
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัพะเยา 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

พระเยาเป็นเมอืงประวตัิศาสตร์ เดมิมชีื่อว่า เมอืงภูกามยาว หรอืพยาว เคยมเีอกราช

สมบรูณ์ มกีษตัรยิป์กครองสบืราชสนัตตวิงศม์าปรากฏตามตํานานเมอืงพะเยา ดงัน้ี 

จุลศกัราช ๔๒๑ พุทธศกัราช ๑๖๐๒ พ่อขุนเงนิหรอืลาวเงนิ ราชโอรสของขุนแรงกวา-

กษตัรยิผ์ูค้รองนครเงนิยางเชยีงแสนมพีระราชโอรส  ๒ องคค์อื ขุนจอมธรรมโอรสองคท์ี ่๒ ใหป้กครอง

เมอืงภกูามยาว ซึง่เป็นหวัเมอืงฝา่ยใต ้แต่ขนุชนิใหอ้ยูใ่นราชสาํนกัครองนครเงนิยางเชยีงแสน 

ขุนจอมธรรมพรอ้มขา้ราชการบรวิารขนเอาพระราชทรพัยบ์รรทุกมา้ พรอ้มพลชา้ง พลมา้ 

ตามเสดจ็ถงึเมอืงภูกามยาว และตัง้รากฐานเมอืงใหม่ซึ่งเป็นที่ตัง้ของเมอืงโบราณเมอืงหน่ึง นามว่า       

"สหีราช" อยู่เชงิเขาชมภูหางดอยดว้น ลงไปจรดฝ ัง่แม่น้ําสายตา มสีณัฐานคลา้ยลูกน้ําเต้า มหีนองน้ํา

ใหญ่อยูท่างตะวนัตก       อนัหมายถงึกว๊านพะเยา และทางทศิอสีานคอืหนองหวแีละหนองแว่น ต่อมา

รวมไพร่พลหวัเมอืงต่างๆ        ได้ ๑๘๐,๐๐๐ คน จดัแบ่งได้ ๓๖ พนันาๆ ละ ๕๐๐ คน มเีขตแคว้น

แดนเมอืงในครัง้กระโน้น ดงัน้ี 

ทศิบูรพา จรดขุนผากาดจําบอน ตาดมา้น บางสถีํ้า ไทรสามต้น สบห้วยปู น้ําพุง สบป ัง๋      

ห้วยบ่อทอง ตาดซาววา กิว่แก้ว กิว่สามช่อง มหีลกัหนิสามก้อนฝงัไว้ กิ่วฤาษี แม่น้ําสายตา กิว่ช้าง    

กิว่งม้  กิว่เป้ีย  ดอยปางแมน่าด 

ทศิตะวนัตก โป่งปูดหว้ยแก้วดอยปุย แม่คาว ไปทางทศิใต้ กิว่รุหลาว ดอยจกิจอ้ง ขุนถํ้า     

ดอยตัง่ ดอยหนอก ผาดอกววั แซ่มา่น ไปจรดเอาดอยผาหลกัไก่ทางทศิหรด ี

มเีมอืงในอํานาจปกครอง คอื เมอืงงาว เมอืงกวา สะเอยีบ เชยีงมว่น  เมอืงเทงิ   เมอืงสระ 

เมอืงออย สะสาว เมอืงดอบ เชยีงคํา เมอืงลอ เมอืงเชยีงแลง เมอืงหงาว แซ่เหยีง แซ่ลุล   ปากบ่อง 

เมอืงปา่เป้า เมอืงวงั แซ่ซอ้ง เมอืงปราบ แซ่ห่ม ทศิใต้สุดจรดนครเขลางคแ์ละนครหรภุิญชยั ไปทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงเหนือต่อแดนขรนคร (เชยีงของ) 

ขนุจอมธรรมปกครองไพรฟ้่าประชาชนโดยตัง้อยูใ่นทศพธิราชธรรม และยดึมัน่ในบวรพุทธ

ศาสนา  บา้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืงดว้ยโภคสมบตั ิฟ้าฝนตกตามฤดูกาลไพร่ฟ้าขา้แผ่นดนิตัง้อยู่ในศลีธรรม

อนัด ีปราศจากโรคภยัเบยีดเบยีน ซื่อสตัยส์ุจรติต่อกนั ไม่มสีงคราม เจา้ประเทศราชต่างๆ กม็สีมัพนัธ-

ไมตรอีนัดต่ีอกนั ทรงสัง่สอนไพรฟ้่าขา้แผ่นดนิดว้ยหลกัธรรม ๒ ประการ คอื  

- อปรหิานิยธรรม ไมเ่ป็นทีต่ ัง้แห่งความเสื่อม ๑ 

- ประเพณธีรรม ขนบธรรมเนียมอนัเป็นระเบยีบแบบแผนอนัดงีามของครอบครวั ๑   

ขุนจอมธรรมครองเมืองพะเยาได้ ๒ ปี มีโอรส ๑ พระองค์ โหรถวายคําพยากรณ์ว่า     

ราชบุตรองคน้ี์จะเป็นจกัรพรรดริาชปราบชมพทูวปี มบุีญญาธกิารมากเวลาประสูต ิมขีองทพิยเ์กดิขึน้ ๓ 



