตกีรุงสุโขทยัและไดช้ยัชนะ กรุงสุโขทยัจงึตกอยูใ่ต้

อํานาจของกรงุศรอียธุยา เมอืงแพรจ่งึตัง้ตนเป็นอสิระอกีครัง้หน่ึง 

พงศาวดารเมอืงน่าน กล่าวถงึเมอืงแพรว่่า 

จลุศกัราช ๖๕๒ พ.ศ. ๑๙๕๔ สมยัเจา้ศรจีนัต๊ะครองเมอืงน่านได ้๑ ปี กม็พีระยาแพรส่อง

คนพีน้่อง คนพีช่ื่อพระยาเถร คนน้องชื่อพระยาอุ่นเมอืง ยกกองทพัไปตเีมอืงน่าน จบัตวัเจา้ศรจีนัต๊ะฆ่า

เสยีแลว้พระยาเถรกข็ึน้ครองเมอืงน่านแทน 

ฝา่ยอนุชาของเจา้ศรจีนัต๊ะ ชื่อเจา้หุง หนีไปพึง่พระยาชะเลยีงทีเ่มอืงชะเลยีง (ซึง่ขณะนัน้

เมอืงชะเลยีงขึน้ต่อพระเจา้ไสยฤาไท แห่งกรงุสุโขทยั) 

พระยาเถร ครองเมอืงน่านได ้๖ เดอืนกบั ๙ วนั กล็ม้ปว่ยเป็นไขโ้ลหติออกจากรขูมุขนถงึ

แก่กรรม พระยาอุ่นเมอืงผูน้้องจงึครองเมอืงน่านแทน 

พระยาอุ่นเมือง ครองเมอืงน่านไดเ้พยีง ๑ ปี เจา้หุงอนุชาของเจา้ศรจีนัต๊ะกค็ุมพลชาว 



 ๓ 

ชะเลยีงยกมารบพุ่งชงิเอาเมอืงคนื เจา้หุงจบัตวัพระยาอุ่นเมอืงไดนํ้าไปถวายพระยาใตแ้ละถูกกกัตวัไวท้ี่

เมอืงชะเลยีงเป็นเวลาถงึ ๑๐ ปี และถงึแก่กรรมทีน่ัน่ดว้ย 

ตาํนานเมืองเหนือ กล่าววา่ 

ในสมยัพระเจ้าติโลกราช จลุศกัราช ๘๐๕ พ.ศ. ๑๙๘๖ กษตัรยิเ์มอืงเชยีงใหมย่ก     

กองทพัไปตเีมอืงน่านและไดช้ยัชนะ พญาอนิต๊ะแก่น เจา้เมอืงน่านหนีไปเมอืงชะเลยีง 

ขณะทีพ่ระองคก์ําลงัตเีมอืงน่านอยูน่ัน้ ไดแ้ต่งกองทพัใหพ้ระมหาเทวผีูม้ารดายกไปตเีมอืง

แพร ่พระมหาเทวยีกกองทพัไปถงึเมอืงแพรก่ใ็หท้หารลอ้มไว ้

ฝ่ายท้าวแม่คณุ เจ้าเมืองแพร่ เหน็กําลงัทหารของกองทพัเชยีงใหมเ่ขม้แขง็กว่าจงึ

ออกไปอ่อนน้อมต่อพระมหาเทว ีและพระมหาเทวกีใ็หท้า้วแมคุ่ณครองเมอืงแพรด่งัเดมิ 

พงศาวดารโยนก กลา่วถงึความตอนน้ีและแตกต่างไปจากตํานานเมอืงเหนือว่า 

จลุศกัราช ๘๐๕ พ.ศ. ๑๙๘๖ พระเจา้ตโิลกราชแห่งนครเชยีงใหมไ่ดท้รงทราบว่าเจา้มอืง

น่านไดก้ระทาํเหตุหลอกลวงพระองค ์ ดงันัน้กท็รงพระพโิรธ จงึเสดจ็ยกทพัหลวงไปตเีมอืงน่าน กองทพั

ยกออกจากเมอืงเชยีงใหมใ่นวนัขึน้ ๑๓ คํ่า เดอืนยี ่ ปีกุน เบญจศก แลว้แบ่งกองทพัใหพ้ระมหาเทวผีู้

เป็นชนนียกไปตเีมอืงแพรอ่กีทพัหน่ึง 

กองทพัพระมหาเทวยีกมาถงึเมอืงแพร ่ กแ็ต่งทหารเขา้ลอ้มเมอืงแพรไ่ว ้ มหีนงัสอืแจง้เขา้

ไปใหเ้จา้เมอืงแพรอ่อกมาถวายบงัคม 

ฝา่ยทา้วแมคุ่ณ ผูค้รองเมอืงแพรก่แ็ต่งพลรกัษาเมอืงมัน่ไวไ้มอ่อกไปถวายบงัคมและไม่

ออกต่อรบกองทพัเชยีงใหม่จะหกัเอาเมอืงแพรก่ม็ไิด ้ นายทพันายกองทัง้หลายจงึคดิทาํปืนปูเ่จา้ยงิเขา้

ไปในเมอืงแพร ่ นดัแรกกระสุนตอ้งตน้ตาลใหญ่ในเมอืงแพรห่กัเพยีงคอ นดัทีส่องถูกกลางตน้ตาลหกั

โค่นลง ทา้วแมคุ่ณเหน็ดงันัน้กต็กใจกลวั จงึออกไปถวายบงัคมต่อพระมหาเทว ี พระมหาเทวจีงึใหท้า้ว

แมคุ่ณครองเมอืงแพรด่งัเก่า แลว้เลกิทพักลบัเชยีงใหม ่

 

เมืองแพร่สมยักรงุศรีอยธุยา (จลุศกัราช ๘๒๒ พ.ศ. ๒๐๐๓) 

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ยกทพัหลวงจากกรงุศรอียธุยาขึน้มาตเีมอืงแพร่ทางเขาพงึ 

หมืน่ดง้นคร รกัษาเมอืงเชยีงใหมแ่ทนพระเจา้ตโิลกราช ซึง่เสดจ็ไปตเีมอืงพง ยกกองทพัไป

ตัง้รบัไว ้

พอพระเจา้ตโิลกราชทรงทราบข่าว จงึเสดจ็ยกทพัหลวงลงไปช่วยหมืน่ดง้นคร สมเดจ็    

พระเจา้บรมไตรโลกนาถ จงึล่าถอยทพักลบักรงุศรอียธุยา 

หนงัสอืสงัคมศกึษา เขตการศกึษา ๘ กล่าวถงึความตอนน้ีว่า 

ปี พ.ศ. ๒๐๐๓ สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถใหร้าชโอรสพระนามว่าพระอนิทราชาเป็น    

แมท่พัหน้ายกไปตเีมอืงเชยีงใหม ่ ตเีมอืงรายทางถงึลาํปาง พระอนิทราชาเขา้ชนชา้งกบัแม่ทพัขา้ศกึ

ตอ้งปืนสิน้พระชนมใ์นทีร่บ กองทพัพระอนิทราชาและกองทพัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถจาํตอ้งยก

กลบั ขณะนัน้เมอืงแพรอ่ยูใ่นอาณาเขตของเชยีงใหม่ 



 ๔ 

พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยาฉบบัสมเดจ็พระนพรตันวดัพระเชตุพนกล่าวถงึตอนน้ีว่า 

ศกัราช ๘๐๙ ปีเถาะ นพศก พระยาเชลยีงนํามหาราชมาเอาเมอืงพระพษิณุโลกเขา้ปลน้เมอืงเป็น

สามารถเอามไิด ้จงึยกทพัไปเอาเมอืงกําแพงเพชร เขา้ปลน้เมอืงถงึเจด็วนัมไิด ้สมเดจ็พระบรม      ไตร

โลกนาถเจา้ และสมเดจ็พระอนิทราชาเสดจ็ขึน้ไปช่วยเมอืงกําแพงเพชรทนัและสมเดจ็พระอนิท-ราชาตี

ทพัพระยาเกยีรตแิตก ทพัท่านมาปะทะทพัหมืน่นครไดช้นชา้งดว้ยหมืน่นคร และขา้ศกึลาวทัง้สีเ่ขา้รุม

เอาชา้งพระทีน่ัง่ขา้งเดยีว ครัง้นัน้พระอนิทราชาเจา้ตอ้งปืน ณ พระพกัตร ์ทพัมหาราชนัน้เลกิทพัคนืไป 

จลุศกัราช ๘๖๘ พ.ศ. ๒๐๔๙ 

แผน่ดินสมยัพระเมืองแก้วครองเมืองเชียงใหม่ ท้าวเมืองคาํข่าย นําบรวิารหมูจุ่มมา

เป็นขา้ พระเมอืงแกว้จงึใหไ้ปกนิเมอืงแพร ่(กนิ = ครอง) 

จลุศกัราช ๘๗๐ พ.ศ. ๒๐๕๑ แมท่พักรงุใต ้ (กรงุศรอียธุยา) ชื่อพระยากลาโหมยกเอา    

รีพ้ลมารบเมอืงแพร ่หมื่นจติรเจา้เมอืงน่านยกทพัมาช่วยต่อสูด้ว้ยจนไดช้ยัชนะ 

จลุศกัราช ๘๗๒ พ.ศ. ๒๐๕๓ 

แมท่พักรงุใตช้ื่อ ขราโห (เพีย้นมาจากคําว่า “กลาโหม”) ยกทพัมารบเมอืงแพรอ่กี หมืน่คาํ

