
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัแพร่ 

เมอืงแพร่เป็นเมอืงโบราณสรา้งมาชา้นานแลว้ตัง้แต่อดตีกาล แตย่งัไม่ปรากฏหลกัฐาน    
แน่ชดัว่าสรา้งขึน้ในสมยัใดและใครเป็นผูส้รา้ง 

เมอืงแพร่เป็นเมอืงทีไ่ม่มปีระวตัขิองตนเองจารกึไวใ้นทีใ่ดๆ โดยเฉพาะ นอกจากปรากฏใน
ต านาน พงศาวดาร และจารกึของเมอืงอืน่ๆ บา้งเพยีงเลก็นอ้ย ดงัจะกลา่วรายละเอยีดในตอนต่อไป 

จากการศกึษาคน้ควา้และตรวจสอบหลกัฐานจากต านานเมอืงเหนอื พงศาวดารโยนก และ
ศลิาจารกึพ่อขุนรามค าแหง เมอืงแพร่น่าจะสรา้งยุคเดยีวกนักบักรุงสุโขทยั เชยีงใหม ่ ล าพนู พะเยา 
น่าน ซึง่บา้นเมอืงของเมอืงแพร่ในยคุนัน้คงไมก่วา้งขวางและมผีูค้นมากมายเหมอืนปัจจุบนั 

เมอืงแพรม่ชีื่อเรยีกกนัหลายอย่าง ต านานเมอืงเหนือเรยีกว่า “พลนคร” หรอื “เมอืงพล”  
ดงัปรากฏในต านานสรา้งพระธาตุล าปางหลวงว่า 

“เบื้องหน้าแต่นัน้นานมา ยงัมพีระยาสามนตราชองคห์นึ่ง เสวยราชสมบตัใินพลรฐันคร 
อนัมใีนทีใ่กลก้นักบัลมัภกปัปะนคร (ล าปาง) นี ่ทราบว่าสรรีพระธาตพุระพุทธเจา้มใีนลมัภกปัปะนคร 
กป็รารถนาจะใคร่ได”้ 

ในสมยัขอมเรอืงอ านาจ ราว พ.ศ. ๑๔๗๐ - ๑๕๔๐ นัน้ พระนางจามเทวไีดแ้ผ่อ านาจเขา้
ครอบครองดนิแดนในเขตลานนา ไดเ้ปลีย่นชื่อเมอืงในเขตลานนาเป็นภาษาเขมร เช่น ล าพนูเป็น      
หรภิุญไชย น่านเป็นนันทบุร ีเมอืงแพร่เป็นโกศยันคร หรอืนครโกศยั 

ชื่อทีป่รากฏในศลิาจารกึพ่อขุนรามค าแหง เรยีกว่า “เมอืงพล” และไดก้ลายเสยีงตามหลกั
ภาษาศาสตรเ์ป็น “แพร่” ชาวเมอืงนิยมออกเสยีงว่า “แป้” 
 
เมืองแพร่สมยักอ่นกรงุสุโขทยั 

จุลศกัราช ๔๒๑-๔๘๐ (พ.ศ. ๑๖๕๔-พ.ศ. ๑๗๗๓) พงศาวดารโยนก กลา่วถงึเมอืงแพร่ว่า 
“จุลศกัราช ๔๖๑ (พ.ศ. ๑๖๕๔) ขนุจอมธรรมผูค้รองเมอืงพะเยา เมือ่ครองเมอืงพะเยาได ้๓ 

ปี กเ็กดิโอรสองคห์นึ่ง ขนานนามว่า เจือ๋ง ตอ่มาไดเ้ป็น ขุนเจือ๋ง”  
พอขนุเจือ๋งอายไุด ้๑๖ ปี ไปคลอ้งชา้ง ณ เมอืงน่าน พระยาน่านตนชื่อว่า “พละเทวะ” ยก

ราชธดิาผูช้ื่อว่า นางจนัทรเ์ทวใีหเ้ป็นภรรยาขนุเจือ๋ง แลว้ขนุเจือ๋งกไ็ปคลอ้งชา้ง ณ เมอืงแพร่ พระยา
แพร่คนชื่อ พรหมวงศ์ ยกราชธดิาผูช้ื่อว่า นางแกว้กษตัรยีใ์หขุ้นเจือ๋ง 

พงศาวดารเมอืงเงนิยางเชยีงแสนกลา่วถงึความตอนนี้วา่ เมือ่ตตยิศกัราช ๔๒๑ ขนุเจยีง
ประสตู ิ ครัน้อายุได ้ ๑๗ ปี ไปคลอ้งชา้งทีเ่มอืงแพร่ พญาแพร่ชื่อ พรหมวงัโส ยกลูกสาวชื่อ นางแกว้
อสิตัรใีหข้นุเจยีงพรอ้มกบัชา้งอกี ๕๐ เชอืก 

แทรกกล่าว จากพงศาวดารทัง้ ๒ ฉบบัดงักลา่ว จะเหน็ไดว้่าเมอืงแพร่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้
แลว้ในระหว่างจุลศกัราช ๔๒๑ - ๔๖๑ (พ.ศ. ๑๖๑๔ - ๑๖๕๔) แต่คงเป็นเมอืงขนาดเลก็และจะตอ้งเลก็
กว่าเมอืงพะเยาดว้ย 



 ๒ 

อนึ่ง ในระหว่างจุลศกัราช ๔๖๒ - ๔๘๐ (พ.ศ. ๑๖๕๕ - พ.ศ. ๑๗๗๓) เมอืงแพร่อยู่ใน
อ านาจการปกครองของขอมเพราะในระยะเวลาดงักล่าว ขอมเรอืงอ านาจอยู่ในอาณาจกัรลานนาไทย 

มขีอ้น่าสงัเกตว่าในระยะทีข่อมเรอืงอ านาจไดเ้ปลีย่นชื่อเมอืงแพร่เป็นโกศยันคร (โกศยั
หมายถงึผา้แพรเนื้อด)ี แต่ไมม่เีหตกุารณ์ส าคญัอะไรปรากฏใหเ้หน็ 

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

จุลศกัราช ๔๘๐ พ.ศ. ๑๗๗๓ เมือ่ขอมเสือ่มอ านาจลง พ่อขุนบางกลางทา่วและขุนผา
เมอืงไดร้วมกนัลงเขา้ดว้ยกนัยกเขา้ตกีรุงสุโขทยั ซึง่ตอนนัน้เป็นเมอืงหนา้ด่านของขอม 

จุลศกัราช ๕๐๗ พ.ศ. ๑๘๐๐ ฝ่ายไทย คอื พอ่ขุนบางกลางทา่วมชียัชนะแกพ่วกขอม พอ่
ขุนบางกลางท่าวประกาศตนเป็นอสิระ ยกเมอืงสุโขทยัเป็นราชธานีของเมอืงไทย 

หวัเมอืงตา่งๆ ในเขตลานนา ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย ล าพนู พะเยา ล าปาง แพร่ น่าน จงึ
ต่างเป็นอสิระไม่ยอมขึน้แก่ใคร 

จุลศกัราช ๕๒๗ พ.ศ. ๑๘๒๐ พ่อขนุรามค าแหงไดข้ยายอาณาเขตออกไปอยา่ง       
กวา้งขวางดงัปรากฏในศลิาจารกึ กล่าวว่า 

“๐ …. เบ๋อง (  ตนนวนรอด    เมองแพล  เมองมา่น    เ มองน ….   เมองพ
ลาว ….)” 

หอสมดุแห่งชาตถิอดความไดว้่า 
“เบื้องตนีนอนรอดเมอืงแพล เมอืงม่าน เมอืงน่าน เมอืงพลวั”   
แทรกกล่าว เมือ่พจิารณาตามสภาพภมูศิาสตร ์ “เมอืงแพล” ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของกรุง

สุโขทยั และเมอืงทีอ่ยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงแพร่ คอื เมอืงน่าน 
ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่า “เมอืงแพล” ทีป่รากฏในศลิาจารกึกค็อื “เมอืงแพร่” นัน่เอง 
จุลศกัราช ๖๒๙ พ.ศ. ๑๙๒๒ แผ่นดนิสมยัพระเจา้ไสยลอืไท สมเดจ็พระบรมราชาธริาช 

(พะงัว่) กษตัรยิแ์ห่งกรุงศรอียุธยาไดย้กทพัขึน้มาตกีรงุสุโขทยัและไดช้ยัชนะ กรุงสุโขทยัจงึตกอยู่ใต้
อ านาจของกรุงศรอียุธยา เมอืงแพร่จงึตัง้ตนเป็นอสิระอกีครัง้หนึ่ง 

พงศาวดารเมอืงน่าน กลา่วถงึเมอืงแพร่ว่า 
จุลศกัราช ๖๕๒ พ.ศ. ๑๙๕๔ สมยัเจา้ศรจีนัตะ๊ครองเมอืงน่านได ้๑ ปี กม็พีระยาแพร่สอง

คนพีน่้อง คนพีช่ื่อพระยาเถร คนนอ้งชื่อพระยาอุ่นเมอืง ยกกองทพัไปตเีมอืงน่าน จบัตวัเจา้ศรจีนัต๊ะฆ่า
เสยีแลว้พระยาเถรกข็ึน้ครองเมอืงน่านแทน 

ฝ่ายอนุชาของเจา้ศรจีนัต๊ะ ชื่อเจา้หุง หนีไปพึง่พระยาชะเลยีงทีเ่มอืงชะเลยีง (ซึง่ขณะนัน้
เมอืงชะเลยีงขึน้ตอ่พระเจา้ไสยฤาไท แห่งกรงุสโุขทยั) 

พระยาเถร ครองเมอืงน่านได ้๖ เดอืนกบั ๙ วนั กล็ม้ป่วยเป็นไขโ้ลหติออกจากรูขุมขนถงึ
แก่กรรม พระยาอุน่เมอืงผูน้้องจงึครองเมอืงน่านแทน 

