ประวัติศาสตร์จงั หวัดแพร่
เมืองแพร่เป็ นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตัง้ แต่อดีตกาล
แต่ยงั ไม่ปรากฏหลักฐาน
แน่ ชดั ว่าสร้างขึน้ ในสมัยใดและใครเป็ นผูส้ ร้าง
เมืองแพร่เป็ นเมืองทีไ่ ม่มปี ระวัตขิ องตนเองจารึกไว้ในทีใ่ ดๆ โดยเฉพาะ นอกจากปรากฏใน
ตํานาน พงศาวดาร และจารึกของเมืองอื่นๆ บ้างเพียงเล็กน้อย ดังจะกล่าวรายละเอียดในตอนต่อไป
จากการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบหลักฐานจากตํานานเมืองเหนือ พงศาวดารโยนก และ
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง เมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลําพูน พะเยา
น่าน ซึง่ บ้านเมืองของเมืองแพร่ในยุคนัน้ คงไม่กว้างขวางและมีผคู้ นมากมายเหมือนปจั จุบนั
เมืองแพร่มชี ่อื เรียกกันหลายอย่าง ตํานานเมืองเหนือเรียกว่า “พลนคร” หรือ “เมืองพล”
ดังปรากฏในตํานานสร้างพระธาตุลาํ ปางหลวงว่า
“เบือ้ งหน้าแต่นัน้ นานมา ยังมีพระยาสามนตราชองค์หนึ่ง เสวยราชสมบัตใิ นพลรัฐนคร
อันมีในทีใ่ กล้กนั กับลัมภกัปปะนคร (ลําปาง) นี่ ทราบว่าสรีรพระธาตุพระพุทธเจ้ามีในลัมภกัปปะนคร
ก็ปรารถนาจะใคร่ได้”
ในสมัยขอมเรืองอํานาจ ราว พ.ศ. ๑๔๗๐ - ๑๕๔๐ นัน้ พระนางจามเทวีได้แผ่อํานาจเข้า
ครอบครองดินแดนในเขตลานนา ได้เปลีย่ นชื่อเมืองในเขตลานนาเป็นภาษาเขมร เช่น ลําพูนเป็ น
หริภุญไชย น่ านเป็ นนันทบุร ี เมืองแพร่เป็ นโกศัยนคร หรือนครโกศัย
ชื่อทีป่ รากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง เรียกว่า “เมืองพล” และได้กลายเสียงตามหลัก
ภาษาศาสตร์เป็ น “แพร่” ชาวเมืองนิยมออกเสียงว่า “แป้”

เมืองแพร่สมัยก่อนกรุงสุโขทัย
จุลศักราช ๔๒๑-๔๘๐ (พ.ศ. ๑๖๕๔-พ.ศ. ๑๗๗๓) พงศาวดารโยนก กล่าวถึงเมืองแพร่ว่า
“จุลศักราช ๔๖๑ (พ.ศ. ๑๖๕๔) ขุนจอมธรรมผูค้ รองเมืองพะเยา เมือ่ ครองเมืองพะเยาได้ ๓
ปี ก็เกิดโอรสองค์หนึ่ง ขนานนามว่า เจือ๋ ง ต่อมาได้เป็ น ขุนเจือ๋ ง”
พอขุนเจือ๋ งอายุได้ ๑๖ ปี ไปคล้องช้าง ณ เมืองน่ าน พระยาน่ านตนชือ่ ว่า “พละเทวะ” ยก
ราชธิดาผูช้ ่อื ว่า นางจันทร์เทวีให้เป็ นภรรยาขุนเจือ๋ ง แล้วขุนเจือ๋ งก็ไปคล้องช้าง ณ เมืองแพร่ พระยา
แพร่คนชื่อ พรหมวงศ์ ยกราชธิดาผูช้ ่อื ว่า นางแก้วกษัตรียใ์ ห้ขนุ เจือ๋ ง
พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนกล่าวถึงความตอนนี้ว่า เมือ่ ตติยศักราช ๔๒๑ ขุนเจียง
ประสูติ ครัน้ อายุได้ ๑๗ ปี ไปคล้องช้างทีเ่ มืองแพร่ พญาแพร่ช่อื พรหมวังโส ยกลูกสาวชื่อ นางแก้ว
อิสตั รีให้ขนุ เจียงพร้อมกับช้างอีก ๕๐ เชือก
แทรกกล่าว จากพงศาวดารทัง้ ๒ ฉบับดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเมืองแพร่เป็ นเมืองทีส่ ร้างขึน้
แล้วในระหว่างจุลศักราช ๔๒๑ - ๔๖๑ (พ.ศ. ๑๖๑๔ - ๑๖๕๔) แต่คงเป็ นเมืองขนาดเล็กและจะต้องเล็ก
กว่าเมืองพะเยาด้วย

๒
อนึ่ง ในระหว่างจุลศักราช ๔๖๒ - ๔๘๐ (พ.ศ. ๑๖๕๕ - พ.ศ. ๑๗๗๓) เมืองแพร่อยูใ่ น
อํานาจการปกครองของขอมเพราะในระยะเวลาดังกล่าว ขอมเรืองอํานาจอยูใ่ นอาณาจักรลานนาไทย
มีขอ้ น่ าสังเกตว่าในระยะทีข่ อมเรืองอํานาจได้เปลีย่ นชื่อเมืองแพร่เป็ นโกศัยนคร
(โกศัย
หมายถึงผ้าแพรเนื้อดี) แต่ไม่มเี หตุการณ์สาํ คัญอะไรปรากฏให้เห็น

เมืองแพร่สมัยกรุงสุโขทัย (จุลศักราช ๔๘๐ - ๖๒๙ พ.ศ. ๑๗๗๓ - พ.ศ. ๑๙๒๒)
จุลศักราช ๔๘๐ พ.ศ. ๑๗๗๓ เมือ่ ขอมเสื่อมอํานาจลง พ่อขุนบางกลางท่าวและขุนผา
เมืองได้รวมกันลงเข้าด้วยกันยกเข้าตีกรุงสุโขทัย ซึง่ ตอนนัน้ เป็ นเมืองหน้าด่านของขอม
จุลศักราช ๕๐๗ พ.ศ. ๑๘๐๐ ฝา่ ยไทย คือ พ่อขุนบางกลางท่าวมีชยั ชนะแก่พวกขอม พ่อ
ขุนบางกลางท่าวประกาศตนเป็ นอิสระ ยกเมืองสุโขทัยเป็ นราชธานีของเมืองไทย
หัวเมืองต่างๆ ในเขตลานนา ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน พะเยา ลําปาง แพร่ น่ าน จึง
ต่างเป็นอิสระไม่ยอมขึน้ แก่ใคร
จุลศักราช ๕๒๗ พ.ศ. ๑๘๒๐ พ่อขุนรามคําแหงได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่าง
กว้างขวางดังปรากฏในศิลาจารึก กล่าวว่า
“๐ …. เบ๋อง ( �ตนนวนรอด � เมองแพล � เมองม่าน เ�มองน …. � เมองพ
ลาว ….)”
หอสมุดแห่งชาติถอดความได้ว่า
“เบือ้ งตีนนอนรอดเมืองแพล เมืองม่าน เมืองน่ าน เมืองพลัว”
แทรกกล่าว เมือ่ พิจารณาตามสภาพภูมศิ าสตร์ “เมืองแพล” ตัง้ อยูท่ างทิศเหนือของกรุง
สุโขทัย และเมืองทีอ่ ยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแพร่ คือ เมืองน่ าน
ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า “เมืองแพล” ทีป่ รากฏในศิลาจารึกก็คอื “เมืองแพร่” นันเอง
่
จุลศักราช ๖๒๙ พ.ศ. ๑๙๒๒ แผ่นดินสมัยพระเจ้าไสยลือไท สมเด็จพระบรมราชาธิราช
(พะงัว)่ กษัตริยแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพขึน้ มาตีกรุงสุโขทัยและได้ชยั ชนะ กรุงสุโขทัยจึงตกอยูใ่ ต้
อํานาจของกรุงศรีอยุธยา เมืองแพร่จงึ ตัง้ ตนเป็ นอิสระอีกครัง้ หนึ่ง
พงศาวดารเมืองน่ าน กล่าวถึงเมืองแพร่ว่า
จุลศักราช ๖๕๒ พ.ศ. ๑๙๕๔ สมัยเจ้าศรีจนั ต๊ะครองเมืองน่ านได้ ๑ ปี ก็มพี ระยาแพร่สอง
คนพีน่ ้อง คนพีช่ ่อื พระยาเถร คนน้องชื่อพระยาอุ่นเมือง ยกกองทัพไปตีเมืองน่ าน จับตัวเจ้าศรีจนั ต๊ะฆ่า
เสียแล้วพระยาเถรก็ขน้ึ ครองเมืองน่ านแทน
ฝา่ ยอนุ ชาของเจ้าศรีจนั ต๊ะ ชื่อเจ้าหุง หนีไปพึง่ พระยาชะเลียงทีเ่ มืองชะเลียง (ซึง่ ขณะนัน้
เมืองชะเลียงขึน้ ต่อพระเจ้าไสยฤาไท แห่งกรุงสุโขทัย)
พระยาเถร ครองเมืองน่ านได้ ๖ เดือนกับ ๙ วัน ก็ลม้ ปว่ ยเป็ นไข้โลหิตออกจากรูขมุ ขนถึง
แก่กรรม พระยาอุ่นเมืองผูน้ ้องจึงครองเมืองน่ านแทน
พระยาอุ่นเมือง ครองเมืองน่ านได้เพียง ๑ ปี เจ้าหุงอนุ ชาของเจ้าศรีจนั ต๊ะก็คุมพลชาว

