
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

          พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด ารงราชานุภาพ 
เ สนาบดี ก ร ะทร ว งมหาด ไทย  รั บพร ะร าช โ อ งก า ร               
ใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ต าบลแขวงเวียง
เหนือ เมืองนครล าปาง มีอาณาเขตท้องที่กว้างขวางพลเมือง
มาก โปรดเกล้าฯ ให้จัดแบ่งแขวงเวียงเหนือออกอีกแขวงหนึ่ง 
คือ แบ่งแคว้น หางสัตว์ 1 บันเง้า 1 ยางคก 1 แม่ปุ้ม 1 แม่
สัน 1 เมืองยาว 1 ป่าไค้ 1 และหนองหล่ม 1 รวม 8 แคว้น 
ตั้งขึ้นเป็นแขวงหนึ่งเรียกว่า แขวงหางสัตว์ ตั้งที่ว่าการแขวงที่
บ้านหางสัตว์ โปรดเกล้าฯ ให้นายพ่วงมหาดเล็ก เป็นนาย
แขวงหางสัตว์ รับราชการตามต าแหน่งสืบไป ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็ น  อ า เ ภอห้ า งฉั ต ร เมื่ อ  5  ตุ ล าคม รั ตน โกสิ นทร์             
ศก 128 
 
สถานที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร 
          หลังเดิม ตั้งอยู่เลขที่ 314 ถนนจามเทวี หมู่ที่ 1 
ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ปัจจุบันเป็นที่
ท าการของส านกงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง ห่างจากตัวเมืองล าปาง โดยทางรถไฟ 13 กม. 
โดยทางรถยนต์สายล าปาง - เชียงใหม่ 16 กม. อ าเภอ                
ห้างฉัตร ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองล าปาง เทือกเขา
ขุนตาลที่สูงใหญ่ขวางกั้นเขตจังหวัด ระหว่างล าปางและ
ล าพูน 

ว่าด้วยชื่อ “ฮ่างสัต” ชื่อเก่าของอ าเภอห้างฉัตร 
          ค าว่า ฮ่างสัต เป็นส าเนียงของคนในท้องถิ่น “ห้างสัตว์” ก็ได้ 
แต่ในสมัยหนึ่งเริ่มยกฐานะต าบลดังกล่าวเป็นที่ตั้งอ าเภอ ได้เขียนช่ือ
อ าเภอนี้ว่า  อ า เภอหางสัตว์  ได้รับใบบอกเจ้าผู้ครองนคร และ
เค้าสนามหลวงนครล าปางว่า เจ้าราชบุตร และก านันผู้ใหญ่บ้านราษฎร
อ าเภอหางสัตว์ ได้บริจาคทรัพย์และไม้จัดการสร้างที่ว่าการอ าเภอ                 
หางสัตว์ขึ้นหลังหนึ่งใช้ไม้กระยาเลย โดยกว้าง 6 วา ยาว 7 วา 2 ศอก                        
มีห้องด้านหน้าและด้านหลังละ 4 ด้าน ห้องด้านข้างทั้งสองด้านๆละ 5 
ห้อง ห้องกลางกว้าง 3 วา ยาว 4 วา และมีมุกกว้าง 2 วา ยาว 3 วา มี
บันไดขึ้นตรงหน้ามุข 2 ข้าง ข้างด้านหลังกว้าง 1 วา ยาว 1 วา 2 ศอก               
เป็นการแล้วเสร็จสิ้นเงิน 823 บาท 50 สตางค์ และได้ท าบุญเปิดที่ว่า
การอ าเภอท าการต่อไป 
          กระทรวงมหาดไทยพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท มี
พระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมว่า ทรงอนุโมทนา
ในส่วนกุศลและรับที่ว่าการอ าเภอหลังนี้ไว้ใช้ในราชการต่อไปแล้ว 
          เมื่อปี 2538 ท่ีว่าการอ าเภอห้างฉัตร ได้ย้ายที่ท าการใหม่และ
ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ต.เวียงตาล   อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง ถ.ล าปาง - 
เชียงใหม่ โดยอาคารส านักงานท่ีว่าการอ าเภอห้างฉัตร (หลังเก่า) ใช้เป็น                
ที่ท าการของสุ ขาภิบาลห้า งฉั ตร  และต่ อมาได้ จัดตั้ งขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
          อาคารส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร เริ่มจากนโยบายของ
นายจรัญ  วงศ์สวัสดิ์ เมื่อปี 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการบริการประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนา
ศักยภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศ 
ตลอดจนเพื่อการรองรับภารกิจการถ่ายโอนอ านาจ แต่ตัวอาคารเดิม
ทรุ ด โทรมจึ ง ไ ด้ ท า การออกแบบและก่ อสร้ า ง ใหม่ ในวง เ งิน 
31,005,000 บาท และปัจจุบันอาคารส านักงานเทศบาลต าบล            
ห้างฉัตร ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้บริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ และบริการอื่นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 
 