 ๒ 

อยา่ง คอื แสท้พิย ์พระแสงทพิย ์คณโฑทพิย ์จงึใหพ้ระนามว่า "ขุนเจือ๋ง" ต่อมาอกี ๓ ปี ไดร้าชบุตรอกี

พระนามว่า "ขนุจอง"  หรอื "ชงิ" 

เมื่อขุนเจือ๋งเจรญิวัยขึ้น ทรงศึกษาวิชายุทธศาสตร์ เช่น วิชาดาบ มวยปลํ้า เพลงชัย     

จบัชา้ง จบัมา้ และเพลงอาวุธต่างๆ  พระชนมายุได ้๑๖ ปี พาบรวิารไปคลอ้งชา้งทีเ่มอืงน่านเจา้ผูค้รอง

เมอืงน่านเหน็ความสามารถแลว้พอพระทยั ยกธดิาชื่อ "จนัทรเ์ทว"ี ใหเ้ป็นชายาขุนเจือ๋งพระชนมายุได ้

๑๗ ปี พาบรวิารไปคล้องชา้งที่เมอืงแพร่ เจา้ผูค้รองนครเมอืงแพร่พอพระทยั จงึยกธดิาชื่อ "นางแก้ว-

กษตัรยิ"์ ใหเ้ป็นชายา      พระราชทานชา้ง ๒๐๐ เชอืก 

ขุนจอมธรรมปกครองเมอืงพะเยาได้ ๒๔ ปี พระชนมายุได้ ๔๙ พรรษา ก็สิ้นพระชนม ์  

ขุนเจือ๋งได้ครองราชสบืแทน ครองเมอืงได้ ๖ ปี มขี้าศึกแกว (ญวน) ยกทพัมาประชดินครเงนิยาง   

เชยีงแสน ขุนชนิผูเ้ป็นลุงไดส้่งสาส์นขอใหส้่งไพร่พลไปช่วย ขุนเจือ๋งไดร้วบรวมรีพ้ลยกไปชุมนุมกนัที่

สนามดอนไชยหนอหลวง และเคลื่อนทพัเข้าตีข้าศึกแตกกระจดักระจายไป เมื่อขุนชินทราบเรื่องก็

เลื่อมใสโสมนสัยิง่นกั ทรงยกธดิาชื่อ    "พระนางอัว๊คาํคอน" ใหแ้ละสละราชสมบตันิครเงนิยางเชยีงแสน

ให ้  ขนุเจือ๋งครองแทน 

เมื่อขุนเจือ๋งไดค้รองราชเมอืงเงนิยางแลว้ ทรงพระนามว่า "พระยาเจือ๋งธรรมมกิราช" ได้

มอบสมบตัใิห้โอรสชื่อ "ลาวเงนิเรอืง" ครองเมอืงพะเยาแทนหวัเมอืงใหญ่น้อยเหนือใต้ยอมอ่อนน้อม   

ไดร้าชธดิาแกวมาเป็นชายานามว่า "นางอู่แก้ว" มโีอรส ๓ พระองคค์อื ทา้วผาเรอืง ยีค่ําหา้ว ทา้วสาม

ชุมแสง ต่อมายกราชสมบตัิเมอืงแกวให้ท้าวผาเรอืง ให้ท้าวคําห้าวไปครองเมอืงล้านช้าง ท้าวสาม

ชุมแสงไปครองเมอืงน่าน ต่อมาไดโ้ยธาทพัเขา้ตเีมอืงต่างๆ ทีย่งัไม่ยอมสวามภิกัดิ ์ทรงชนชา้งกบัศตัรู

เสยีทขีา้ศกึเพราะชราภาพ จงึถูกฟนัคอขาดและสิ้นพระชนมบ์นหลงัช้าง พวกทหารจงึนําพระเศยีรไป

บรรจุไว้ที่พระเจดยี์เมอืงเหรญันครเชยีงแสน ขุนเจือ๋ง ประสูติเมื่อปีพุทธศกัราช ๑๖๔๑ ครองราชย์

สมบตัเิมือ่พระชนมายุ  ๒๔ ปี ครองแควน้ลานนาไทยได ้๒๔ ปี ครองเมอืงแกวได ้๑๗ ปี รวมพระชน-