คาย เจา้เมอืงละกอน (ลาํปาง) ยกทพัไปช่วยเมอืงแพร ่รบกนัจนทพัเมอืงใตแ้ตกพา่ยหนีกลบัไป 

ในปีเดยีวกนั คอื จลุศกัราช ๘๗๒ พ.ศ. ๒๐๕๓ 

พระเมืองแก้วให้เจ้าเมืองแพร่สร้อยไปกินเมืองน่าน แทนท้าวเมืองคาํข่าย (หมืน่สาม

ลา้น) 

ครัน้จลุศกัราช ๘๗๘ พ.ศ. ๒๐๕๙ พระเมอืงแกว้ใหเ้จ้าเมืองแพร่คาํยอดฟ้าไปครอง

เมืองน่าน และทรงยา้ยเจา้เมอืงน่านไปครองเมอืงพะเยา 

พระยาแพร่ยอดคาํฟ้าครองเมอืงน่าน (พ.ศ. ๒๐๕๙, พ.ศ. ๒๐๖๒, พ.ศ. ๒๐๖๙) ต่อมายก

ทพัไปรบศกึทีเ่ชยีงใหมป่ว่ยเป็นฝีเน้ือรา้ยจนถงึแก่กรรม 

จลุศกัราช ๙๘๕ พ.ศ. ๒๐๖๖ 

ขณะทีพ่มา่เขา้ครอบครองลานนาไทย เจา้อุ่นเฮอืนผูค้รองเมอืงน่านไดร้บกบัพมา่ สูพ้มา่  

ไมไ่ดห้นีไปพึง่เมอืงชะเลยีง 

พอถงึจลุศกัราช ๙๘๖ พ.ศ. ๒๐๖๗ เจา้อุ่นเฮอืนกค็ุมพวกเขา้หกัเอาเมอืงน่าน ไล่ขา้ศกึหนี

จากเมอืงน่านไปอยูเ่มอืงแพร ่

จลุศกัราช ๙๐๗ พ.ศ. ๒๐๘๘ 

เมอืงเชยีงใหมเ่กดิจลาจล ทางกรงุศรอียธุยาแผ่นดนิสมเดจ็พระไชยราชาไดย้กกองทพั

ขึน้มาตเีมอืงเชยีงใหม่ 

พระนางจริะประภา ราชธดิาเจา้เมอืงเชยีงใหมไ่ดนํ้าเอาเครือ่งราชบรรณาการไปถวาย   

พระไชยราชาจงึยกกองทพักลบั เมอืงแพรจ่งึตกอยูใ่ตอ้ํานาจของกรงุศรอียธุยาไปดว้ย 

จลุศกัราช ๙๑๒ พ.ศ. ๒๐๙๓ 
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พระยาแพร่ เป็นท่ีพระยาสามล้านเชียงใหม่ไดร้ว่มกนัคบคดิจะเป็นใหญ่ในนครพงิคก์บั  

พระยาลา้นชา้ง พระยาหวัเวยีงลา้นชา้งรวบรวมไพรพ่ลยกกําลงัเขา้ไปถงึนครพงิคจ์กักระทาํรา้ยแก่

เมอืง ครัน้กระทาํมไิดก้อ็อกหนีไป 

ฝา่ยเจา้ขนุทัง้หลายในนครพงิคต่์างกแ็ต่งทหารออกรบ พระยาสามลา้น (พระยาแพร)่ และ

พวกกแ็ตกพ่ายหนีไปเมอืงแพร ่

จลุศกัราช ๙๒๐ พ.ศ. ๒๑๐๑ 

พระเจา้บุเรงนองกษตัรยิพ์ม่ายกกองทพัมาตเีมอืงเชยีงใหม ่ ทหารเมอืงเชยีงใหมม่น้ีอยกว่า

พมา่ อกีทัง้กองทพัพระเจา้บุเรงนองเขม้แขง็ชาญศกึสงครามกว่าพม่าจงึไดช้ยัชนะ 

เชยีงใหมต่กเป็นประเทศราชของพมา่ เมอืงแพรจ่งึตกอยูใ่ตอ้ํานาจของพม่าดว้ย 

พมา่ปกครองประเทศราชในอาณาจกัรลานนาไทย อนัไดแ้ก่ เชยีงใหม ่ เชยีงราย ลาํปาง 

ลาํพนู พะเยา แพร ่ น่าน ดว้ยการใหข้นุนางของพม่าพรอ้มดว้ยทหารจาํนวนหน่ึงอยูเ่ป็นขา้หลวงอยู่

กํากบัเมอืง 

จลุศกัราช ๙๓๑ พ.ศ. ๒๑๑๑ 

อาณาจกัรลานนาไทยถูกพม่าเกณฑใ์หย้กกองทพัไปช่วยรบกรงุศรอียธุยา เมอืงแพรก่ย็ก

กองทพัรว่มไปกบัพม่าครัง้น้ีดว้ย 

และในทีสุ่ด จลุศกัราช ๙๓๒ พ.ศ. ๒๑๑๒ กรงุศรอียธุยากแ็ตก ตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่า 

อาณาจกัรลานนาไทยจงึตกอยูใ่ตอ้ํานาจของพม่าดงัเดมิ 

จลุศกัราช ๙๘๓ พ.ศ. ๒๑๖๓ 

แผ่นดนิสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม กรงุศรอียธุยามกีองทพัไมค่่อยเขม้แขง็เกรยีงไกร      

อาณาจกัรลานนาจงึตัง้ตนเป็นอสิระไมข่ึน้ต่อกรงุศรอียุธยา 

จลุศกัราช ๙๙๗ พ.ศ. ๒๑๗๗ 

พระเจา้สุทโธธรรมราชา กษตัรยิพ์มา่ไดย้กกองทพัมาตเีมอืงเชยีงใหมแ่ละจบักุมเอาตวั   

พระเจา้เชยีงใหมไ่ปคุมขงัไวท้ีเ่มอืงหงสาวด ี

เมือ่จดัการปกครองในเมอืงเชยีงใหมเ่รยีบรอ้ยแลว้ พระเจา้สุทโธธรรมราชายกทพัไปปราบ

เมอืงต่างๆ ในเขตลานนาไทยยดึเมอืงทุกเมอืงไวใ้นอํานาจ เมอืงแพร่จงึตกอยูใ่นอํานาจของพม่าอกีครัง้ 

จลุศกัราช ๑๐๒๔ พ.ศ. ๒๒๐๕ 

แผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชโปรดใหย้กกองทพัขึน้ไปตเีมอืงเชยีงใหม ่พระองคท์รง

เป็นจอมทพัตหีวัเมอืงรายทางตัง้แต่ลาํปาง แพร ่ ลาํพูน จนถงึเมอืงเชยีงใหม ่ โปรดใหเ้จา้พระยาโกษา

เหลก็ถมดนิทําเป็นเชงิเทนิตัง้ปืนใหญ่ ยงิกราดเขา้ไปในเมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหมก่แ็ตก 

ฝา่ยกองทพัพม่ายกมาแต่เมอืงองัวะเพื่อช่วยเหลอืเมอืงเชยีงใหม ่ (เพราะพม่าปกครองเมอืง

เชยีงใหม)่ กถ็ูกทพัไทยซุ่มโจมตกีระหนาบแตกพ่ายยบัเยนิไป 

ดงันัน้ อาณาจกัรลานนาจงึตกอยูใ่ตอ้ํานาจของกรงุศรอียธุยา 

แทรกกล่าว มขีอ้น่าสงัเกตวา่ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาเมอืงแพร่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลา ขณะใดทีก่องทพัเมอืงเชยีงใหมเ่ขม้แขง็ เมอืงแพรก่จ็ะขึน้อยูก่บัเชยีงใหม ่ หากขณะใดที ่ 
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กองทพักรงุศรอียธุยาเขม้แขง็ เมอืงแพรก่จ็ะขึน้อยูก่บักรงุศรอียธุยา ระยะเวลาใดทีท่ ัง้สองฝา่ยอ่อนแอ

หรอืเกดิจลาจล เมอืงแพรก่จ็ะตัง้ตนเป็นอสิระทนัท ี

จลุศกัราช ๑๑๐๓ พ.ศ. ๒๒๘๓ พระเจา้องัวะ กษตัรยิพ์มา่ใหโ้ปทพัพะการมงัดเีป็นแมท่พั

ยกกําลงัหน่ึงหมื่นคนมาตเีมอืงเทนิ เมอืงแพร ่ เมอืงน่าน กวาดตอ้นผูค้นในเมอืงดงักล่าวไปไวท้ีเ่มอืง

เชยีงแสน 

ในปีต่อมา จลุศกัราช ๑๑๐๔ พ.ศ. ๒๒๘๔ 

พระยาแพร่พร้อมกบัเจ้าเมืองฝ่ายเหนือ มพีระยายองเป็นตน้ ต่างรวบรวมไพร่พล ยก

เขา้รบพุ่งฆา่ฟนัพม่าทีป่กครองเมอืงเชยีงแสน พมา่ทราบขา่วจงึส่งกองทพัใหญ่ลงมาช่วย พระนคร

