
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัล าพนู 
 

๑. สมยัก่อนกรงุศรีอยุธยา 
ล ำพนู เดมิชื่อ หรภิุญชยั เดมิเป็นถิน่ฐำนของเมงคบุตร  (คอืพวกชนเผ่ำสกุลมอญใน

สุวรรณภูม ิ ภำคเหนอือนัเป็นสำขำหนึ่งของชนเผ่ำมอญ เขมร จำกมหำอำณำจกัรพนม) พระพุทธองค์
ทรงพยำกรณ์ว่ำ ต่อไปจะบงัเกดินครหรภิุญชยัขึน้ และเมื่อพระองค์ปรนิพิพำนแลว้พระบรมสำรรีกิธำตุ
จงึปรำกฏขึน้มำเอง 

เมอืงหรภิุญชยั เป็นเมอืงโบรำณเก่ำแก่ทีสุ่ดในภำคเหนือ สรำ้งขึน้ระหว่ำงแม่น ้ำ ๒ สำย 
คอื แม่น ้ำปิง และแม่น ้ำกวง ควำมมุ่งหมำยกำรสรำ้ง เพื่อเป็นแหล่งขยำยอำรยธรรมของอำณำจกัรที ่ 
รุ่งเรอืงของละโวไ้ปทำงทศิเหนือ ไปสู่ชนทีอ่ำศยัอยูก่ระจดักระจำยในบรเิวณแถบนัน้ 

 
๒. สมยักรงุศรีอยุธยา 

ล ำพนูเป็นเมอืงเลก็ทีม่ไิดต้ัง้ขึน้เพือ่ขยำยอทิธพิลทำงอำณำจกัร จงึถูกรงัแกจำกชุมชนที่
ใหญ่กว่ำตลอดมำ ท ำใหอ้ำณำจกัรลำนนำไทยทีอ่ยู่ตรงกลำงเปลีย่นมอืกำรปกครองหลำยครัง้ และ    
ตกอยู่ในอ ำนำจของพม่ำและมอญเป็นเวลำนำนถงึ ๒๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๑๐๑-๒๓๑๗) พระเมอืงแกว้ 
รำชวงศ์เมง็รำย ผูค้รองนครเชยีงใหม ่องคท์ี ่ ๑๓ ไดร้ือ้ก ำแพงเมอืงหรภิุญชยัเดมิ และสรำ้งใหม่ใหแ้คบ
ลงซึง่รวมอยู่ในอำณำจกัรนครพงิค ์ตอ่มำ พ.ศ. ๒๒๗๒-๒๒๗๕ พม่ำคุกคำม แควน้ลำนนำ เจำ้มหำยศ
เมอืงล ำพนู ไดย้กกองทพัไปรบกบัชำวล ำปำง แพน้ำยทพิยช์ำ้ง พรำนป่ำชำวบำ้น ปงยำงคก (ตน้
ตระกูล ณ เชยีงใหม่ ณ ล ำพนู ณ ล ำปำง และเชือ้เจด็ตน) ไดกู้ล้ ำปำงพน้จำกอ ำนำจพมำ่ หลงัจำกนัน้ปี 
พ.ศ. ๒๓๐๔ โปมะยุง่วน ยกกองทพัมำตเีชยีงใหม่ (ขณะนัน้ขึน้ตรงต่อกรุงศรอียุธยำ) ไดแ้ลว้เขำ้ครอง
เชยีงใหม ่ แต่พระยำล ำพนูไมย่อมขึน้กบัพมำ่หนีมำอยู่เมอืงพชิยั ในเวลำตอ่มำปี พ.ศ. ๒๓๐๖ พมำ่ยก
ทพัมำตลี ำพนูแตก เจำ้เมอืงไชยสอ้งสุมผูค้นเขำ้แย่งตเีมอืงคนื แต่มกี ำลงัน้อยกว่ำ จงึพำ่ยแพถู้กฆ่ำตำย 
ปี พ.ศ. ๒๓๐๘ ชำวเมอืงล ำพนูรวมก ำลงัเป็นกบฎเขำ้รบกบัโปมะยงุ่วนทีเ่ชยีงใหม่ โปมะยุง่วนหนีกลบั
เมอืงองัวะพมำ่ส่งอะแซหวุ่นกีม้ำปรำบล ำพนูรำบคำบในปี พ.ศ. ๒๓๐๙ 