พระยาอุ่นเมือง ครองเมอืงน่านไดเ้พยีง ๑ ปี เจา้หุงอนุชาของเจา้ศรจีนัต๊ะกค็มุพลชาว 



 ๓ 

ชะเลยีงยกมารบพุ่งชงิเอาเมอืงคนื เจา้หุงจบัตวัพระยาอุน่เมอืงไดน้ าไปถวายพระยาใตแ้ละถูกกกัตวัไวท้ี่
เมอืงชะเลยีงเป็นเวลาถงึ ๑๐ ปี และถงึแกก่รรมทีน่ัน่ดว้ย 

ต านานเมืองเหนือ กล่าวว่า 
ในสมยัพระเจ้าติโลกราช จุลศกัราช ๘๐๕ พ.ศ. ๑๙๘๖ กษตัรยิเ์มอืงเชยีงใหม่ยก     

กองทพัไปตเีมอืงน่านและไดช้ยัชนะ พญาอนิตะ๊แก่น เจา้เมอืงน่านหนีไปเมอืงชะเลยีง 
ขณะทีพ่ระองคก์ าลงัตเีมอืงน่านอยู่นัน้ ไดแ้ต่งกองทพัใหพ้ระมหาเทวผีูม้ารดายกไปตเีมอืง

แพร่ พระมหาเทวยีกกองทพัไปถงึเมอืงแพร่กใ็หท้หารลอ้มไว ้
ฝ่ายท้าวแม่คณุ เจ้าเมืองแพร่ เหน็ก าลงัทหารของกองทพัเชยีงใหม่เขม้แขง็กว่าจงึ

ออกไปอ่อนน้อมต่อพระมหาเทว ีและพระมหาเทวกีใ็หท้า้วแมคุ่ณครองเมอืงแพร่ดงัเดมิ 
พงศาวดารโยนก กล่าวถงึความตอนนี้และแตกต่างไปจากต านานเมอืงเหนือว่า 
จุลศกัราช ๘๐๕ พ.ศ. ๑๙๘๖ พระเจา้ตโิลกราชแห่งนครเชยีงใหมไ่ดท้รงทราบว่าเจา้มอืง

น่านไดก้ระท าเหตุหลอกลวงพระองค ์ ดงันัน้กท็รงพระพโิรธ จงึเสดจ็ยกทพัหลวงไปตเีมอืงน่าน กองทพั
ยกออกจากเมอืงเชยีงใหม่ในวนัขึน้ ๑๓ ค ่า เดือนยี ่ ปีกุน เบญจศก แลว้แบ่งกองทพัใหพ้ระมหาเทวผีู้
เป็นชนนียกไปตเีมอืงแพร่อกีทพัหนึ่ง 

กองทพัพระมหาเทวยีกมาถงึเมอืงแพร่ กแ็ต่งทหารเขา้ลอ้มเมอืงแพร่ไว ้ มหีนังสอืแจง้เขา้
ไปใหเ้จา้เมอืงแพร่ออกมาถวายบงัคม 

ฝ่ายทา้วแมคุ่ณ ผูค้รองเมอืงแพร่กแ็ต่งพลรกัษาเมอืงมัน่ไวไ้ม่ออกไปถวายบงัคมและไม่
ออกตอ่รบกองทพัเชยีงใหม่จะหกัเอาเมอืงแพรก่ม็ไิด ้ นายทพันายกองทัง้หลายจงึคดิท าปืนปู่ เจา้ยงิเขา้
ไปในเมอืงแพร่ นัดแรกกระสุนตอ้งตน้ตาลใหญ่ในเมอืงแพร่หกัเพยีงคอ นัดทีส่องถกูกลางตน้ตาลหกั
โค่นลง ทา้วแม่คุณเหน็ดงันัน้กต็กใจกลวั จงึออกไปถวายบงัคมตอ่พระมหาเทว ี พระมหาเทวจีงึใหท้า้ว
แม่คุณครองเมอืงแพร่ดงัเกา่ แลว้เลกิทพักลบัเชยีงใหม่ 

 
เมืองแพร่สมยักรงุศรีอยุธยา (จลุศกัราช ๘๒๒ พ.ศ. ๒๐๐๓) 

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ยกทพัหลวงจากกรุงศรอียุธยาขึน้มาตเีมอืงแพร่ทางเขาพงึ 
หมื่นดง้นคร รกัษาเมอืงเชยีงใหม่แทนพระเจา้ตโิลกราช ซึง่เสดจ็ไปตเีมอืงพง ยกกองทพัไป

ตัง้รบัไว ้
พอพระเจา้ตโิลกราชทรงทราบขา่ว จงึเสดจ็ยกทพัหลวงลงไปช่วยหมื่นดง้นคร สมเดจ็    

พระเจา้บรมไตรโลกนาถ จงึล่าถอยทพักลบักรุงศรอียุธยา 
หนังสอืสงัคมศกึษา เขตการศกึษา ๘ กล่าวถงึความตอนนี้ว่า 
ปี พ.ศ. ๒๐๐๓ สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถใหร้าชโอรสพระนามว่าพระอนิทราชาเป็น    

แม่ทพัหน้ายกไปตเีมอืงเชยีงใหม ่ ตเีมอืงรายทางถงึล าปาง พระอนิทราชาเขา้ชนชา้งกบัแม่ทพัขา้ศกึ
ตอ้งปืนสิน้พระชนมใ์นทีร่บ กองทพัพระอนิทราชาและกองทพัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถจ าตอ้งยก
กลบั ขณะนัน้เมอืงแพรอ่ยู่ในอาณาเขตของเชยีงใหม ่



 ๔ 

พระราชพงศาวดารกรงุศรอียุธยาฉบบัสมเดจ็พระนพรตันวดัพระเชตพุนกลา่วถงึตอนนี้วา่ 
ศกัราช ๘๐๙ ปีเถาะ นพศก พระยาเชลยีงน ามหาราชมาเอาเมอืงพระพษิณุโลกเขา้ปลน้เมอืงเป็น
สามารถเอามไิด ้จงึยกทพัไปเอาเมอืงก าแพงเพชร เขา้ปลน้เมอืงถงึเจด็วนัมไิด ้สมเดจ็พระบรม      ไตร
โลกนาถเจา้ และสมเดจ็พระอนิทราชาเสดจ็ขึน้ไปช่วยเมอืงก าแพงเพชรทนัและสมเดจ็พระอนิท-ราชาตี
ทพัพระยาเกยีรตแิตก ทพัท่านมาปะทะทพัหมืน่นครไดช้นชา้งดว้ยหมืน่นคร และขา้ศกึลาวทัง้สีเ่ขา้รมุ
เอาชา้งพระทีน่ัง่ขา้งเดยีว ครัง้นัน้พระอนิทราชาเจา้ตอ้งปืน ณ พระพกัตร ์ทพัมหาราชนัน้เลกิทพัคนืไป 

จุลศกัราช ๘๖๘ พ.ศ. ๒๐๔๙ 
แผ่นดินสมยัพระเมืองแก้วครองเมืองเชียงใหม่ ท้าวเมืองค าข่าย น าบรวิารหมู่จมุมา

เป็นขา้ พระเมอืงแกว้จงึใหไ้ปกนิเมอืงแพร่ (กนิ = ครอง) 
จุลศกัราช ๘๗๐ พ.ศ. ๒๐๕๑ แม่ทพักรุงใต ้ (กรุงศรอียุธยา) ชื่อพระยากลาโหมยกเอา    

รีพ้ลมารบเมอืงแพร่ หมื่นจติรเจา้เมอืงน่านยกทพัมาช่วยตอ่สูด้ว้ยจนไดช้ยัชนะ 
จุลศกัราช ๘๗๒ พ.ศ. ๒๐๕๓ 
แม่ทพักรุงใตช้ือ่ ขราโห (เพีย้นมาจากค าว่า “กลาโหม”) ยกทพัมารบเมอืงแพร่อกี หมื่นค า

คาย เจา้เมอืงละกอน (ล าปาง) ยกทพัไปช่วยเมอืงแพร่ รบกนัจนทพัเมอืงใตแ้ตกพา่ยหนีกลบัไป 
ในปีเดยีวกนั คอื จลุศกัราช ๘๗๒ พ.ศ. ๒๐๕๓ 
พระเมืองแก้วให้เจ้าเมืองแพร่สร้อยไปกินเมืองน่าน แทนท้าวเมืองค าข่าย (หมื่นสาม

ลา้น) 
ครัน้จุลศกัราช ๘๗๘ พ.ศ. ๒๐๕๙ พระเมอืงแกว้ใหเ้จ้าเมืองแพร่ค ายอดฟ้าไปครอง

เมืองน่าน และทรงยา้ยเจา้เมอืงน่านไปครองเมอืงพะเยา 
พระยาแพร่ยอดค าฟ้าครองเมอืงน่าน (พ.ศ. ๒๐๕๙, พ.ศ. ๒๐๖๒, พ.ศ. ๒๐๖๙) ต่อมายก

ทพัไปรบศกึทีเ่ชยีงใหม่ป่วยเป็นฝีเนื้อรา้ยจนถงึแก่กรรม 
จุลศกัราช ๙๘๕ พ.ศ. ๒๐๖๖ 
ขณะทีพ่ม่าเขา้ครอบครองลานนาไทย เจา้อุน่เฮอืนผูค้รองเมอืงน่านไดร้บกบัพม่า สูพ้ม่า  

ไม่ไดห้นไีปพึง่เมอืงชะเลยีง 
พอถงึจุลศกัราช ๙๘๖ พ.ศ. ๒๐๖๗ เจา้อุ่นเฮอืนกค็มุพวกเขา้หกัเอาเมอืงน่าน ไล่ขา้ศกึหนี

จากเมอืงน่านไปอยู่เมอืงแพร่ 
จุลศกัราช ๙๐๗ พ.ศ. ๒๐๘๘ 
เมอืงเชยีงใหม่เกดิจลาจล ทางกรุงศรอียธุยาแผ่นดนิสมเดจ็พระไชยราชาไดย้กกองทพั

ขึน้มาตเีมอืงเชยีงใหม่ 
พระนางจริะประภา ราชธดิาเจา้เมอืงเชยีงใหมไ่ดน้ าเอาเครื่องราชบรรณาการไปถวาย   