ลาํปางจงึกวาดตอ้นผูค้นของตนไปไวท้ีเ่มอืงเทงิ 

ส่วนพระยายองและพระยาแพร่ ไดนํ้าผูค้นของตนไปไวท้ีเ่มอืงภคูา (อําเภอปวั จ.น่าน) 

แต่กถ็ูกพมา่ตามตแีตกพ่ายจนตอ้งหนีเขา้ไปในเมอืงน่าน 

จลุศกัราช ๑๑๐๕ พ.ศ. ๒๒๘๕ เจา้เมอืงแพร ่ และเจา้เมอืงน่านพรอ้มดว้ยเจา้เมอืงฝา่ย

ลานนา มพีระยายองเป็นหวัหน้า ต่างรวมกําลงัไพรพ่ลยกไปรบพมา่ทีป่กครองเมอืงเชยีงแสนแลว้ตัง้ตน

เป็นอสิระนครอกีครัง้หน่ึง 

จลุศกัราช ๑๑๒๑ พ.ศ. ๒๓๐๒ 

เจ้าชายแก้ว โอรสพระยาสลุะวะฤาไชยสงคราม (ทิพช้าง) เจา้เมอืงละกอน (ลาํปาง) พา

ครอบครวัญาตพิีน้่องและบรวิารหนีทา้วลิน้ก่านไปซ่องสุมผูค้นอยูเ่มอืงแพร ่แลว้ยกกองทพัไปรบกบัทา้ว

ลิน้ก่านทีเ่มอืงลาํปางแต่สูไ้ม่ไดจ้งึหนีไปพึง่พม่า 

จลุศกัราช ๑๑๒๓ พ.ศ. ๒๓๐๔ 

กองทพัพมา่ยกมาตเีมอืงเชยีงใหม ่ ครัน้แลว้กย็กกองทพัเขา้ตเีมอืงลาํปาง (เจา้ชายแกว้ซึง่

หนีไปพงีพมา่เมือ่คราวก่อนรว่มมากบักองทพัพมา่ดว้ย) พมา่ยดึเมอืงลาํปางได ้  เจา้ชายแกว้จงึจบัทา้ว

ลิน้ก่านประหารชวีติเสยี 

กองทพัพมา่ยกมายดึครองเมอืงแพร ่ เมอืงน่าน และลานนาไทยเกอืบทัง้หมด ครัน้ปีต่อมา

พมา่จาํตอ้งยกกองทพักลบัเพราะเกดิจลาจลในเมอืงองัวะ 

จลุศกัราช ๑๑๒๙ พ.ศ. ๒๓๑๐ พวกชาวลานนาไทย ถูกพมา่ขม่เหงรงัแกเบยีดเบยีน  

บ่อยครัง้จงึคดิจะกอบกูอ้สิรภาพ พระเจา้มงัระกษตัรยิพ์ม่าทราบขา่วไดนํ้ากองทพัใหญ่ลงมาปราบ 

อาณาจกัรลานนาไวไ้ดท้ัง้หมด 

หลงัจากปราบปรามหวัเมอืงฝา่ยเหนือแลว้ พระเจา้มงัระกก็รฑีาทพัเขา้ตกีรงุศรอียธุยา และ

ในทีสุ่ดกรงุศรอียธุยากเ็สยีอสิรภาพแก่พม่า 

เมอืงแพรจ่งึตกอยูใ่ตอ้ํานาจของพมา่อกีครัง้หน่ึง จนถงึจลุศกัราช พ.ศ. ๑๑๓๑ พ.ศ. 

๒๓๑๒ 

 

เมืองแพร่สมยักรงุธนบรีุ 

จลุศกัราช ๑๑๓๑ พ.ศ. ๒๓๑๒ พงศาวดารกรงุธนบุร ีฉบบัหอสมดุแห่งชาตกิล่าวว่า 
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หลงัจากกรงุศรอียธุยาแตกเพยีงปีเดยีว สมเดจ็พระเจา้ตากสนิกไ็ดร้วบรวมกําลงัไพรพ่ล 

ต่อสูก้บัพมา่ทีค่่ายโพธิส์ามตน้ กรงุศรอียธุยา พษิณุโลก พชิยั สวรรคโลกจนขา้ศกึแตกพ่ายหนีไป 

จลุศกัราช ๑๑๓๒ พ.ศ. ๒๓๑๓ สมเดจ็พระเจา้ตากสนิทรงเหน็ว่าอาณาจกัรลานนายงัมี

พมา่ยดึครองอยูม่าก จงึโปรดใหย้กกองทพัขึน้ไปตพีมา่ทีค่รองเมอืงเชยีงใหม่ 

ขณะเดนิทางเรอืมาถงึเมอืงพชิยักม็เีจา้มงัชยั ผูป้กครองเมอืงแพรพ่าขุนนางกรมการเมอืง 

และไพรพ่ลเขา้เฝ้าถวายบงัคมขอเป็นเมอืงในขอบขณัฑสมีา 

สมเดจ็พระเจา้ตากสนิจงึโปรดแต่งตัง้ใหเ้ป็น “พระยาศรสีุรยิวงศ์” แลว้ใหเ้ขา้รว่มขบวนทพั 

ยกทพัไปตเีมอืงเชยีงใหม่ 

พระราชพงศาวดารฉบบัหอสมดุแห่งชาตกิล่าวถงึความตอนน้ีว่า 

“พระยาแพร ่ ผูช้ ื่อว่า มงัไชย พม่าจบัตวัไปครัง้ทพัอะแซหวุ่นกี้มาตเีมอืงพษิณุโลกมากบั

กองทพัครัง้น้ีดว้ย พระยาแพรม่จีติคดิสวามภิกัดิใ์นสมเดจ็พระเจา้อยู่หวักรงุเทพฯ จงึคดิอ่านชกัชวน

พระยายองยกกองทพัไปตเีมอืงเชยีงแสน เจา้เมอืงเชยีงแสนสูไ้มไ่ดจ้งึหนีไปหาพระยาเชยีงราย พระยา

แพร ่และพระยายอง กย็กทพัตดิตามไปทีเ่ชยีงราย 

พระยาเชยีงรายเหน็ว่า พระยาแพรแ่ละพระยายองเป็นชนชาตเิชือ้ลาวดว้ยกนั จงึจบัตวั  

เจา้เมอืงเชยีงแสนชื่อ อาปรกามณ ีเป็นชาวพมา่ส่งใหพ้ระยาแพรแ่ละพระยายอง” 

พระราชพงศาวดารเมอืงเหนือ กล่าวถงึความตอนน้ีว่า 

จลุศกัราช ๑๑๓๓ พ.ศ. ๒๓๑๔ เมือ่พระเจา้กรงุธนบุรยีกทพัไปตเีชยีงใหม่, มงัไชยะ     

เจา้เมอืงแพรม่าสวามภิกัดิจ์งึโปรดตัง้ใหเ้ป็นพระยาศรสีุรยิวงศแ์ลว้เกณฑไ์ปตเีมอืงเชยีงใหมด่ว้ย 

ปีกุน เอกศก จลุศกัราช ๑๑๔๑ เจา้พระยาจกัร ี และเจา้พระยาสุรสหีไ์ดแ้ต่งกองทพัหลวง 

๓๐๐ คน ใหม้าตรวจราชการทางเมอืงแพร ่เมอืงน่าน ตลอดไปจนถงึเมอืงนครลาํปาง 

กองขา้หลวงดงักล่าวไดท้าํโจรกรรมแยง่ชงิทรพัยส์นิของราษฎร ฉุดครา่บุตรภรรยาของ     

ชาวบา้นไปทําอนาจารต่างๆ ราษฎรไดนํ้าความเขา้รอ้งทุกขต่์อพระยากาวลิะ เจา้เมอืงนครลาํปาง    

พระยากาวลิะขดัใจกย็กพวกไพรพ่ลออกไปขบัไล่ฆา่ฟนัขา้หลวงทีอ่ยู่บา้นวงัเกงิ ลม้ตายไปเป็นจาํนวน

มาก 

สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรทีรงทราบขา่วจงึใหม้ตีราหาตวัพระยากาวลิะลงไปกรงุเทพฯ แต่

พระยากาวลิะกข็ดัตราเสยีหาไปไม ่ พระยากาวลิะคดิจะทาํความชอบแกโ้ทษทีท่าํผดิจงึยกกองทพัไปตี

เมอืงลอ เมอืงเทงิ กวาดตอ้นผูค้นไปเป็นเชลยจาํนวนมากแลว้จงึลงไปเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท ณ กรงุ

ธนบุร ีแต่พระยากาวลิะยงัถูกลงโทษอกีนัน่เองคอืทรงใหเ้ฆีย่น ๑๐๐ ท ีแลว้ใหจ้าํคุกไว ้

พระยากาวลิะไดร้อ้งขออาสาไปตเีมอืงเชยีงแสนแกโ้ทษ สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรทีรง    

พระกรณุาโปรดพระราชทานใหถ้อดออกจากคุกและใหไ้ปทาํราชการตามเดมิ 

พระยากาวลิะไปถงึเมอืงปา่ชา้ง จงึแต่งใหพ้ระยาอุปราชคุมพลรอ้ยเศษไปเกลีย้กล่อม  

นาขวา เมอืงเชยีงแสน เพราะเวลานัน้กองทพัพมา่เลกิไปหมดแลว้ ใหน้าขวารกัษาเมอืงไวพ้รอ้มดว้ย