 
๓. สมยักรงุธนบุรี 

สมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิมหำรำช ทรงมพีระรำชด ำรสัว่ำ ตรำบใดทีพ่มำ่ยงัมอี ำนำจครอบง ำ
แผ่นดนิลำนนำไทยอยู่ กำรป้องกนัประเทศใหเ้ป็นเอกรำชยอ่มกระท ำไดย้ำก จงึตกลงพระทยัยกกองทพั
ขึน้มำท ำศกึชงินครพงิคจ์ำกพมำ่ถงึ ๒ ครัง้ คอืเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๔ แต่ไมส่ ำเรจ็ ครัง้ทีส่อง เมื่อ พ.ศ. 
๒๓๑๗ ทรงไดร้บัควำมร่วมมอืจำกพญำจำ่บำ้นกบัเจำ้กำวลิะยดึไดน้ครเชยีงใหม่และหวัเมอืงอื่นๆ เช่น 
แพร่ ล ำปำง ล ำพนู และน่ำน โดยใหเ้จำ้ศรบีุญมำ อนุชำองคน์อ้ยเป็นอุปรำชของเจำ้บุรรีตัน์      (อนุชำ
ของเจำ้กำวลิะ) อพยพชำวล ำปำง เชยีงใหม ่ และเมอืงยอง (ชำวเวยีงยองทีอ่ยู่เขตต ำบลเวยีงยองใน
ปัจจุบนั)  มำอยู่ล ำพนู ๑,๐๐๐ ครอบครวั 



 ๒ 

๔. สมยักรงุรตันโกสินทร ์
อำณำจกัรลำนนำไทยซึง่มลี ำพนูรวมอยู่ดว้ยไดพ้น้จำกอ ำนำจของพม่ำโดยสิน้เชงิ เมื่อ 

พ.ศ. ๒๓๔๕  โดยกองทพัไทยท ำกำรขบัไล่พม่ำออกจำกหวัเมอืงต่ำงๆ ในลำนนำไทย ถงึกระนัน้ล ำพนู
และหวัเมอืงลำนนำไทยกย็งัคงตกเป็นประเทศรำชของกรุงเทพฯ มำท ำนองเดยีวกบัสมยักรงุศรอียุธยำ 

ต่อมำ พ.ศ. ๒๓๕๗ พระบำทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลำ้นภำลยั  ทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้
โปรดกระหม่อมใหต้ัง้พระยำรำชวงศ์ค ำฝัน้ เป็นพระยำล ำพนูไชย นับเป็นเจำ้ผูค้รองนครล ำพนูองคแ์รก
ของล ำพนู ซึง่จะจดัล ำดบัไดด้งันี้ 

๑. เจำ้ค ำฝัน้ พ.ศ. ๒๓๕๗ ถงึ พ.ศ. ๒๓๕๘ ครองเมอืงได ้๑ ปี 
๒. เจำ้บุญมำ พ.ศ. ๒๓๕๘ ถงึ พ.ศ. ๒๓๗๐ ครองเมอืงได ้๑๒ ปี 
๓. เจำ้น้อยอนิทร ์(อิน่) พ.ศ. ๒๓๗๐ ถงึ พ.ศ. ๒๓๘๑ ครองเมอืงได ้๙ ปี 
๔. เจำ้น้อยค ำตนั พ.ศ. ๒๓๘๑ ถงึ พ.ศ. ๒๓๘๔ ครองเมอืงได ้๓ ปี 
๕. เจำ้น้อยธรรมลงักำ พ.ศ. ๒๓๘๔ ถงึ พ.ศ. ๒๓๘๖ ครองเมอืงได ้๒ ปี 
๖. เจำ้น้อยไชยลงักำร พ.ศ. ๒๓๘๖ ถงึ พ.ศ. ๒๔๑๔ ครองเมอืงได ้๒๘ ปี 
๗. เจำ้ดำรำดเิรกรตัน์ไพโรจน์ (เจำ้ดำวเรอืง) ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๑๔ ถงึ พ.ศ. ๒๔๓๑    

ครองเมอืงได ้๑๗ ปี 
๘. เจำ้เหมพนิทไุพจติร (เจำ้ค ำหยำด) ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๑ ถงึ พ.ศ. ๒๔๓๘ ครองเมอืง  

ได ้๗ ปี 
๙. เจำ้อนิทยงยศโชต ิ (เจำ้นอ้ยอนิทยงยศ) ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๘ ถงึ พ.ศ. ๒๔๕๔        

ครองเมอืงได ้๑๖ ปี 
๑๐. พลตรเีจำ้จกัรค ำขจรศกัดิ ์ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๕๔ ถงึ พ.ศ. ๒๔๘๖ ครองเมอืงได ้๓๒ ปี 
 

๔. การจดัรปูแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 
ในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั รชักำลที ่ ๕ แห่งรำชวงศ์จกัร ี ไดท้รง