พระไชยราชาจงึยกกองทพักลบั เมอืงแพร่จงึตกอยู่ใตอ้ านาจของกรุงศรอียุธยาไปดว้ย 
จุลศกัราช ๙๑๒ พ.ศ. ๒๐๙๓ 
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พระยาแพร่ เป็นท่ีพระยาสามล้านเชียงใหม่ไดร้่วมกนัคบคดิจะเป็นใหญ่ในนครพงิคก์บั  
พระยาลา้นชา้ง พระยาหวัเวยีงลา้นชา้งรวบรวมไพร่พลยกก าลงัเขา้ไปถงึนครพงิคจ์กักระท ารา้ยแก่
เมอืง ครัน้กระท ามไิดก้อ็อกหนไีป 

ฝ่ายเจา้ขุนทัง้หลายในนครพงิคต์า่งกแ็ต่งทหารออกรบ พระยาสามลา้น (พระยาแพร่) และ
พวกกแ็ตกพ่ายหนีไปเมอืงแพร่ 

จุลศกัราช ๙๒๐ พ.ศ. ๒๑๐๑ 
พระเจา้บุเรงนองกษตัรยิพ์ม่ายกกองทพัมาตเีมอืงเชยีงใหม่ ทหารเมอืงเชยีงใหมม่นี้อยกว่า

พม่า อกีทัง้กองทพัพระเจา้บุเรงนองเขม้แขง็ชาญศกึสงครามกว่าพม่าจงึไดช้ยัชนะ 
เชยีงใหม่ตกเป็นประเทศราชของพมา่ เมอืงแพร่จงึตกอยูใ่ตอ้ านาจของพม่าดว้ย 
พม่าปกครองประเทศราชในอาณาจกัรลานนาไทย อนัไดแ้ก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย ล าปาง 

ล าพนู พะเยา แพร่ น่าน ดว้ยการใหข้นุนางของพม่าพรอ้มดว้ยทหารจ านวนหนึ่งอยู่เป็นขา้หลวงอยู่
ก ากบัเมอืง 

จุลศกัราช ๙๓๑ พ.ศ. ๒๑๑๑ 
อาณาจกัรลานนาไทยถกูพมา่เกณฑใ์หย้กกองทพัไปช่วยรบกรุงศรอียุธยา เมอืงแพรก่ย็ก

กองทพัร่วมไปกบัพม่าครัง้นี้ดว้ย 
และในทีสุ่ด จุลศกัราช ๙๓๒ พ.ศ. ๒๑๑๒ กรุงศรอียุธยากแ็ตก ตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่า 

อาณาจกัรลานนาไทยจงึตกอยู่ใตอ้ านาจของพม่าดงัเดมิ 
จุลศกัราช ๙๘๓ พ.ศ. ๒๑๖๓ 
แผ่นดนิสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม กรุงศรอียุธยามกีองทพัไม่คอ่ยเขม้แขง็เกรยีงไกร      

อาณาจกัรลานนาจงึตัง้ตนเป็นอสิระไม่ขึน้ตอ่กรงุศรอียุธยา 
จลุศกัราช ๙๙๗ พ.ศ. ๒๑๗๗ 
พระเจา้สุทโธธรรมราชา กษตัรยิพ์ม่าไดย้กกองทพัมาตเีมอืงเชยีงใหม่และจบักมุเอาตวั   

พระเจา้เชยีงใหมไ่ปคุมขงัไวท้ีเ่มอืงหงสาวด ี
เมื่อจดัการปกครองในเมอืงเชยีงใหม่เรยีบรอ้ยแลว้ พระเจา้สุทโธธรรมราชายกทพัไปปราบ

เมอืงต่างๆ ในเขตลานนาไทยยดึเมอืงทุกเมอืงไวใ้นอ านาจ เมอืงแพร่จงึตกอยู่ในอ านาจของพม่าอกีครัง้ 
จุลศกัราช ๑๐๒๔ พ.ศ. ๒๒๐๕ 
แผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชโปรดใหย้กกองทพัขึน้ไปตเีมอืงเชยีงใหม่ พระองคท์รง

เป็นจอมทพัตหีวัเมอืงรายทางตัง้แต่ล าปาง แพร่ ล าพนู จนถงึเมอืงเชยีงใหม่ โปรดใหเ้จา้พระยาโกษา
เหลก็ถมดนิท าเป็นเชงิเทนิตัง้ปืนใหญ่ ยงิกราดเขา้ไปในเมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหมก่แ็ตก 

ฝ่ายกองทพัพม่ายกมาแต่เมอืงองัวะเพือ่ช่วยเหลอืเมอืงเชยีงใหม่ (เพราะพม่าปกครองเมอืง
เชยีงใหม่) กถ็ูกทพัไทยซุ่มโจมตกีระหนาบแตกพ่ายยบัเยนิไป 

ดงันัน้ อาณาจกัรลานนาจงึตกอยู่ใตอ้ านาจของกรุงศรอียุธยา 
แทรกกล่าว มขีอ้น่าสงัเกตวา่ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาเมอืงแพร่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลา ขณะใดทีก่องทพัเมอืงเชยีงใหม่เขม้แขง็ เมอืงแพรก่จ็ะขึน้อยู่กบัเชยีงใหม ่ หากขณะใดที ่ 
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กองทพักรุงศรอียุธยาเขม้แขง็ เมอืงแพร่กจ็ะขึน้อยู่กบักรุงศรอียุธยา ระยะเวลาใดทีท่ ัง้สองฝ่ายอ่อนแอ
หรอืเกดิจลาจล เมอืงแพร่กจ็ะตัง้ตนเป็นอสิระทนัท ี

จุลศกัราช ๑๑๐๓ พ.ศ. ๒๒๘๓ พระเจา้องัวะ กษตัรยิพ์มา่ใหโ้ปทพัพะการมงัดเีป็นแม่ทพั
ยกก าลงัหนึ่งหมืน่คนมาตเีมอืงเทนิ เมอืงแพร ่ เมอืงน่าน กวาดตอ้นผูค้นในเมอืงดงักล่าวไปไวท้ีเ่มอืง
เชยีงแสน 

ในปีต่อมา จุลศกัราช ๑๑๐๔ พ.ศ. ๒๒๘๔ 
พระยาแพร่พร้อมกบัเจ้าเมืองฝ่ายเหนือ มพีระยายองเป็นตน้ ตา่งรวบรวมไพรพ่ล ยก

เขา้รบพุ่งฆ่าฟันพม่าทีป่กครองเมอืงเชยีงแสน พม่าทราบขา่วจงึสง่กองทพัใหญ่ลงมาช่วย พระนคร
ล าปางจงึกวาดตอ้นผูค้นของตนไปไวท้ีเ่มอืงเทงิ 

ส่วนพระยายองและพระยาแพร่ ไดน้ าผูค้นของตนไปไวท้ีเ่มอืงภูคา (อ าเภอปัว จ.น่าน) 
แต่กถ็ูกพมา่ตามตแีตกพ่ายจนตอ้งหนีเขา้ไปในเมอืงน่าน 

จุลศกัราช ๑๑๐๕ พ.ศ. ๒๒๘๕ เจา้เมอืงแพร่ และเจา้เมอืงน่านพรอ้มดว้ยเจา้เมอืงฝ่าย
ลานนา มพีระยายองเป็นหวัหน้า ต่างรวมก าลงัไพร่พลยกไปรบพม่าทีป่กครองเมอืงเชยีงแสนแลว้ตัง้ตน
เป็นอสิระนครอกีครัง้หนึง่ 

จุลศกัราช ๑๑๒๑ พ.ศ. ๒๓๐๒ 
เจ้าชายแก้ว โอรสพระยาสุละวะฤาไชยสงคราม (ทิพช้าง) เจา้เมอืงละกอน (ล าปาง) พา

ครอบครวัญาตพิีน่้องและบรวิารหนีทา้วลิ้นก่านไปซ่องสมุผูค้นอยู่เมอืงแพร ่แลว้ยกกองทพัไปรบกบัทา้ว
ลิ้นก่านทีเ่มอืงล าปางแต่สูไ้ม่ไดจ้งึหนีไปพึง่พมา่ 

จุลศกัราช ๑๑๒๓ พ.ศ. ๒๓๐๔ 
กองทพัพมา่ยกมาตเีมอืงเชยีงใหม่ ครัน้แลว้กย็กกองทพัเขา้ตเีมอืงล าปาง (เจา้ชายแกว้ซึง่

หนีไปพงีพมา่เมื่อคราวกอ่นร่วมมากบักองทพัพม่าดว้ย) พม่ายดึเมอืงล าปางได ้  เจา้ชายแกว้จงึจบัทา้ว
ลิ้นก่านประหารชวีติเสยี 

กองทพัพมา่ยกมายดึครองเมอืงแพร ่ เมอืงน่าน และลานนาไทยเกอืบทัง้หมด ครัน้ปีตอ่มา
พม่าจ าตอ้งยกกองทพักลบัเพราะเกดิจลาจลในเมอืงองัวะ 

จุลศกัราช ๑๑๒๙ พ.ศ. ๒๓๑๐ พวกชาวลานนาไทย ถกูพม่าขม่เหงรงัแกเบยีดเบยีน  
บ่อยครัง้จงึคดิจะกอบกูอ้สิรภาพ พระเจา้มงัระกษตัรยิพ์มา่ทราบขา่วได้น ากองทพัใหญ่ลงมาปราบ 
อาณาจกัรลานนาไวไ้ดท้ัง้หมด 

หลงัจากปราบปรามหวัเมอืงฝ่ายเหนอืแลว้ พระเจา้มงัระกก็รฑีาทพัเขา้ตกีรุงศรอียธุยา และ
ในทีสุ่ดกรุงศรอียุธยากเ็สยีอสิรภาพแก่พม่า 

เมอืงแพร่จงึตกอยู่ใตอ้ านาจของพมา่อกีครัง้หนึง่ จนถงึจุลศกัราช พ.ศ. ๑๑๓๑ พ.ศ. 
๒๓๑๒ 
 