 
 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ 
ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 

 
แหล่งท่องเที่ยว 

ทำงประวัตศิำสตร์ 
“ศำลเจ้ำพ่อขุนตำน” 
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แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

“เจ้าพ่อขุนตาน” 
      มีการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อขุนตาน   
(พญาเบิก) ว่า “ในปี พ.ศ. ๑๘๑๔ ครั้งพญายีบาเป็น             
เจ้าเมืองนครหริภุญชัย (ล าพูน) ก็ได้ให้พญาเบิกราชบุตร
ในฐานะยุพราชไปครองเมืองเขลางค์นคร (ล าปาง) 
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๑๘๒๔ กองทัพพญามังรายเจ้าเมือง
เชียงรายและเจ้าเมืองฝางได้ยกไพร่พลมาตีเมืองหริภุญชัย
แตกและยึดเมืองได้พญายีบาจึงเสด็จหนีไปพ่ึงพญาเบิก            
ผู้เป็นราชบุตรที่เมืองเขลางค์นคร พญาเบิกจึงสะสมไร่พล
ไว้ป้องกันเมืองจึงไปสร้างเมืองต้านศึกในพ้ืนที่เขตอ าเภอ
ห้างฉัตร เมืองนั้นมีนามว่า เวียงต้านหรือเวียงตาลใน
ปัจจุบัน การสู้รบที่เมืองต้านศึกท าให้พญาเบิกพ่ายแพ้ 
เสียทัพอย่างสิ้นเชิง จึงถูกจับได้ก็ไม่อาจใช้ศาสตราวุธใด 
ๆ ปลงพระชนม์ได้เนื่องจากคงกระพันชาตรีเป็นที่ยิ่ง                 
ทหารจึ งน า ตั วพญา เบิ ก ไปขุ ดหลุ มฝั งทั้ ง เ ป็ นจน
สิ้นพระชนม์” (ท่ีมา นายอุดม สืบหล้า ) 
      จากประวัติศาสตร์นี้จึงท าให้มีการสร้างอุทยาน
ประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) ที่ต าบลเวียงตาล 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง และสร้าง “ศาลเจ้าพ่อขุน
ตาล” ในพ้ืนที่หมู่บ้านห้างฉัตรเหนือ อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อและความ
ศรัทธารวมถึงเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของชาวบ้านในอ าเภอ
ห้างฉัตร 
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นอกจากสถานที่ ท า งประวั ติ ศาสตร์ แล้ วยั ง มี
วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาน เนื่องจาก
ชาวบ้านในอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มีวัฒนธรรม
ประเพณีพิธีกรรมที่ยึดเอาเจ้าพ่อขุนตานเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนยังคงรักษาและสืบทอดประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาน ซึ่งบางประเพณีก็ไม่มีการ
ประกอบพิธีกรรมหรือประเพณีนี้ที่ไหนอีกแล้วมีแค่ในอ าเภอ
ห้างฉัตร ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมเหล่านี้ได้มีการสืบทอดกัน
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ พิธีกรรมไขประตูดอยเป็น
ภูมิปัญญาแห่งการจัดการน้ า พิธีกรรมเลี้ยงห้วยเลี้ยงฮ่อง
เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พิธีกรรมหลงใหม่
และวังอ่ีนาเป็นพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นภูมิ
ปัญญาแห่งการเก็บน้ าไว้ ใช้ ในฤดูแล้งพิธีแห่ช้างเผือก                   
เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
อ่อนน้อมถ่อมตนบนความเชื่อความศรัทธามานับหลายร้อย
ปี รวมถึงพิธีแห่หอผ้า ประเพณีวัดดอยนาย(ปางม่วง) และ
สุดท้ายคือประเพณีแห่บอกไฟ 