๓
ชะเลียงยกมารบพุ่งชิงเอาเมืองคืน เจ้าหุงจับตัวพระยาอุ่นเมืองได้นําไปถวายพระยาใต้และถูกกักตัวไว้ท่ี
เมืองชะเลียงเป็ นเวลาถึง ๑๐ ปี และถึงแก่กรรมทีน่ ัน่ ด้วย
ตํานานเมืองเหนื อ กล่าวว่า
ในสมัยพระเจ้าติ โลกราช จุลศักราช ๘๐๕ พ.ศ. ๑๙๘๖ กษัตริยเ์ มืองเชียงใหม่ยก
กองทัพไปตีเมืองน่ านและได้ชยั ชนะ พญาอินต๊ะแก่น เจ้าเมืองน่ านหนีไปเมืองชะเลียง
ขณะทีพ่ ระองค์กําลังตีเมืองน่ านอยูน่ นั ้ ได้แต่งกองทัพให้พระมหาเทวีผมู้ ารดายกไปตีเมือง
แพร่ พระมหาเทวียกกองทัพไปถึงเมืองแพร่กใ็ ห้ทหารล้อมไว้
ฝ่ ายท้าวแม่คณ
ุ
เจ้าเมืองแพร่ เห็นกําลังทหารของกองทัพเชียงใหม่เข้มแข็งกว่าจึง
ออกไปอ่อนน้อมต่อพระมหาเทวี และพระมหาเทวีกใ็ ห้ทา้ วแม่คุณครองเมืองแพร่ดงั เดิม
พงศาวดารโยนก กล่าวถึงความตอนนี้และแตกต่างไปจากตํานานเมืองเหนือว่า
จุลศักราช ๘๐๕ พ.ศ. ๑๙๘๖ พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ได้ทรงทราบว่าเจ้ามือง
น่ านได้กระทําเหตุหลอกลวงพระองค์ ดังนัน้ ก็ทรงพระพิโรธ จึงเสด็จยกทัพหลวงไปตีเมืองน่ าน กองทัพ
ยกออกจากเมืองเชียงใหม่ในวันขึน้ ๑๓ คํ่า เดือนยี่ ปี กุน เบญจศก แล้วแบ่งกองทัพให้พระมหาเทวีผู้
เป็ นชนนียกไปตีเมืองแพร่อกี ทัพหนึ่ง
กองทัพพระมหาเทวียกมาถึงเมืองแพร่ ก็แต่งทหารเข้าล้อมเมืองแพร่ไว้ มีหนังสือแจ้งเข้า
ไปให้เจ้าเมืองแพร่ออกมาถวายบังคม
ฝา่ ยท้าวแม่คุณ ผูค้ รองเมืองแพร่กแ็ ต่งพลรักษาเมืองมันไว้
่ ไม่ออกไปถวายบังคมและไม่
ออกต่อรบกองทัพเชียงใหม่จะหักเอาเมืองแพร่กม็ ไิ ด้ นายทัพนายกองทัง้ หลายจึงคิดทําปื นปูเ่ จ้ายิงเข้า
ไปในเมืองแพร่ นัดแรกกระสุนต้องต้นตาลใหญ่ในเมืองแพร่หกั เพียงคอ นัดทีส่ องถูกกลางต้นตาลหัก
โค่นลง ท้าวแม่คุณเห็นดังนัน้ ก็ตกใจกลัว จึงออกไปถวายบังคมต่อพระมหาเทวี พระมหาเทวีจงึ ให้ทา้ ว
แม่คุณครองเมืองแพร่ดงั เก่า แล้วเลิกทัพกลับเชียงใหม่

เมืองแพร่สมัยกรุงศรีอยุธยา (จุลศักราช ๘๒๒ พ.ศ. ๒๐๐๓)
ตัง้ รับไว้

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ยกทัพหลวงจากกรุงศรีอยุธยาขึน้ มาตีเมืองแพร่ทางเขาพึง
หมืน่ ด้งนคร รักษาเมืองเชียงใหม่แทนพระเจ้าติโลกราช ซึง่ เสด็จไปตีเมืองพง ยกกองทัพไป

พอพระเจ้าติโลกราชทรงทราบข่าว จึงเสด็จยกทัพหลวงลงไปช่วยหมืน่ ด้งนคร สมเด็จ
พระเจ้าบรมไตรโลกนาถ จึงล่าถอยทัพกลับกรุงศรีอยุธยา
หนังสือสังคมศึกษา เขตการศึกษา ๘ กล่าวถึงความตอนนี้ว่า
ปี พ.ศ. ๒๐๐๓ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถให้ราชโอรสพระนามว่าพระอินทราชาเป็ น
แม่ทพั หน้ายกไปตีเมืองเชียงใหม่ ตีเมืองรายทางถึงลําปาง พระอินทราชาเข้าชนช้างกับแม่ทพั ข้าศึก
ต้องปืนสิน้ พระชนม์ในทีร่ บ กองทัพพระอินทราชาและกองทัพสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจําต้องยก
กลับ ขณะนัน้ เมืองแพร่อยูใ่ นอาณาเขตของเชียงใหม่