เมืองแพร่สมยักรงุธนบุรี 

จุลศกัราช ๑๑๓๑ พ.ศ. ๒๓๑๒ พงศาวดารกรงุธนบุร ีฉบบัหอสมุดแห่งชาตกิล่าวว่า 
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หลงัจากกรุงศรอียุธยาแตกเพยีงปีเดยีว สมเดจ็พระเจา้ตากสนิกไ็ดร้วบรวมก าลงัไพรพ่ล 
ต่อสูก้บัพม่าทีค่่ายโพธิส์ามตน้ กรุงศรอียุธยา พษิณุโลก พชิยั สวรรคโลกจนขา้ศกึแตกพ่ายหนีไป 

จุลศกัราช ๑๑๓๒ พ.ศ. ๒๓๑๓ สมเดจ็พระเจา้ตากสนิทรงเหน็ว่าอาณาจกัรลานนายงัมี
พม่ายดึครองอยู่มาก จงึโปรดใหย้กกองทพัขึน้ไปตพีม่าทีค่รองเมอืงเชยีงใหม่ 

ขณะเดนิทางเรอืมาถงึเมอืงพชิยักม็เีจา้มงัชยั ผูป้กครองเมอืงแพร่พาขุนนางกรมการเมอืง 
และไพร่พลเขา้เฝ้าถวายบงัคมขอเป็นเมอืงในขอบขณัฑสมีา 

สมเดจ็พระเจา้ตากสนิจงึโปรดแต่งตัง้ใหเ้ป็น “พระยาศรสีุรยิวงศ์” แลว้ใหเ้ขา้ร่วมขบวนทพั 
ยกทพัไปตเีมอืงเชยีงใหม ่

พระราชพงศาวดารฉบบัหอสมดุแห่งชาตกิล่าวถงึความตอนนี้ว่า 
“พระยาแพร่ ผูช้ื่อว่า มงัไชย พม่าจบัตวัไปครัง้ทพัอะแซหวุ่นกี้มาตเีมอืงพษิณุโลกมากบั

กองทพัครัง้นี้ดว้ย พระยาแพร่มจีติคดิสวามภิกัดิใ์นสมเดจ็พระเจา้อยูห่วักรุงเทพฯ จงึคดิอา่นชกัชวน
พระยายองยกกองทพัไปตเีมอืงเชยีงแสน เจา้เมอืงเชยีงแสนสูไ้ม่ไดจ้งึหนีไปหาพระยาเชยีงราย พระยา
แพร่ และพระยายอง กย็กทพัตดิตามไปทีเ่ชยีงราย 

พระยาเชยีงรายเหน็ว่า พระยาแพร่และพระยายองเป็นชนชาตเิชือ้ลาวดว้ยกนั จงึจบัตวั  
เจา้เมอืงเชยีงแสนชือ่ อาปรกามณี เป็นชาวพมา่ส่งใหพ้ระยาแพร่และพระยายอง” 

พระราชพงศาวดารเมอืงเหนือ กล่าวถงึความตอนนี้ว่า 
จุลศกัราช ๑๑๓๓ พ.ศ. ๒๓๑๔ เมื่อพระเจา้กรุงธนบุรยีกทพัไปตเีชยีงใหม่, มงัไชยะ     

เจา้เมอืงแพร่มาสวามภิกัดิจ์งึโปรดตัง้ใหเ้ป็นพระยาศรสีุรยิวงศ์แลว้เกณฑไ์ปตเีมอืงเชยีงใหม่ดว้ย 
ปีกุน เอกศก จุลศกัราช ๑๑๔๑ เจา้พระยาจกัร ี และเจา้พระยาสุรสหีไ์ดแ้ต่งกองทพัหลวง 

๓๐๐ คน ใหม้าตรวจราชการทางเมอืงแพร่ เมอืงน่าน ตลอดไปจนถงึเมอืงนครล าปาง 
กองขา้หลวงดงักล่าวไดท้ าโจรกรรมแย่งชงิทรพัยส์นิของราษฎร ฉุดครา่บุตรภรรยาของ     

ชาวบา้นไปท าอนาจารต่างๆ ราษฎรไดน้ าความเขา้รอ้งทุกขต์่อพระยากาวลิะ เจา้เมอืงนครล าปาง    
พระยากาวลิะขดัใจกย็กพวกไพร่พลออกไปขบัไล่ฆ่าฟันขา้หลวงทีอ่ยู่บา้นวงัเกงิ ลม้ตายไปเป็นจ านวน
มาก 

สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรทีรงทราบขา่วจงึใหม้ตีราหาตวัพระยากาวลิะลงไปกรุงเทพฯ แต่
พระยากาวลิะกข็ดัตราเสยีหาไปไม่ พระยากาวลิะคดิจะท าความชอบแกโ้ทษทีท่ าผดิจงึยกกองทพัไปตี
เมอืงลอ เมอืงเทงิ กวาดตอ้นผูค้นไปเป็นเชลยจ านวนมากแลว้จงึลงไปเฝ้าทูลละอองธุลพีระบาท ณ กรุง
ธนบุร ีแต่พระยากาวลิะยงัถกูลงโทษอกีนัน่เองคอืทรงใหเ้ฆีย่น ๑๐๐ ท ีแลว้ใหจ้ าคุกไว้ 

พระยากาวลิะไดร้อ้งขออาสาไปตเีมอืงเชยีงแสนแกโ้ทษ สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรทีรง    
พระกรุณาโปรดพระราชทานใหถ้อดออกจากคกุและใหไ้ปท าราชการตามเดมิ 

พระยากาวลิะไปถงึเมอืงป่าชา้ง จงึแต่งใหพ้ระยาอุปราชคุมพลรอ้ยเศษไปเกลี้ยกล่อม  
นาขวา เมอืงเชยีงแสน เพราะเวลานัน้กองทพัพมา่เลกิไปหมดแลว้ ใหน้าขวารกัษาเมอืงไวพ้รอ้มดว้ย
ทหารพม่าจ านวนหนึ่ง 



 ๘ 

นาขวาปลงใจดว้ยกบัพระยาอุปราช พระยากาวลิะจงึไดต้วัพระยาแพร่ พระยาเถนิคนืจาก
พม่า 

จุลศกัราช ๑๑๔๒ พ.ศ. ๒๓๒๓ เดอืน ๖ ขึน้ ๖ ค ่า พงศาวดารเมอืงน่านฉบบัหอสมุด
แห่งชาตกิล่าวว่า พญาจ่าบา้น พญาละกอน พญาแพร่ และชาวเมอืงหลวงพระบางไดร้่วมกนัคบคดิยก
ทพัไปพรอ้มกนัทีส่มกก เพื่อไปตเีมอืงเชยีงแสน และในทีสุ่ดกต็เีมอืงเชยีงแสนไดเ้มื่อเดอืน ๗ ขึน้ ๙ ค ่า 
วนัจนัทรย์ามเชา้ 

จุลศกัราช ๑๑๔๔ พ.ศ. ๒๓๒๕ พงศาวดารกรุงธนบุร ี ฉบบัหอสมุดแห่งชาตกิล่าวว่า
สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ีไดร้บัความร่วมมอืร่วมใจจากบุคคลส าคญัของอาณาจกัรลานนาไทย เช่น พระ
ยา    จา่บา้น เจา้กาวลิะท าการขบัไล่ฆ่าฟันพม่าทีย่ดึครองเมอืงเชยีงใหมจ่นพวกพมา่แตกพ่ายหนีไป       
หลงัจากนัน้ไดเ้ขา้ตหีวัเมอืงอืน่ๆ เช่น ล าปาง ล าพนู เชยีงราย แพร่ น่าน ขบัไล่พมา่ไปจนหมดสิน้ 

เมอืงแพร่และเมอืงอืน่ๆ ดงักล่าวจงึอยูใ่ตอ้ านาจของสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรอีกีครัง้หนึ่ง 
 

เมืองแพร่สมยักรงุรตันโกสินทรต์อนต้น 
ระหว่างจุลศกัราช ๑๑๔๗ - จุลศกัราช ๑๒๒๙ (พ.ศ. ๒๓๒๘ - พ.ศ. ๒๔๑๐) 
จุลศกัราช ๑๑๔๗ พ.ศ. ๒๓๒๘ พงศาวดารเมอืงเงนิยางเชยีงแสนกล่าวว่ากษตัรยิพ์มา่

แต่งใหก้าละมงัดเีป็นแมท่พัมกี าลงัหมื่นหนึ่ง ยกมาตอีาณาจกัรลานนาแวะถงึเมอืงเชยีงแสนในเดอืน ๔ 
ขึน้ ๑๑ ค ่าวนัเสาร ์เขา้ยดึเมอืงเชยีงแสนไดแ้ลว้ยกทพัเขา้ตเีมอืงเทงิ 

ฝ่ายเมอืงเชยีงใหม่และละกอนล าปาง ต่างพรอ้มใจกนัรวบรวมไพร่พลต่อสูก้บัพม่าและ   
ป้องกนัเมอืงเอาไวไ้ด ้

ฝ่ายพญาแพร่ พญาน่าน เหน็ว่ากองทพัพม่าใหญ่หลวงนักเกรงจะสูไ้มไ่ด ้จงึบ่สูบ้่รบ ยอม
อ่อนนอ้มเป็นขา้ของพม่าแต่โดยด ี

แม่ทพัพม่าคอื กาละมงัดี จงึใหพ้ญาแพร่ พญาน่าน ยกกองทพัไปแวดลอ้มเมอืงละกอนไว้ 
เมื่อพม่าไม่สามารถตเีอาเมอืงใดได ้จงึล่าถอยทพักลบัไป 

จุลศกัราช ๑๑๔๘ พ.ศ. ๒๓๒๙ เดอืน ๕ เพญ็ พญาแพร่พรอ้มกบัเจา้เมอืงฝ่ายเหนือ คดิ
กอบกูเ้อกราชคนืจากพมา่ จงึยกทพัไปตเีมอืงเชยีงแสน มวยหวาน ซึง่ปกครองเมอืงเชยีงแสนหนีพา่ย
ไปเชยีงราย 

