ประวัติศาสตร์จงั หวัดพะเยา
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
พระเยาเป็ นเมืองประวัติศ าสตร์ เดิมมีช่ อื ว่ า เมือ งภูกามยาว หรือ พยาว เคยมีเ อกราช
สมบูรณ์ มีกษัตริยป์ กครองสืบราชสันตติวงศ์มาปรากฏตามตํานานเมืองพะเยา ดังนี้
จุลศักราช ๔๒๑ พุทธศักราช ๑๖๐๒ พ่อขุนเงินหรือลาวเงิน ราชโอรสของขุนแรงกวากษัตริยผ์ คู้ รองนครเงินยางเชียงแสนมีพระราชโอรส ๒ องค์คอื ขุนจอมธรรมโอรสองค์ท่ี ๒ ให้ปกครอง
เมืองภูกามยาว ซึง่ เป็ นหัวเมืองฝา่ ยใต้ แต่ขนุ ชินให้อยูใ่ นราชสํานักครองนครเงินยางเชียงแสน
ขุนจอมธรรมพร้อมข้าราชการบริวารขนเอาพระราชทรัพย์บรรทุกม้า พร้อมพลช้าง พลม้า
ตามเสด็จถึงเมืองภูกามยาว และตัง้ รากฐานเมืองใหม่ซ่งึ เป็ นที่ตงั ้ ของเมืองโบราณเมืองหนึ่ง นามว่า
ั ่ น้ํ าสายตา มีสณ
"สีหราช" อยู่เชิงเขาชมภูหางดอยด้วน ลงไปจรดฝงแม่
ั ฐานคล้ายลูกนํ้ าเต้า มีหนองนํ้ า
ใหญ่อยูท่ างตะวันตก
อันหมายถึงกว๊านพะเยา และทางทิศอีสานคือหนองหวีและหนองแว่น ต่อมา
รวมไพร่พลหัวเมืองต่ างๆ
ได้ ๑๘๐,๐๐๐ คน จัดแบ่งได้ ๓๖ พันนาๆ ละ ๕๐๐ คน มีเขตแคว้น
แดนเมืองในครัง้ กระโน้น ดังนี้
ทิศบูรพา จรดขุนผากาดจําบอน ตาดม้าน บางสีถ้ํา ไทรสามต้น สบห้วยปู นํ้ าพุง สบปงั ๋
ห้วยบ่อทอง ตาดซาววา กิว่ แก้ว กิว่ สามช่อง มีหลักหินสามก้อนฝงั ไว้ กิ่วฤาษี แม่น้ํ าสายตา กิว่ ช้าง
กิว่ ง้ม กิว่ เปี้ย ดอยปางแม่นาด
ทิศตะวันตก โป่งปูดห้วยแก้วดอยปุย แม่คาว ไปทางทิศใต้ กิว่ รุหลาว ดอยจิกจ้อง ขุนถํ้า
ดอยตัง่ ดอยหนอก ผาดอกวัว แซ่มา่ น ไปจรดเอาดอยผาหลักไก่ทางทิศหรดี
มีเมืองในอํานาจปกครอง คือ เมืองงาว เมืองกวา สะเอียบ เชียงม่วน เมืองเทิง เมืองสระ
เมืองออย สะสาว เมืองดอบ เชียงคํา เมืองลอ เมืองเชียงแลง เมืองหงาว แซ่เหียง แซ่ลุล ปากบ่อง
เมืองปา่ เป้า เมืองวัง แซ่ซอ้ ง เมืองปราบ แซ่ห่ม ทิศใต้สุดจรดนครเขลางค์และนครหริภุญชัย ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อแดนขรนคร (เชียงของ)
ขุนจอมธรรมปกครองไพร่ฟ้าประชาชนโดยตัง้ อยูใ่ นทศพิธราชธรรม และยึดมันในบวรพุ
่
ทธ
ศาสนา บ้านเมืองเจริญรุง่ เรืองด้วยโภคสมบัติ ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินตัง้ อยู่ในศีลธรรม
อันดี ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน ซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ไม่มสี งคราม เจ้าประเทศราชต่างๆ ก็มสี มั พันธไมตรีอนั ดีต่อกัน ทรงสังสอนไพร่
่
ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยหลักธรรม ๒ ประการ คือ
