
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัลาํพนู 

 

๑. สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

ลาํพนู เดมิชื่อ หรภุิญชยั เดมิเป็นถิน่ฐานของเมงคบุตร  (คอืพวกชนเผ่าสกุลมอญใน

สุวรรณภูม ิ ภาคเหนืออนัเป็นสาขาหน่ึงของชนเผ่ามอญ เขมร จากมหาอาณาจกัรพนม) พระพุทธองค์

ทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปจะบงัเกดินครหรภุิญชยัขึน้ และเมือ่พระองคป์รนิิพพานแลว้พระบรมสารรีกิธาตุ

จงึปรากฏขึน้มาเอง 

เมอืงหรภุิญชยั เป็นเมอืงโบราณเก่าแก่ทีสุ่ดในภาคเหนือ สรา้งขึน้ระหว่างแมน้ํ่า ๒ สาย 

คอื แมน้ํ่าปิง และแมน้ํ่ากวง ความมุง่หมายการสรา้ง เพื่อเป็นแหล่งขยายอารยธรรมของอาณาจกัรที ่ 

รุง่เรอืงของละโวไ้ปทางทศิเหนือ ไปสู่ชนทีอ่าศยัอยูก่ระจดักระจายในบรเิวณแถบนัน้ 

 

๒. สมยักรงุศรีอยธุยา 

ลาํพนูเป็นเมอืงเลก็ทีม่ไิดต้ัง้ขึน้เพื่อขยายอทิธพิลทางอาณาจกัร จงึถูกรงัแกจากชุมชนที่

ใหญ่กว่าตลอดมา ทาํใหอ้าณาจกัรลานนาไทยทีอ่ยูต่รงกลางเปลีย่นมอืการปกครองหลายครัง้ และ    

ตกอยูใ่นอํานาจของพม่าและมอญเป็นเวลานานถงึ ๒๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๑๐๑-๒๓๑๗) พระเมอืงแกว้ 

ราชวงศเ์มง็ราย ผูค้รองนครเชยีงใหม ่องคท์ี ่ ๑๓ ไดร้ือ้กําแพงเมอืงหรภุิญชยัเดมิ และสรา้งใหมใ่หแ้คบ

ลงซึง่รวมอยูใ่นอาณาจกัรนครพงิค ์ต่อมา พ.ศ. ๒๒๗๒-๒๒๗๕ พมา่คุกคาม แควน้ลานนา เจา้มหายศ

เมอืงลาํพนู ไดย้กกองทพัไปรบกบัชาวลาํปาง แพน้ายทพิยช์า้ง พรานป่าชาวบา้น ปงยางคก (ตน้

ตระกูล ณ เชยีงใหม ่ณ ลาํพนู ณ ลาํปาง และเชือ้เจด็ตน) ไดกู้ล้าํปางพน้จากอํานาจพมา่ หลงัจากนัน้ปี 

พ.ศ. ๒๓๐๔ โปมะยงุว่น ยกกองทพัมาตเีชยีงใหม ่ (ขณะนัน้ขึน้ตรงต่อกรงุศรอียธุยา) ไดแ้ลว้เขา้ครอง

เชยีงใหม ่ แต่พระยาลาํพนูไมย่อมขึน้กบัพมา่หนีมาอยูเ่มอืงพชิยั ในเวลาต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๐๖ พม่ายก

ทพัมาตลีาํพูนแตก เจา้เมอืงไชยสอ้งสุมผูค้นเขา้แยง่ตเีมอืงคนื แต่มกีําลงัน้อยกว่า จงึพ่ายแพถู้กฆ่าตาย 

ปี พ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวเมอืงลาํพนูรวมกําลงัเป็นกบฎเขา้รบกบัโปมะยงุว่นทีเ่ชยีงใหม ่ โปมะยงุว่นหนีกลบั

เมอืงองัวะพมา่ส่งอะแซหวุ่นกีม้าปราบลาํพูนราบคาบในปี พ.ศ. ๒๓๐๙ 

 

๓. สมยักรงุธนบรีุ 

สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ทรงมพีระราชดาํรสัว่า ตราบใดทีพ่มา่ยงัมอีํานาจครอบงาํ

แผ่นดนิลานนาไทยอยู ่การป้องกนัประเทศใหเ้ป็นเอกราชยอ่มกระทาํไดย้าก จงึตกลงพระทยัยกกองทพั

ขึน้มาทําศกึชงินครพงิคจ์ากพมา่ถงึ ๒ ครัง้ คอืเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๔ แต่ไมส่าํเรจ็ ครัง้ทีส่อง เมือ่ พ.ศ. 