พญาเชยีงรายจบัตวัไดส้่งไปยงัเมอืงละกอนล าปาง พญาละกอนส่งตวัมวยหวานไปยงั
กรุงเทพฯ 

ฝ่ายพญาละกอน เมือ่ส่งมวยหวานไปกรุงเทพฯ แลว้ กย็กกองทพัไปเมอืงเชยีงแสนจบัตวั 
พญาแพร่ใส่คา จองจ าส่งตวัลงกรุงเทพฯ 

จุลศกัราช ๑๑๖๘ พ.ศ. ๒๓๒๘ พม่าสง่กองทพัมาตหีวัเมอืงอาณาจกัรลานนา แต่เวลานัน้
ทางเมอืงเชยีงใหม่ยงัรา้งอยู่ไม่มใีครปกครอง จงึเลยลงไปตเีมอืงล าปาง เจา้เมอืงล าปางคอืพระยา     
กาวลิะไดต้อ่สูต้า้นทานทพัพม่า สามารถรกัษาเมอืงไวไ้ด ้พม่าจงึแต่งกองทพัใหล้อ้มเมอืงไวก้อ่น 



 ๙ 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทราบขา่วศกึ จงึโปรดใหก้รมหลวงเจษฎายก
กองทพัขึน้มาช่วย 

ฝ่ายพระยากาวลิะ รูว้่ากองทพัในกรุงขึน้มาช่วยกม็กี าลงัหา้วหาญยกกองทพัตฝ่ีาวงลอ้ม
ของพม่าออกจากเมอืง ไดสู้ร้บกนัตัง้แต่เชา้จนเทีย่ง กองทพัพมา่จงึแตกพ่ายไป 

เมื่อกองทพัพมา่ถูกไลอ่อกจากอาณาจกัรลานนาแลว้ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าฯ ได้
โปรดพระราชทานบ าเหน็จใหแ้ก่เจา้นายฝ่ายเหนือโดยใหพ้ระยากาวลิะเจา้เมอืงล าปางขึน้ไปครองเมอืง
เชยีงใหม ่

ส่วนพระยามงัชยั เจ้าเมืองแพร่ พระองคท์รงเหน็ว่าถา้จะใหไ้ปครองเมอืงแพรก่ย็งัไม่ไว้
วางพระราชหฤทยั เพราะพระยามงัชยัเคยอยู่กบัพมา่มานาน จงึโปรดใหไ้ปช่วยราชการอยู่ทีเ่มอืง
ล าปางก่อน 

จุลศกัราช ๑๑๗๑ พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงโปรดให ้ 
เจา้เมอืงฝ่ายเหนือยกกองทพัไปตเีมอืงเชยีงตงุ พระยามงัชยั เจา้เมอืงแพร่ ซึง่ขณะนัน้อยู่ทีเ่มอืงล าปาง
ไดร้่วมไปกบักองทพัดว้ย พระยามงัชยัไดแ้สดงความหา้วหาญชาญศกึอาสาเป็นนายกองหนา้เขา้ตเีมอืง
เชยีงตุง และสามารถตเีมอืงเชยีงตุงจนไดช้ยัชนะ 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงเหน็ความดแีละความสามารถจงึโปรดให้
กลบัไปครองเมอืงแพร่ดงัเดมิ 

หลงัจากรชักาลของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแลว้ ประวตัศิาสตร์
เกีย่วกบัเมอืงแพรไ่ม่มกีล่าวถงึจนกระทัง่รชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
 

เมืองแพร่สมยักรงุรตันโกสินทรต์อนกลาง 
ระหว่างจุลศกัราช ๑๒๕๓ - จุลศกัราช ๑๒๙๖ (พ.ศ. ๒๔๓๔ - พ.ศ. ๒๔๗๗)  
จุลศกัราช ๑๒๕๓ พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเปลี่ยน

ระบอบการปกครองประเทศ เป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล มขีา้หลวงเทศาภบิาลส าเรจ็ราชการ
มณฑลลดอ านาจเจา้ผูค้รองเมอืงใหน้อ้ยลงกว่าเดมิ 

เมอืงแพร่ พระองคไ์ดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู่  สุวรรณบาตร) ซึง่ขณะนัน้
ด ารงต าแหน่งปลดัมณฑลพษิณุโลก มาเป็นขา้หลวงก ากบัการปกครองเมอืงแพร่เป็นคนแรกในปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

หนังสอืการปฏริูปการปกครองมณฑลพายพั พ.ศ. ๒๔๓๖ - พ.ศ. ๒๔๗๖ กล่าวถงึตอนนี้ว่า 
เมอืงแพร่จดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลหลงัจากพระยาทรงสุรเดช ไดไ้ปตรวจ 

ราชการในเมอืงแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ กลา่วคอื 
เมื่อพระยาทรงสุรเดชไปถึงเมืองแพร่ “พระยาพริยิวไิชย” เจา้เมอืงแพร่ไดใ้หก้ารตอ้นรบั

พระยาทรงสุรเดชเป็นอย่างด ี พรอ้มกบัแสดงความจ านงใหพ้ระยาทรงสุรเดชทราบว่าตอ้งการใหจ้ดั  
ราชการ ๖ ต าแหน่งขึน้ในเมอืงแพร่ใหเ้หมอืนกบัแบบแผนราชการเมอืงเชยีงใหม่ เหตุทีพ่ระพริยิวไิชย
เสนอเช่นนัน้กป็ระสงคจ์ะขอพระราชทานเลื่อนยศขึน้เป็น “เจา้” 



 ๑๐ 

 
 
พระยาทรงสุรเดชเหน็ว่างานราชการทัง้หมดของเมอืงแพร่ตกอยู่ในอ านาจของพระยา 

พริยิวไิชยทัง้สิน้ ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารปกครองของเมอืงแพร่เรยีบรอ้ย จงึใหท้ าการทดลองจดัราชการ ๖ 
ต าแหน่งขึน้ในเมอืงแพร ่

พระยาทรงสุรเดชไดม้อบหมายให ้ นายราชาภกัด์ิ ข้าหลวงเมืองแพร่ ท าหน้าทีเ่ป็น       
ทีป่รกึษาของพระยาพริยิวไิชย จดัการราชการงานในเมอืงแพร่ร่วมกนั 

แทรกกล่าว มขีอ้น่าสงัเกตว่า 
ประวตัศิาสตรเ์มอืงเหนอืของ ตร ี  อมาตยกุล กล่าวว่า “โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาไชยบูรณ์ไป

เป็นขา้หลวงก ากบัการปกครองเมอืงแพร่เป็นคนแรกปี พ.ศ. ๒๔๔๐” 
ส่วนปรญิญานิพนธข์องสรสัวด ี  ประยูรเสถยีร ขา้งตน้นี้กล่าวว่า พระยาทรงสุรเดชได ้  

มอบหมายให ้ นายราชาภกัดิ ์ ขา้หลวงเมอืงแพร่ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาของพระยาพริยิวไิชย จดัการ  
ราชการงานในเมอืงแพร่ร่วมกนั 

จงึท าใหเ้ป็นทีน่่าสงสยัว่า นายราชาภกัดิ ์ หรอืพระยาไชยบูรณ์เป็นขา้หลวงเมอืงแพร ่    
คนแรกกนัแน่ 

 
กบฏเงี้ยวเมอืงแพร่ 

จุลศกัราช ๑๒๖๔ พ.ศ. ๒๔๔๕ 
ในขณะทีพ่ระยาไชยบูรณ์เป็นขา้หลวงก ากบัการปกครองเมอืงแพรอ่ยู่นัน้ ปรากฏว่ามพีวก

เงีย้วหรอืไทยใหญ่ไดค้บคดิกนัก่อการจลาจลขึน้ในเมอืงแพร่ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
วนัศุกรท์ี ่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เวลาประมาณ ๗ นาฬกิา พวกไทยใหญ่น าโดย   

พะกาหม่องและสะลาโปไชย หวัหน้าพวกโจรเงีย้วน ากองโจรประมาณ ๔๐ - ๕๐ คน บุกเขา้เมอืงแพร่
ทางดา้นประตูชยั จู่โจมสถานีต ารวจเป็นจุดแรก 

ขณะนัน้สถานีต ารวจเมอืงแพร่มปีระมาณ ๑๒ คน จงึไมส่ามารถตา้นทานได ้ กองโจรเงีย้ว
เขา้ยดึอาวุธต ารวจแลว้พากนัเขา้โจมตทีีท่ าการไปรษณีย์โทรเลข โจรเงีย้วไดต้ดัสายโทรเลขและท าลาย
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อตดัปัญหาการสื่อสาร ครัน้แลว้กม็ุ่งหนา้สู่บา้นพกัขา้หลวงประจ าเมอืงแพร่ แต่
ก่อนทีก่องโจรเงีย้วจะไปถงึบา้นพกัขา้หลวงนัน้ พระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู ่  สุวรรณบาตร) ไดพ้า     
ครอบครวัพรอ้มดว้ยคุณหญงิเยื้อน ภรยิาหลบหนีออกจากบา้นพกัไปก่อนแลว้ 

พวกโจรเงีย้วไปถงึบา้นพกัไมพ่บพระยาไชยบูรณ์จงึบุกเขา้ปลน้ทรพัยส์นิภายในบา้นพกั
ขา้หลวง และสงัหารคนใชท้ีห่ลงเหลอือยู่จนหมดสิน้ 

จากนัน้จงึยกก าลงัเขา้ยดึที่ท าการเค้าสนามหลวง ท าลายคลงัหลวงและกวาดเงนิสดไป
ทัง้หมด ๔๖,๙๑๐ บาท ๓๗ อฐั 



 ๑๑ 

หลงัจากนัน้พวกโจรเงีย้วกม็ุ่งตรงไปยงัเรอืนจ าเพื่อปล่อยนักโทษใหเ้ป็นอสิระพรอ้มกบั   
แจกจ่ายอาวุธใหแ้ก่นักโทษเหล่านัน้ ท าใหพ้วกกองโจรเงีย้วไดก้ าลงัสนับสนุนเพิม่ขึน้อกีจนภายหลงัมี
ก าลงัถงึ ๓๐๐ คน 