- อปริหานิยธรรม ไม่เป็ นทีต่ งั ้ แห่งความเสื่อม ๑
- ประเพณีธรรม ขนบธรรมเนียมอันเป็ นระเบียบแบบแผนอันดีงามของครอบครัว ๑
ขุน จอมธรรมครองเมือ งพะเยาได้ ๒ ปี มีโ อรส ๑ พระองค์ โหรถวายคํ า พยากรณ์ ว่ า
ราชบุตรองค์น้ีจะเป็ นจักรพรรดิราชปราบชมพูทวีป มีบุญญาธิการมากเวลาประสูติ มีของทิพย์เกิดขึน้ ๓

๒
อย่าง คือ แส้ทพิ ย์ พระแสงทิพย์ คณโฑทิพย์ จึงให้พระนามว่า "ขุนเจือ๋ ง" ต่อมาอีก ๓ ปี ได้ราชบุตรอีก
พระนามว่า "ขุนจอง" หรือ "ชิง"
เมื่อ ขุ นเจือ๋ งเจริญ วัยขึ้น ทรงศึก ษาวิช ายุท ธศาสตร์ เช่ น วิชาดาบ มวยปลํ้า เพลงชัย
จับช้าง จับม้า และเพลงอาวุธต่างๆ พระชนมายุได้ ๑๖ ปี พาบริวารไปคล้องช้างทีเ่ มืองน่ านเจ้าผูค้ รอง
เมืองน่ านเห็นความสามารถแล้วพอพระทัย ยกธิดาชื่อ "จันทร์เทวี" ให้เป็ นชายาขุนเจือ๋ งพระชนมายุได้
๑๗ ปี พาบริวารไปคล้องช้างที่เมืองแพร่ เจ้าผูค้ รองนครเมืองแพร่พอพระทัย จึงยกธิดาชื่อ "นางแก้วกษัตริย"์ ให้เป็ นชายา พระราชทานช้าง ๒๐๐ เชือก
ขุนจอมธรรมปกครองเมืองพะเยาได้ ๒๔ ปี พระชนมายุได้ ๔๙ พรรษา ก็ส้นิ พระชนม์
ขุนเจือ๋ งได้ครองราชสืบแทน ครองเมืองได้ ๖ ปี มีข้าศึกแกว (ญวน) ยกทัพมาประชิดนครเงินยาง
เชียงแสน ขุนชินผูเ้ ป็ นลุงได้ส่งสาส์นขอให้ส่งไพร่พลไปช่วย ขุนเจือ๋ งได้รวบรวมรีพ้ ลยกไปชุมนุ มกันที่
สนามดอนไชยหนอหลวง และเคลื่อนทัพ เข้าตีข้าศึกแตกกระจัดกระจายไป เมื่อ ขุนชินทราบเรื่อ งก็
เลื่อมใสโสมนัสยิง่ นัก ทรงยกธิดาชื่อ "พระนางอัวคํ
๊ าคอน" ให้และสละราชสมบัตนิ ครเงินยางเชียงแสน
ให้ ขุนเจือ๋ งครองแทน
เมื่อขุนเจือ๋ งได้ครองราชเมืองเงินยางแล้ว ทรงพระนามว่า "พระยาเจือ๋ งธรรมมิกราช" ได้
มอบสมบัตใิ ห้โอรสชื่อ "ลาวเงินเรือง" ครองเมืองพะเยาแทนหัวเมืองใหญ่น้อยเหนือใต้ยอมอ่อนน้ อม
ได้ราชธิดาแกวมาเป็ นชายานามว่า "นางอู่แก้ว" มีโอรส ๓ พระองค์คอื ท้าวผาเรือง ยีค่ ําห้าว ท้าวสาม
ชุมแสง ต่ อมายกราชสมบัติเ มือ งแกวให้ท้าวผาเรือง ให้ท้าวคําห้าวไปครองเมืองล้านช้าง ท้าวสาม
ชุมแสงไปครองเมืองน่ าน ต่อมาได้โยธาทัพเข้าตีเมืองต่างๆ ทีย่ งั ไม่ยอมสวามิภกั ดิ ์ ทรงชนช้างกับศัตรู
เสียทีขา้ ศึกเพราะชราภาพ จึงถูกฟนั คอขาดและสิ้นพระชนม์บนหลังช้าง พวกทหารจึงนํ าพระเศียรไป
บรรจุไ ว้ท่พี ระเจดีย์เ มืองเหรัญนครเชียงแสน ขุนเจือ๋ ง ประสูติเมื่อปี พุ ทธศักราช ๑๖๔๑ ครองราชย์
สมบัตเิ มือ่ พระชนมายุ ๒๔ ปี ครองแคว้นลานนาไทยได้ ๒๔ ปี ครองเมืองแกวได้ ๑๗ ปี รวมพระชนมายุได้ ๖๗ ปี
ฝ่ายท้าวจอมผาเรือ งราชบุต รขึ้นครองราชสมบัติเ มืองพะเยาได้ ๑๔ ปี ก็ถึง แก่ พ ิราลัย