๔
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระนพรัตนวัดพระเชตุพนกล่าวถึงตอนนี้ว่า
ศักราช ๘๐๙ ปีเถาะ นพศก พระยาเชลียงนํ ามหาราชมาเอาเมืองพระพิษณุโลกเข้าปล้นเมืองเป็ น
สามารถเอามิได้ จึงยกทัพไปเอาเมืองกําแพงเพชร เข้าปล้นเมืองถึงเจ็ดวันมิได้ สมเด็จพระบรม ไตร
โลกนาถเจ้า และสมเด็จพระอินทราชาเสด็จขึน้ ไปช่วยเมืองกําแพงเพชรทันและสมเด็จพระอินท-ราชาตี
ทัพพระยาเกียรติแตก ทัพท่านมาปะทะทัพหมืน่ นครได้ชนช้างด้วยหมืน่ นคร และข้าศึกลาวทัง้ สีเ่ ข้ารุม
เอาช้างพระทีน่ งข้
ั ่ างเดียว ครัง้ นัน้ พระอินทราชาเจ้าต้องปืน ณ พระพักตร์ ทัพมหาราชนัน้ เลิกทัพคืนไป
จุลศักราช ๘๖๘ พ.ศ. ๒๐๔๙
แผ่นดิ นสมัยพระเมืองแก้วครองเมืองเชียงใหม่ ท้าวเมืองคําข่าย นําบริวารหมูจ่ ุมมา
เป็ นข้า พระเมืองแก้วจึงให้ไปกินเมืองแพร่ (กิน = ครอง)
จุลศักราช ๘๗๐ พ.ศ. ๒๐๕๑ แม่ทพั กรุงใต้ (กรุงศรีอยุธยา) ชื่อพระยากลาโหมยกเอา
รีพ้ ลมารบเมืองแพร่ หมื่นจิตรเจ้าเมืองน่ านยกทัพมาช่วยต่อสูด้ ว้ ยจนได้ชยั ชนะ
จุลศักราช ๘๗๒ พ.ศ. ๒๐๕๓
แม่ทพั กรุงใต้ช่อื ขราโห (เพีย้ นมาจากคําว่า “กลาโหม”) ยกทัพมารบเมืองแพร่อกี หมืน่ คํา
คาย เจ้าเมืองละกอน (ลําปาง) ยกทัพไปช่วยเมืองแพร่ รบกันจนทัพเมืองใต้แตกพ่ายหนีกลับไป
ในปีเดียวกัน คือ จุลศักราช ๘๗๒ พ.ศ. ๒๐๕๓
พระเมืองแก้วให้เจ้าเมืองแพร่สร้อยไปกิ นเมืองน่ าน แทนท้าวเมืองคําข่าย (หมืน่ สาม
ล้าน)
ครัน้ จุลศักราช ๘๗๘ พ.ศ. ๒๐๕๙ พระเมืองแก้วให้เจ้าเมืองแพร่คาํ ยอดฟ้ าไปครอง
เมืองน่ าน และทรงย้ายเจ้าเมืองน่ านไปครองเมืองพะเยา
พระยาแพร่ยอดคําฟ้าครองเมืองน่าน (พ.ศ. ๒๐๕๙, พ.ศ. ๒๐๖๒, พ.ศ. ๒๐๖๙) ต่อมายก
ทัพไปรบศึกทีเ่ ชียงใหม่ปว่ ยเป็ นฝีเนื้อร้ายจนถึงแก่กรรม
จุลศักราช ๙๘๕ พ.ศ. ๒๐๖๖
ขณะทีพ่ ม่าเข้าครอบครองลานนาไทย เจ้าอุ่นเฮือนผูค้ รองเมืองน่านได้รบกับพม่า สูพ้ ม่า
ไม่ได้หนีไปพึง่ เมืองชะเลียง
พอถึงจุลศักราช ๙๘๖ พ.ศ. ๒๐๖๗ เจ้าอุ่นเฮือนก็คุมพวกเข้าหักเอาเมืองน่ าน ไล่ขา้ ศึกหนี
จากเมืองน่ านไปอยูเ่ มืองแพร่
จุลศักราช ๙๐๗ พ.ศ. ๒๐๘๘
เมืองเชียงใหม่เกิดจลาจล
ทางกรุงศรีอยุธยาแผ่นดินสมเด็จพระไชยราชาได้ยกกองทัพ
ขึน้ มาตีเมืองเชียงใหม่
พระนางจิระประภา
ราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้นําเอาเครือ่ งราชบรรณาการไปถวาย
พระไชยราชาจึงยกกองทัพกลับ เมืองแพร่จงึ ตกอยูใ่ ต้อํานาจของกรุงศรีอยุธยาไปด้วย
จุลศักราช ๙๑๒ พ.ศ. ๒๐๙๓
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พระยาแพร่ เป็ นที่พระยาสามล้านเชียงใหม่ได้รว่ มกันคบคิดจะเป็ นใหญ่ในนครพิงค์กบั
พระยาล้านช้าง
พระยาหัวเวียงล้านช้างรวบรวมไพร่พลยกกําลังเข้าไปถึงนครพิงค์จกั กระทําร้ายแก่
เมือง ครัน้ กระทํามิได้กอ็ อกหนีไป
ฝา่ ยเจ้าขุนทัง้ หลายในนครพิงค์ต่างก็แต่งทหารออกรบ พระยาสามล้าน (พระยาแพร่) และ
พวกก็แตกพ่ายหนีไปเมืองแพร่
จุลศักราช ๙๒๐ พ.ศ. ๒๑๐๑
พระเจ้าบุเรงนองกษัตริยพ์ ม่ายกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ ทหารเมืองเชียงใหม่มนี ้อยกว่า
พม่า อีกทัง้ กองทัพพระเจ้าบุเรงนองเข้มแข็งชาญศึกสงครามกว่าพม่าจึงได้ชยั ชนะ
เชียงใหม่ตกเป็ นประเทศราชของพม่า เมืองแพร่จงึ ตกอยูใ่ ต้อํานาจของพม่าด้วย
พม่าปกครองประเทศราชในอาณาจักรลานนาไทย อันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง
ลําพูน พะเยา แพร่ น่ าน ด้วยการให้ขนุ นางของพม่าพร้อมด้วยทหารจํานวนหนึ่งอยูเ่ ป็นข้าหลวงอยู่
กํากับเมือง
จุลศักราช ๙๓๑ พ.ศ. ๒๑๑๑
อาณาจักรลานนาไทยถูกพม่าเกณฑ์ให้ยกกองทัพไปช่วยรบกรุงศรีอยุธยา เมืองแพร่กย็ ก
กองทัพร่วมไปกับพม่าครัง้ นี้ดว้ ย
และในทีส่ ุด จุลศักราช ๙๓๒ พ.ศ. ๒๑๑๒ กรุงศรีอยุธยาก็แตก ตกเป็ นเมืองขึน้ ของพม่า
อาณาจักรลานนาไทยจึงตกอยูใ่ ต้อํานาจของพม่าดังเดิม
จุลศักราช ๙๘๓ พ.ศ. ๒๑๖๓
แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
กรุงศรีอยุธยามีกองทัพไม่ค่อยเข้มแข็งเกรียงไกร
อาณาจักรลานนาจึงตัง้ ตนเป็ นอิสระไม่ขน้ึ ต่อกรุงศรีอยุธยา
จุลศักราช ๙๙๗ พ.ศ. ๒๑๗๗
พระเจ้าสุทโธธรรมราชา
กษัตริยพ์ ม่าได้ยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่และจับกุมเอาตัว
พระเจ้าเชียงใหม่ไปคุมขังไว้ทเ่ี มืองหงสาวดี
เมือ่ จัดการปกครองในเมืองเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว พระเจ้าสุทโธธรรมราชายกทัพไปปราบ
เมืองต่างๆ ในเขตลานนาไทยยึดเมืองทุกเมืองไว้ในอํานาจ เมืองแพร่จงึ ตกอยูใ่ นอํานาจของพม่าอีกครัง้
จุลศักราช ๑๐๒๔ พ.ศ. ๒๒๐๕
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้ยกกองทัพขึน้ ไปตีเมืองเชียงใหม่ พระองค์ทรง
เป็ นจอมทัพตีหวั เมืองรายทางตัง้ แต่ลาํ ปาง แพร่ ลําพูน จนถึงเมืองเชียงใหม่ โปรดให้เจ้าพระยาโกษา
เหล็กถมดินทําเป็ นเชิงเทินตัง้ ปืนใหญ่ ยิงกราดเข้าไปในเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่กแ็ ตก
ฝา่ ยกองทัพพม่ายกมาแต่เมืองอังวะเพื่อช่วยเหลือเมืองเชียงใหม่ (เพราะพม่าปกครองเมือง
เชียงใหม่) ก็ถูกทัพไทยซุ่มโจมตีกระหนาบแตกพ่ายยับเยินไป
ดังนัน้ อาณาจักรลานนาจึงตกอยูใ่ ต้อํานาจของกรุงศรีอยุธยา
แทรกกล่าว มีขอ้ น่ าสังเกตว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาเมืองแพร่มกี ารเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ขณะใดทีก่ องทัพเมืองเชียงใหม่เข้มแข็ง เมืองแพร่กจ็ ะขึน้ อยูก่ บั เชียงใหม่ หากขณะใดที่
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กองทัพกรุงศรีอยุธยาเข้มแข็ง เมืองแพร่กจ็ ะขึน้ อยูก่ บั กรุงศรีอยุธยา ระยะเวลาใดทีท่ งั ้ สองฝา่ ยอ่อนแอ
หรือเกิดจลาจล เมืองแพร่กจ็ ะตัง้ ตนเป็ นอิสระทันที
จุลศักราช ๑๑๐๓ พ.ศ. ๒๒๘๓ พระเจ้าอังวะ กษัตริยพ์ ม่าให้โปทัพพะการมังดีเป็ นแม่ทพั
ยกกําลังหนึ่งหมื่นคนมาตีเมืองเทิน เมืองแพร่ เมืองน่ าน กวาดต้อนผูค้ นในเมืองดังกล่าวไปไว้ทเ่ี มือง
เชียงแสน
ในปีต่อมา จุลศักราช ๑๑๐๔ พ.ศ. ๒๒๘๔
พระยาแพร่พร้อมกับเจ้าเมืองฝ่ ายเหนื อ มีพระยายองเป็ นต้น ต่างรวบรวมไพร่พล ยก
เข้ารบพุ่งฆ่าฟนั พม่าทีป่ กครองเมืองเชียงแสน พม่าทราบข่าวจึงส่งกองทัพใหญ่ลงมาช่วย พระนคร
ลําปางจึงกวาดต้อนผูค้ นของตนไปไว้ทเ่ี มืองเทิง
ส่วนพระยายองและพระยาแพร่ ได้นําผูค้ นของตนไปไว้ทเ่ี มืองภูคา (อําเภอปวั จ.น่ าน)
แต่กถ็ ูกพม่าตามตีแตกพ่ายจนต้องหนีเข้าไปในเมืองน่ าน
จุลศักราช ๑๑๐๕ พ.ศ. ๒๒๘๕ เจ้าเมืองแพร่ และเจ้าเมืองน่ านพร้อมด้วยเจ้าเมืองฝา่ ย
ลานนา มีพระยายองเป็ นหัวหน้า ต่างรวมกําลังไพร่พลยกไปรบพม่าทีป่ กครองเมืองเชียงแสนแล้วตัง้ ตน
เป็ นอิสระนครอีกครัง้ หนึ่ง
จุลศักราช ๑๑๒๑ พ.ศ. ๒๓๐๒
เจ้าชายแก้ว โอรสพระยาสุละวะฤาไชยสงคราม (ทิ พช้าง) เจ้าเมืองละกอน (ลําปาง) พา
ครอบครัวญาติพน่ี ้องและบริวารหนีทา้ วลิน้ ก่านไปซ่องสุมผูค้ นอยูเ่ มืองแพร่ แล้วยกกองทัพไปรบกับท้าว
ลิน้ ก่านทีเ่ มืองลําปางแต่สไู้ ม่ได้จงึ หนีไปพึง่ พม่า
จุลศักราช ๑๑๒๓ พ.ศ. ๒๓๐๔
กองทัพพม่ายกมาตีเมืองเชียงใหม่ ครัน้ แล้วก็ยกกองทัพเข้าตีเมืองลําปาง (เจ้าชายแก้วซึง่
หนีไปพีงพม่าเมือ่ คราวก่อนร่วมมากับกองทัพพม่าด้วย) พม่ายึดเมืองลําปางได้ เจ้าชายแก้วจึงจับท้าว
ลิน้ ก่านประหารชีวติ เสีย
กองทัพพม่ายกมายึดครองเมืองแพร่ เมืองน่ าน และลานนาไทยเกือบทัง้ หมด ครัน้ ปีต่อมา
พม่าจําต้องยกกองทัพกลับเพราะเกิดจลาจลในเมืองอังวะ
จุลศักราช ๑๑๒๙ พ.ศ. ๒๓๑๐ พวกชาวลานนาไทย ถูกพม่าข่มเหงรังแกเบียดเบียน
บ่อยครัง้ จึงคิดจะกอบกูอ้ สิ รภาพ
พระเจ้ามังระกษัตริยพ์ ม่าทราบข่าวได้นํากองทัพใหญ่ลงมาปราบ
อาณาจักรลานนาไว้ได้ทงั ้ หมด
หลังจากปราบปรามหัวเมืองฝา่ ยเหนือแล้ว พระเจ้ามังระก็กรีฑาทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยา และ
ในทีส่ ุดกรุงศรีอยุธยาก็เสียอิสรภาพแก่พม่า
เมืองแพร่จงึ ตกอยูใ่ ต้อํานาจของพม่าอีกครัง้ หนึ่ง จนถึงจุลศักราช พ.ศ. ๑๑๓๑ พ.ศ.
๒๓๑๒