ในระหว่างทีก่องโจรเงีย้วเขา้โจมตสีถานทีร่าชการต่างๆ อยู่นัน้ ราษฎรเมอืงแพร่ตืน่ตกใจ
กนัมาก บางส่วนไดอ้พยพหลบออกไปอยู่นอกเมอืงทนัท ี กองโจรเงีย้วจงึประกาศใหร้าษฎรอยู่ในความ
สงบ เพราะพวกตนจะไม่ท ารา้ยชาวเมอืงจะฆ่าเฉพาะคนไทยภาคกลางทีม่าปกครองเมอืงแพร่เท่านัน้ 
ราษฎรจงึคอ่ยคลายความตกใจลง และบางส่วนไดเ้ขา้ร่วมกบัพวกกองโจรเงีย้วกม็ ี ท าใหก้องโจรเงีย้ว
ท างานคล่องตวัและมกี าลงัเขม้แขง็ขึน้ 

ขณะเดยีวกนัพระยาไชยบูรณ์ซึง่พาภรยิา คอื คุณหญงิเยือ้นหลบหนีออกจากบา้นพกัตรง
ไปยงัคุม้เจา้หลวงเมอืงแพร่ หวงัขอพึง่ก าลงัเจา้เมอืงแพรห่รอืเจา้หลวงเมอืงแพร่ คอื พระยาพริยิวไิชย 

เมื่อไปถงึคุม้เจา้หลวง เจา้หลวงเมอืงแพร่กล่าวว่า “จะช่วยอย่างไรกนั ปืนกไ็ม่ม ีฉันกจ็ะหนี
เหมอืนกนั” 

พระยาไชยบูรณ์ตดัสนิใจพาภรยิาและหญงิรบัใชห้นีออกจากเมอืงแพร่ไปทางบา้นมหาโพธิ ์
เพื่อหวงัไปขอก าลงัจากเมอืงอืน่มาปราบ 

ส่วนเจา้เมอืงแพร่นัน้หาไดห้ลบหนีไปตามค าอา้งไม่ ยงัคงอยู่ในคุม้ตามเดมิ 
ตอนสายของวนัที ่ ๒๕ กรกฎาคม เมื่อกองโจรเงีย้วสามารถยดึเมอืงแพรไ่ดแ้ลว้ พะกา

หม่องและสะลาโปไชยกไ็ปทีคุ่ม้เจา้หลวง เพื่อเชญิใหเ้จา้เมอืงแพร่ปกครองบา้นเมอืงตามเดมิ 
ก่อนจะปกครองเมอืง พะกาหม่องไดใ้หเ้จา้เมอืงแพร่และเจา้นายบุตรหลานท าพธิถีอื      

น ้าสาบานก่อน โดยมพีระยาพริยิวไิชยเป็นประธานร่วมดว้ยเจา้ราชบุตร เจา้ไชยสงครามและเจา้นาย
บุตรหลานอื่นๆ รวม ๙ คน 

ในพธินีี้มกีารตกลงร่วมกนัว่าจะร่วมกนัต่อตา้นกองทพัของรฐับาลโดยพวกกองโจรเงีย้วเป็น
กองหน้าออกสูร้บเอง ส่วนเจา้เมอืงและคนอื่นๆ เป็นกองหลงัคอยส่งอาหารและอาวุธตลอดทัง้ก าลงัคน 

วนัที ่ ๒๖ กรกฎาคม พวกกองโจรเงีย้วเริม่ลงมอืตามล่าฆ่าขา้ราชการไทยและคนไทย    
ภาคกลางทกุคน ไม่ว่าจะเป็นเดก็หรอืสตรทีีห่ลบหนีไปโดยประกาศใหร้างวลัน าจบั เฉพาะค่าหวัพระยา
ไชยบูรณ์และพระเสนามาตยย์กบตัรเมอืงแพร ่ คนละ ๕ ชัง่ หรอื ๔๐๐ บาท นอกนัน้ลดหลัน่ลง
ตามล าดบัความส าคญั แตอ่ย่างต ่าจะไดค้่าหวัคนละ ๔๐ บาท 

วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พระยาไชยบูรณ์ซึง่อดอาหารมาเป็นเวลา ๓ วนั กบั ๒ คนื โดยหลบ
ซ่อนอยู่บนตน้ขอ่ยกลางทุง่นาใกล้ๆ  กบัหมู่บา้นร่องกาด ไดอ้อกจากทีซ่่อนเพื่อขออาหารจากชาวบา้น
ร่องกาด 

ราษฎรคนหนึ่งในบา้นร่องกาดชือ่หนานวงศ ์ จงึน าความไปแจง้ต่อพะกาหม่องเพื่อจะเอา
เงนิรางวลั 

พะกาหม่องน าก าลงัไปลอ้มจบัพระยาไชยบูรณ์ทนัท ี จบัตวัไดก้ค็วบคมุตวักลบัเขา้เมอืง
แพร่ และไดบ้งัคบัขูเ่ขญ็พระยาไชยบูรณ์ตลอดทาง 



 ๑๒ 

พระยาไชยบูรณ์จงึทา้ทายใหพ้วกโจรเงีย้วฆ่าตนเสยีดกีว่า ดงันัน้พอมาถงึทางระหว่างร่อง
กวางเคา (ปัจจุบนัเรยีกว่าร่องคาว) โจรเงีย้วคนหนึ่งชื่อ จองเซิน จงึคดิฆ่าพระยาไชยบูรณ์ทนัท ี

นอกจากพระยาไชยบูรณ์แลว้ พวกโจรเงีย้วยงัไดจ้บัขา้ราชการไทยอกีหลายคนฆ่า ทีส่ าคญั
ไดแ้ก ่

พระเสนามาตย ์ ยกกระบตัรศาล 
หลวงวมิล  ขา้หลวงผูช้่วย 
ขุนพพิธิ  ขา้หลวงคลงั 
นายเฟ่ือง  ผูพ้พิากษา 
นายแมน้  อยัการ 
นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอ และสมุหบ์ญัชอี าเภอตา่งๆ อกีเป็นจ านวนมาก นับเป็นการเขน่ฆ่า

ขา้ราชการไทยครัง้ยิง่ใหญ่จรงิๆ ในภาคเหนอื 
ทางรฐับาลไทยไดส้่งกองทพัจากเมอืงใกลเ้คยีง เช่น พชิยั สวรรคโลก สุโขทยั ตาก น่าน 

และเชยีงใหม่ เขา้มาปราบปรามพวกกองโจรเงีย้วอย่างรบีด่วน โดยก าหนดใหทุ้กเมอืงระดมก าลงัเขา้
ปราบปราม พวกกองโจรเงีย้วในเมอืงแพร่พรอ้มกนัทุกดา้น และยงัไดม้อบหมายใหเ้จา้พระยาสุรศกัดิ ์
มนตร ี (เจมิ  แสงชูโต) น ากองทพัหลวงขึน้มาปราบปรามพรอ้มทัง้ใหด้ าเนินการสอบสวนสาเหตุการ
ปลน้ครัง้นี้ดว้ยและใหถ้อืว่าเป็น “กบฏ” ดว้ย ดงันัน้จงึเรยีกว่า กบฏเงีย้วเมอืงแพร่ 

ส่วนพวกกองโจรเงีย้วเมื่อสามารถก่อการกบฏไดส้ าเรจ็กไ็มไ่ดต้ระเตรยีมก าลงัป้องกนัแต่
อย่างใด 

จนกระทัง่วนัท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เมื่อทราบขา่วว่ากองทพัรฐับาลจะมาปราบปราม
จงึไดแ้บ่งก าลงัออกเป็น ๒ กอง กองหนึ่งน าโดยสะลาโปไชย ยกก าลงัไปทางดา้นใตเ้พือ่ขดัตาทพั     
รฐับาลทีส่่งมา อกีกองหนึ่งน าโดยพะกาหม่อง ยกก าลงัไปทางดา้นตะวนัตกเพือ่โจมตนีครล าปางหวงัยดึ
เมอืงเป็นฐานก าลงัอกีแห่งหนึ่ง 

การโจมตนีครล าปางนัน้ พวกกองโจรเงีย้วตอ้งประสบกบัความผดิหวงั เพราะนครล าปางรู้
เหตุการณ์และเตรยีมก าลงัไวต้อ่สูอ้ย่างรวดเรว็ 

เมื่อพวกเงีย้วไปถงึนครล าปางในวนัที ่ ๓ สงิหาคม จงึถูกฝายนครล าปางตโีตก้ลบัท าให ้ 
กองโจรเงีย้วแตกพ่ายหนกีระจดักระจายไป ตวัผูน้ าคอื พะกาหมอ่งตอ้งสญูเสยีชวีติเพราะถูกยงิใน
ระหว่างการตอ่สู ้

ส่วนพวกกองโจรเงีย้วทีน่ าโดยสะลาโปไชยนัน้ ในระยะแรกสามารถสกดัทพัเมอืงพชิยัไวไ้ด้
ชัว่คราว แต่กไ็ม่สามารถตา้นทานทพัเมอืงสวรรคโลกและสุโขทยัได ้ จงึถอยกลบัไปตัง้หลกัทีเ่มอืงแพร่
ตัง้แต่วนัที ่๑๑ สงิหาคม 

แต่ในทีสุ่ดพวกโจรเงีย้วกห็นีกระจดักระจายไปเพราะต่อสูไ้มไ่หว 
ดงันัน้ ในวนัท่ี ๑๔ สิงหาคม พระยาศรีสุริยราชวรานุวตัร (โพ  เนตโิพธิ)์ ผูว้่าราชการ

เมอืงพชิยั จงึน ากองก าลงัต ารวจภธูรและทหารจ านวนหนึ่งบุกเขา้เมอืงแพร่ไดส้ าเรจ็ 



 ๑๓ 

วนัท่ี ๒๐ สิงหาคม เจ้าพระยาสุรศกัด์ิมนตรี (เจมิ  แสงชูโต) กน็ าทพัหลวงถึงเมือง
แพร่ หลงัจากเหตกุารณ์สงบลงหลายวนัแลว้ เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรจีงึท าการสอบสวนความผดิผู ้
เกีย่วขอ้งทนัท ี