ทหารพม่าจาํนวนหน่ึง 



 ๘ 

นาขวาปลงใจดว้ยกบัพระยาอุปราช พระยากาวลิะจงึไดต้วัพระยาแพร ่ พระยาเถนิคนืจาก

พมา่ 

จลุศกัราช ๑๑๔๒ พ.ศ. ๒๓๒๓ เดอืน ๖ ขึน้ ๖ คํ่า พงศาวดารเมอืงน่านฉบบัหอสมดุ

แห่งชาตกิล่าวว่า พญาจา่บา้น พญาละกอน พญาแพร่ และชาวเมอืงหลวงพระบางไดร้ว่มกนัคบคดิยก

ทพัไปพรอ้มกนัทีส่มกก เพื่อไปตเีมอืงเชยีงแสน และในทีสุ่ดกต็เีมอืงเชยีงแสนไดเ้มื่อเดอืน ๗ ขึน้ ๙ คํ่า 

วนัจนัทรย์ามเชา้ 

จลุศกัราช ๑๑๔๔ พ.ศ. ๒๓๒๕ พงศาวดารกรงุธนบุร ี ฉบบัหอสมดุแห่งชาตกิล่าวว่า

สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ีไดร้บัความรว่มมอืรว่มใจจากบุคคลสาํคญัของอาณาจกัรลานนาไทย เช่น พระ

ยา    จา่บา้น เจา้กาวลิะทาํการขบัไล่ฆ่าฟนัพมา่ทีย่ดึครองเมอืงเชยีงใหมจ่นพวกพมา่แตกพ่ายหนีไป       

หลงัจากนัน้ไดเ้ขา้ตหีวัเมอืงอื่นๆ เช่น ลาํปาง ลาํพนู เชยีงราย แพร ่น่าน ขบัไล่พม่าไปจนหมดสิน้ 

เมอืงแพรแ่ละเมอืงอื่นๆ ดงักล่าวจงึอยูใ่ตอ้ํานาจของสมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรอีกีครัง้หน่ึง 

 

เมืองแพร่สมยักรงุรตันโกสินทรต์อนต้น 

ระหว่างจลุศกัราช ๑๑๔๗ - จลุศกัราช ๑๒๒๙ (พ.ศ. ๒๓๒๘ - พ.ศ. ๒๔๑๐) 

จลุศกัราช ๑๑๔๗ พ.ศ. ๒๓๒๘ พงศาวดารเมอืงเงนิยางเชยีงแสนกล่าวว่ากษตัรยิพ์ม่า

แต่งใหก้าละมงัดเีป็นแม่ทพัมกีําลงัหมืน่หน่ึง ยกมาตอีาณาจกัรลานนาแวะถงึเมอืงเชยีงแสนในเดอืน ๔ 

ขึน้ ๑๑ คํ่าวนัเสาร ์เขา้ยดึเมอืงเชยีงแสนไดแ้ลว้ยกทพัเขา้ตเีมอืงเทงิ 

ฝา่ยเมอืงเชยีงใหมแ่ละละกอนลาํปาง ต่างพรอ้มใจกนัรวบรวมไพรพ่ลต่อสูก้บัพมา่และ   

ป้องกนัเมอืงเอาไวไ้ด ้

ฝ่ายพญาแพร่ พญาน่าน เหน็ว่ากองทพัพม่าใหญ่หลวงนกัเกรงจะสูไ้มไ่ด ้จงึบ่สูบ่้รบ ยอม

อ่อนน้อมเป็นขา้ของพมา่แต่โดยด ี

แมท่พัพมา่คอื กาละมงัดี จงึใหพ้ญาแพร ่พญาน่าน ยกกองทพัไปแวดลอ้มเมอืงละกอนไว ้

เมือ่พมา่ไมส่ามารถตเีอาเมอืงใดได ้จงึล่าถอยทพักลบัไป 

จลุศกัราช ๑๑๔๘ พ.ศ. ๒๓๒๙ เดอืน ๕ เพญ็ พญาแพรพ่รอ้มกบัเจา้เมอืงฝา่ยเหนือ คดิ

กอบกูเ้อกราชคนืจากพมา่ จงึยกทพัไปตเีมอืงเชยีงแสน มวยหวาน ซึง่ปกครองเมอืงเชยีงแสนหนีพ่าย

ไปเชยีงราย 

พญาเชยีงรายจบัตวัไดส้่งไปยงัเมอืงละกอนลาํปาง พญาละกอนส่งตวัมวยหวานไปยงั

กรงุเทพฯ 

ฝา่ยพญาละกอน เมือ่ส่งมวยหวานไปกรงุเทพฯ แลว้ กย็กกองทพัไปเมอืงเชยีงแสนจบัตวั 

พญาแพร่ใส่คา จองจาํส่งตวัลงกรงุเทพฯ 

จลุศกัราช ๑๑๖๘ พ.ศ. ๒๓๒๘ พมา่ส่งกองทพัมาตหีวัเมอืงอาณาจกัรลานนา แต่เวลานัน้

ทางเมอืงเชยีงใหม่ยงัรา้งอยู่ไมม่ใีครปกครอง จงึเลยลงไปตเีมอืงลาํปาง เจา้เมอืงลาํปางคอืพระยา     

กาวลิะไดต่้อสูต้า้นทานทพัพมา่ สามารถรกัษาเมอืงไวไ้ด ้พมา่จงึแต่งกองทพัใหล้อ้มเมอืงไวก่้อน 



 ๙ 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกทรงทราบข่าวศกึ จงึโปรดใหก้รมหลวงเจษฎายก

กองทพัขึน้มาช่วย 

ฝา่ยพระยากาวลิะ รูว้่ากองทพัในกรงุขึน้มาช่วยกม็กีําลงัหา้วหาญยกกองทพัตฝีา่วงลอ้ม

ของพมา่ออกจากเมอืง ไดสู้ร้บกนัตัง้แต่เชา้จนเทีย่ง กองทพัพม่าจงึแตกพ่ายไป 

เมือ่กองทพัพมา่ถูกไล่ออกจากอาณาจกัรลานนาแลว้ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าฯ ได้

โปรดพระราชทานบาํเหน็จใหแ้ก่เจา้นายฝ่ายเหนือโดยใหพ้ระยากาวลิะเจา้เมอืงลาํปางขึน้ไปครองเมอืง

เชยีงใหม ่

ส่วนพระยามงัชยั เจ้าเมืองแพร่ พระองคท์รงเหน็ว่าถา้จะใหไ้ปครองเมอืงแพรก่ย็งัไมไ่ว้

วางพระราชหฤทยั เพราะพระยามงัชยัเคยอยูก่บัพม่ามานาน จงึโปรดใหไ้ปช่วยราชการอยู่ทีเ่มอืง

ลาํปางก่อน 

จลุศกัราช ๑๑๗๑ พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกฯ ทรงโปรดให ้ 

เจา้เมอืงฝ่ายเหนือยกกองทพัไปตเีมอืงเชยีงตุง พระยามงัชยั เจา้เมอืงแพร ่ซึง่ขณะนัน้อยู่ทีเ่มอืงลาํปาง

ไดร้ว่มไปกบักองทพัดว้ย พระยามงัชยัไดแ้สดงความหา้วหาญชาญศกึอาสาเป็นนายกองหน้าเขา้ตเีมอืง

เชยีงตุง และสามารถตเีมอืงเชยีงตุงจนไดช้ยัชนะ 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกฯ ทรงเหน็ความดแีละความสามารถจงึโปรดให้

กลบัไปครองเมอืงแพรด่งัเดมิ 

หลงัจากรชักาลของพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแลว้ ประวตัศิาสตร์

เกีย่วกบัเมอืงแพรไ่ม่มกีล่าวถงึจนกระทัง่รชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 

เมืองแพร่สมยักรงุรตันโกสินทรต์อนกลาง 

ระหว่างจลุศกัราช ๑๒๕๓ - จลุศกัราช ๑๒๙๖ (พ.ศ. ๒๔๓๔ - พ.ศ. ๒๔๗๗)  

จลุศกัราช ๑๒๕๓ พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเปล่ียน

ระบอบการปกครองประเทศ เป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล มขีา้หลวงเทศาภบิาลสาํเรจ็ราชการ

มณฑลลดอํานาจเจา้ผูค้รองเมอืงใหน้้อยลงกว่าเดมิ 

เมอืงแพร ่พระองคไ์ดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู ่  สวุรรณบาตร) ซึง่ขณะนัน้

ดาํรงตําแหน่งปลดัมณฑลพษิณุโลก มาเป็นขา้หลวงกํากบัการปกครองเมอืงแพรเ่ป็นคนแรกในปี พ.ศ. 