เมืองแพร่สมัยกรุงธนบุรี
จุลศักราช ๑๑๓๑ พ.ศ. ๒๓๑๒ พงศาวดารกรุงธนบุร ี ฉบับหอสมุดแห่งชาติกล่าวว่า
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หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกเพียงปีเดียว สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ได้รวบรวมกําลังไพร่พล
ต่อสูก้ บั พม่าทีค่ ่ายโพธิ ์สามต้น กรุงศรีอยุธยา พิษณุโลก พิชยั สวรรคโลกจนข้าศึกแตกพ่ายหนีไป
จุลศักราช ๑๑๓๒ พ.ศ. ๒๓๑๓ สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเห็นว่าอาณาจักรลานนายังมี
พม่ายึดครองอยูม่ าก จึงโปรดให้ยกกองทัพขึน้ ไปตีพม่าทีค่ รองเมืองเชียงใหม่
ขณะเดินทางเรือมาถึงเมืองพิชยั ก็มเี จ้ามังชัย ผูป้ กครองเมืองแพร่พาขุนนางกรมการเมือง
และไพร่พลเข้าเฝ้าถวายบังคมขอเป็ นเมืองในขอบขัณฑสีมา
สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงโปรดแต่งตัง้ ให้เป็ น “พระยาศรีสุรยิ วงศ์” แล้วให้เข้าร่วมขบวนทัพ
ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่
พระราชพงศาวดารฉบับหอสมุดแห่งชาติกล่าวถึงความตอนนี้ว่า
“พระยาแพร่ ผูช้ ่อื ว่า มังไชย พม่าจับตัวไปครัง้ ทัพอะแซหวุ่นกี้มาตีเมืองพิษณุโลกมากับ
กองทัพครัง้ นี้ดว้ ย พระยาแพร่มจี ติ คิดสวามิภกั ดิ ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั กรุงเทพฯ จึงคิดอ่านชักชวน
พระยายองยกกองทัพไปตีเมืองเชียงแสน เจ้าเมืองเชียงแสนสูไ้ ม่ได้จงึ หนีไปหาพระยาเชียงราย พระยา
แพร่ และพระยายอง ก็ยกทัพติดตามไปทีเ่ ชียงราย
พระยาเชียงรายเห็นว่า พระยาแพร่และพระยายองเป็ นชนชาติเชือ้ ลาวด้วยกัน จึงจับตัว
เจ้าเมืองเชียงแสนชื่อ อาปรกามณี เป็ นชาวพม่าส่งให้พระยาแพร่และพระยายอง”
พระราชพงศาวดารเมืองเหนือ กล่าวถึงความตอนนี้ว่า
จุลศักราช ๑๑๓๓ พ.ศ. ๒๓๑๔ เมือ่ พระเจ้ากรุงธนบุรยี กทัพไปตีเชียงใหม่, มังไชยะ
เจ้าเมืองแพร่มาสวามิภกั ดิ ์จึงโปรดตัง้ ให้เป็ นพระยาศรีสุรยิ วงศ์แล้วเกณฑ์ไปตีเมืองเชียงใหม่ดว้ ย
ปีกุน เอกศก จุลศักราช ๑๑๔๑ เจ้าพระยาจักรี และเจ้าพระยาสุรสีหไ์ ด้แต่งกองทัพหลวง
๓๐๐ คน ให้มาตรวจราชการทางเมืองแพร่ เมืองน่ าน ตลอดไปจนถึงเมืองนครลําปาง
กองข้าหลวงดังกล่าวได้ทาํ โจรกรรมแย่งชิงทรัพย์สนิ ของราษฎร ฉุ ดคร่าบุตรภรรยาของ
ชาวบ้านไปทําอนาจารต่างๆ ราษฎรได้นําความเข้าร้องทุกข์ต่อพระยากาวิละ เจ้าเมืองนครลําปาง
พระยากาวิละขัดใจก็ยกพวกไพร่พลออกไปขับไล่ฆา่ ฟนั ข้าหลวงทีอ่ ยู่บา้ นวังเกิง ล้มตายไปเป็ นจํานวน
มาก
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรที รงทราบข่าวจึงให้มตี ราหาตัวพระยากาวิละลงไปกรุงเทพฯ แต่
พระยากาวิละก็ขดั ตราเสียหาไปไม่ พระยากาวิละคิดจะทําความชอบแก้โทษทีท่ าํ ผิดจึงยกกองทัพไปตี
เมืองลอ เมืองเทิง กวาดต้อนผูค้ นไปเป็ นเชลยจํานวนมากแล้วจึงลงไปเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ณ กรุง
ธนบุร ี แต่พระยากาวิละยังถูกลงโทษอีกนันเองคื
่
อทรงให้เฆีย่ น ๑๐๐ ที แล้วให้จาํ คุกไว้
พระยากาวิละได้รอ้ งขออาสาไปตีเมืองเชียงแสนแก้โทษ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรที รง
พระกรุณาโปรดพระราชทานให้ถอดออกจากคุกและให้ไปทําราชการตามเดิม
พระยากาวิละไปถึงเมืองปา่ ช้าง จึงแต่งให้พระยาอุปราชคุมพลร้อยเศษไปเกลีย้ กล่อม
นาขวา เมืองเชียงแสน เพราะเวลานัน้ กองทัพพม่าเลิกไปหมดแล้ว ให้นาขวารักษาเมืองไว้พร้อมด้วย
ทหารพม่าจํานวนหนึ่ง

๘
นาขวาปลงใจด้วยกับพระยาอุปราช พระยากาวิละจึงได้ตวั พระยาแพร่ พระยาเถินคืนจาก
พม่า

จุลศักราช ๑๑๔๒ พ.ศ. ๒๓๒๓ เดือน ๖ ขึน้ ๖ คํ่า พงศาวดารเมืองน่ านฉบับหอสมุด
แห่งชาติกล่าวว่า พญาจ่าบ้าน พญาละกอน พญาแพร่ และชาวเมืองหลวงพระบางได้รว่ มกันคบคิดยก
ทัพไปพร้อมกันทีส่ มกก เพื่อไปตีเมืองเชียงแสน และในทีส่ ุดก็ตเี มืองเชียงแสนได้เมื่อเดือน ๗ ขึน้ ๙ คํ่า
วันจันทร์ยามเช้า
จุลศักราช ๑๑๔๔ พ.ศ. ๒๓๒๕ พงศาวดารกรุงธนบุร ี ฉบับหอสมุดแห่งชาติกล่าวว่า
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี ได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลสําคัญของอาณาจักรลานนาไทย เช่น พระ
ยา
จ่าบ้าน เจ้ากาวิละทําการขับไล่ฆ่าฟนั พม่าทีย่ ดึ ครองเมืองเชียงใหม่จนพวกพม่าแตกพ่ายหนีไป
หลังจากนัน้ ได้เข้าตีหวั เมืองอื่นๆ เช่น ลําปาง ลําพูน เชียงราย แพร่ น่ าน ขับไล่พม่าไปจนหมดสิน้
เมืองแพร่และเมืองอื่นๆ ดังกล่าวจึงอยูใ่ ต้อํานาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรอี กี ครัง้ หนึ่ง

เมืองแพร่สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
ระหว่างจุลศักราช ๑๑๔๗ - จุลศักราช ๑๒๒๙ (พ.ศ. ๒๓๒๘ - พ.ศ. ๒๔๑๐)
จุลศักราช ๑๑๔๗ พ.ศ. ๒๓๒๘ พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนกล่าวว่ากษัตริยพ์ ม่า
แต่งให้กาละมังดีเป็ นแม่ทพั มีกําลังหมืน่ หนึ่ง ยกมาตีอาณาจักรลานนาแวะถึงเมืองเชียงแสนในเดือน ๔
ขึน้ ๑๑ คํ่าวันเสาร์ เข้ายึดเมืองเชียงแสนได้แล้วยกทัพเข้าตีเมืองเทิง
ฝา่ ยเมืองเชียงใหม่และละกอนลําปาง
ต่างพร้อมใจกันรวบรวมไพร่พลต่อสูก้ บั พม่าและ
ป้องกันเมืองเอาไว้ได้
ฝ่ ายพญาแพร่ พญาน่ าน เห็นว่ากองทัพพม่าใหญ่หลวงนักเกรงจะสูไ้ ม่ได้ จึงบ่สบู้ ่รบ ยอม
อ่อนน้อมเป็ นข้าของพม่าแต่โดยดี
แม่ทพั พม่าคือ กาละมังดี จึงให้พญาแพร่ พญาน่ าน ยกกองทัพไปแวดล้อมเมืองละกอนไว้
เมือ่ พม่าไม่สามารถตีเอาเมืองใดได้ จึงล่าถอยทัพกลับไป
จุลศักราช ๑๑๔๘ พ.ศ. ๒๓๒๙ เดือน ๕ เพ็ญ พญาแพร่พร้อมกับเจ้าเมืองฝา่ ยเหนือ คิด
กอบกูเ้ อกราชคืนจากพม่า จึงยกทัพไปตีเมืองเชียงแสน มวยหวาน ซึง่ ปกครองเมืองเชียงแสนหนีพ่าย
ไปเชียงราย
พญาเชียงรายจับตัวได้ส่งไปยังเมืองละกอนลําปาง
พญาละกอนส่งตัวมวยหวานไปยัง
กรุงเทพฯ
ฝา่ ยพญาละกอน เมือ่ ส่งมวยหวานไปกรุงเทพฯ แล้ว ก็ยกกองทัพไปเมืองเชียงแสนจับตัว
พญาแพร่ใส่คา จองจําส่งตัวลงกรุงเทพฯ
จุลศักราช ๑๑๖๘ พ.ศ. ๒๓๒๘ พม่าส่งกองทัพมาตีหวั เมืองอาณาจักรลานนา แต่เวลานัน้
ทางเมืองเชียงใหม่ยงั ร้างอยู่ไม่มใี ครปกครอง จึงเลยลงไปตีเมืองลําปาง เจ้าเมืองลําปางคือพระยา
กาวิละได้ต่อสูต้ า้ นทานทัพพม่า สามารถรักษาเมืองไว้ได้ พม่าจึงแต่งกองทัพให้ลอ้ มเมืองไว้ก่อน