มายไุด ้๖๗ ปี 

ฝ่ายท้าวจอมผาเรอืงราชบุตรขึ้นครองราชสมบตัิเมอืงพะเยาได้ ๑๔ ปี ก็ถึงแก่พิราลยั    

ขุนแพงโอรสครองราชแทนได ้๗ ปี ขุนซองซึง่มศีกัดิเ์ป็นน้าแย่งราชสมบตัแิละไดค้รองราชเมอืงพะเยา

ต่อมาเป็นเวลา ๒๐ ปี และมผีูข้ ึน้ครองราชสบืต่อมา จนถงึพระยางาํเมอืงซึ่งครองราชเป็นกษตัรยิเ์มอืง

พะเยาองคท์ี ่๙ นบัจากพ่อขนุจอมธรรม พ่อขนุงาํเมอืงประสูตเิมื่อพุทธศกัราช ๑๗๘๑ เป็นราชบุตรของ

พ่อขุนมิง่เมอืงสบืเชือ้สายมาจากทา้วจอมผาเรอืง พระชนมายุ ๑๔ ปี พระราชบดิาส่งไปศกึษาเล่าเรยีน

ศลิปศาสตรเ์พทในสํานักเทพอสิตินอยู่ภูเขาดอยดว้น ๒ ปีจบการศกึษา พระชนมายุได้ ๑๖ ปี พระราช

บดิาส่งไปศกึษาต่อ ขอถวายตวัอยู่ในสํานักสุกนัตฤาษ ีณ กรุงละโว ้(ลพบุร)ี จงึไดรู้จ้กัคุ้นเคยกบัพระ

ร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทยัสนิทสนมผูกไมตรต่ีอกันอย่างแน่นแฟ้น ศึกษาศิลปศาสตร์ร่วมครูอาจารย์

เดยีวกนัเป็นสหายกนัตัง้แต่นัน้มา เมื่อเรยีนจบก็เสดจ็กลบัเมอืงพะเยา ปีพุทธศกัราช ๑๓๑๐ พระราช

บดิาสิน้พระชนม ์ พ่อขุนงาํเมอืงขึน้ครองราชยแ์ทน พ่อขุนงาํเมอืงเป็นผูท้รงอทิธฤิทธิเ์ช่นเดยีวกบัพระ

ร่วงเจ้าตํานานกล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า ศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไม่ชอบสงคราม ปกครอง



 ๓ 

บา้นเมอืงดว้ยความเทีย่งธรรม ผูกไมตรจีติต่อประเทศราชและเพื่อนบ้าน ขุนเมงรายเคยคดิยกทพัเขา้

บดขยีเ้มอืงพะเยา  พ่อขนุงาํเมอืงล่วงรูเ้หตุการณ์ก่อนแทนทีจ่ะยกทพัเขา้ต่อต้าน ไดส้ัง่ไพรพ่ลใหอ้ยู่ใน

ความสงบ สัง่ใหเ้สนาอํามาตยอ์อกตอ้นรบัโดยด ีเชญิขนุเมงรายเสวยพระกระยาหารและเลีย้งกองทพัให้

อิม่ ขุนเมงรายจงึเลกิการทําสงครามแต่นัน้มาพ่อขุนงาํเมอืงจงึยกเมอืงปลายแดน ซึง่มเีมอืงพาน เมอืง

เชีย่นเคีย่น เมอืงเทงิ และเมอืงเชยีงของใหแ้ก่พระเจา้เมงราย   และทาํสญัญาปฏญิาณต่อกนัจะเป็นมติร

ต่อกนัตลอดไป  

ฝ่ายพระยาร่วงซึ่งเป็นสหายคนสนิทก็ได้ถอืโอกาสเยีย่มพ่อขุนงําเมอืงปีละ ๑ ครัง้ ส่วน

ใหญ่เสดจ็ในฤดเูทศกาลสงกรานตไ์ดม้โีอกาสรูจ้กัขนุเมง็รายทัง้ ๓ องค ์ไดช้อบพอเป็นสหายกนั เคยหนั

หลงัเขา้พงิกนักระทําสจัจปฏญิาณแก่กนั ณ รมิฝ ัง่แม่น้ําขุนภูว่าจะไม่ผูกเวรแก่กนัจะเป็นมติรสหายกนั 

กรดีโลหติออกรวมกนัในขนัผสมน้ํา ทรงดื่มพรอ้มกนั (ภายหลงัแม่น้ําน้ีได้ชื่อว่า แม่น้ําอิง) ระหว่าง

ครองราชยใ์นเมอืงพะเยาพ่อขุนงําเมอืงเป็นผูท้รงอุปฐากพระธาตุจอมทองซึ่งตัง้อยู่บนดอยจอมทองซึ่ง

ถอืว่าเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงพะเยาทีป่ระชาชนสกัการะบูชามาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 

เมื่อพ่อขุนงาํเมอืงสิ้นพระชนมล์ง โอรสคอื ขุนดําแดงสบืราชสมบตัแิทนเมื่อปีพุทธศกัราช 