๒๓๑๗ ทรงไดร้บัความรว่มมอืจากพญาจ่าบา้นกบัเจา้กาวลิะยดึไดน้ครเชยีงใหมแ่ละหวัเมอืงอื่นๆ เช่น 

แพร ่ลาํปาง ลาํพนู และน่าน โดยใหเ้จา้ศรบุีญมา อนุชาองคน้์อยเป็นอุปราชของเจา้บุรรีตัน์      (อนุชา

ของเจา้กาวลิะ) อพยพชาวลาํปาง เชยีงใหม ่ และเมอืงยอง (ชาวเวยีงยองทีอ่ยูเ่ขตตําบลเวยีงยองใน

ปจัจบุนั)  มาอยูล่าํพนู ๑,๐๐๐ ครอบครวั 



 ๒ 

๔. สมยักรงุรตันโกสินทร ์

อาณาจกัรลานนาไทยซึง่มลีําพนูรวมอยูด่ว้ยไดพ้น้จากอํานาจของพมา่โดยสิน้เชงิ เมือ่ 

พ.ศ. ๒๓๔๕  โดยกองทพัไทยทําการขบัไล่พม่าออกจากหวัเมอืงต่างๆ ในลานนาไทย ถงึกระนัน้ลาํพนู

และหวัเมอืงลานนาไทยกย็งัคงตกเป็นประเทศราชของกรงุเทพฯ มาทาํนองเดยีวกบัสมยักรงุศรอียธุยา 

ต่อมา พ.ศ. ๒๓๕๗ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั  ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้

โปรดกระหมอ่มใหต้ัง้พระยาราชวงศค์าํฝ ัน้ เป็นพระยาลําพนูไชย นบัเป็นเจา้ผูค้รองนครลาํพูนองคแ์รก

ของลาํพนู ซึง่จะจดัลาํดบัไดด้งัน้ี 

๑. เจา้คาํฝ ัน้ พ.ศ. ๒๓๕๗ ถงึ พ.ศ. ๒๓๕๘ ครองเมอืงได ้๑ ปี 

๒. เจา้บุญมา พ.ศ. ๒๓๕๘ ถงึ พ.ศ. ๒๓๗๐ ครองเมอืงได ้๑๒ ปี 

๓. เจา้น้อยอนิทร ์(อิน่) พ.ศ. ๒๓๗๐ ถงึ พ.ศ. ๒๓๘๑ ครองเมอืงได ้๙ ปี 

๔. เจา้น้อยคาํตนั พ.ศ. ๒๓๘๑ ถงึ พ.ศ. ๒๓๘๔ ครองเมอืงได ้๓ ปี 

๕. เจา้น้อยธรรมลงักา พ.ศ. ๒๓๘๔ ถงึ พ.ศ. ๒๓๘๖ ครองเมอืงได ้๒ ปี 

๖. เจา้น้อยไชยลงัการ พ.ศ. ๒๓๘๖ ถงึ พ.ศ. ๒๔๑๔ ครองเมอืงได ้๒๘ ปี 

๗. เจา้ดาราดเิรกรตัน์ไพโรจน์ (เจา้ดาวเรอืง) ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๑๔ ถงึ พ.ศ. ๒๔๓๑    

ครองเมอืงได ้๑๗ ปี 

๘. เจา้เหมพนิทุไพจติร (เจา้คาํหยาด) ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๑ ถงึ พ.ศ. ๒๔๓๘ ครองเมอืง  

ได ้๗ ปี 

๙. เจา้อนิทยงยศโชต ิ (เจา้น้อยอนิทยงยศ) ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๘ ถงึ พ.ศ. ๒๔๕๔        