๙
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทราบข่าวศึก จึงโปรดให้กรมหลวงเจษฎายก
กองทัพขึน้ มาช่วย
ฝา่ ยพระยากาวิละ รูว้ ่ากองทัพในกรุงขึน้ มาช่วยก็มกี ําลังห้าวหาญยกกองทัพตีฝา่ วงล้อม
ของพม่าออกจากเมือง ได้สรู้ บกันตัง้ แต่เช้าจนเทีย่ ง กองทัพพม่าจึงแตกพ่ายไป
เมือ่ กองทัพพม่าถูกไล่ออกจากอาณาจักรลานนาแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้
โปรดพระราชทานบําเหน็จให้แก่เจ้านายฝ่ายเหนือโดยให้พระยากาวิละเจ้าเมืองลําปางขึน้ ไปครองเมือง
เชียงใหม่
ส่วนพระยามังชัย เจ้าเมืองแพร่ พระองค์ทรงเห็นว่าถ้าจะให้ไปครองเมืองแพร่กย็ งั ไม่ไว้
วางพระราชหฤทัย เพราะพระยามังชัยเคยอยูก่ บั พม่ามานาน จึงโปรดให้ไปช่วยราชการอยู่ทเ่ี มือง
ลําปางก่อน
จุลศักราช ๑๑๗๑ พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงโปรดให้
เจ้าเมืองฝ่ายเหนือยกกองทัพไปตีเมืองเชียงตุง พระยามังชัย เจ้าเมืองแพร่ ซึง่ ขณะนัน้ อยู่ทเ่ี มืองลําปาง
ได้รว่ มไปกับกองทัพด้วย พระยามังชัยได้แสดงความห้าวหาญชาญศึกอาสาเป็ นนายกองหน้าเข้าตีเมือง
เชียงตุง และสามารถตีเมืองเชียงตุงจนได้ชยั ชนะ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงเห็นความดีและความสามารถจึงโปรดให้
กลับไปครองเมืองแพร่ดงั เดิม
หลังจากรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้ว ประวัตศิ าสตร์
เกีย่ วกับเมืองแพร่ไม่มกี ล่าวถึงจนกระทังรั
่ ชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั

เมืองแพร่สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์ตอนกลาง
ระหว่างจุลศักราช ๑๒๕๓ - จุลศักราช ๑๒๙๖ (พ.ศ. ๒๔๓๔ - พ.ศ. ๒๔๗๗)
จุลศักราช ๑๒๕๓ พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเปลี่ยน
ระบอบการปกครองประเทศ เป็ นแบบมณฑลเทศาภิ บาล มีขา้ หลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการ
มณฑลลดอํานาจเจ้าผูค้ รองเมืองให้น้อยลงกว่าเดิม
เมืองแพร่ พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู่ สุวรรณบาตร) ซึง่ ขณะนัน้
ดํารงตําแหน่ งปลัดมณฑลพิษณุโลก มาเป็ นข้าหลวงกํากับการปกครองเมืองแพร่เป็ นคนแรกในปี พ.ศ.
๒๕๔๐
หนังสือการปฏิรปู การปกครองมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๓๖ - พ.ศ. ๒๔๗๖ กล่าวถึงตอนนี้ว่า
เมืองแพร่จดั การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลหลังจากพระยาทรงสุรเดช ได้ไปตรวจ
ราชการในเมืองแพร่เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ กล่าวคือ
เมื่อพระยาทรงสุรเดชไปถึงเมืองแพร่ “พระยาพิรยิ วิไชย” เจ้าเมืองแพร่ได้ให้การต้อนรับ
พระยาทรงสุรเดชเป็ นอย่างดี
พร้อมกับแสดงความจํานงให้พระยาทรงสุรเดชทราบว่าต้องการให้จดั
ราชการ ๖ ตําแหน่ งขึน้ ในเมืองแพร่ให้เหมือนกับแบบแผนราชการเมืองเชียงใหม่ เหตุทพ่ี ระพิรยิ วิไชย
เสนอเช่นนัน้ ก็ประสงค์จะขอพระราชทานเลื่อนยศขึน้ เป็ น “เจ้า”

๑๐

พระยาทรงสุรเดชเห็นว่างานราชการทัง้ หมดของเมืองแพร่ตกอยูใ่ นอํานาจของพระยา
พิรยิ วิไชยทัง้ สิน้ ดังนัน้ เพื่อให้การปกครองของเมืองแพร่เรียบร้อย จึงให้ทาํ การทดลองจัดราชการ ๖
ตําแหน่ งขึน้ ในเมืองแพร่
พระยาทรงสุรเดชได้มอบหมายให้ นายราชาภักดิ์ ข้าหลวงเมืองแพร่ ทําหน้าทีเ่ ป็ น
ทีป่ รึกษาของพระยาพิรยิ วิไชย จัดการราชการงานในเมืองแพร่รว่ มกัน
แทรกกล่าว มีขอ้ น่ าสังเกตว่า
ประวัตศิ าสตร์เมืองเหนือของ ตรี อมาตยกุล กล่าวว่า “โปรดเกล้าฯ ให้พระยาไชยบูรณ์ไป
เป็ นข้าหลวงกํากับการปกครองเมืองแพร่เป็ นคนแรกปี พ.ศ. ๒๔๔๐”
ส่วนปริญญานิพนธ์ของสรัสวดี ประยูรเสถียร ข้างต้นนี้กล่าวว่า พระยาทรงสุรเดชได้
มอบหมายให้ นายราชาภักดิ ์ ข้าหลวงเมืองแพร่ทําหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาของพระยาพิรยิ วิไชย จัดการ
ราชการงานในเมืองแพร่รว่ มกัน
จึงทําให้เป็ นทีน่ ่ าสงสัยว่า นายราชาภักดิ ์ หรือพระยาไชยบูรณ์เป็ นข้าหลวงเมืองแพร่
คนแรกกันแน่

กบฏเงีย้ วเมืองแพร่
จุลศักราช ๑๒๖๔ พ.ศ. ๒๔๔๕
ในขณะทีพ่ ระยาไชยบูรณ์เป็ นข้าหลวงกํากับการปกครองเมืองแพร่อยูน่ นั ้ ปรากฏว่ามีพวก
เงีย้ วหรือไทยใหญ่ได้คบคิดกันก่อการจลาจลขึน้ ในเมืองแพร่ซง่ึ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันศุกร์ท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา พวกไทยใหญ่นําโดย
พะกาหม่องและสะลาโปไชย หัวหน้าพวกโจรเงีย้ วนํากองโจรประมาณ ๔๐ - ๕๐ คน บุกเข้าเมืองแพร่
ทางด้านประตูชยั จูโ่ จมสถานีตํารวจเป็ นจุดแรก
ขณะนัน้ สถานีตํารวจเมืองแพร่มปี ระมาณ ๑๒ คน จึงไม่สามารถต้านทานได้ กองโจรเงีย้ ว
เข้ายึดอาวุธตํารวจแล้วพากันเข้าโจมตีทท่ี าํ การไปรษณียโ์ ทรเลข โจรเงีย้ วได้ตดั สายโทรเลขและทําลาย
อุปกรณ์ส่อื สารต่างๆ เพื่อตัดปญั หาการสื่อสาร ครัน้ แล้วก็มงุ่ หน้าสู่บา้ นพักข้าหลวงประจําเมืองแพร่ แต่
ก่อนทีก่ องโจรเงีย้ วจะไปถึงบ้านพักข้าหลวงนัน้ พระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู่ สุวรรณบาตร) ได้พา
ครอบครัวพร้อมด้วยคุณหญิงเยือ้ น ภริยาหลบหนีออกจากบ้านพักไปก่อนแล้ว
พวกโจรเงีย้ วไปถึงบ้านพักไม่พบพระยาไชยบูรณ์จงึ บุกเข้าปล้นทรัพย์สนิ ภายในบ้านพัก
ข้าหลวง และสังหารคนใช้ทห่ี ลงเหลืออยูจ่ นหมดสิน้
จากนัน้ จึงยกกําลังเข้ายึดทีท่ าํ การเค้าสนามหลวง ทําลายคลังหลวงและกวาดเงินสดไป
ทัง้ หมด ๔๖,๙๑๐ บาท ๓๗ อัฐ