ขุนแพงโอรสครองราชแทนได้ ๗ ปี ขุนซองซึง่ มีศกั ดิ ์เป็ นน้าแย่งราชสมบัตแิ ละได้ครองราชเมืองพะเยา
ต่อมาเป็ นเวลา ๒๐ ปี และมีผขู้ น้ึ ครองราชสืบต่อมา จนถึงพระยางําเมืองซึ่งครองราชเป็ นกษัตริยเ์ มือง
พะเยาองค์ท่ี ๙ นับจากพ่อขุนจอมธรรม พ่อขุนงําเมืองประสูตเิ มื่อพุทธศักราช ๑๗๘๑ เป็ นราชบุตรของ
พ่อขุนมิง่ เมืองสืบเชือ้ สายมาจากท้าวจอมผาเรือง พระชนมายุ ๑๔ ปี พระราชบิดาส่งไปศึกษาเล่าเรียน
ศิลปศาสตร์เพทในสํานักเทพอิสติ นอยู่ภูเขาดอยด้วน ๒ ปี จบการศึกษา พระชนมายุได้ ๑๖ ปี พระราช
บิดาส่งไปศึกษาต่อ ขอถวายตัวอยู่ในสํานักสุกนั ตฤาษี ณ กรุงละโว้ (ลพบุร)ี จึงได้รจู้ กั คุ้นเคยกับพระ
ร่ว งเจ้า แห่ ง กรุ ง สุ โ ขทัยสนิ ทสนมผูก ไมตรีต่ อ กัน อย่า งแน่ นแฟ้ น ศึก ษาศิล ปศาสตร์ร่ว มครูอ าจารย์
เดียวกันเป็ นสหายกันตัง้ แต่นัน้ มา เมื่อเรียนจบก็เสด็จกลับเมืองพะเยา ปี พุทธศักราช ๑๓๑๐ พระราช
บิดาสิน้ พระชนม์ พ่อขุนงําเมืองขึน้ ครองราชย์แทน พ่อขุนงําเมืองเป็ นผูท้ รงอิทธิฤทธิ ์เช่นเดียวกับพระ
ร่ว งเจ้า ตํ า นานกล่ า วไว้ต อนหนึ่ ง ว่ า ศรัท ธาเลื่อ มใสในพระพุ ทธศาสนา ไม่ช อบสงคราม ปกครอง

๓
บ้านเมืองด้วยความเทีย่ งธรรม ผูกไมตรีจติ ต่อประเทศราชและเพื่อนบ้าน ขุนเมงรายเคยคิดยกทัพเข้า
บดขยีเ้ มืองพะเยา พ่อขุนงําเมืองล่วงรูเ้ หตุการณ์ก่อนแทนทีจ่ ะยกทัพเข้าต่อต้าน ได้สงไพร่
ั ่ พลให้อยู่ใน
ความสงบ สังให้
่ เสนาอํามาตย์ออกต้อนรับโดยดี เชิญขุนเมงรายเสวยพระกระยาหารและเลีย้ งกองทัพให้
อิม่ ขุนเมงรายจึงเลิกการทําสงครามแต่นนั ้ มาพ่อขุนงําเมืองจึงยกเมืองปลายแดน ซึง่ มีเมืองพาน เมือง
เชีย่ นเคีย่ น เมืองเทิง และเมืองเชียงของให้แก่พระเจ้าเมงราย และทําสัญญาปฏิญาณต่อกันจะเป็ นมิตร
ต่อกันตลอดไป
ฝ่ายพระยาร่วงซึ่งเป็ นสหายคนสนิทก็ได้ถอื โอกาสเยีย่ มพ่อขุนงําเมืองปี ละ ๑ ครัง้ ส่วน
ใหญ่เสด็จในฤดูเทศกาลสงกรานต์ได้มโี อกาสรูจ้ กั ขุนเม็งรายทัง้ ๓ องค์ ได้ชอบพอเป็ นสหายกัน เคยหัน
ั ่ น้ํ าขุนภูว่าจะไม่ผูกเวรแก่กนั จะเป็ นมิตรสหายกัน
หลังเข้าพิงกันกระทําสัจจปฏิญาณแก่กนั ณ ริมฝงแม่
กรีดโลหิตออกรวมกันในขันผสมนํ้ า ทรงดื่มพร้อมกัน (ภายหลังแม่น้ํ านี้ได้ช่อื ว่า แม่น้ํ าอิง) ระหว่าง
ครองราชย์ในเมืองพะเยาพ่อขุนงําเมืองเป็ นผูท้ รงอุปฐากพระธาตุจอมทองซึ่งตัง้ อยู่บนดอยจอมทองซึ่ง
ถือว่าเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์คู่เมืองพะเยาทีป่ ระชาชนสักการะบูชามาจนตราบเท่าทุกวันนี้
เมื่อพ่อขุนงําเมืองสิ้นพระชนม์ลง โอรสคือ ขุนดําแดงสืบราชสมบัตแิ ทนเมื่อปี พุทธศักราช