ขัน้แรก ไดส้ัง่จบัชาวเมอืงแพร่ ราษฎรบา้นร่องกาด คอื หนานวงค ์ทีห่วงัเงนิรางวลัน าจบั
พระยาไชยบูรณ์มาประหารชวีติเป็นเยีย่งอยา่งก่อน 

ขัน้ทีส่อง สัง่ใหจ้บัตวั พญายอด ผูน้ าจบัหลวงวมิลมาประหารชวีติอกีคนหนึ่ง 
จากนัน้เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรไีดส้อบสวนพยานหลายคน โดยยดึถอืตามแนวนโยบายที่

กรมหลวงด ารงราชานุภาพทรงก าชบัไว ้ คอื ไม่ใหต้ัง้ขอ้สงสยั หรอืกล่าวหาเจา้เมอืงแพร่และเจา้นาย
บุตรหลานล่วงหนา้ 

เมื่อสอบสวนพยานเสรจ็ไปหลายคน กพ็บหลกัฐานต่างๆ ผูกมดัเจา้เมอืงแพร่และ     
เจา้นายบุตรหลานบางคน เช่น เจา้ราชบุตร เจา้ไชยสงครามอย่างแน่นหนาว่ามสี่วนรูเ้หน็เป็นใจกบักบฎ
ครัง้นี้ ดงัค าใหก้ารของพระยาเขือ่นขณัฑอ์ดตีนายแควน้ (ก านัน) เมอืงสอง เป็นคนทีเ่จา้เมอืงแพร่
ไวว้างใจ ไดก้ล่าวใหก้ารไวต้อนหนึ่งว่า 

“เจา้แพร่พดูว่า เมอืงแพร่ต่อไปจะเป็นของไทยนานเท่าใด จะตอ้งเป็นเมอืงของเงีย้ว      
เจา้แพร่จะคดิใหพ้ะกาหมอ่ง สะลาโปไชย ซึง่เป็นหวัหน้าเงีย้วบ่อแกว้เขา้มาตปีลน้เมอืงแพร่ พวกเงีย้ว
จะจบัคนไทยฆ่าเสยีใหห้มด แต่พะกาหมอ่งและสะลาโปไชยจะยกเขา้ตเีมอืงแพร่เมือ่ใดยงัไมม่กี าหนด 

ถา้จะใหพ้ะกาหม่องและสะลาโปไชยยกเขา้ตเีมอืงแพร่วนัใด จะไดม้หีนังสอืไปนดัพะกา
หม่องและสะลาโปไชยทราบ เจา้แพรไ่ดส้ัง่ขา้พเจา้ว่า เมื่อออกนอกราชการแลว้ อย่ามาเทีย่วเกะกะ     
วุ่นวายท าราชการกบัไทย เมือ่เงีย้วมนัเขา้ตบีางทจีะถูกปืนตายเสยีเปล่า ผูท้ีร่่วมคดิใหเ้งีย้วเขา้ปลน้
เมอืงแพรค่ราวนี้ เจา้หลวงบอกขา้พเจา้วา่ พระยาราชบุตร พระไชยสงคราม เป็นผูร้่วมคดิดว้ย” 

นอกจากนัน้ ก่อนทีพ่วกโจรเงีย้วเขา้ปลน้เมอืงแพร่กไ็ดส้่งขา่วมาบอกเจา้เมอืงแพร่ไวแ้ลว้ 
ดงัค าใหก้ารของหลวงจติรจ านงค ์เจา้ของสมัปทานป่าไมม้คีวามว่า 

“พระไชยสงครามไปทีบ่า้นขา้พเจา้ว่า วนัที ่ ๒๔ กรกฎาคม เวลากลางคนืประมาณ ๓ ทุ่ม
เศษ พวกเงีย้วมหีนังสอืมาบอกเจา้แพร่ว่าถา้ในกลางคนืนี้ไม่ทนั กจ็ะยกเขา้ปลน้เวลาเชา้มดื” 

เจา้เมอืงแพร่รูเ้หตกุารณ์ล่วงหน้าจงึไดป้้องกนัภยัแก่ญาตแิละคนสนทิ ดงันายส่างกราบ ผู ้ 
ดูแลคุม้หลวงไดใ้หก้ารไวต้อนหนึ่งว่า 

“ครัน้ขา้พเจา้เขา้นอนเฝ้าคุ้มหลวงได ้ ๖ คนื เจา้หลวงกบ็อกขา้พเจา้ว่า พวกเงีย้วจะพากนั
เขา้มาปลน้เมอืงแพร่วนัพรุ่งนี้รูห้รอืเปล่า ขา้พเจา้กบ็อกว่าไม่รู้ 

เจา้หลวงจงึบอกขา้พเจา้ไปเอาปืน ๑๒ นดัทีบ่า้นพระไชยสงครามมาป้องกนัตวัไว ้ ๑ 
กระบอก” 

ในวนัที ่ ๒๔ กรกฎาคมนัน้ เจา้เมอืงแพร่กไ็ดเ้รยีกตวั เจ้าพลอยแก้ว หลานสาวซึง่ไป   
คลุกคลอียู่ในบา้นพกัขา้หลวงกบัคณุหญิงเย้ือน ภรยิาของพระยาไชยบูรณ์ใหก้ลบัคุม้ด่วน เพราะเกรง
อนัตรายจากพวกเงีย้วจะเกดิแกเ่จา้พลอยแกว้ 



 ๑๔ 

เมื่อพวกกองโจรเงีย้วปลน้เมอืงแพร่ส าเรจ็แลว้ เจา้เมอืงแพร่ไดแ้สดงตวัเป็นผูส้นับสนุน
พวกโจรเงีย้วอย่างเด่นชดั โดยเกณฑข์า้วสารชาวบา้นหลงัคาละ ๒ ทะนาน อาวุธปืน กระสุนดนิด า เงนิ 
และกองก าลงั จ านวน ๕๐ คน สง่ไปช่วย พะกาหม่องตอ่สูก้บัฝ่ายรฐับาล 

จากหลกัฐานต่างๆ ทีก่ล่าวมาท าใหเ้จา้พระยาสุรศกัดิม์นตรเีขา้ใจว่า เจา้เมอืงแพร ่ เจา้   
ราชบุตร เจา้ไชยสงคราม มสี่วนสนับสนุนใหก้องโจรเงีย้วกอ่การกบฏขึน้อย่างแน่นอน และเชื่อว่าตอ้งมี
การตระเตรยีมการล่วงหน้ามาชา้นานพอสมควร 

ก่อนทีเ่จา้พระยาสุรศกัดิม์นตรจีะไดช้ าระความผดิผูใ้ด เจ้าราชวงษ์และภริยากต็กใจกลวั
ความผิดดื่มยาพษิฆ่าตวัตายเสยีก่อน เพราะไดข้า่วลอืว่ารฐับาลจะประหารชวีติผู้เกีย่วขอ้งกบักบฏ
เงีย้ว   ทกุคน 

เมื่อเกดิอตัวนิิบาตกรรมขึน้เช่นนี้ เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรเีกรงว่าจะเป็นการสรา้งความ   
เขา้ใจผดิกนัว่ารฐับาลกระท าการรุนแรงตอ่เจา้นายเมอืงแพร่ ครัน้จะสบืหาพยานตอ่ไปอกีหลกัฐานกจ็ะ
ผูกมดัเจา้เมอืงแพร่ และเจา้นายบุตรหลานทีเ่กีย่วขอ้งยิง่ขึน้ จนในทีสุ่ดจะตอ้งถกูตดัสนิประหารชวีติใน
ขอ้หากบฏอยา่งแน่นอน หากคดจีบในรูปนัน้ย่อมกระทบกระเทอืนใจเจา้นายฝ่ายเมอืงเหนอืทุกเมอืง 
เพราะต่างเกีย่วพนัฉันทญ์าตผิูส้บืสายราชวงศ์เจา้เจด็ตนดว้ยกนั ทัง้ยงัสรา้งความสะเทอืนใจแก่ราษฎร
ทัง้หลายในลานนาไทย 

ดงันัน้เจา้พระยาสุรศกัศ์มนตร ี จงึพยายามคดิหาวธิทีีล่ะมนุละม่อมตามนโยบายรฐับาล ซึง่
ตอ้งการใชว้ธิผี่อนปรนต่อเจา้นายเมอืงแพร่ ขณะเดยีวกนักพ็ยายามไม่ใหเ้จา้นายเมอืงแพร่ตื่นตกใจหนี
เขา้พึง่อทิธพิลองักฤษ อนัอาจจะกอ่ใหเ้กดิปัญหาระหว่างประเทศได้ 

ในทีสุ่ด เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรกีใ็ชว้ธิปีล่อยขา่วว่าจะมกีารจบักมุตวัเจา้เมอืงแพร่และ    
เจา้ราชบุตร ขา่วลอืนี้ไดผ้ล เพราะตอนดกึคนืนัน้ เจา้เมอืงแพร่พรอ้มดว้ยคนสนิทอกีสองคนกห็ลบหนี
ออกจากเมอืงแพรท่นัท ี

อย่างไรกด็ ี การหลบหนีของเจา้เมอืงแพร่ในคนืนัน้ไดร้บัการสนับสนุนจากเจา้พระยา      
สุรศกัดิม์นตร ี โดยมคี าสัง่ลบัมใิหก้องทหารทีต่ัง้สกดัอยู่รอบเมอืงแพรข่ดัขวาง ท าใหก้ารหลบหนีของ   
เจา้เมอืงแพร่เป็นไปอย่างสะดวกจนถงึหลวงพระบางอย่างปลอดภยั 

เมื่อเจา้เมอืงแพร่หนไีปได ้ ๑๕ วนั ถอืว่าเป็นการละทิง้หน้าทีร่าชการ จงึเป็นโอกาสให้
เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรสีามารถออกค าสัง่ถอดเจา้พริยิเทพวงศ์ออกจากต าแหน่งเจา้เมอืงแพรท่นัท ี
พรอ้มกบัสัง่อายดัทรพัยเ์พื่อชดใชห้นี้หลวงทีเ่จา้เมอืงแพร่คา้งกระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ ส าหรบัคดี
ความผดิฐานร่วมก่อการกบฏกเ็ป็นอนัตอ้งระงบัโดยปรยิาย ไมม่กีารรือ้ฟ้ืนขึน้อกี 