๑๑
หลังจากนัน้ พวกโจรเงีย้ วก็มุ่งตรงไปยังเรือนจําเพื่อปล่อยนักโทษให้เป็ นอิสระพร้อมกับ
แจกจ่ายอาวุธให้แก่นกั โทษเหล่านัน้ ทําให้พวกกองโจรเงีย้ วได้กําลังสนับสนุ นเพิม่ ขึน้ อีกจนภายหลังมี
กําลังถึง ๓๐๐ คน
ในระหว่างทีก่ องโจรเงีย้ วเข้าโจมตีสถานทีร่ าชการต่างๆ อยูน่ นั ้ ราษฎรเมืองแพร่ต่นื ตกใจ
กันมาก บางส่วนได้อพยพหลบออกไปอยูน่ อกเมืองทันที กองโจรเงีย้ วจึงประกาศให้ราษฎรอยูใ่ นความ
สงบ เพราะพวกตนจะไม่ทาํ ร้ายชาวเมืองจะฆ่าเฉพาะคนไทยภาคกลางทีม่ าปกครองเมืองแพร่เท่านัน้
ราษฎรจึงค่อยคลายความตกใจลง และบางส่วนได้เข้าร่วมกับพวกกองโจรเงีย้ วก็ม ี ทําให้กองโจรเงีย้ ว
ทํางานคล่องตัวและมีกําลังเข้มแข็งขึน้
ขณะเดียวกันพระยาไชยบูรณ์ซง่ึ พาภริยา คือ คุณหญิงเยือ้ นหลบหนีออกจากบ้านพักตรง
ไปยังคุม้ เจ้าหลวงเมืองแพร่ หวังขอพึง่ กําลังเจ้าเมืองแพร่หรือเจ้าหลวงเมืองแพร่ คือ พระยาพิรยิ วิไชย
เมือ่ ไปถึงคุม้ เจ้าหลวง เจ้าหลวงเมืองแพร่กล่าวว่า “จะช่วยอย่างไรกัน ปืนก็ไม่ม ี ฉันก็จะหนี
เหมือนกัน”
พระยาไชยบูรณ์ตดั สินใจพาภริยาและหญิงรับใช้หนีออกจากเมืองแพร่ไปทางบ้านมหาโพธิ ์
เพื่อหวังไปขอกําลังจากเมืองอื่นมาปราบ
ส่วนเจ้าเมืองแพร่นนั ้ หาได้หลบหนีไปตามคําอ้างไม่ ยังคงอยูใ่ นคุม้ ตามเดิม
ตอนสายของวันที่ ๒๕ กรกฎาคม เมือ่ กองโจรเงีย้ วสามารถยึดเมืองแพร่ได้แล้ว พะกา
หม่องและสะลาโปไชยก็ไปทีค่ ุม้ เจ้าหลวง เพื่อเชิญให้เจ้าเมืองแพร่ปกครองบ้านเมืองตามเดิม
ก่อนจะปกครองเมือง
พะกาหม่องได้ให้เจ้าเมืองแพร่และเจ้านายบุตรหลานทําพิธถี อื
นํ้าสาบานก่อน โดยมีพระยาพิรยิ วิไชยเป็ นประธานร่วมด้วยเจ้าราชบุตร เจ้าไชยสงครามและเจ้านาย
บุตรหลานอื่นๆ รวม ๙ คน
ในพิธนี ้ีมกี ารตกลงร่วมกันว่าจะร่วมกันต่อต้านกองทัพของรัฐบาลโดยพวกกองโจรเงีย้ วเป็ น
กองหน้าออกสูร้ บเอง ส่วนเจ้าเมืองและคนอื่นๆ เป็ นกองหลังคอยส่งอาหารและอาวุธตลอดทัง้ กําลังคน
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พวกกองโจรเงีย้ วเริม่ ลงมือตามล่าฆ่าข้าราชการไทยและคนไทย
ภาคกลางทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นเด็กหรือสตรีทห่ี ลบหนีไปโดยประกาศให้รางวัลนําจับ เฉพาะค่าหัวพระยา
ไชยบูรณ์และพระเสนามาตย์ยกบัตรเมืองแพร่ คนละ ๕ ชัง่ หรือ ๔๐๐ บาท นอกนัน้ ลดหลันลง
่
ตามลําดับความสําคัญ แต่อย่างตํ่าจะได้ค่าหัวคนละ ๔๐ บาท
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พระยาไชยบูรณ์ซง่ึ อดอาหารมาเป็ นเวลา ๓ วัน กับ ๒ คืน โดยหลบ
ซ่อนอยูบ่ นต้นข่อยกลางทุ่งนาใกล้ๆ กับหมูบ่ า้ นร่องกาด ได้ออกจากทีซ่ ่อนเพื่อขออาหารจากชาวบ้าน
ร่องกาด
ราษฎรคนหนึ่งในบ้านร่องกาดชื่อหนานวงศ์ จึงนํ าความไปแจ้งต่อพะกาหม่องเพื่อจะเอา
เงินรางวัล
พะกาหม่องนํากําลังไปล้อมจับพระยาไชยบูรณ์ทนั ที จับตัวได้กค็ วบคุมตัวกลับเข้าเมือง
แพร่ และได้บงั คับขูเ่ ข็ญพระยาไชยบูรณ์ตลอดทาง

๑๒
พระยาไชยบูรณ์จงึ ท้าทายให้พวกโจรเงีย้ วฆ่าตนเสียดีกว่า ดังนัน้ พอมาถึงทางระหว่างร่อง
กวางเคา (ปจั จุบนั เรียกว่าร่องคาว) โจรเงีย้ วคนหนึ่งชื่อ จองเซิ น จึงคิดฆ่าพระยาไชยบูรณ์ทนั ที
นอกจากพระยาไชยบูรณ์แล้ว พวกโจรเงีย้ วยังได้จบั ข้าราชการไทยอีกหลายคนฆ่า ทีส่ าํ คัญ
ได้แก่
พระเสนามาตย์ ยกกระบัตรศาล
หลวงวิมล
ข้าหลวงผูช้ ่วย
ขุนพิพธิ
ข้าหลวงคลัง
นายเฟื่อง
ผูพ้ พิ ากษา
นายแม้น
อัยการ
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และสมุหบ์ ญ
ั ชีอําเภอต่างๆ อีกเป็นจํานวนมาก นับเป็ นการเข่นฆ่า
ข้าราชการไทยครัง้ ยิง่ ใหญ่จริงๆ ในภาคเหนือ
ทางรัฐบาลไทยได้ส่งกองทัพจากเมืองใกล้เคียง เช่น พิชยั สวรรคโลก สุโขทัย ตาก น่ าน
และเชียงใหม่ เข้ามาปราบปรามพวกกองโจรเงีย้ วอย่างรีบด่วน โดยกําหนดให้ทุกเมืองระดมกําลังเข้า
ปราบปราม พวกกองโจรเงีย้ วในเมืองแพร่พร้อมกันทุกด้าน และยังได้มอบหมายให้เจ้าพระยาสุรศักดิ ์
มนตรี (เจิม แสงชูโต) นํากองทัพหลวงขึน้ มาปราบปรามพร้อมทัง้ ให้ดําเนินการสอบสวนสาเหตุการ
ปล้นครัง้ นี้ดว้ ยและให้ถอื ว่าเป็ น “กบฏ” ด้วย ดังนัน้ จึงเรียกว่า กบฏเงีย้ วเมืองแพร่
ส่วนพวกกองโจรเงีย้ วเมือ่ สามารถก่อการกบฏได้สําเร็จก็ไม่ได้ตระเตรียมกําลังป้องกันแต่
อย่างใด
จนกระทังวั
่ นที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เมือ่ ทราบข่าวว่ากองทัพรัฐบาลจะมาปราบปราม
จึงได้แบ่งกําลังออกเป็ น ๒ กอง กองหนึ่งนําโดยสะลาโปไชย ยกกําลังไปทางด้านใต้เพื่อขัดตาทัพ
รัฐบาลทีส่ ่งมา อีกกองหนึ่งนําโดยพะกาหม่อง ยกกําลังไปทางด้านตะวันตกเพื่อโจมตีนครลําปางหวังยึด
เมืองเป็ นฐานกําลังอีกแห่งหนึ่ง
การโจมตีนครลําปางนัน้ พวกกองโจรเงีย้ วต้องประสบกับความผิดหวัง เพราะนครลําปางรู้
เหตุการณ์และเตรียมกําลังไว้ต่อสูอ้ ย่างรวดเร็ว
เมือ่ พวกเงีย้ วไปถึงนครลําปางในวันที่ ๓ สิงหาคม จึงถูกฝายนครลําปางตีโต้กลับทําให้
กองโจรเงีย้ วแตกพ่ายหนีกระจัดกระจายไป ตัวผูน้ ําคือ พะกาหม่องต้องสูญเสียชีวติ เพราะถูกยิงใน
ระหว่างการต่อสู้
ส่วนพวกกองโจรเงีย้ วทีน่ ํ าโดยสะลาโปไชยนัน้ ในระยะแรกสามารถสกัดทัพเมืองพิชยั ไว้ได้
ชัวคราว
่
แต่กไ็ ม่สามารถต้านทานทัพเมืองสวรรคโลกและสุโขทัยได้ จึงถอยกลับไปตัง้ หลักทีเ่ มืองแพร่
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๑ สิงหาคม
แต่ในทีส่ ุดพวกโจรเงีย้ วก็หนีกระจัดกระจายไปเพราะต่อสูไ้ ม่ไหว
ดังนัน้ ในวันที่ ๑๔ สิ งหาคม พระยาศรีสรุ ิยราชวรานุวตั ร (โพ เนติโพธิ ์) ผูว้ ่าราชการ
เมืองพิชยั จึงนํากองกําลังตํารวจภูธรและทหารจํานวนหนึ่งบุกเข้าเมืองแพร่ได้สําเร็จ