๑๘๑๖ พ่อขุนดําแดงมโีอรสชื่อ ขุนคําลอืซึ่งครองราชสมบตัิแทนต่อมา ในสมยันัน้พระยาคําฟูผู้ครอง

นครชยับุรศีรเีชยีงแสน ชวนพระยากาวเมอืงน่านยกทพัตเีมอืงพะเยา แต่พระยาคําฟูตไีดก่้อนเกดิขดัใจ

กนัสูร้บกนัขึน้ พระยาคําฟูเสยีทกีเ็ลยยกทพักลบัเชยีงแสน กองทพัพระยากาวเมอืงน่านตดิตามไปยก

ทพัเลยไปตถีงึเมอืงฝาง ได้แต่ถูกทพัของ พระยาคําฟูตถีอยล่นกลบัเมอืงน่าน เมอืงพะเยาในสมยันัน้

อ่อนแอมากจงึไดร้วมอยูก่บัอาณาจกัรลานนา 

พุทธศกัราช ๑๙๔๙ พระเจา้ไสลอืไทยยกกองทพัหมายตเีมอืงเชยีงใหม่และผ่านเขตเมอืง

พะเยา หมายตเีอาเมอืงพะเยาดว้ย แต่ไมส่าํเรจ็ 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

 สมยัพระเจา้ตโิลกราชครองอาณาจกัรลานนาไทย (พุทธศกัราช ๑๙๘๕-๒๐๒๕) แผ่อํานาจ

ลงไปทางใตป้ราบปรามเมอืงสองแคว เมอืงเชลยีง เมอืงสุโขทยัตลอดถงึเมอืงกําแพงเพชรอยูใ่นอํานาจ 

 ต่อมาในปีพุทธศกัราช ๑๙๙๔-๒๐๓๐ พระยายทุศิเจยีงเจา้เมอืงสองแควซึง่สวามภิกัดิพ์ระ

เจา้ตโิลกราชไดม้าครองเมอืงพะเยา ทรงสรา้งพระเจดยีว์ดัพระยารว่ง (วดับุญนาค) ซึง่ปจัจบุนั

ประดษิฐานอยูพ่พิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเรยีกว่า               

"หลวงพ่อนาค" ทรงก่อสรา้งวหิารวดัป่าแดง หลวงพอ่ดอนชยั และอญัเชญิพระพุทธปฏมิาแก่นจนัทน์

แดงจากวดัปทุมมาราม (หนองบวั)  มาประดษิฐานไวด้ว้ยต่อมาพระเจา้ตโิลกราชสัง่ใหนํ้าไปประดษิฐาน

ไว ้ณ วดัอโศการาม (วดัปา่แดงหลวง) เชยีงใหม ่นอกนัน้พระยายทุศิเจยีงยงัเอาช่างป ัน้ถว้ยชามเครือ่ง

สงัคโลกอนัเป็นศลิปของกรงุสุโขทยัไปเผยแพรก่ารป ัน้ถ้วยชามสงัคโลกดว้ย ตัง้แต่นัน้มาเมอืงภกูาม-

ยาวกร็วมอยูก่บัอาณาจกัรลานนาไทยมาโดยตลอด 



 ๔ 

 จากหลกัฐานศลิาจารกึต่างๆ ปรากฏว่าเมือ่ปีพุทธศกัราช ๒๐๓๔ พระยาเมอืงยีค่รองเมอืง

พะเยา พระยอดเชยีงรายครองเมอืงเชยีงใหม ่  กบัตายายสองผวัเมยีสรา้งพระเจา้ตนหลวงเริม่สรา้งได ้

๕ วนั พระยาเมอืงยีถ่งึแก่พริาลยัต่อมาพระยอดเชยีงรายกส็ิน้พระชนมใ์นปีเดยีวกนั 

พุทธศกัราช ๒๐๓๙  พระเมอืงแกว้ราชโอรสพระยอดเชยีงรายขึน้ครองเมอืงเชยีงใหม่    

พระยาหวัเคีย่นครองเมอืงพะเยา ได ้๒๑ ปี กส็ิน้พระชนม ์

พุทธศกัราช ๒๐๖๗ สรา้งพระเจา้ตนหลวงเสรจ็ รวมเวลาก่อสรา้ง ๓๓ ปี  

พุทธศกัราช ๒๑๑๑ พระเจา้หงสาวดเีกณฑก์องทพัพม่า ไทยใหญ่ ลือ้ มอญ ลานนาไทย 

ยกไปตกีรงุศรอียธุยา เมือ่ตไีดแ้ลว้ใหพ้ระมหาธรรมราชาเจา้เมอืงสองแควไปครองกรงุศรอียธุยา 

