ประวัติศาสตร์จงั หวัดลําพูน
๑. สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
ลําพูน เดิมชื่อ หริภุญชัย เดิมเป็ นถิน่ ฐานของเมงคบุตร (คือพวกชนเผ่าสกุลมอญใน
สุวรรณภูม ิ ภาคเหนืออันเป็ นสาขาหนึ่งของชนเผ่ามอญ เขมร จากมหาอาณาจักรพนม) พระพุทธองค์
ทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปจะบังเกิดนครหริภุญชัยขึน้ และเมือ่ พระองค์ปรินิพพานแล้วพระบรมสารีรกิ ธาตุ
จึงปรากฏขึน้ มาเอง
เมืองหริภุญชัย เป็ นเมืองโบราณเก่าแก่ทส่ี ุดในภาคเหนือ สร้างขึน้ ระหว่างแม่น้ํ า ๒ สาย
คือ แม่น้ําปิง และแม่น้ํ ากวง ความมุง่ หมายการสร้าง เพื่อเป็นแหล่งขยายอารยธรรมของอาณาจักรที่
รุง่ เรืองของละโว้ไปทางทิศเหนือ ไปสู่ชนทีอ่ าศัยอยูก่ ระจัดกระจายในบริเวณแถบนัน้

๒. สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลําพูนเป็ นเมืองเล็กทีม่ ไิ ด้ตงั ้ ขึน้ เพื่อขยายอิทธิพลทางอาณาจักร จึงถูกรังแกจากชุมชนที่
ใหญ่กว่าตลอดมา ทําให้อาณาจักรลานนาไทยทีอ่ ยูต่ รงกลางเปลีย่ นมือการปกครองหลายครัง้ และ
ตกอยูใ่ นอํานาจของพม่าและมอญเป็ นเวลานานถึง ๒๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๑๐๑-๒๓๑๗) พระเมืองแก้ว
ราชวงศ์เม็งราย ผูค้ รองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี ๑๓ ได้รอ้ื กําแพงเมืองหริภุญชัยเดิม และสร้างใหม่ให้แคบ
ลงซึง่ รวมอยูใ่ นอาณาจักรนครพิงค์ ต่อมา พ.ศ. ๒๒๗๒-๒๒๗๕ พม่าคุกคาม แคว้นลานนา เจ้ามหายศ
เมืองลําพูน ได้ยกกองทัพไปรบกับชาวลําปาง แพ้นายทิพย์ชา้ ง พรานป่าชาวบ้าน ปงยางคก (ต้น
ตระกูล ณ เชียงใหม่ ณ ลําพูน ณ ลําปาง และเชือ้ เจ็ดตน) ได้กลู้ าํ ปางพ้นจากอํานาจพม่า หลังจากนัน้ ปี
พ.ศ. ๒๓๐๔ โปมะยุงว่ น ยกกองทัพมาตีเชียงใหม่ (ขณะนัน้ ขึน้ ตรงต่อกรุงศรีอยุธยา) ได้แล้วเข้าครอง
เชียงใหม่ แต่พระยาลําพูนไม่ยอมขึน้ กับพม่าหนีมาอยูเ่ มืองพิชยั ในเวลาต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๐๖ พม่ายก
ทัพมาตีลาํ พูนแตก เจ้าเมืองไชยส้องสุมผูค้ นเข้าแย่งตีเมืองคืน แต่มกี ําลังน้อยกว่า จึงพ่ายแพ้ถูกฆ่าตาย
ปี พ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวเมืองลําพูนรวมกําลังเป็ นกบฎเข้ารบกับโปมะยุงว่ นทีเ่ ชียงใหม่ โปมะยุงว่ นหนีกลับ
เมืองอังวะพม่าส่งอะแซหวุ่นกีม้ าปราบลําพูนราบคาบในปี พ.ศ. ๒๓๐๙

๓. สมัยกรุงธนบุรี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราชดํารัสว่า ตราบใดทีพ่ ม่ายังมีอํานาจครอบงํา
แผ่นดินลานนาไทยอยู่ การป้องกันประเทศให้เป็ นเอกราชย่อมกระทําได้ยาก จึงตกลงพระทัยยกกองทัพ
ขึน้ มาทําศึกชิงนครพิงค์จากพม่าถึง ๒ ครัง้ คือเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๔ แต่ไม่สาํ เร็จ ครัง้ ทีส่ อง เมือ่ พ.ศ.
๒๓๑๗ ทรงได้รบั ความร่วมมือจากพญาจ่าบ้านกับเจ้ากาวิละยึดได้นครเชียงใหม่และหัวเมืองอื่นๆ เช่น
แพร่ ลําปาง ลําพูน และน่ าน โดยให้เจ้าศรีบุญมา อนุ ชาองค์น้อยเป็ นอุปราชของเจ้าบุรรี ตั น์
(อนุ ชา
ของเจ้ากาวิละ) อพยพชาวลําปาง เชียงใหม่ และเมืองยอง (ชาวเวียงยองทีอ่ ยูเ่ ขตตําบลเวียงยองใน
ปจั จุบนั ) มาอยูล่ าํ พูน ๑,๐๐๐ ครอบครัว