๑๘๑๖ พ่อขุนดําแดงมีโอรสชื่อ ขุนคําลือซึ่งครองราชสมบัติแทนต่อมา ในสมัยนัน้ พระยาคําฟูผู้ครอง
นครชัยบุรศี รีเชียงแสน ชวนพระยากาวเมืองน่ านยกทัพตีเมืองพะเยา แต่พระยาคําฟูตไี ด้ก่อนเกิดขัดใจ
กันสูร้ บกันขึน้ พระยาคําฟูเสียทีกเ็ ลยยกทัพกลับเชียงแสน กองทัพพระยากาวเมืองน่ านติดตามไปยก
ทัพเลยไปตีถงึ เมืองฝาง ได้แต่ถูกทัพของ พระยาคําฟูตถี อยล่นกลับเมืองน่ าน เมืองพะเยาในสมัยนัน้
อ่อนแอมากจึงได้รวมอยูก่ บั อาณาจักรลานนา
พุทธศักราช ๑๙๔๙ พระเจ้าไสลือไทยยกกองทัพหมายตีเมืองเชียงใหม่และผ่านเขตเมือง
พะเยา หมายตีเอาเมืองพะเยาด้วย แต่ไม่สาํ เร็จ

สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยพระเจ้าติโลกราชครองอาณาจักรลานนาไทย (พุทธศักราช ๑๙๘๕-๒๐๒๕) แผ่อํานาจ
ลงไปทางใต้ปราบปรามเมืองสองแคว เมืองเชลียง เมืองสุโขทัยตลอดถึงเมืองกําแพงเพชรอยูใ่ นอํานาจ
ต่อมาในปีพุทธศักราช ๑๙๙๔-๒๐๓๐ พระยายุทศิ เจียงเจ้าเมืองสองแควซึง่ สวามิภกั ดิ ์พระ
เจ้าติโลกราชได้มาครองเมืองพะเยา ทรงสร้างพระเจดียว์ ดั พระยาร่วง (วัดบุญนาค) ซึง่ ปจั จุบนั
ประดิษฐานอยูพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเรียกว่า
"หลวงพ่อนาค" ทรงก่อสร้างวิหารวัดป่าแดง หลวงพ่อดอนชัย และอัญเชิญพระพุทธปฏิมาแก่นจันทน์
แดงจากวัดปทุมมาราม (หนองบัว) มาประดิษฐานไว้ดว้ ยต่อมาพระเจ้าติโลกราชสังให้
่ นําไปประดิษฐาน
ั ้ วยชามเครือ่ ง
ไว้ ณ วัดอโศการาม (วัดปา่ แดงหลวง) เชียงใหม่ นอกนัน้ พระยายุทศิ เจียงยังเอาช่างปนถ้
ั ้ วยชามสังคโลกด้วย ตัง้ แต่นนั ้ มาเมืองภูกามสังคโลกอันเป็ นศิลปของกรุงสุโขทัยไปเผยแพร่การปนถ้
ยาวก็รวมอยูก่ บั อาณาจักรลานนาไทยมาโดยตลอด

๔
จากหลักฐานศิลาจารึกต่างๆ ปรากฏว่าเมือ่ ปีพุทธศักราช ๒๐๓๔ พระยาเมืองยีค่ รองเมือง
พะเยา พระยอดเชียงรายครองเมืองเชียงใหม่ กับตายายสองผัวเมียสร้างพระเจ้าตนหลวงเริม่ สร้างได้
๕ วัน พระยาเมืองยีถ่ งึ แก่พริ าลัยต่อมาพระยอดเชียงรายก็สน้ิ พระชนม์ในปีเดียวกัน
พุทธศักราช ๒๐๓๙
พระเมืองแก้วราชโอรสพระยอดเชียงรายขึน้ ครองเมืองเชียงใหม่
พระยาหัวเคีย่ นครองเมืองพะเยา ได้ ๒๑ ปี ก็สน้ิ พระชนม์
พุทธศักราช ๒๐๖๗ สร้างพระเจ้าตนหลวงเสร็จ รวมเวลาก่อสร้าง ๓๓ ปี
พุทธศักราช ๒๑๑๑ พระเจ้าหงสาวดีเกณฑ์กองทัพพม่า ไทยใหญ่ ลือ้ มอญ ลานนาไทย
ยกไปตีกรุงศรีอยุธยา เมือ่ ตีได้แล้วให้พระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองสองแควไปครองกรุงศรีอยุธยา
พุทธศักราช ๒๑๑๕ พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ยกทัพตีเมืองหนองหาญ อาณาจักรลานช้างและ