เจา้พริยิเทพวงศ์ เจา้เมอืงแพรค่นสดุทา้ยไดใ้ชช้วีติในบัน้ปลายทีเ่มอืงหลวงพระบางจนถงึ
แก่พริาลยั 

ส าหรบัเจา้ราชบุตร ผูเ้ป็นบุตรเขยเจา้เมอืงแพร่นัน้ มพียานหลกัฐานและพฤตกิารณ์บ่งชดั
ว่าไดรู้เ้หน็เป็นใจกบัพวกเงีย้วเพราะโดยหน้าที ่ เจา้ราชบุตรเป็นรอ้ยต ารวจเอกจะตอ้งน าก าลงัออกตอ่สู้
ตา้นทานพวกโจรเงีย้ว แต่ปรากฏว่าเจา้ราชบตุรไม่ไดท้ าหน้าทีอ่นัควรกระท า กลบัไปท าสิง่ตรงกนัขา้ม
คอื เป็นผูเ้กณฑก์ าลงัออกไปสนับสนุนพวกโจรเงีย้ว ทัง้ยงัส่งกระสุนดนิด าพรอ้มเสบยีงอาหารใหพ้วก



 ๑๕ 

เงีย้ว พฤตกิารณ์ดงักลา่วเป็นความผดิขัน้รุนแรงมโีทษถงึประหารชวีติ แต่เนื่องจากรฐับาลมนีโยบาย
หลกีเลีย่งการประหารชวีติ เพราะไม่ประสงคจ์ะใหก้ระทบกระเทอืนใจเจา้นายเมอืงเหนอื โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เจา้ราชบุตรเป็นบุตรชายของเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดช เจา้เมอืงน่าน หากกระท าตามกฎเกณฑก์จ็ะ
กระทบกระเทอืนใจเจา้เมอืงน่าน ดงันัน้ เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรจีงึสัง่ใหร้อ้ยต ารวจเอกเจา้ราชบุตรน า
กองก าลงัตามขึน้ไปตพีวกโจรเงีย้วทีแ่ตกไปอยูต่ าบลสะเอยีบ อนัเป็นวธิสีรา้งความดลีบลา้งความผดิ 
ซึง่รอ้ยต ารวจเอกเจา้ราชบุตรกส็ามารถกระท างานทีม่อบหมายส าเรจ็คอืตพีวกกองโจรเงีย้วจนแตกพ่าย
ไป ไดร้บิทรพัยจ์บัเชลยกลบัมาเป็นจ านวนมาก 

ในปีต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๖ เจา้สุรยิพงษ์ผรติเดช เจา้เมอืงน่าน ไดข้อยา้ยเจา้ราชบุตรไปรบั
ราชการทีเ่มอืงน่าน และขอรบัพระราชทานสญัญาบตัรเป็นเจา้ราชดนัย อนัเป็นต าแหน่งใหม่ทีไ่ม่เคยมี
มากอ่น ซึง่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้ฯ ทรงเหน็ชอบดว้ย 

เมื่อพจิารณา สาเหตุกบฏเง้ียวเมืองแพร่ อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประการ คือ 
ประการแรก เกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมอืงภายในเมอืงแพร่นับตัง้แต่ช่วงจดัการ    

ปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่เป็นตอนทีร่ฐับาลยุบเลกิฐานะเมอืงประเทศราชและรวมอ านาจเขา้สู ่    
ส่วนกลาง ดงัจะเหน็ไดว้่าฐานะทางการเมอืงนัน้ เจา้เมอืงมแีต่เกยีรตยิศ ไม่มอี านาจอย่างแทจ้รงิ เพราะ
อ านาจสทิธขิาดตกเป็นของขา้หลวง ซึง่เป็นขา้ราชการทีส่่งมาจากส่วนกลาง 

ในทางดา้นเศรษฐกจิกถ็กูตดัทอนผลประโยชน์ลงสรา้งความไม่พอใจแก่เจา้เมอืง และ     
เจา้นายบุตรหลานทัง้หลายในแต่ละเมอืง จงึปรากฏปฏกิริยิาออกมาในลกัษณะต่างๆ กนั เช่นที่
เชยีงใหม่เจา้นายบุตรหลานไมพ่อใจเรื่องลดผลประโยชน์เป็นอนัมาก เมอืงแพร่ตกอยู่ในสภาพล าบาก 
เนื่องจากในช่วงทีพ่ระยาศรสีหเทพ (เสง็  วริยศริ)ิ ปฏริูปการปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒ ไดจ้ดัการอย่าง    
รุนแรงและบบีบงัคบัยิง่กว่าเมอืงอืน่ๆ โดยไม่ค านึงถงึว่าเมอืงแพร่เพิง่จะจดัการปกครองเป็นครัง้แรก 
พ.ศ. ๒๔๓๗ 

ในครัง้นัน้ ดา้นการคลงัพระยาทรงสุรเดชยงัผ่อนปรน ไมไ่ดแ้บ่งเงนิผลประโยชน์ของ     
เจา้เมอืงออกจากเงนิแผ่นดนิ ดงันัน้ เจา้พริยิเทพวงศ์จงึเกบ็รกัษาเงนิปนกนัหมด และน าเงนิหลวงมา
จ่ายในกจิการป่าไมข้องตนกอ่น โดยเขา้ใจว่าเป็นเงนิของตน เมื่อพระยาศรสีหเทพตรวจสอบการเงนิก็
พบว่าเงนิหลวงขาดไป จงึสัง่กกัขงัเจา้เมอืงแพร่ไวจ้นกว่าจะหาเงนิมาชดใชใ้หค้รบภายใน ๒๔ ชัว่โมง 
เจา้นายบุตรหลานตอ้งหาเงนิมาชดใชจ้นครบ เจา้เมอืงแพร่จงึไดร้บัการปล่อยตวั 

นับเป็นการกระท าทีบ่บีคัน้จติใจและไม่ใหเ้กยีรตกินั นอกจากนัน้ยงัก าหนดอตัราการใช้
จ่ายเงนิของเจา้เมอืงแพรไ่ม่ใหจ้่ายฟุ่มเฟือย เพราะฐานะทางเศรษฐกจิตกต ่า จนกระทัง่ก าหนดใหใ้ชเ้งนิ
เพยีงเดอืนละ ๒,๐๐๐.- บาท และจะตอ้งขอยมืจากทอ้งพระคลงัก่อน 

ประการท่ีสอง เนื่องจากเงีย้วชาวเมอืงและราษฎรพืน้เมอืงใหก้ารสนับสนุนกองโจรเงีย้ว 
การโจมตเีมอืงแพร่ มใิช่มแีต่บรรดาเจา้นายเมอืงแพร่เทา่นัน้ทีส่นับสนุนพวกโจรเงีย้ว ชาวเมอืงกจ็บั
อาวุธขึน้ช่วยพวกกองโจรเงีย้วดว้ย ทัง้นี้ มสีาเหตสุบืเนื่องมาจากชาวเงีย้วซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยจาก     
รฐัฉานเขา้มาอาศยักระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในมณฑลพายพัเป็นเวลานานแลว้ พวกเงีย้วส่วนใหญ่มกั



 ๑๖ 

เป็นผูท้ ามาหากนิตามปกตแิละปะปนอยู่กบัชาวบา้นเมอืงแพร่ ท าใหม้คีวามสนิทสนมกนัเป็นอนัด ี เมื่อ
เกดิความทุกขย์ากล าบากใจจงึร่วมมอืสนับสนุนทนัท ี

 
 
 
 

การจดัรปูการปกครองเมืองแพร่ตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลของเมืองแพร่ 
ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ทางราชการไดป้ระกาศใหร้วมหวัเมอืงฝ่ายเหนือขึน้เป็นมณฑล โดยจดัให้

เมอืงแพร่ เมอืงน่าน เมอืงล าปาง รวมเป็นมณฑลเรยีกว่ามณฑลมหาราษฎรแ์ละใหต้ัง้ทีว่่าการมณฑล
ขึน้ทีจ่งัหวดัล าปาง 

ผูส้ าเรจ็ราชการมณฑล ๓ ท่าน คอื 
- มหาเสวกตร ีพระยาเพชรรตันราชสงคราม (เลือ่ง  ภูมริตัน) 
- จางวางตร ีพระยาไกรเพชรรตันสงคราม (ชม  โชตกิะพุกกะณะ) 
- มหาเสวกโท พระยาเดชานุชติ (หนา  บุนนาค) 
ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ทางราชการไดส้ัง่ใหร้วมมณฑลมหาราษฎรก์บัมณฑลพายพัดงัเดมิ มทีีว่่า

การมณฑลตัง้อยู่ทีเ่มอืงเชยีงใหม่ 
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ทางราชการยกเลกิการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล ประกาศใช ้    

พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิใหม่ โดยแบ่งเป็นภาคๆ เมอืงแพร่จดัอยู่ในภาคที ่ ๕ 
ทีท่ าการภาคตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัล าปาง ขึน้กบักระทรวงมหาดไทย 

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ทางราชการไดป้ระกาศยกเลกิการปกครองแบบภาค ใหท้กุจงัหวดั
ขึน้ตรงรฐับาลกลางทีก่รุงเทพมหานคร จนกระทัง่ถงึปัจจุบนั 

 
การจดัรปูการปกครองเมืองแพร่ในสมยัปัจจบุนั (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

ส่วนภมิูภาค จงัหวดัแพร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น ซึง่ม ี  
รายละเอยีด ดงันี้ 

 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ท่ีตัง้ห่างจากจงัหวดั 

เมอืงแพร ่ ๑๖ ๙๓ ทีต่ัง้จงัหวดั 
สงูเม่น 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 
เทศบาลเมอืงแพร ่   ๑  แห่ง 
สุขาภบิาล    ๙  แห่ง 
สภาต าบล    ๖๓ แห่ง 
 
 
 

ท่ีมา : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาค จงัหวดัแพร่. ปทุมธานี. โรงพมิพส์ถานสงเคราะหห์ญงิปาก
เกรด็, ๒๕๒๘ 

 