๒๕๔๐ 

หนงัสอืการปฏริปูการปกครองมณฑลพายพั พ.ศ. ๒๔๓๖ - พ.ศ. ๒๔๗๖ กล่าวถงึตอนน้ีว่า 

เมอืงแพรจ่ดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลหลงัจากพระยาทรงสุรเดช ไดไ้ปตรวจ 

ราชการในเมอืงแพรเ่มือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ กล่าวคอื 

เม่ือพระยาทรงสรุเดชไปถึงเมืองแพร่ “พระยาพริยิวไิชย” เจา้เมอืงแพรไ่ดใ้หก้ารตอ้นรบั

พระยาทรงสุรเดชเป็นอย่างด ี พรอ้มกบัแสดงความจาํนงใหพ้ระยาทรงสุรเดชทราบว่าตอ้งการใหจ้ดั  

ราชการ ๖ ตําแหน่งขึน้ในเมอืงแพรใ่หเ้หมอืนกบัแบบแผนราชการเมอืงเชยีงใหม ่ เหตุทีพ่ระพริยิวไิชย

เสนอเช่นนัน้กป็ระสงคจ์ะขอพระราชทานเลื่อนยศขึน้เป็น “เจา้” 



 ๑๐ 

 

 

พระยาทรงสุรเดชเหน็ว่างานราชการทัง้หมดของเมอืงแพรต่กอยูใ่นอํานาจของพระยา 

พริยิวไิชยทัง้สิน้ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารปกครองของเมอืงแพรเ่รยีบรอ้ย จงึใหท้าํการทดลองจดัราชการ ๖ 

ตําแหน่งขึน้ในเมอืงแพร ่

พระยาทรงสุรเดชไดม้อบหมายให ้ นายราชาภกัด์ิ ข้าหลวงเมืองแพร่ ทาํหน้าทีเ่ป็น       

ทีป่รกึษาของพระยาพริยิวไิชย จดัการราชการงานในเมอืงแพรร่ว่มกนั 

แทรกกล่าว มขีอ้น่าสงัเกตว่า 

ประวตัศิาสตรเ์มอืงเหนือของ ตร ี  อมาตยกุล กล่าวว่า “โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาไชยบรูณ์ไป

เป็นขา้หลวงกํากบัการปกครองเมอืงแพรเ่ป็นคนแรกปี พ.ศ. ๒๔๔๐” 

ส่วนปรญิญานิพนธข์องสรสัวด ี  ประยรูเสถยีร ขา้งตน้น้ีกล่าวว่า พระยาทรงสุรเดชได ้  

มอบหมายให ้ นายราชาภกัดิ ์ ขา้หลวงเมอืงแพรท่ําหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาของพระยาพริยิวไิชย จดัการ  

ราชการงานในเมอืงแพร่รว่มกนั 

จงึทําใหเ้ป็นทีน่่าสงสยัว่า นายราชาภกัดิ ์ หรอืพระยาไชยบรูณ์เป็นขา้หลวงเมอืงแพร่     

คนแรกกนัแน่ 

 

กบฏเงีย้วเมืองแพร่ 

จลุศกัราช ๑๒๖๔ พ.ศ. ๒๔๔๕ 

ในขณะทีพ่ระยาไชยบรูณ์เป็นขา้หลวงกํากบัการปกครองเมอืงแพรอ่ยูน่ัน้ ปรากฏว่ามพีวก

เงีย้วหรอืไทยใหญ่ไดค้บคดิกนัก่อการจลาจลขึน้ในเมอืงแพรซ่ึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

วนัศุกรท์ี ่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เวลาประมาณ ๗ นาฬกิา พวกไทยใหญ่นําโดย   

พะกาหมอ่งและสะลาโปไชย หวัหน้าพวกโจรเงีย้วนํากองโจรประมาณ ๔๐ - ๕๐ คน บุกเขา้เมอืงแพร่

ทางดา้นประตูชยั จูโ่จมสถานีตํารวจเป็นจดุแรก 

ขณะนัน้สถานีตํารวจเมอืงแพรม่ปีระมาณ ๑๒ คน จงึไมส่ามารถตา้นทานได ้ กองโจรเงีย้ว

เขา้ยดึอาวุธตํารวจแลว้พากนัเขา้โจมตทีีท่าํการไปรษณียโ์ทรเลข โจรเงีย้วไดต้ดัสายโทรเลขและทาํลาย

อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อตดัปญัหาการสื่อสาร ครัน้แลว้กม็ุง่หน้าสู่บา้นพกัขา้หลวงประจาํเมอืงแพร ่แต่

ก่อนทีก่องโจรเงีย้วจะไปถงึบา้นพกัขา้หลวงนัน้ พระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู ่  สวุรรณบาตร) ไดพ้า     

ครอบครวัพรอ้มดว้ยคุณหญงิเยือ้น ภรยิาหลบหนีออกจากบา้นพกัไปก่อนแลว้ 

พวกโจรเงีย้วไปถงึบา้นพกัไมพ่บพระยาไชยบรูณ์จงึบุกเขา้ปลน้ทรพัยส์นิภายในบา้นพกั

ขา้หลวง และสงัหารคนใชท้ีห่ลงเหลอือยูจ่นหมดสิน้ 

จากนัน้จงึยกกําลงัเขา้ยดึทีท่าํการเค้าสนามหลวง ทาํลายคลงัหลวงและกวาดเงนิสดไป

ทัง้หมด ๔๖,๙๑๐ บาท ๓๗ อฐั 



 ๑๑ 

หลงัจากนัน้พวกโจรเงีย้วกม็ุ่งตรงไปยงัเรอืนจาํเพื่อปล่อยนกัโทษใหเ้ป็นอสิระพรอ้มกบั   

แจกจ่ายอาวุธใหแ้ก่นกัโทษเหล่านัน้ ทําใหพ้วกกองโจรเงีย้วไดก้ําลงัสนับสนุนเพิม่ขึน้อกีจนภายหลงัมี

กําลงัถงึ ๓๐๐ คน 

ในระหว่างทีก่องโจรเงีย้วเขา้โจมตสีถานทีร่าชการต่างๆ อยูน่ัน้ ราษฎรเมอืงแพร่ตื่นตกใจ

กนัมาก บางส่วนไดอ้พยพหลบออกไปอยูน่อกเมอืงทนัท ี กองโจรเงีย้วจงึประกาศใหร้าษฎรอยูใ่นความ

สงบ เพราะพวกตนจะไม่ทาํรา้ยชาวเมอืงจะฆ่าเฉพาะคนไทยภาคกลางทีม่าปกครองเมอืงแพรเ่ท่านัน้ 

ราษฎรจงึค่อยคลายความตกใจลง และบางส่วนไดเ้ขา้รว่มกบัพวกกองโจรเงีย้วกม็ ี ทาํใหก้องโจรเงีย้ว

ทาํงานคล่องตวัและมกีําลงัเขม้แขง็ขึน้ 

ขณะเดยีวกนัพระยาไชยบรูณ์ซึง่พาภรยิา คอื คุณหญงิเยือ้นหลบหนีออกจากบา้นพกัตรง

ไปยงัคุม้เจา้หลวงเมอืงแพร ่หวงัขอพึง่กําลงัเจา้เมอืงแพรห่รอืเจา้หลวงเมอืงแพร ่คอื พระยาพริยิวไิชย 

เมือ่ไปถงึคุม้เจา้หลวง เจา้หลวงเมอืงแพรก่ล่าวว่า “จะช่วยอยา่งไรกนั ปืนกไ็ม่ม ีฉนักจ็ะหนี

เหมอืนกนั” 

พระยาไชยบรูณ์ตดัสนิใจพาภรยิาและหญงิรบัใชห้นีออกจากเมอืงแพรไ่ปทางบา้นมหาโพธิ ์

เพื่อหวงัไปขอกําลงัจากเมอืงอื่นมาปราบ 

ส่วนเจา้เมอืงแพรน่ัน้หาไดห้ลบหนีไปตามคาํอา้งไม ่ยงัคงอยูใ่นคุม้ตามเดมิ 

ตอนสายของวนัที ่ ๒๕ กรกฎาคม เมือ่กองโจรเงีย้วสามารถยดึเมอืงแพรไ่ดแ้ลว้ พะกา

หมอ่งและสะลาโปไชยกไ็ปทีคุ่ม้เจา้หลวง เพื่อเชญิใหเ้จา้เมอืงแพรป่กครองบา้นเมอืงตามเดมิ 

ก่อนจะปกครองเมอืง พะกาหมอ่งไดใ้หเ้จา้เมอืงแพรแ่ละเจา้นายบุตรหลานทําพธิถีอื      

น้ําสาบานก่อน โดยมพีระยาพริยิวไิชยเป็นประธานรว่มดว้ยเจา้ราชบุตร เจา้ไชยสงครามและเจา้นาย

บุตรหลานอื่นๆ รวม ๙ คน 

ในพธิน้ีีมกีารตกลงรว่มกนัว่าจะรว่มกนัต่อตา้นกองทพัของรฐับาลโดยพวกกองโจรเงีย้วเป็น

กองหน้าออกสูร้บเอง ส่วนเจา้เมอืงและคนอื่นๆ เป็นกองหลงัคอยส่งอาหารและอาวุธตลอดทัง้กําลงัคน 

วนัที ่ ๒๖ กรกฎาคม พวกกองโจรเงีย้วเริม่ลงมอืตามล่าฆา่ขา้ราชการไทยและคนไทย    

ภาคกลางทุกคน ไมว่่าจะเป็นเดก็หรอืสตรทีีห่ลบหนีไปโดยประกาศใหร้างวลันําจบั เฉพาะค่าหวัพระยา