ลานนาไทยได้กวาดต้อนผูค้ นไปด้วย
ต่อมาพระเจ้ามังตรา (บุเรงนอง) สวรรคต และปีพุทธศักราช ๒๑๔๑ ผูค้ นทีถ่ ูกกวาดต้อน
ไปกรุงหงสาวดีกห็ นีกลับมาเชียงใหม่

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์

พุทธศักราช ๒๓๓๐ เจ้าเมืองอังวะสังให้
่ หวุ่นยีม่ หาไชยสุระยกทัพมาทางหัวเมืองฝา่ ยเหนือ
ผ่านฝาง เชียงราย เชียงแสน และพะเยาด้วย ผูค้ นกลัวแตกตื่นอพยพไปอยูล่ าํ ปาง ทําให้เมืองพะเยาร้าง
ไปเป็ นเวลาถึง ๕๖ ปี
พุทธศักราช ๒๓๘๖ พระยานครลําปางน้อยอินทร์กบั พระยาอุปราชมหาวงศ์เมืองเชียงใหม่
ลงไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั ทูลขอตัง้ เมืองเชียงรายเป็ นเมืองขึน้ ของเชียงใหม่ และ
ตัง้ เมืองงาว เมืองพะเยาเป็ นเมืองขึน้ ของนครลําปาง
ต่อมาพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้นายพุทธวงศ์น้องคนที่ ๑ ของพระยานครอินทร์
เป็ นพระยาประเทศอุดรทิศผูค้ รองเมืองพะเยา ตัง้ นายน้อย มหายศ และตัง้ นายแก้ว มานุ ตตม์ น้องคน
ที่ ๒ และ ๓ เป็ นพระยาอุปราชเมืองพะเยาและพระยาราชวงศ์เมืองพะเยาตามลําดับ ตัง้ นายขัตยิ ะบุตร
พระยาประเทศอุดรทิศเป็ นพระยาเมืองแก้ว และตัง้ นายน้อย ขัตยิ ะบุตรราชวงศ์หมูส่ ่าเป็ นพระยาราช
บุตรเมืองพะเยา ผูค้ รองเมืองพะเยาทุกคนจึงได้รบั พระราชทานนามว่า "พระยาประเทศอุดรทิศ" แต่
ประชาชนมักจะเรียกตามนามเดิม เช่นเจ้าหลวงวงศ์
ปีพุทธศักราช ๒๓๙๑ พระยาอุปราช (น้อย มหายศ) รับสัญญาบัตรขึน้ ครองเมืองพะเยา
จนถึงจุลศักราช ๑๒๑๗ (พุทธศักราช ๒๓๙๘) ก็ถงึ อนิจกรรม
พุทธศักราช ๒๓๙๘ พระยาราชวงศ์เมืองพะเยา (เจ้าบุรรี ตั นะหรือเจ้าแก้ว ขัตยิ ะ) ได้รบั
สัญญาบัตรเป็ นเจ้าเมืองพะเยา ครองเมืองได้ ๖ ปี ก็ถงึ อนิจกรรม
พุทธศักราช ๒๔๐๓ เจ้าหอหน้าอินทะชมภู รับสัญญาบัตรเป็ นผูค้ รองเมืองพะเยาได้ ๑๑ ปี
ก็ถงึ แก่พริ าลัยเมือ่ ปีพุทธศักราช ๒๔๑๓
พุทธศักราช ๒๔๑๘ เจ้าหลวงอริยะเป็ นเจ้าเมืองพะเยาถึงปีพุทธศักราช ๒๔๓๗ ก็ถงึ แก่
อนิจกรรม เจ้าไชยวงศ์เป็ นผูค้ รองเมืองพะเยาต่อมาถึง ๙ ปี พุทธศักราช ๒๔๔๕ เกิดจราจลขึน้ ทาง

๕
หัวเมืองฝา่ ยเหนือ โจรผูล้ ภ้ี ยั เงีย้ วเข้ายึดเมืองพะเยา ปล้นเอาทรัพย์สนิ ทางราชการ ประชาชน วัดวา
อารามไป คนแตกตื่นหนีไปลําปาง ได้ยกกําลังตํารวจทหารจากลําปางมาปราบรบกันอยูท่ บ่ี ริเวณบ้าน
แม่กา เงีย้ วล้มตายเป็ นจํานวนมาก
พุทธศักราช ๒๔๔๕ ตํารวจ เจ้านาย กรรมการบ้านเมืองได้เกณฑ์ผคู้ นก่อสร้างเสริม
กําแพงเมืองให้มนคงมากขึ
ั่
น้
เมืองพะเยาในสมันนัน้ มีฐานะเป็ นจังหวัด เจ้าหลวงอุดรประเทศทิศ