ครองเมอืงได ้๑๖ ปี 

๑๐. พลตรเีจา้จกัรคาํขจรศกัดิ ์ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๕๔ ถงึ พ.ศ. ๒๔๘๖ ครองเมอืงได ้๓๒ ปี 

 

๔. การจดัรปูแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๕ แห่งราชวงศจ์กัร ี ไดท้รง

ประกาศรวมหวัเมอืงต่างๆ  ของอาณาจกัรลานนาไทยเป็นมณฑลพายพั เป็นส่วนหน่ึงในผนืแผ่นดนิ

ของราชอาณาจกัรไทย อาณาจกัรลานนาไทยจงึสิน้สภาพของการเป็นประเทศราช พน้จากการตอ้งส่ง

เครือ่งราชบรรณาการคอื ตน้ไมท้อง ตน้ไมเ้งนิ ฯลฯ แลว้กส็ญูสิน้ความเป็นอาณาจกัรลงดว้ยเหมอืนกนั 

เวน้แต่ยงัคงมเีจา้ผูค้รองนคร มฐีานันดรศกัดิเ์ป็น "เจา้" เช่นเดยีวกบัในตอนทีเ่ขา้รวมอยูใ่นอํานาจของ

ไทยใหม่ๆ  ผดิกนัแต่เพยีงในสมยัทีจ่ดัตัง้เป็นมณฑลขึน้แลว้ทางราชการไดแ้ต่งตัง้ขา้หลวงใหญ่ (ต่อมา

เปลีย่นเป็นสมหุเทศาภบิาลและโดยเฉพาะมณฑลพายพัเปลีย่นเป็นอุปราช)  มาดําเนินการปกครอง 

และแต่งตัง้เจา้เมอืงเขา้ปฏบิตัริาชการแทนเจา้ผูค้รองนคร (ซึง่เรยีกกนัว่าเจา้หลวง) ทัง้น้ีตัง้แต่ประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นตน้มา สาํหรบัตําแหน่งเจา้ผูค้รองนครนัน้ ถอืว่าเป็นตําแหน่งมเีกยีรต ิและมเีจา้ผูค้รอง

นครขึน้ทุกๆ จงัหวดัในมณฑลพายพั ยกเวน้จงัหวดัแมฮ่่องสอนไม่มเีจา้ผูค้รองนครๆ มาสิน้สุดลง   

ภายหลงัการเปลีย่นแปลงระบบการปกครองประเทศเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ยบุเลกิตําแหน่งเจา้ผูค้รองนคร

เสยีทัง้หมดไมแ่ต่งตัง้ขึน้ใหมอ่กี ในเมือ่เจา้ผูค้รองนครนัน้พริาลยัลง 



 ๓ 

 

๖. การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตย พ.ศ. ๒๔๗๖ มกีารจดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภมูภิาคออกเป็นจงัหวดั

และอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วยบรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดั และกรมการ

จงัหวดัเป็นผูบ้รหิารเมือ่ก่อนเปลีย่นแปลงการปกครองนอกจากจะแบ่งเขตการปกครองเป็นจงัหวดั และ

อําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ

ระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี  

 

เหตท่ีุยกเลิกมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

1) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและ     

ตรวจตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

2) เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

3) เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั  จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

4) รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ  มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภมูภิาค

ยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑล เพือ่ใหจ้งัหวดัมอีาํนาจนัน่เอง 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตั ิ ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึง ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดั ดงัน้ี 

๑) จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล จงัหวดัตามพระราชบญัญตั ิ ว่าดว้ยระเบยีบการบรหิาร

แห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒) อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่คณะกรมการจงัหวดันัน้ 

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓) ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูท้ีม่อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ  

แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

 ต่อมามกีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนยัประกาศ

ของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘      ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕        โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการ

ส่วนภมูภิาคเป็น 

๑) จงัหวดั 

๒) อําเภอ 

 จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ยบุและ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ     

ผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 
  



 ๔ 
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