ไชยบรูณ์และพระเสนามาตยย์กบตัรเมอืงแพร ่ คนละ ๕ ชัง่ หรอื ๔๐๐ บาท นอกนัน้ลดหลัน่ลง

ตามลาํดบัความสําคญั แต่อยา่งตํ่าจะไดค้่าหวัคนละ ๔๐ บาท 

วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พระยาไชยบูรณ์ซึง่อดอาหารมาเป็นเวลา ๓ วนั กบั ๒ คนื โดยหลบ

ซ่อนอยูบ่นต้นขอ่ยกลางทุ่งนาใกล้ๆ  กบัหมูบ่า้นรอ่งกาด ไดอ้อกจากทีซ่่อนเพื่อขออาหารจากชาวบา้น

รอ่งกาด 

ราษฎรคนหน่ึงในบา้นรอ่งกาดชื่อหนานวงศ ์ จงึนําความไปแจง้ต่อพะกาหมอ่งเพื่อจะเอา

เงนิรางวลั 

พะกาหมอ่งนํากําลงัไปลอ้มจบัพระยาไชยบรูณ์ทนัท ี จบัตวัไดก้ค็วบคุมตวักลบัเขา้เมอืง

แพร ่และไดบ้งัคบัขูเ่ขญ็พระยาไชยบรูณ์ตลอดทาง 



 ๑๒ 

พระยาไชยบรูณ์จงึทา้ทายใหพ้วกโจรเงีย้วฆ่าตนเสยีดกีว่า ดงันัน้พอมาถงึทางระหว่างรอ่ง

กวางเคา (ปจัจบุนัเรยีกว่าร่องคาว) โจรเงีย้วคนหน่ึงชื่อ จองเซิน จงึคดิฆา่พระยาไชยบรูณ์ทนัท ี

นอกจากพระยาไชยบรูณ์แลว้ พวกโจรเงีย้วยงัไดจ้บัขา้ราชการไทยอกีหลายคนฆา่ ทีส่าํคญั

ไดแ้ก่ 

พระเสนามาตย ์ ยกกระบตัรศาล 

หลวงวมิล  ขา้หลวงผูช่้วย 

ขนุพพิธิ  ขา้หลวงคลงั 

นายเฟ่ือง  ผูพ้พิากษา 

นายแมน้  อยัการ 

นายอําเภอ ปลดัอําเภอ และสมหุบ์ญัชอีําเภอต่างๆ อกีเป็นจาํนวนมาก นบัเป็นการเขน่ฆ่า

ขา้ราชการไทยครัง้ยิง่ใหญ่จรงิๆ ในภาคเหนือ 

ทางรฐับาลไทยไดส้่งกองทพัจากเมอืงใกลเ้คยีง เช่น พชิยั สวรรคโลก สุโขทยั ตาก น่าน 

และเชยีงใหม ่ เขา้มาปราบปรามพวกกองโจรเงีย้วอยา่งรบีด่วน โดยกําหนดใหทุ้กเมอืงระดมกําลงัเขา้

ปราบปราม พวกกองโจรเงีย้วในเมอืงแพรพ่รอ้มกนัทุกดา้น และยงัไดม้อบหมายใหเ้จา้พระยาสุรศกัดิ ์

มนตร ี (เจมิ  แสงชโูต) นํากองทพัหลวงขึน้มาปราบปรามพรอ้มทัง้ใหด้ําเนินการสอบสวนสาเหตุการ

ปลน้ครัง้น้ีดว้ยและใหถ้อืว่าเป็น “กบฏ” ดว้ย ดงันัน้จงึเรยีกว่า กบฏเงีย้วเมอืงแพร่ 

ส่วนพวกกองโจรเงีย้วเมือ่สามารถก่อการกบฏไดส้ําเรจ็กไ็มไ่ดต้ระเตรยีมกําลงัป้องกนัแต่

อยา่งใด 

จนกระทัง่วนัท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เมือ่ทราบข่าวว่ากองทพัรฐับาลจะมาปราบปราม

จงึไดแ้บ่งกําลงัออกเป็น ๒ กอง กองหน่ึงนําโดยสะลาโปไชย ยกกําลงัไปทางดา้นใตเ้พื่อขดัตาทพั     

รฐับาลทีส่่งมา อกีกองหน่ึงนําโดยพะกาหมอ่ง ยกกําลงัไปทางดา้นตะวนัตกเพื่อโจมตนีครลาํปางหวงัยดึ

เมอืงเป็นฐานกําลงัอกีแห่งหน่ึง 

การโจมตนีครลาํปางนัน้ พวกกองโจรเงีย้วตอ้งประสบกบัความผดิหวงั เพราะนครลาํปางรู้

เหตุการณ์และเตรยีมกําลงัไวต่้อสูอ้ยา่งรวดเรว็ 

เมือ่พวกเงีย้วไปถงึนครลาํปางในวนัที ่ ๓ สงิหาคม จงึถูกฝายนครลาํปางตโีตก้ลบัทาํให ้ 

กองโจรเงีย้วแตกพ่ายหนีกระจดักระจายไป ตวัผูนํ้าคอื พะกาหมอ่งตอ้งสญูเสยีชวีติเพราะถูกยงิใน

ระหว่างการต่อสู ้

ส่วนพวกกองโจรเงีย้วทีนํ่าโดยสะลาโปไชยนัน้ ในระยะแรกสามารถสกดัทพัเมอืงพชิยัไวไ้ด้

ชัว่คราว แต่กไ็มส่ามารถต้านทานทพัเมอืงสวรรคโลกและสุโขทยัได ้ จงึถอยกลบัไปตัง้หลกัทีเ่มอืงแพร่

ตัง้แต่วนัที ่๑๑ สงิหาคม 

แต่ในทีสุ่ดพวกโจรเงีย้วกห็นีกระจดักระจายไปเพราะต่อสูไ้มไ่หว 

ดงันัน้ ในวนัท่ี ๑๔ สิงหาคม พระยาศรีสริุยราชวรานุวตัร (โพ  เนตโิพธิ)์ ผูว้่าราชการ

เมอืงพชิยั จงึนํากองกําลงัตํารวจภธูรและทหารจาํนวนหน่ึงบุกเขา้เมอืงแพรไ่ดส้ําเรจ็ 



 ๑๓ 

วนัท่ี ๒๐ สิงหาคม เจ้าพระยาสรุศกัด์ิมนตรี (เจมิ  แสงชโูต) กนํ็าทพัหลวงถึงเมือง

แพร่ หลงัจากเหตุการณ์สงบลงหลายวนัแลว้ เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรจีงึทําการสอบสวนความผดิผู ้

เกีย่วขอ้งทนัท ี

ขัน้แรก ไดส้ัง่จบัชาวเมอืงแพร ่ราษฎรบา้นรอ่งกาด คอื หนานวงค ์ทีห่วงัเงนิรางวลันําจบั

พระยาไชยบรูณ์มาประหารชวีติเป็นเยีย่งอย่างก่อน 

ขัน้ทีส่อง สัง่ใหจ้บัตวั พญายอด ผูนํ้าจบัหลวงวมิลมาประหารชวีติอกีคนหน่ึง 

จากนัน้เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรไีดส้อบสวนพยานหลายคน โดยยดึถอืตามแนวนโยบายที่

กรมหลวงดาํรงราชานุภาพทรงกําชบัไว ้ คอื ไมใ่หต้ัง้ขอ้สงสยั หรอืกล่าวหาเจา้เมอืงแพรแ่ละเจา้นาย

บุตรหลานล่วงหน้า 

เม่ือสอบสวนพยานเสรจ็ไปหลายคน กพ็บหลกัฐานต่างๆ ผกูมดัเจา้เมอืงแพรแ่ละ     

เจา้นายบุตรหลานบางคน เช่น เจา้ราชบุตร เจา้ไชยสงครามอยา่งแน่นหนาว่ามสี่วนรูเ้หน็เป็นใจกบักบฎ

ครัง้น้ี ดงัคาํใหก้ารของพระยาเขือ่นขณัฑอ์ดตีนายแควน้ (กํานนั) เมอืงสอง เป็นคนทีเ่จา้เมอืงแพร่

ไวว้างใจ ไดก้ล่าวใหก้ารไวต้อนหน่ึงว่า 

“เจา้แพรพู่ดว่า เมอืงแพรต่่อไปจะเป็นของไทยนานเท่าใด จะตอ้งเป็นเมอืงของเงีย้ว      

เจา้แพร่จะคดิใหพ้ะกาหมอ่ง สะลาโปไชย ซึง่เป็นหวัหน้าเงีย้วบ่อแกว้เขา้มาตปีลน้เมอืงแพร ่ พวกเงีย้ว

จะจบัคนไทยฆ่าเสยีใหห้มด แต่พะกาหมอ่งและสะลาโปไชยจะยกเขา้ตเีมอืงแพรเ่มื่อใดยงัไมม่กีําหนด 

ถา้จะใหพ้ะกาหมอ่งและสะลาโปไชยยกเขา้ตเีมอืงแพรว่นัใด จะไดม้หีนงัสอืไปนดัพะกา

หมอ่งและสะลาโปไชยทราบ เจา้แพรไ่ดส้ัง่ขา้พเจา้ว่า เมือ่ออกนอกราชการแลว้ อยา่มาเทีย่วเกะกะ     