(ไชยวงศ์) เป็ นเจ้าผูค้ รองเมืองพะเยา หลวงศรีสมรรตการเป็ นข้าหลวงประจําจังหวัด เจ้าอุปราชมหาชัย
ศีตสิ ารตําแหน่ งข้าหลวงผูช้ ่วยหรือปลัดจังหวัด
พุทธศักราช ๒๔๔๘ เจ้าหลวงอุดรประเทศทิศ (ไชยวงศ์) ถึงแก่พริ าลัยทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ยบุ บริเวณจังหวัดพะเยาให้เป็นแขวงพะเยา ให้ยา้ ยหลวงศรีสมรรตการข้าหลวงประจํา
จังหวัดพะเยาไปรับตําแหน่ งจังหวัดอื่น และโปรดเกล้าฯ ให้อุปราชมหาชัย ศีตสิ ารรักษาการในตําแหน่ ง
เจ้าเมืองพะเยา
พุทธศักราช ๒๔๔๙ เจ้าอุปราชมหาชัย ศีตสิ าร ได้รบั สัญญาบัตรเป็ นพระยาประเทศอุดรทิศ ดํารงตําแหน่ งผูค้ รองเมืองพะเยาองค์สุดท้าย การปกครองแผ่นดินสมัยนัน้ มีการบริหารงาน
เป็ นกระทรวง มณฑล จังหวัด อําเภอ ดินแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือเรียกว่า มณฑลพายัพ
ผูบ้ ริหารระดับกระทรวงเรียกว่า เสนาบดี
ผูบ้ ริหารระดับมณฑลเรียกว่า สมุหเทศาภิบาล
ผูบ้ ริหารระดับจังหวัดเรียกว่า ข้าหลวงประจําจังหวัด
ผูบ้ ริหารระดับอําเภอเรียกว่า เจ้าเมืองบ้างหรือนายอําเภอบ้าง
พุทธศักราช ๒๔๕๗ ยุบเลิกตําแหน่ งเจ้าผูค้ รองเมืองใช้ตําแหน่ งนายอําเภอแทนเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยทรงแต่งตัง้ นายกลาย บุษบรรณ เป็นนายอําเภอเมืองพะเยา และได้รบั แต่งตัง้
ฐานันดรศักดิ ์เป็ นรองอํามาตย์โทขุนสิทธิประศาสน์ เป็ นนายอําเภอคนแรกมุง่ บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่
อาณาประชาราษฎร จัดการศึกษา การอาชีพ และบํารุงพุทธศาสนา จนพุทธศักราช ๒๔๖๕ ย้ายไป
ดํารงตําแหน่ งนายอําเภอแม่จนั
พุทธศักราช ๒๔๖๖-๒๔๖๙
พระแสน สิทธิเขตดํารงตําแหน่ งนายอําเภอพะเยา
มีเหตุการณ์สําคัญคือ เกิดเพลิงไหม้ทว่ี ่าการอําเภอ และสร้างหลังใหม่คอื หลังปจั จุบนั
พุทธศักราช ๒๔๗๐-๒๔๗๑ หลวงประดิษฐอุดมการ ดํารงตําแหน่ งนายอําเภอเมืองพะเยา
เหตุการณ์บา้ นเมืองปกติ
พุทธศักราช ๒๔๗๒-๒๔๗๖ พระบริภณ
ั ฑธุรราษฎรเป็ นนายอําเภอ เมือ่ ปีพุทธศักราช
๒๔๗๕ เกิดการยึดอํานาจการปกครองแผ่นดินจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เปลีย่ นการปกครองมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตย มีรฐั ธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เหตุการณ์ดา้ นภาค
พายัพปกติ ประชาชนยังคงอยูก่ นั ด้วยความสงบสุข
พุทธศักราช ๒๔๗๗- ๒๔๗๘ นายผล แผลงศร เป็ นนายอําเภอเมืองพะเยา สนใจทํานุ บํารุงด้านการศาสนาเป็ นพิเศษ ละเอียด สุขมุ นิ่มนวลเข้ากับประชาชนได้ดมี สี ่วนริเริม่ ปรับปรุงกว๊าน
พะเยา เป็ นแหล่งนํ้าบํารุงพันธ์ปลา ร่วมกับกรมเกษตรการประมง