๒
๔. สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
อาณาจักรลานนาไทยซึง่ มีลําพูนรวมอยูด่ ว้ ยได้พน้ จากอํานาจของพม่าโดยสิน้ เชิง เมือ่
พ.ศ. ๒๓๔๕ โดยกองทัพไทยทําการขับไล่พม่าออกจากหัวเมืองต่างๆ ในลานนาไทย ถึงกระนัน้ ลําพูน
และหัวเมืองลานนาไทยก็ยงั คงตกเป็ นประเทศราชของกรุงเทพฯ มาทํานองเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา
ต่อมา พ.ศ. ๒๓๕๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ตงั ้ พระยาราชวงศ์คาํ ฝนั ้ เป็ นพระยาลําพูนไชย นับเป็ นเจ้าผูค้ รองนครลําพูนองค์แรก
ของลําพูน ซึง่ จะจัดลําดับได้ดงั นี้
๑. เจ้าคําฝนั ้ พ.ศ. ๒๓๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๓๕๘ ครองเมืองได้ ๑ ปี
๒. เจ้าบุญมา พ.ศ. ๒๓๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๓๗๐ ครองเมืองได้ ๑๒ ปี
๓. เจ้าน้อยอินทร์ (อิน่ ) พ.ศ. ๒๓๗๐ ถึง พ.ศ. ๒๓๘๑ ครองเมืองได้ ๙ ปี
๔. เจ้าน้อยคําตัน พ.ศ. ๒๓๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๓๘๔ ครองเมืองได้ ๓ ปี
๕. เจ้าน้อยธรรมลังกา พ.ศ. ๒๓๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๓๘๖ ครองเมืองได้ ๒ ปี
๖. เจ้าน้อยไชยลังการ พ.ศ. ๒๓๘๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๑๔ ครองเมืองได้ ๒๘ ปี
๗. เจ้าดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ (เจ้าดาวเรือง) ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๑๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๑
ครองเมืองได้ ๑๗ ปี
๘. เจ้าเหมพินทุไพจิตร (เจ้าคําหยาด) ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๘ ครองเมือง
ได้ ๗ ปี
๙. เจ้าอินทยงยศโชติ (เจ้าน้อยอินทยงยศ) ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๔
ครองเมืองได้ ๑๖ ปี
๑๐. พลตรีเจ้าจักรคําขจรศักดิ ์ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๖ ครองเมืองได้ ๓๒ ปี

๔. การจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จกั รี ได้ทรง
ประกาศรวมหัวเมืองต่างๆ ของอาณาจักรลานนาไทยเป็ นมณฑลพายัพ เป็ นส่วนหนึ่งในผืนแผ่นดิน
ของราชอาณาจักรไทย อาณาจักรลานนาไทยจึงสิน้ สภาพของการเป็ นประเทศราช พ้นจากการต้องส่ง
เครือ่ งราชบรรณาการคือ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ฯลฯ แล้วก็สญ
ู สิน้ ความเป็ นอาณาจักรลงด้วยเหมือนกัน
เว้นแต่ยงั คงมีเจ้าผูค้ รองนคร มีฐานันดรศักดิ ์เป็ น "เจ้า" เช่นเดียวกับในตอนทีเ่ ข้ารวมอยูใ่ นอํานาจของ
ไทยใหม่ๆ ผิดกันแต่เพียงในสมัยทีจ่ ดั ตัง้ เป็ นมณฑลขึน้ แล้วทางราชการได้แต่งตัง้ ข้าหลวงใหญ่ (ต่อมา
เปลีย่ นเป็ นสมุหเทศาภิบาลและโดยเฉพาะมณฑลพายัพเปลีย่ นเป็ นอุปราช)
มาดําเนินการปกครอง
และแต่งตัง้ เจ้าเมืองเข้าปฏิบตั ริ าชการแทนเจ้าผูค้ รองนคร (ซึง่ เรียกกันว่าเจ้าหลวง) ทัง้ นี้ตงั ้ แต่ประมาณ
พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็ นต้นมา สําหรับตําแหน่ งเจ้าผูค้ รองนครนัน้ ถือว่าเป็ นตําแหน่ งมีเกียรติ และมีเจ้าผูค้ รอง
นครขึน้ ทุกๆ จังหวัดในมณฑลพายัพ ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มเี จ้าผูค้ รองนครๆ มาสิน้ สุดลง
ภายหลังการเปลีย่ นแปลงระบบการปกครองประเทศเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกตําแหน่ งเจ้าผูค้ รองนคร
เสียทัง้ หมดไม่แต่งตัง้ ขึน้ ใหม่อกี ในเมือ่ เจ้าผูค้ รองนครนัน้ พิราลัยลง

๓
๖. การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมือง เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็นจังหวัด
และอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วยบริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัด และกรมการ
จังหวัดเป็ นผูบ้ ริหารเมือ่ ก่อนเปลีย่ นแปลงการปกครองนอกจากจะแบ่งเขตการปกครองเป็ นจังหวัด และ
อําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นมณฑลอีกด้วย เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย
เหตุที่ยกเลิ กมณฑลน่ าจะเนื่ องจาก
1) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน
สามารถทีจ่ ะสังการและ
่
ตรวจตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
2) เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
3) เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
4) รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑล เพือ่ ให้จงั หวัดมีอาํ นาจนันเอง
่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับจังหวัด ดังนี้
๑) จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล จังหวัดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยระเบียบการบริหาร
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒) อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่คณะกรมการจังหวัดนัน้
ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓) ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด
ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูท้ ม่ี อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัยประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕
โดยจัดระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมภิ าคเป็ น
๑) จังหวัด
๒) อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบและ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้

๔
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