วุ่นวายทําราชการกบัไทย เมือ่เงีย้วมนัเขา้ตบีางทจีะถูกปืนตายเสยีเปล่า ผูท้ีร่ว่มคดิใหเ้งีย้วเขา้ปลน้

เมอืงแพรค่ราวน้ี เจา้หลวงบอกขา้พเจา้ว่า พระยาราชบุตร พระไชยสงคราม เป็นผูร้่วมคดิดว้ย” 

นอกจากนัน้ ก่อนทีพ่วกโจรเงีย้วเขา้ปลน้เมอืงแพรก่ไ็ดส้่งขา่วมาบอกเจา้เมอืงแพรไ่วแ้ลว้ 

ดงัคาํใหก้ารของหลวงจติรจาํนงค ์เจา้ของสมัปทานป่าไมม้คีวามว่า 

“พระไชยสงครามไปทีบ่า้นขา้พเจา้ว่า วนัที ่ ๒๔ กรกฎาคม เวลากลางคนืประมาณ ๓ ทุ่ม

เศษ พวกเงีย้วมหีนงัสอืมาบอกเจา้แพรว่า่ถ้าในกลางคนืน้ีไมท่นั กจ็ะยกเขา้ปลน้เวลาเชา้มดื” 

เจา้เมอืงแพรรู่เ้หตุการณ์ล่วงหน้าจงึไดป้้องกนัภยัแก่ญาตแิละคนสนิท ดงันายส่างกราบ ผู ้ 

ดแูลคุม้หลวงไดใ้หก้ารไวต้อนหน่ึงว่า 

“ครัน้ขา้พเจา้เขา้นอนเฝ้าคุม้หลวงได ้ ๖ คนื เจา้หลวงกบ็อกขา้พเจา้ว่า พวกเงีย้วจะพากนั

เขา้มาปลน้เมอืงแพรว่นัพรุง่น้ีรูห้รอืเปล่า ขา้พเจา้กบ็อกว่าไมรู่ ้

เจา้หลวงจงึบอกขา้พเจา้ไปเอาปืน ๑๒ นดัทีบ่า้นพระไชยสงครามมาป้องกนัตวัไว ้ ๑ 

กระบอก” 

ในวนัที ่ ๒๔ กรกฎาคมนัน้ เจา้เมอืงแพรก่ไ็ดเ้รยีกตวั เจ้าพลอยแก้ว หลานสาวซึง่ไป   

คลุกคลอียูใ่นบา้นพกัขา้หลวงกบัคณุหญิงเยื้อน ภรยิาของพระยาไชยบรูณ์ใหก้ลบัคุม้ด่วน เพราะเกรง

อนัตรายจากพวกเงีย้วจะเกดิแก่เจา้พลอยแกว้ 



 ๑๔ 

เมือ่พวกกองโจรเงีย้วปลน้เมอืงแพรส่าํเรจ็แลว้ เจา้เมอืงแพรไ่ดแ้สดงตวัเป็นผูส้นบัสนุน

พวกโจรเงีย้วอยา่งเด่นชดั โดยเกณฑข์า้วสารชาวบา้นหลงัคาละ ๒ ทะนาน อาวุธปืน กระสุนดนิดาํ เงนิ 

และกองกําลงั จาํนวน ๕๐ คน ส่งไปช่วย พะกาหมอ่งต่อสูก้บัฝา่ยรฐับาล 

จากหลกัฐานต่างๆ ทีก่ล่าวมาทําใหเ้จา้พระยาสุรศกัดิม์นตรเีขา้ใจว่า เจา้เมอืงแพร ่ เจา้   

ราชบุตร เจา้ไชยสงคราม มสี่วนสนบัสนุนใหก้องโจรเงีย้วก่อการกบฏขึน้อยา่งแน่นอน และเชื่อว่าตอ้งมี

การตระเตรยีมการล่วงหน้ามาชา้นานพอสมควร 

ก่อนทีเ่จา้พระยาสุรศกัดิม์นตรจีะไดช้ําระความผดิผูใ้ด เจ้าราชวงษ์และภริยากต็กใจกลวั

ความผิดดื่มยาพษิฆ่าตวัตายเสยีก่อน เพราะไดข้่าวลอืว่ารฐับาลจะประหารชวีติผูเ้กีย่วขอ้งกบักบฏ

เงีย้ว   ทุกคน 

เมือ่เกดิอตัวนิิบาตกรรมขึน้เช่นน้ี เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรเีกรงว่าจะเป็นการสรา้งความ   

เขา้ใจผดิกนัว่ารฐับาลกระทําการรนุแรงต่อเจา้นายเมอืงแพร ่ ครัน้จะสบืหาพยานต่อไปอกีหลกัฐานกจ็ะ

ผกูมดัเจา้เมอืงแพร ่ และเจา้นายบุตรหลานทีเ่กีย่วขอ้งยิง่ขึน้ จนในทีสุ่ดจะตอ้งถูกตดัสนิประหารชวีติใน

ขอ้หากบฏอย่างแน่นอน หากคดจีบในรปูนัน้ยอ่มกระทบกระเทอืนใจเจา้นายฝา่ยเมอืงเหนือทุกเมอืง 

เพราะต่างเกี่ยวพนัฉนัทญ์าตผิูส้บืสายราชวงศเ์จา้เจด็ตนดว้ยกนั ทัง้ยงัสรา้งความสะเทอืนใจแก่ราษฎร

ทัง้หลายในลานนาไทย 

ดงันัน้เจา้พระยาสุรศกัศม์นตร ี จงึพยายามคดิหาวธิทีีล่ะมนุละมอ่มตามนโยบายรฐับาล ซึง่

ตอ้งการใชว้ธิผี่อนปรนต่อเจา้นายเมอืงแพร ่ ขณะเดยีวกนักพ็ยายามไมใ่หเ้จา้นายเมอืงแพรต่ื่นตกใจหนี

เขา้พึง่อทิธพิลองักฤษ อนัอาจจะก่อใหเ้กดิปญัหาระหว่างประเทศได ้

ในทีสุ่ด เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรกีใ็ชว้ธิปีล่อยข่าวว่าจะมกีารจบักุมตวัเจา้เมอืงแพรแ่ละ    

เจา้ราชบุตร ขา่วลอืน้ีไดผ้ล เพราะตอนดกึคนืนัน้ เจา้เมอืงแพรพ่รอ้มดว้ยคนสนิทอกีสองคนกห็ลบหนี

ออกจากเมอืงแพร่ทนัท ี

อยา่งไรกด็ ี การหลบหนีของเจา้เมอืงแพรใ่นคนืนัน้ไดร้บัการสนบัสนุนจากเจา้พระยา      

สรุศกัดิม์นตร ี โดยมคีาํสัง่ลบัมใิหก้องทหารทีต่ ัง้สกดัอยูร่อบเมอืงแพร่ขดัขวาง ทําใหก้ารหลบหนีของ   

เจา้เมอืงแพรเ่ป็นไปอยา่งสะดวกจนถงึหลวงพระบางอย่างปลอดภยั 

เมือ่เจา้เมอืงแพรห่นีไปได ้ ๑๕ วนั ถอืว่าเป็นการละทิง้หน้าทีร่าชการ จงึเป็นโอกาสให้

เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรสีามารถออกคาํสัง่ถอดเจา้พริยิเทพวงศอ์อกจากตําแหน่งเจา้เมอืงแพร่ทนัท ี

พรอ้มกบัสัง่อายดัทรพัยเ์พื่อชดใชห้น้ีหลวงทีเ่จา้เมอืงแพรค่า้งกระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ สาํหรบัคดี

ความผดิฐานรว่มก่อการกบฏกเ็ป็นอนัตอ้งระงบัโดยปรยิาย ไม่มกีารรือ้ฟ้ืนขึน้อกี 

เจา้พริยิเทพวงศ ์ เจา้เมอืงแพรค่นสุดทา้ยไดใ้ชช้วีติในบัน้ปลายทีเ่มอืงหลวงพระบางจนถงึ

แก่พริาลยั 

สาํหรบัเจา้ราชบุตร ผูเ้ป็นบุตรเขยเจา้เมอืงแพร่นัน้ มพียานหลกัฐานและพฤตกิารณ์บ่งชดั

ว่าไดรู้เ้หน็เป็นใจกบัพวกเงีย้วเพราะโดยหน้าที ่ เจา้ราชบุตรเป็นรอ้ยตํารวจเอกจะตอ้งนํากําลงัออกต่อสู้

ตา้นทานพวกโจรเงีย้ว แต่ปรากฏว่าเจา้ราชบุตรไมไ่ดท้าํหน้าทีอ่นัควรกระทาํ กลบัไปทาํสิง่ตรงกนัขา้ม

คอื เป็นผูเ้กณฑก์ําลงัออกไปสนบัสนุนพวกโจรเงีย้ว ทัง้ยงัส่งกระสุนดนิดาํพรอ้มเสบยีงอาหารใหพ้วก



 ๑๕ 

เงีย้ว พฤตกิารณ์ดงักล่าวเป็นความผดิขัน้รนุแรงมโีทษถงึประหารชวีติ แต่เน่ืองจากรฐับาลมนีโยบาย