๖
พุทธศักราช ๒๔๗๘-๒๔๘๐ พระศุภการกําจร เป็ นนายอําเภอเมืองพะเยาเริม่ สํารวจ
กว๊านพะเยารวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีจ่ ะใช้ประกอบการพัฒนากว๊านพะเยา ตามวัตถุประสงค์ของกรม
เกษตรการประมง ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ นันเอง
่
นายอุ่นเรือน ฟองศรี ศึกษาธิการอําเภอเมือง
พะเยาสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึน้ โรงเรียนแรกคือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ขุนนาควรรณวิโจรน์ เป็ นนายอําเภอเมืองพะเยาได้ขอตัง้ เทศบาล
เมืองพะเยาขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๘๐
ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ นายสุจติ ต์ สมบัตศิ ริ ิ เป็ นนายอําเภอพะเยา เริม่ ลงมือก่อสร้าง
ประตูระบายนํ้ ากว๊านพะเยา
พุทธศักราช ๒๔๘๒-๒๔๘๓ นายผล แผลงศร กลับมาดํารงตําแหน่ งเป็ นนายอําเภอเมือง
พะเยาอีกครัง้ หนึ่ง สร้างประตูระบายนํ้ ากว๊านพะเยาได้เสร็จเมือ่ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ สร้างทีท่ าํ การ
ของสถานีประมง ริเริม่ จัดหาทุนสร้างโรงพยาบาลเมืองพะเยา
พุทธศักราช ๒๔๘๔ นายสนิท จูทะรพ ดํารงตําแหน่ งนายอําเภอเมืองพะเยาเป็ นช่วงอยู่
ในภาวะสงครามมหาเอเซียบูรพา ประเทศไทยจําใจเข้าร่วมสัมพันธไมตรี กับประเทศญีป่ ่นุ ประกาศ
สงครามกับสหรัฐอเมริกา ได้มกี ารระดมกําลังทหารไปตรึงชายแดนภาคเหนือ ไว้เป็ นจํานวนมาก
จังหวัดพะเยาในเวลานัน้ จึงเต็มไปด้วยทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๕-๒๔๘๖ นายทองสุข ชมวงศ์ ดํารง
ตําแหน่ งนายอําเภอพะเยา สงครามเริม่ รุนแรงขึน้ ข้าศึกโจมตีทางอากาศ ทรัพย์สนิ ของทางราชการและ
ประชาชนเสียหายมาก ผูค้ นล้มตายและเกิดโรคระบาดคือ มาเลเลีย ซึง่ เกิดจากทหารติดเชือ้ มาจาก
เชียงตุง ผูค้ นล้มตายกันมาก มีการลักขโมยปล้นฆ่ากันบ่อยครัง้ เหตุการณ์ไม่ค่อยสงบประชาชนไม่กล้า
ออกไปทํามาหากิน
พุทธศักราช ๒๔๘๖-๒๔๙๐ นายฉลอง ระมิตานนท์ ดํารงตําแหน่ งนายอําเภอเมืองพะเยา
ประสานงานกับฝา่ ยทหาร ตํารวจปราบปรามโจรผูร้ า้ ยได้ดสี ามารถคลีค่ ลายสถานการณ์ได้จนสงคราม
สงบจึงหันมาฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมและส่งเสริมอาชีพของราษฎร
พุทธศักราช ๒๔๙๐-๒๔๙๖ นายผลิ ศรุตานนท์ ดํารงตําแหน่ งนายอําเภอพะเยา
เหตุการณ์สภู่ าวะปกติเริม่ ฟื้ นฟูทงั ้ ด้านวัตถุและจิตใจของประชาชน
เมือ่ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๙๔ อัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุมาบรรจุในองศ์พระเจดียว์ ดั