พุทธศกัราช ๒๑๑๕ พระเจา้กรงุหงสาวดไีดย้กทพัตเีมอืงหนองหาญ อาณาจกัรลานชา้งและ

ลานนาไทยไดก้วาดตอ้นผูค้นไปดว้ย 

ต่อมาพระเจา้มงัตรา (บุเรงนอง) สวรรคต และปีพุทธศกัราช ๒๑๔๑ ผูค้นทีถู่กกวาดตอ้น

ไปกรงุหงสาวดกีห็นีกลบัมาเชยีงใหม่ 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

 พุทธศกัราช ๒๓๓๐ เจา้เมอืงองัวะสัง่ใหห้วุ่นยีม่หาไชยสุระยกทพัมาทางหวัเมอืงฝา่ยเหนือ 

ผ่านฝาง เชยีงราย เชยีงแสน และพะเยาดว้ย ผูค้นกลวัแตกตื่นอพยพไปอยูล่าํปาง ทาํใหเ้มอืงพะเยารา้ง

ไปเป็นเวลาถงึ ๕๖ ปี  

พุทธศกัราช ๒๓๘๖ พระยานครลําปางน้อยอนิทรก์บัพระยาอุปราชมหาวงศเ์มอืงเชยีงใหม่ 

ลงไปเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทลูขอตัง้เมอืงเชยีงรายเป็นเมอืงขึน้ของเชยีงใหม ่ และ

ตัง้เมอืงงาว เมอืงพะเยาเป็นเมอืงขึน้ของนครลาํปาง  

ต่อมาพระองคท์รงโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหน้ายพุทธวงศน้์องคนที ่ ๑ ของพระยานครอนิทร์

เป็นพระยาประเทศอุดรทศิผูค้รองเมอืงพะเยา ตัง้นายน้อย  มหายศ และตัง้นายแกว้  มานุตตม ์น้องคน

ที ่๒ และ ๓ เป็นพระยาอุปราชเมอืงพะเยาและพระยาราชวงศเ์มอืงพะเยาตามลาํดบั ตัง้นายขตัยิะบุตร

พระยาประเทศอุดรทศิเป็นพระยาเมอืงแกว้ และตัง้นายน้อย  ขตัยิะบุตรราชวงศห์มูส่่าเป็นพระยาราช

บุตรเมอืงพะเยา ผูค้รองเมอืงพะเยาทุกคนจงึไดร้บัพระราชทานนามว่า "พระยาประเทศอุดรทศิ" แต่

ประชาชนมกัจะเรยีกตามนามเดมิ  เช่นเจา้หลวงวงศ ์

ปีพุทธศกัราช ๒๓๙๑ พระยาอุปราช (น้อย  มหายศ) รบัสญัญาบตัรขึน้ครองเมอืงพะเยา 

จนถงึจลุศกัราช ๑๒๑๗ (พุทธศกัราช ๒๓๙๘) กถ็งึอนิจกรรม 

พุทธศกัราช ๒๓๙๘ พระยาราชวงศเ์มอืงพะเยา (เจา้บุรรีตันะหรอืเจา้แกว้  ขตัยิะ) ไดร้บั

สญัญาบตัรเป็นเจา้เมอืงพะเยา ครองเมอืงได ้๖ ปี กถ็งึอนิจกรรม 

 พุทธศกัราช ๒๔๐๓ เจา้หอหน้าอนิทะชมภ ูรบัสญัญาบตัรเป็นผูค้รองเมอืงพะเยาได ้๑๑ ปี 

กถ็งึแก่พริาลยัเมือ่ปีพุทธศกัราช ๒๔๑๓ 

 พุทธศกัราช ๒๔๑๘ เจา้หลวงอรยิะเป็นเจา้เมอืงพะเยาถงึปีพุทธศกัราช ๒๔๓๗ กถ็งึแก่      

อนิจกรรม เจา้ไชยวงศเ์ป็นผูค้รองเมอืงพะเยาต่อมาถงึ ๙ ปี พุทธศกัราช ๒๔๔๕ เกดิจราจลขึน้ทาง   



 ๕ 

หวัเมอืงฝา่ยเหนือ โจรผูล้ ีภ้ยัเงีย้วเขา้ยดึเมอืงพะเยา ปลน้เอาทรพัยส์นิทางราชการ ประชาชน วดัวา

อารามไป คนแตกตื่นหนีไปลาํปาง ไดย้กกําลงัตํารวจทหารจากลาํปางมาปราบรบกนัอยูท่ีบ่รเิวณบา้น

แมก่า เงีย้วลม้ตายเป็นจาํนวนมาก  

 พุทธศกัราช ๒๔๔๕  ตํารวจ เจา้นาย กรรมการบา้นเมอืงไดเ้กณฑผ์ูค้นก่อสรา้งเสรมิ

กําแพงเมอืงใหม้ัน่คงมากขึน้ เมอืงพะเยาในสมนันัน้มฐีานะเป็นจงัหวดั เจา้หลวงอุดรประเทศทศิ    