๑๓
วันที่ ๒๐ สิ งหาคม เจ้าพระยาสุรศักดิ์ มนตรี (เจิม แสงชูโต) ก็นําทัพหลวงถึงเมือง
แพร่ หลังจากเหตุการณ์สงบลงหลายวันแล้ว เจ้าพระยาสุรศักดิ ์มนตรีจงึ ทําการสอบสวนความผิดผู้
เกีย่ วข้องทันที
ขัน้ แรก ได้สงจั
ั ่ บชาวเมืองแพร่ ราษฎรบ้านร่องกาด คือ หนานวงค์ ทีห่ วังเงินรางวัลนําจับ
พระยาไชยบูรณ์มาประหารชีวติ เป็ นเยีย่ งอย่างก่อน
ขัน้ ทีส่ อง สังให้
่ จบั ตัว พญายอด ผูน้ ําจับหลวงวิมลมาประหารชีวติ อีกคนหนึ่ง
จากนัน้ เจ้าพระยาสุรศักดิ ์มนตรีได้สอบสวนพยานหลายคน โดยยึดถือตามแนวนโยบายที่
กรมหลวงดํารงราชานุ ภาพทรงกําชับไว้ คือ ไม่ให้ตงั ้ ข้อสงสัย หรือกล่าวหาเจ้าเมืองแพร่และเจ้านาย
บุตรหลานล่วงหน้า
เมื่อสอบสวนพยานเสร็จไปหลายคน ก็พบหลักฐานต่างๆ ผูกมัดเจ้าเมืองแพร่และ
เจ้านายบุตรหลานบางคน เช่น เจ้าราชบุตร เจ้าไชยสงครามอย่างแน่ นหนาว่ามีส่วนรูเ้ ห็นเป็ นใจกับกบฎ
ครัง้ นี้ ดังคําให้การของพระยาเขือ่ นขัณฑ์อดีตนายแคว้น (กํานัน) เมืองสอง เป็ นคนทีเ่ จ้าเมืองแพร่
ไว้วางใจ ได้กล่าวให้การไว้ตอนหนึ่งว่า
“เจ้าแพร่พูดว่า เมืองแพร่ต่อไปจะเป็ นของไทยนานเท่าใด จะต้องเป็ นเมืองของเงีย้ ว
เจ้าแพร่จะคิดให้พะกาหม่อง สะลาโปไชย ซึง่ เป็ นหัวหน้าเงีย้ วบ่อแก้วเข้ามาตีปล้นเมืองแพร่ พวกเงีย้ ว
จะจับคนไทยฆ่าเสียให้หมด แต่พะกาหม่องและสะลาโปไชยจะยกเข้าตีเมืองแพร่เมื่อใดยังไม่มกี ําหนด
ถ้าจะให้พะกาหม่องและสะลาโปไชยยกเข้าตีเมืองแพร่วนั ใด จะได้มหี นังสือไปนัดพะกา
หม่องและสะลาโปไชยทราบ เจ้าแพร่ได้สงข้
ั ่ าพเจ้าว่า เมือ่ ออกนอกราชการแล้ว อย่ามาเทีย่ วเกะกะ
วุ่นวายทําราชการกับไทย เมือ่ เงีย้ วมันเข้าตีบางทีจะถูกปืนตายเสียเปล่า ผูท้ ร่ี ว่ มคิดให้เงีย้ วเข้าปล้น
เมืองแพร่คราวนี้ เจ้าหลวงบอกข้าพเจ้าว่า พระยาราชบุตร พระไชยสงคราม เป็ นผูร้ ่วมคิดด้วย”
นอกจากนัน้ ก่อนทีพ่ วกโจรเงีย้ วเข้าปล้นเมืองแพร่กไ็ ด้ส่งข่าวมาบอกเจ้าเมืองแพร่ไว้แล้ว
ดังคําให้การของหลวงจิตรจํานงค์ เจ้าของสัมปทานป่าไม้มคี วามว่า
“พระไชยสงครามไปทีบ่ า้ นข้าพเจ้าว่า วันที่ ๒๔ กรกฎาคม เวลากลางคืนประมาณ ๓ ทุ่ม
เศษ พวกเงีย้ วมีหนังสือมาบอกเจ้าแพร่วา่ ถ้าในกลางคืนนี้ไม่ทนั ก็จะยกเข้าปล้นเวลาเช้ามืด”
เจ้าเมืองแพร่รเู้ หตุการณ์ล่วงหน้าจึงได้ป้องกันภัยแก่ญาติและคนสนิท ดังนายส่างกราบ ผู้
ดูแลคุม้ หลวงได้ให้การไว้ตอนหนึ่งว่า
“ครัน้ ข้าพเจ้าเข้านอนเฝ้าคุม้ หลวงได้ ๖ คืน เจ้าหลวงก็บอกข้าพเจ้าว่า พวกเงีย้ วจะพากัน
เข้ามาปล้นเมืองแพร่วนั พรุง่ นี้รหู้ รือเปล่า ข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่รู้
เจ้าหลวงจึงบอกข้าพเจ้าไปเอาปืน ๑๒ นัดทีบ่ า้ นพระไชยสงครามมาป้องกันตัวไว้ ๑
กระบอก”
ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคมนัน้ เจ้าเมืองแพร่กไ็ ด้เรียกตัว เจ้าพลอยแก้ว หลานสาวซึง่ ไป
คลุกคลีอยูใ่ นบ้านพักข้าหลวงกับคุณหญิ งเยื้อน ภริยาของพระยาไชยบูรณ์ให้กลับคุม้ ด่วน เพราะเกรง
อันตรายจากพวกเงีย้ วจะเกิดแก่เจ้าพลอยแก้ว

๑๔
เมือ่ พวกกองโจรเงีย้ วปล้นเมืองแพร่สาํ เร็จแล้ว เจ้าเมืองแพร่ได้แสดงตัวเป็ นผูส้ นับสนุ น
พวกโจรเงีย้ วอย่างเด่นชัด โดยเกณฑ์ขา้ วสารชาวบ้านหลังคาละ ๒ ทะนาน อาวุธปื น กระสุนดินดํา เงิน
และกองกําลัง จํานวน ๕๐ คน ส่งไปช่วย พะกาหม่องต่อสูก้ บั ฝา่ ยรัฐบาล
จากหลักฐานต่างๆ ทีก่ ล่าวมาทําให้เจ้าพระยาสุรศักดิ ์มนตรีเข้าใจว่า เจ้าเมืองแพร่ เจ้า
ราชบุตร เจ้าไชยสงคราม มีส่วนสนับสนุ นให้กองโจรเงีย้ วก่อการกบฏขึน้ อย่างแน่ นอน และเชื่อว่าต้องมี
การตระเตรียมการล่วงหน้ามาช้านานพอสมควร
ก่อนทีเ่ จ้าพระยาสุรศักดิ ์มนตรีจะได้ชําระความผิดผูใ้ ด เจ้าราชวงษ์และภริยาก็ตกใจกลัว
ความผิดดื่มยาพิษฆ่าตัวตายเสียก่อน
เพราะได้ข่าวลือว่ารัฐบาลจะประหารชีวติ ผูเ้ กีย่ วข้องกับกบฏ
เงีย้ ว ทุกคน
เมือ่ เกิดอัตวินิบาตกรรมขึน้ เช่นนี้
เจ้าพระยาสุรศักดิ ์มนตรีเกรงว่าจะเป็ นการสร้างความ
เข้าใจผิดกันว่ารัฐบาลกระทําการรุนแรงต่อเจ้านายเมืองแพร่ ครัน้ จะสืบหาพยานต่อไปอีกหลักฐานก็จะ
ผูกมัดเจ้าเมืองแพร่ และเจ้านายบุตรหลานทีเ่ กีย่ วข้องยิง่ ขึน้ จนในทีส่ ุดจะต้องถูกตัดสินประหารชีวติ ใน
ข้อหากบฏอย่างแน่ นอน หากคดีจบในรูปนัน้ ย่อมกระทบกระเทือนใจเจ้านายฝา่ ยเมืองเหนือทุกเมือง
เพราะต่างเกี่ยวพันฉันท์ญาติผสู้ บื สายราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนด้วยกัน ทัง้ ยังสร้างความสะเทือนใจแก่ราษฎร
ทัง้ หลายในลานนาไทย
ดังนัน้ เจ้าพระยาสุรศักศ์มนตรี จึงพยายามคิดหาวิธที ล่ี ะมุนละม่อมตามนโยบายรัฐบาล ซึง่
ต้องการใช้วธิ ผี ่อนปรนต่อเจ้านายเมืองแพร่ ขณะเดียวกันก็พยายามไม่ให้เจ้านายเมืองแพร่ต่นื ตกใจหนี
เข้าพึง่ อิทธิพลอังกฤษ อันอาจจะก่อให้เกิดปญั หาระหว่างประเทศได้
ในทีส่ ุด
เจ้าพระยาสุรศักดิ ์มนตรีกใ็ ช้วธิ ปี ล่อยข่าวว่าจะมีการจับกุมตัวเจ้าเมืองแพร่และ
เจ้าราชบุตร ข่าวลือนี้ได้ผล เพราะตอนดึกคืนนัน้ เจ้าเมืองแพร่พร้อมด้วยคนสนิทอีกสองคนก็หลบหนี
ออกจากเมืองแพร่ทนั ที
อย่างไรก็ด ี
การหลบหนีของเจ้าเมืองแพร่ในคืนนัน้ ได้รบั การสนับสนุ นจากเจ้าพระยา
สุรศักดิ ์มนตรี โดยมีคาํ สังลั
่ บมิให้กองทหารทีต่ งั ้ สกัดอยูร่ อบเมืองแพร่ขดั ขวาง ทําให้การหลบหนีของ
เจ้าเมืองแพร่เป็ นไปอย่างสะดวกจนถึงหลวงพระบางอย่างปลอดภัย
เมือ่ เจ้าเมืองแพร่หนีไปได้ ๑๕ วัน ถือว่าเป็ นการละทิง้ หน้าทีร่ าชการ จึงเป็ นโอกาสให้
เจ้าพระยาสุรศักดิ ์มนตรีสามารถออกคําสังถอดเจ้
่
าพิรยิ เทพวงศ์ออกจากตําแหน่ งเจ้าเมืองแพร่ทนั ที
พร้อมกับสังอายั
่ ดทรัพย์เพื่อชดใช้หนี้หลวงทีเ่ จ้าเมืองแพร่คา้ งกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สําหรับคดี
ความผิดฐานร่วมก่อการกบฏก็เป็ นอันต้องระงับโดยปริยาย ไม่มกี ารรือ้ ฟื้นขึน้ อีก
เจ้าพิรยิ เทพวงศ์ เจ้าเมืองแพร่คนสุดท้ายได้ใช้ชวี ติ ในบัน้ ปลายทีเ่ มืองหลวงพระบางจนถึง
แก่พริ าลัย
สําหรับเจ้าราชบุตร ผูเ้ ป็ นบุตรเขยเจ้าเมืองแพร่นนั ้ มีพยานหลักฐานและพฤติการณ์บ่งชัด
ว่าได้รเู้ ห็นเป็ นใจกับพวกเงีย้ วเพราะโดยหน้าที่ เจ้าราชบุตรเป็ นร้อยตํารวจเอกจะต้องนํากําลังออกต่อสู้
ต้านทานพวกโจรเงีย้ ว แต่ปรากฏว่าเจ้าราชบุตรไม่ได้ทาํ หน้าทีอ่ นั ควรกระทํา กลับไปทําสิง่ ตรงกันข้าม
คือ เป็ นผูเ้ กณฑ์กําลังออกไปสนับสนุ นพวกโจรเงีย้ ว ทัง้ ยังส่งกระสุนดินดําพร้อมเสบียงอาหารให้พวก