หลกีเลีย่งการประหารชวีติ เพราะไมป่ระสงคจ์ะใหก้ระทบกระเทอืนใจเจา้นายเมอืงเหนือ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ เจา้ราชบุตรเป็นบุตรชายของเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดช เจา้เมอืงน่าน หากกระทําตามกฎเกณฑก์จ็ะ

กระทบกระเทอืนใจเจา้เมอืงน่าน ดงันัน้ เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรจีงึสัง่ใหร้อ้ยตํารวจเอกเจา้ราชบุตรนํา

กองกําลงัตามขึน้ไปตพีวกโจรเงีย้วทีแ่ตกไปอยูต่ําบลสะเอยีบ อนัเป็นวธิสีรา้งความดลีบลา้งความผดิ 

ซึง่รอ้ยตํารวจเอกเจา้ราชบุตรกส็ามารถกระทาํงานทีม่อบหมายสาํเรจ็คอืตพีวกกองโจรเงีย้วจนแตกพ่าย

ไป ไดร้บิทรพัยจ์บัเชลยกลบัมาเป็นจาํนวนมาก 

ในปีต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๖ เจา้สุรยิพงษผ์รติเดช เจา้เมอืงน่าน ไดข้อยา้ยเจา้ราชบุตรไปรบั

ราชการทีเ่มอืงน่าน และขอรบัพระราชทานสญัญาบตัรเป็นเจา้ราชดนยั อนัเป็นตําแหน่งใหมท่ีไ่มเ่คยมี

มาก่อน ซึง่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ฯ ทรงเหน็ชอบดว้ย 

เมือ่พจิารณา สาเหตุกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประการ คือ 

ประการแรก เกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมอืงภายในเมอืงแพร่นบัตัง้แต่ช่วงจดัการ    

ปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่เป็นตอนทีร่ฐับาลยบุเลกิฐานะเมอืงประเทศราชและรวมอํานาจเขา้สู่     

ส่วนกลาง ดงัจะเหน็ไดว้่าฐานะทางการเมอืงนัน้ เจา้เมอืงมแีต่เกยีรตยิศ ไมม่อีํานาจอยา่งแทจ้รงิ เพราะ

อํานาจสทิธขิาดตกเป็นของขา้หลวง ซึง่เป็นขา้ราชการทีส่่งมาจากส่วนกลาง 

ในทางดา้นเศรษฐกจิกถ็ูกตดัทอนผลประโยชน์ลงสรา้งความไมพ่อใจแก่เจา้เมอืง และ     

เจา้นายบุตรหลานทัง้หลายในแต่ละเมอืง จงึปรากฏปฏกิริยิาออกมาในลกัษณะต่างๆ กนั เช่นที่

เชยีงใหมเ่จา้นายบุตรหลานไมพ่อใจเรือ่งลดผลประโยชน์เป็นอนัมาก เมอืงแพรต่กอยูใ่นสภาพลําบาก 

เน่ืองจากในช่วงทีพ่ระยาศรสีหเทพ (เสง็  วริยศริ)ิ ปฏริปูการปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒ ไดจ้ดัการอย่าง    

รนุแรงและบบีบงัคบัยิง่กว่าเมอืงอื่นๆ โดยไมค่าํนึงถงึว่าเมอืงแพรเ่พิง่จะจดัการปกครองเป็นครัง้แรก 

พ.ศ. ๒๔๓๗ 

ในครัง้นัน้ ดา้นการคลงัพระยาทรงสุรเดชยงัผ่อนปรน ไมไ่ดแ้บ่งเงนิผลประโยชน์ของ     

เจา้เมอืงออกจากเงนิแผ่นดนิ ดงันัน้ เจา้พริยิเทพวงศ์จงึเกบ็รกัษาเงนิปนกนัหมด และนําเงนิหลวงมา

จา่ยในกจิการปา่ไมข้องตนก่อน โดยเขา้ใจว่าเป็นเงนิของตน เมือ่พระยาศรสีหเทพตรวจสอบการเงนิก็

พบว่าเงนิหลวงขาดไป จงึสัง่กกัขงัเจา้เมอืงแพรไ่วจ้นกว่าจะหาเงนิมาชดใชใ้หค้รบภายใน ๒๔ ชัว่โมง 

เจา้นายบุตรหลานตอ้งหาเงนิมาชดใชจ้นครบ เจา้เมอืงแพรจ่งึไดร้บัการปล่อยตวั 

นบัเป็นการกระทาํทีบ่บีคัน้จติใจและไมใ่หเ้กยีรตกินั นอกจากนัน้ยงักําหนดอตัราการใช้

จา่ยเงนิของเจา้เมอืงแพรไ่ม่ใหจ้า่ยฟุ่มเฟือย เพราะฐานะทางเศรษฐกจิตกตํ่า จนกระทัง่กําหนดใหใ้ชเ้งนิ

เพยีงเดอืนละ ๒,๐๐๐.- บาท และจะตอ้งขอยมืจากทอ้งพระคลงัก่อน 

ประการท่ีสอง เน่ืองจากเงีย้วชาวเมอืงและราษฎรพืน้เมอืงใหก้ารสนบัสนุนกองโจรเงีย้ว 

การโจมตเีมอืงแพร ่ มใิช่มแีต่บรรดาเจา้นายเมอืงแพรเ่ท่านัน้ทีส่นบัสนุนพวกโจรเงีย้ว ชาวเมอืงกจ็บั

อาวุธขึน้ช่วยพวกกองโจรเงีย้วดว้ย ทัง้น้ี มสีาเหตุสบืเน่ืองมาจากชาวเงีย้วซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยจาก     

รฐัฉานเขา้มาอาศยักระจดักระจายอยู่ทัว่ไปในมณฑลพายพัเป็นเวลานานแลว้ พวกเงีย้วส่วนใหญ่มกั



 ๑๖ 

เป็นผูท้ํามาหากนิตามปกตแิละปะปนอยูก่บัชาวบา้นเมอืงแพร ่ ทาํใหม้คีวามสนิทสนมกนัเป็นอนัด ี เมือ่

เกดิความทุกขย์ากลําบากใจจงึรว่มมอืสนบัสนุนทนัท ี

 

 

 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองแพร่ตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลของเมืองแพร่ 

ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ทางราชการไดป้ระกาศใหร้วมหวัเมอืงฝา่ยเหนือขึน้เป็นมณฑล โดยจดัให้

เมอืงแพร ่ เมอืงน่าน เมอืงลาํปาง รวมเป็นมณฑลเรยีกว่ามณฑลมหาราษฎรแ์ละใหต้ัง้ทีว่่าการมณฑล

ขึน้ทีจ่งัหวดัลาํปาง 

ผูส้าํเรจ็ราชการมณฑล ๓ ท่าน คอื 

- มหาเสวกตร ีพระยาเพชรรตันราชสงคราม (เลื่อง  ภมูริตัน) 

- จางวางตร ีพระยาไกรเพชรรตันสงคราม (ชม  โชตกิะพุกกะณะ) 

- มหาเสวกโท พระยาเดชานุชติ (หนา  บุนนาค) 

ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ทางราชการไดส้ัง่ใหร้วมมณฑลมหาราษฎรก์บัมณฑลพายพัดงัเดมิ มทีีว่่า

การมณฑลตัง้อยูท่ีเ่มอืงเชยีงใหม ่

ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ทางราชการยกเลกิการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล ประกาศใช ้    

พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิใหม ่ โดยแบ่งเป็นภาคๆ เมอืงแพรจ่ดัอยูใ่นภาคที ่ ๕ 

ทีท่าํการภาคตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัลาํปาง ขึน้กบักระทรวงมหาดไทย 

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ทางราชการไดป้ระกาศยกเลกิการปกครองแบบภาค ใหทุ้กจงัหวดั

ขึน้ตรงรฐับาลกลางทีก่รงุเทพมหานคร จนกระทัง่ถงึปจัจบุนั 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองแพร่ในสมยัปัจจบุนั (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

ส่วนภมิูภาค จงัหวดัแพรแ่บ่งเขตการปกครองออกเป็น อําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น ซึง่ม ี  

รายละเอยีด ดงัน้ี 

 

อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน ท่ีตัง้ห่างจากจงัหวดั 

เมอืงแพร่ ๑๖ ๙๓ ทีต่ ัง้จงัหวดั 

สงูเมน่ ๑๑ ๖๙ ๑๒ 

รอ้งกวาง ๑๓ ๘๕ ๓๐ 

สอง ๗ ๔๘ ๔๙ 

ลอง ๗ ๖๖ ๔๓ 

เด่นชยั ๕ ๓๖ ๒๔ 

วงัชิน้ ๕ ๔๗ ๗๙ 



 ๑๗ 

รวม   ๖๔  ๔๔๔  

 

 

 

 

ส่วนท้องถ่ิน แบ่งออกเป็น 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ๑  แห่ง 

เทศบาลเมอืงแพร่   ๑  แห่ง 

สุขาภบิาล    ๙  แห่ง 

สภาตําบล    ๖๓ แห่ง 

 

 

 

ท่ีมา : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาค จงัหวดัแพร่. ปทุมธานี. โรงพมิพส์ถานสงเคราะหห์ญงิปาก

เกรด็, ๒๕๒๘ 

 


	อำเภอ