(ไชยวงศ)์ เป็นเจา้ผูค้รองเมอืงพะเยา หลวงศรสีมรรตการเป็นขา้หลวงประจาํจงัหวดั เจา้อุปราชมหาชยั       

ศตีสิารตําแหน่งขา้หลวงผูช่้วยหรอืปลดัจงัหวดั 

 พุทธศกัราช ๒๔๔๘ เจา้หลวงอุดรประเทศทศิ (ไชยวงศ)์  ถงึแก่พริาลยัทรงพระกรณุา

โปรดเกลา้ฯ ใหย้บุบรเิวณจงัหวดัพะเยาใหเ้ป็นแขวงพะเยา ใหย้า้ยหลวงศรสีมรรตการขา้หลวงประจาํ

จงัหวดัพะเยาไปรบัตําแหน่งจงัหวดัอื่น และโปรดเกลา้ฯ ใหอุ้ปราชมหาชยั ศตีสิารรกัษาการในตําแหน่ง

เจา้เมอืงพะเยา 

 พุทธศกัราช ๒๔๔๙ เจา้อุปราชมหาชยั ศตีสิาร    ไดร้บัสญัญาบตัรเป็นพระยาประเทศ-

อุดรทศิ   ดาํรงตําแหน่งผูค้รองเมอืงพะเยาองคส์ุดทา้ย การปกครองแผ่นดนิสมยันัน้มกีารบรหิารงาน

เป็นกระทรวง มณฑล จงัหวดั อําเภอ ดนิแดนแถบตะวนัตกเฉียงเหนือเรยีกว่า มณฑลพายพั 

 ผูบ้รหิารระดบักระทรวงเรยีกว่า   เสนาบด ี

 ผูบ้รหิารระดบัมณฑลเรยีกว่า      สมหุเทศาภบิาล 

 ผูบ้รหิารระดบัจงัหวดัเรยีกว่า      ขา้หลวงประจาํจงัหวดั 

 ผูบ้รหิารระดบัอําเภอเรยีกว่า      เจา้เมอืงบา้งหรอืนายอําเภอบา้ง 

 พุทธศกัราช ๒๔๕๗ ยบุเลกิตําแหน่งเจา้ผูค้รองเมอืงใชต้ําแหน่งนายอําเภอแทนเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยทรงแต่งตัง้นายกลาย  บุษบรรณ เป็นนายอําเภอเมอืงพะเยา และไดร้บัแต่งตัง้

ฐานันดรศกัดิเ์ป็นรองอํามาตยโ์ทขุนสทิธปิระศาสน์ เป็นนายอําเภอคนแรกมุง่บาํบดัทุกขบ์ํารงุสุขใหแ้ก่

อาณาประชาราษฎร จดัการศกึษา การอาชพี และบํารงุพุทธศาสนา จนพุทธศกัราช ๒๔๖๕ ยา้ยไป

ดาํรงตําแหน่งนายอําเภอแม่จนั 

พุทธศกัราช ๒๔๖๖-๒๔๖๙    พระแสน  สทิธเิขตดาํรงตําแหน่งนายอําเภอพะเยา         

มเีหตุการณ์สําคญัคอื เกดิเพลงิไหมท้ีว่่าการอําเภอ และสรา้งหลงัใหมค่อืหลงัปจัจบุนั 

พุทธศกัราช ๒๔๗๐-๒๔๗๑ หลวงประดษิฐอุดมการ ดํารงตําแหน่งนายอําเภอเมอืงพะเยา 

เหตุการณ์บา้นเมอืงปกต ิ

พุทธศกัราช ๒๔๗๒-๒๔๗๖ พระบรภิณัฑธุรราษฎรเป็นนายอําเภอ เมือ่ปีพุทธศกัราช 

๒๔๗๕ เกดิการยดึอํานาจการปกครองแผ่นดนิจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาช เปลีย่นการปกครองมา

เป็นระบอบประชาธปิไตย มรีฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เหตุการณ์ดา้นภาค

พายพัปกต ิประชาชนยงัคงอยูก่นัดว้ยความสงบสุข 

พุทธศกัราช ๒๔๗๗- ๒๔๗๘ นายผล  แผลงศร  เป็นนายอําเภอเมอืงพะเยา สนใจทาํนุ-

บาํรงุดา้นการศาสนาเป็นพเิศษ ละเอยีด สุขมุ น่ิมนวลเขา้กบัประชาชนไดด้มีสี่วนรเิริม่ปรบัปรงุกว๊าน

พะเยา เป็นแหล่งน้ําบาํรงุพนัธป์ลา รว่มกบักรมเกษตรการประมง 



 ๖ 

 