๑๕
เงีย้ ว พฤติการณ์ดงั กล่าวเป็ นความผิดขัน้ รุนแรงมีโทษถึงประหารชีวติ แต่เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
หลีกเลีย่ งการประหารชีวติ เพราะไม่ประสงค์จะให้กระทบกระเทือนใจเจ้านายเมืองเหนือ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เจ้าราชบุตรเป็ นบุตรชายของเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดช เจ้าเมืองน่ าน หากกระทําตามกฎเกณฑ์กจ็ ะ
กระทบกระเทือนใจเจ้าเมืองน่ าน ดังนัน้ เจ้าพระยาสุรศักดิ ์มนตรีจงึ สังให้
่ รอ้ ยตํารวจเอกเจ้าราชบุตรนํ า
กองกําลังตามขึน้ ไปตีพวกโจรเงีย้ วทีแ่ ตกไปอยูต่ ําบลสะเอียบ อันเป็ นวิธสี ร้างความดีลบล้างความผิด
ซึง่ ร้อยตํารวจเอกเจ้าราชบุตรก็สามารถกระทํางานทีม่ อบหมายสําเร็จคือตีพวกกองโจรเงีย้ วจนแตกพ่าย
ไป ได้รบิ ทรัพย์จบั เชลยกลับมาเป็ นจํานวนมาก
ในปีต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๖ เจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดช เจ้าเมืองน่ าน ได้ขอย้ายเจ้าราชบุตรไปรับ
ราชการทีเ่ มืองน่ าน และขอรับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นเจ้าราชดนัย อันเป็นตําแหน่งใหม่ทไ่ี ม่เคยมี
มาก่อน ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงเห็นชอบด้วย
เมือ่ พิจารณา สาเหตุกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ อาจแบ่งได้เป็ น ๒ ประการ คือ
ประการแรก
เกีย่ วกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในเมืองแพร่นบั ตัง้ แต่ช่วงจัดการ
ปกครองแบบเทศาภิบาล
ซึง่ เป็นตอนทีร่ ฐั บาลยุบเลิกฐานะเมืองประเทศราชและรวมอํานาจเข้าสู่
ส่วนกลาง ดังจะเห็นได้ว่าฐานะทางการเมืองนัน้ เจ้าเมืองมีแต่เกียรติยศ ไม่มอี ํานาจอย่างแท้จริง เพราะ
อํานาจสิทธิขาดตกเป็ นของข้าหลวง ซึง่ เป็ นข้าราชการทีส่ ่งมาจากส่วนกลาง
ในทางด้านเศรษฐกิจก็ถูกตัดทอนผลประโยชน์ลงสร้างความไม่พอใจแก่เจ้าเมือง
และ
เจ้านายบุตรหลานทัง้ หลายในแต่ละเมือง จึงปรากฏปฏิกริ ยิ าออกมาในลักษณะต่างๆ กัน เช่นที่
เชียงใหม่เจ้านายบุตรหลานไม่พอใจเรือ่ งลดผลประโยชน์เป็ นอันมาก เมืองแพร่ตกอยูใ่ นสภาพลําบาก
เนื่องจากในช่วงทีพ่ ระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิรยศิร)ิ ปฏิรปู การปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้จดั การอย่าง
รุนแรงและบีบบังคับยิง่ กว่าเมืองอื่นๆ โดยไม่คาํ นึงถึงว่าเมืองแพร่เพิง่ จะจัดการปกครองเป็ นครัง้ แรก
พ.ศ. ๒๔๓๗
ในครัง้ นัน้
ด้านการคลังพระยาทรงสุรเดชยังผ่อนปรน ไม่ได้แบ่งเงินผลประโยชน์ของ
เจ้าเมืองออกจากเงินแผ่นดิน ดังนัน้ เจ้าพิรยิ เทพวงศ์จงึ เก็บรักษาเงินปนกันหมด และนําเงินหลวงมา
จ่ายในกิจการปา่ ไม้ของตนก่อน โดยเข้าใจว่าเป็ นเงินของตน เมือ่ พระยาศรีสหเทพตรวจสอบการเงินก็
พบว่าเงินหลวงขาดไป จึงสังกั
่ กขังเจ้าเมืองแพร่ไว้จนกว่าจะหาเงินมาชดใช้ให้ครบภายใน ๒๔ ชัวโมง
่
เจ้านายบุตรหลานต้องหาเงินมาชดใช้จนครบ เจ้าเมืองแพร่จงึ ได้รบั การปล่อยตัว
นับเป็ นการกระทําทีบ่ บี คัน้ จิตใจและไม่ให้เกียรติกนั
นอกจากนัน้ ยังกําหนดอัตราการใช้
จ่ายเงินของเจ้าเมืองแพร่ไม่ให้จา่ ยฟุ่มเฟือย เพราะฐานะทางเศรษฐกิจตกตํ่า จนกระทังกํ
่ าหนดให้ใช้เงิน
เพียงเดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท และจะต้องขอยืมจากท้องพระคลังก่อน
ประการที่สอง เนื่องจากเงีย้ วชาวเมืองและราษฎรพืน้ เมืองให้การสนับสนุนกองโจรเงีย้ ว
การโจมตีเมืองแพร่ มิใช่มแี ต่บรรดาเจ้านายเมืองแพร่เท่านัน้ ทีส่ นับสนุ นพวกโจรเงีย้ ว ชาวเมืองก็จบั
อาวุธขึน้ ช่วยพวกกองโจรเงีย้ วด้วย ทัง้ นี้ มีสาเหตุสบื เนื่องมาจากชาวเงีย้ วซึง่ เป็ นชนกลุ่มน้อยจาก
รัฐฉานเข้ามาอาศัยกระจัดกระจายอยู่ทวไปในมณฑลพายั
ั่
พเป็ นเวลานานแล้ว พวกเงีย้ วส่วนใหญ่มกั

๑๖
เป็ นผูท้ ํามาหากินตามปกติและปะปนอยูก่ บั ชาวบ้านเมืองแพร่ ทําให้มคี วามสนิทสนมกันเป็ นอันดี เมือ่
เกิดความทุกข์ยากลําบากใจจึงร่วมมือสนับสนุนทันที

การจัดรูปการปกครองเมืองแพร่ตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาลของเมืองแพร่

ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ทางราชการได้ประกาศให้รวมหัวเมืองฝา่ ยเหนือขึน้ เป็ นมณฑล โดยจัดให้
เมืองแพร่ เมืองน่ าน เมืองลําปาง รวมเป็ นมณฑลเรียกว่ามณฑลมหาราษฎร์และให้ตงั ้ ทีว่ ่าการมณฑล
ขึน้ ทีจ่ งั หวัดลําปาง
ผูส้ าํ เร็จราชการมณฑล ๓ ท่าน คือ
- มหาเสวกตรี พระยาเพชรรัตนราชสงคราม (เลื่อง ภูมริ ตั น)
- จางวางตรี พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (ชม โชติกะพุกกะณะ)
- มหาเสวกโท พระยาเดชานุ ชติ (หนา บุนนาค)
ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ทางราชการได้สงให้
ั ่ รวมมณฑลมหาราษฎร์กบั มณฑลพายัพดังเดิม มีทว่ี ่า
การมณฑลตัง้ อยูท่ เ่ี มืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ทางราชการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ประกาศใช้
พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยแบ่งเป็ นภาคๆ เมืองแพร่จดั อยูใ่ นภาคที่ ๕
ทีท่ าํ การภาคตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดลําปาง ขึน้ กับกระทรวงมหาดไทย
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ทางราชการได้ประกาศยกเลิกการปกครองแบบภาค ให้ทุกจังหวัด
ขึน้ ตรงรัฐบาลกลางทีก่ รุงเทพมหานคร จนกระทังถึ
่ งปจั จุบนั

การจัดรูปการปกครองเมืองแพร่ในสมัยปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ส่วนภูมิภาค จังหวัดแพร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น อําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น ซึง่ มี
รายละเอียด ดังนี้

อําเภอ
เมืองแพร่
สูงเม่น
ร้องกวาง
สอง
ลอง
เด่นชัย
วังชิน้

ตําบล
๑๖
๑๑
๑๓
๗
๗
๕
๕

หมูบ่ ้าน
๙๓
๖๙
๘๕
๔๘
๖๖
๓๖
๔๗

ที่ตงั ้ ห่างจากจังหวัด
ทีต่ งั ้ จังหวัด
๑๒
๓๐
๔๙
๔๓
๒๔
๗๙

๑๗
รวม

๖๔

ส่วนท้องถิ่ น แบ่งออกเป็ น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลเมืองแพร่
สุขาภิบาล
สภาตําบล

๔๔๔

๑ แห่ง
๑ แห่ง
๙ แห่ง
๖๓ แห่ง

ที่มา : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดแพร่. ปทุมธานี. โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปาก
เกร็ด, ๒๕๒๘