ประกำศรวมหวัเมอืงตำ่งๆ  ของอำณำจกัรลำนนำไทยเป็นมณฑลพำยพั เป็นส่วนหนึ่งในผนืแผ่นดนิ
ของรำชอำณำจกัรไทย อำณำจกัรลำนนำไทยจงึสิน้สภำพของกำรเป็นประเทศรำช พน้จำกกำรตอ้งสง่
เครื่องรำชบรรณำกำรคอื ตน้ไมท้อง ตน้ไมเ้งนิ ฯลฯ แลว้กส็ญูสิน้ควำมเป็นอำณำจกัรลงดว้ยเหมอืนกนั 
เวน้แต่ยงัคงมเีจำ้ผูค้รองนคร มฐีำนนัดรศกัดิเ์ป็น "เจำ้" เชน่เดยีวกบัในตอนทีเ่ขำ้รวมอยูใ่นอ ำนำจของ
ไทยใหม่ๆ ผดิกนัแต่เพยีงในสมยัทีจ่ดัตัง้เป็นมณฑลขึน้แลว้ทำงรำชกำรไดแ้ต่งตัง้ขำ้หลวงใหญ่ (ต่อมำ
เปลีย่นเป็นสมหุเทศำภบิำลและโดยเฉพำะมณฑลพำยพัเปลีย่นเป็นอุปรำช)  มำด ำเนินกำรปกครอง 
และแต่งตัง้เจำ้เมอืงเขำ้ปฏบิตัริำชกำรแทนเจำ้ผูค้รองนคร (ซึง่เรยีกกนัว่ำเจำ้หลวง) ทัง้นี้ตัง้แต่ประมำณ 
พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นตน้มำ ส ำหรบัต ำแหน่งเจำ้ผูค้รองนครนัน้ ถอืว่ำเป็นต ำแหน่งมเีกยีรต ิและมเีจำ้ผูค้รอง
นครขึน้ทุกๆ จงัหวดัในมณฑลพำยพั ยกเวน้จงัหวดัแมฮ่่องสอนไมม่เีจำ้ผูค้รองนครๆ มำสิน้สุดลง   
ภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงระบบกำรปกครองประเทศเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลกิต ำแหน่งเจำ้ผูค้รองนคร
เสยีทัง้หมดไม่แต่งตัง้ขึน้ใหม่อกี ในเมื่อเจำ้ผูค้รองนครนัน้พริำลยัลง 



 ๓ 

 
๖. การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

กำรปรบัปรุงระเบยีบกำรปกครองหวัเมอืง เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงกำรปกครองประเทศมำ
เป็นระบอบประชำธปิไตย พ.ศ. ๒๔๗๖ มกีำรจดัระเบยีบรำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำคออกเป็นจงัหวดั
และอ ำเภอ จงัหวดัมฐีำนะเป็นหน่วยบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ มขีำ้หลวงประจ ำจงัหวดั และกรมกำร
จงัหวดัเป็นผูบ้รหิำรเมื่อก่อนเปลีย่นแปลงกำรปกครองนอกจำกจะแบ่งเขตกำรปกครองเป็นจงัหวดั และ
อ ำเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมื่อไดม้กีำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบรำชกำรบรหิำรแห่งรำชอำณำจกัรสยำม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี  

 
เหตุท่ียกเลิกมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

1) กำรคมนำคมสือ่สำรสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่ำแต่ก่อน สำมำรถทีจ่ะสัง่กำรและ     
ตรวจตรำสอดสอ่งไดท้ัว่ถงึ 

2) เพื่อประหยดัค่ำใชจ้่ำยของประเทศใหน้อ้ยลง 
3) เหน็ว่ำหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั  จงัหวดัรำยงำนกจิกำรตอ่มณฑล มณฑล

รำยงำนตอ่กระทรวง เป็นกำรชกัชำ้โดยไม่จ ำเป็น 
4) รฐับำลในสมยัเปลีย่นแปลงกำรปกครองใหม่ๆ มนีโยบำยทีจ่ะใหอ้ ำนำจแก่ส่วนภูมภิำค

ยิง่ขึน้ และกำรทียุ่บมณฑล เพือ่ใหจ้งัหวดัมอี ำนำจนัน่เอง 
 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับำลไดอ้อกพระรำชบญัญตั ิ ระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิอกี
ฉบบัหนึ่ง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดั ดงันี้ 

๑) จงัหวดัมฐีำนะเป็นนิตบิุคคล จงัหวดัตำมพระรำชบญัญตั ิ ว่ำดว้ยระเบยีบกำรบรหิำร
แห่งรำชอำณำจกัรสยำม พ.ศ. ๒๔๗๖ หำมฐีำนะเป็นนิตบิุคคลไม่ 

๒) อ ำนำจบรหิำรในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคล ไดแ้กค่ณะกรมกำรจงัหวดันัน้ 
ไดเ้ปลีย่นแปลงมำอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 

๓) ในฐำนะของคณะกรมกำรจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูท้ีม่อี ำนำจหนำ้ที่บรหิำรรำชกำร  
แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลำยเป็นคณะเจำ้หนำ้ทีท่ีป่รกึษำของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

 ต่อมำมกีำรแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิตำมนัยประกำศ
ของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘      ลงวนัที ่๒๙ กนัยำยน ๒๕๑๕        โดยจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำร
ส่วนภูมภิำคเป็น 

๑) จงัหวดั 
๒) อ ำเภอ 

 จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลำยๆ อ ำเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีำนะเป็นนิตบิุคคล กำรตัง้ยุบและ
เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้รำเป็นพระรำชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรมกำรจงัหวดัเป็นทีป่รกึษำของ     
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 
  



 ๔ 
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