พุทธศกัราช ๒๔๗๘-๒๔๘๐  พระศุภการกําจร เป็นนายอําเภอเมอืงพะเยาเริม่สาํรวจ

กว๊านพะเยารวบรวมขอ้มลูต่างๆ ทีจ่ะใชป้ระกอบการพฒันากว๊านพะเยา ตามวตัถุประสงคข์องกรม

เกษตรการประมง ในปีพุทธศกัราช ๒๔๘๐  นัน่เอง นายอุ่นเรอืน  ฟองศร ี ศกึษาธกิารอําเภอเมอืง

พะเยาสรา้งโรงเรยีนมธัยมศกึษาขึน้ โรงเรยีนแรกคอื โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 

ในปีพุทธศกัราช ๒๔๘๐ ขุนนาควรรณวโิจรน์ เป็นนายอาํเภอเมอืงพะเยาไดข้อตัง้เทศบาล

เมอืงพะเยาขึน้ เมือ่วนัที ่๑๔ มนีาคม ๒๔๘๐ 

ในปีพุทธศกัราช ๒๔๘๑ นายสุจติต ์  สมบตัศิริ ิ เป็นนายอําเภอพะเยา เริม่ลงมอืก่อสรา้ง

ประตูระบายน้ํากวา๊นพะเยา 

พุทธศกัราช ๒๔๘๒-๒๔๘๓  นายผล  แผลงศร กลบัมาดาํรงตําแหน่งเป็นนายอําเภอเมอืง

พะเยาอกีครัง้หน่ึง สรา้งประตูระบายน้ํากว๊านพะเยาไดเ้สรจ็เมือ่ปีพุทธศกัราช ๒๔๘๒ สรา้งทีท่าํการ

ของสถานีประมง รเิริม่จดัหาทุนสรา้งโรงพยาบาลเมอืงพะเยา 

พุทธศกัราช ๒๔๘๔ นายสนิท  จทูะรพ ดาํรงตําแหน่งนายอําเภอเมอืงพะเยาเป็นช่วงอยู่

ในภาวะสงครามมหาเอเซยีบรูพา ประเทศไทยจาํใจเขา้รว่มสมัพนัธไมตร ี กบัประเทศญีปุ่่นประกาศ

สงครามกบัสหรฐัอเมรกิา ไดม้กีารระดมกําลงัทหารไปตรงึชายแดนภาคเหนือ ไวเ้ป็นจาํนวนมาก 

จงัหวดัพะเยาในเวลานัน้จงึเตม็ไปดว้ยทหาร พุทธศกัราช ๒๔๘๕-๒๔๘๖ นายทองสุข  ชมวงศ ์ ดาํรง

ตําแหน่งนายอําเภอพะเยา สงครามเริม่รนุแรงขึน้ ขา้ศกึโจมตทีางอากาศ ทรพัยส์นิของทางราชการและ

ประชาชนเสยีหายมาก ผูค้นลม้ตายและเกดิโรคระบาดคอื มาเลเลยี ซึง่เกดิจากทหารตดิเชือ้มาจาก

เชยีงตุง ผูค้นลม้ตายกนัมาก มกีารลกัขโมยปลน้ฆ่ากนับ่อยครัง้ เหตุการณ์ไมค่่อยสงบประชาชนไมก่ลา้

ออกไปทาํมาหากนิ  

พุทธศกัราช ๒๔๘๖-๒๔๙๐ นายฉลอง  ระมติานนท ์ดํารงตําแหน่งนายอําเภอเมอืงพะเยา

ประสานงานกบัฝา่ยทหาร ตํารวจปราบปรามโจรผูร้า้ยไดด้สีามารถคลีค่ลายสถานการณ์ไดจ้นสงคราม

สงบจงึหนัมาฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมและส่งเสรมิอาชพีของราษฎร 

พุทธศกัราช ๒๔๙๐-๒๔๙๖ นายผล ิ  ศรตุานนท ์ ดาํรงตําแหน่งนายอําเภอพะเยา       

เหตุการณ์สูภ่าวะปกตเิริม่ฟ้ืนฟูทัง้ดา้นวตัถุและจติใจของประชาชน 

เมือ่วนัที ่ ๒๑ เมษายน ๒๔๙๔ อญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุมาบรรจใุนองศพ์ระเจดยีว์ดั  

ปา่แดงหลวงดอนไชย 

ระหว่างเดอืนกนัยายน ๒๔๙๕ ฝนตกหนกัน้ําไหลบ่าท่วมบา้นเรอืนราษฎรถนนขาดเป็น

ตอนๆ การคมนาคมทางบนถูกตดัขาด     เป็นผูร้เิริม่กนัทีด่นิเพื่อสงวนไวเ้พื่อเป็นประโยชน์ของทาง

ราชการ เช่น ทีด่นิ โรงพยาบาล ศาลากลางจงัหวดัและศูนยร์าชการมพีืน้ทีป่ระมาณ ๑๗๐ ไร ่ 

พุทธศกัราช ๒๔๙๖-๒๔๙๗ ขนุจติต ์ ธุรารกัษ์ ดาํรงตําแหน่งนายอําเภอพะเยา เรง่

ปราบปรามโจรผูร้า้ย การเล่นการพนนัและส่งเสรมิอาชพี 



 ๗ 

พุทธศกัราช ๒๔๙๗-๒๕๐๐ นายวฑิติ  โภคะกุล ดาํรงตําแหน่งนายอําเภอพะเยา          

มนีโยบายเรง่รดัพฒันาอาชพี ส่งเสรมิศลีธรรมจรยิธรรม ทําการบูรณะถนนหนทางขดุลําเหมอืงส่งน้ํา

จากกว๊านพะเยา สรา้งโรงพยาบาลพะเยา และไดย้กฐานะเป็นอําเภอชัน้เอก 

พุทธศกัราช ๒๕๐๑-๒๕๐๒ นายวรจนัทร ์  อนิทกฤษณ์ ดาํรงตําแหน่งนายอําเภอพะเยา 

เรง่รดัปรบัปรงุถนนหนทาง ปราบปรามอนัธพาล รว่มรเิริม่ก่อตัง้การปะปาพะเยาซึง่สรา้งเสรจ็เมือ่วนัที ่

๗ มถุินายน ๒๕๐๑  อยูไ่มน่านกย็า้ยไปดาํรงตําแหน่งปลดัจงัหวดัสระบุร ี ต่อมานายสวสัดิ ์  อรรถศริ ิ 

มาดํารงตําแหน่งนายอําเภอพะเยาแทนไมน่านกย็า้ยไป 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒-๒๕๐๔ นายศริ ิ  เพชรโรจน์ มาดาํรงตําแหน่งแทนไดป้รบัปรงุการ

ทาํงานของขา้ราชการใหร้ดักุม มุง่การพฒันาทอ้งถิน่ถนนหนทางสายต่างๆ แนะนํากํานนั ผูใ้หญ่บา้น 

แพทยป์ระจาํตําบลใหรู้จ้กัการทํางานและมคีวามขยนัหมัน่เพยีร และมกีารพจิารณาใหร้างวลัความดี

ความชอบ 

พุทธศกัราช ๒๕๐๔-๒๕๑๑ นายจรญู  ธนะสงัข ์ ยา้ยมาดาํรงตําแหน่ง นายอําเภอพะเยา 

ซึง่ในปีพุทธศกัราช ๒๕๐๔ เกดิเพลงิไหมต้ลาดเมอืงพะเยา ค่าเสยีหายประมาณ ๒ ลา้นบาทเศษ 

พุทธศกัราช ๒๕๑๒-๒๕๑๓ นายทว ี  บาํรงุพงษ์ มาดาํรงตําแหน่งนายอําเภอพะเยาใน

ระยะน้ี ไดม้กีารก่อตัง้แขวงการทางพะเยาขึน้ และเปิดสาํนกังานเป็นทางการเมือ่วนัที ่ ๓ เมษายน 

๒๕๑๓   

พุทธศกัราช ๒๕๑๔-๒๕๑๗ นายชื่น  บุณยจ์นัทรานนท ์ ดาํรงตําแหน่งนายอําเภอพะเยา 

เมือ่เดอืนสงิหาคม ๒๕๑๖ เกดิพายฝุน ฝนตกหนกัน้ําไหลบ่าท่วมบา้นเรอืนราษฎรเสยีหายมาก 

พุทธศกัราช ๒๕๑๗-๒๕๒๐  นายประมณฑ ์ วสุวตั ดาํรงตําแหน่งนายอําเภอพะเยา 

พุทธศกัราช ๒๕๒๐ นายจรสั  ฤทธิอุ์ดม ดาํรงตําแหน่งนายอําเภอพะเยา 

จากเมอืงประวตัศิาสตรท์ีม่เีอกราชมาชา้นาน และกลายเป็นแควน้หน่ึงอยูใ่นอาณาจกัร  

ลานนาไทย และเปลีย่นฐานะมาเป็นจงัหวดัหน่ึงขึน้อยู่กบัมณฑลพายพัมเีจา้ผูค้รองนคร และถูกยบุมา

เป็นอําเภอหน่ึง ซึง่นับตัง้แต่ช่วงทีเ่ป็นอําเภอพะเยา (พุทธศกัราช ๒๔๕๗-๒๕๒๐) ได ้ ๖๓ ปี ม ี     

นายอําเภอดาํรงตําแหน่งถงึ ๒๕ นาย จนเมือ่วนัที ่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๒๐ ไดร้บัยกฐานะจากอําเภอ

พะเยาขึน้เป็นจงัหวดัพะเยามาตราบเท่าทุกวนัน้ี 
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