ปา่ แดงหลวงดอนไชย
ระหว่างเดือนกันยายน ๒๔๙๕ ฝนตกหนักนํ้าไหลบ่าท่วมบ้านเรือนราษฎรถนนขาดเป็ น
ตอนๆ การคมนาคมทางบนถูกตัดขาด
เป็ นผูร้ เิ ริม่ กันทีด่ นิ เพื่อสงวนไว้เพื่อเป็ นประโยชน์ของทาง
ราชการ เช่น ทีด่ นิ โรงพยาบาล ศาลากลางจังหวัดและศูนย์ราชการมีพน้ื ทีป่ ระมาณ ๑๗๐ ไร่
พุทธศักราช ๒๔๙๖-๒๔๙๗ ขุนจิตต์ ธุรารักษ์ ดํารงตําแหน่ งนายอําเภอพะเยา เร่ง
ปราบปรามโจรผูร้ า้ ย การเล่นการพนันและส่งเสริมอาชีพ

๗
พุทธศักราช ๒๔๙๗-๒๕๐๐ นายวิฑติ
โภคะกุล ดํารงตําแหน่ งนายอําเภอพะเยา
มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม ทําการบูรณะถนนหนทางขุดลําเหมืองส่งนํ้ า
จากกว๊านพะเยา สร้างโรงพยาบาลพะเยา และได้ยกฐานะเป็ นอําเภอชัน้ เอก
พุทธศักราช ๒๕๐๑-๒๕๐๒ นายวรจันทร์ อินทกฤษณ์ ดํารงตําแหน่ งนายอําเภอพะเยา
เร่งรัดปรับปรุงถนนหนทาง ปราบปรามอันธพาล ร่วมริเริม่ ก่อตัง้ การปะปาพะเยาซึง่ สร้างเสร็จเมือ่ วันที่
๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ อยูไ่ ม่นานก็ยา้ ยไปดํารงตําแหน่ งปลัดจังหวัดสระบุร ี ต่อมานายสวัสดิ ์ อรรถศิร ิ
มาดํารงตําแหน่ งนายอําเภอพะเยาแทนไม่นานก็ยา้ ยไป
พุทธศักราช ๒๕๐๒-๒๕๐๔ นายศิร ิ เพชรโรจน์ มาดํารงตําแหน่งแทนได้ปรับปรุงการ
ทํางานของข้าราชการให้รดั กุม มุง่ การพัฒนาท้องถิน่ ถนนหนทางสายต่างๆ แนะนํากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจําตําบลให้รจู้ กั การทํางานและมีความขยันหมันเพี
่ ยร และมีการพิจารณาให้รางวัลความดี
ความชอบ
พุทธศักราช ๒๕๐๔-๒๕๑๑ นายจรูญ ธนะสังข์ ย้ายมาดํารงตําแหน่ ง นายอําเภอพะเยา
ซึง่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ เกิดเพลิงไหม้ตลาดเมืองพะเยา ค่าเสียหายประมาณ ๒ ล้านบาทเศษ
พุทธศักราช ๒๕๑๒-๒๕๑๓ นายทวี บํารุงพงษ์ มาดํารงตําแหน่ งนายอําเภอพะเยาใน
ระยะนี้ ได้มกี ารก่อตัง้ แขวงการทางพะเยาขึน้ และเปิ ดสํานักงานเป็ นทางการเมือ่ วันที่ ๓ เมษายน
๒๕๑๓
พุทธศักราช ๒๕๑๔-๒๕๑๗ นายชื่น บุณย์จนั ทรานนท์ ดํารงตําแหน่งนายอําเภอพะเยา
เมือ่ เดือนสิงหาคม ๒๕๑๖ เกิดพายุฝน ฝนตกหนักนํ้าไหลบ่าท่วมบ้านเรือนราษฎรเสียหายมาก
พุทธศักราช ๒๕๑๗-๒๕๒๐ นายประมณฑ์ วสุวตั ดํารงตําแหน่ งนายอําเภอพะเยา
พุทธศักราช ๒๕๒๐ นายจรัส ฤทธิ ์อุดม ดํารงตําแหน่ งนายอําเภอพะเยา
จากเมืองประวัตศิ าสตร์ทม่ี เี อกราชมาช้านาน และกลายเป็ นแคว้นหนึ่งอยูใ่ นอาณาจักร
ลานนาไทย และเปลีย่ นฐานะมาเป็ นจังหวัดหนึ่งขึน้ อยู่กบั มณฑลพายัพมีเจ้าผูค้ รองนคร และถูกยุบมา
เป็ นอําเภอหนึ่ง ซึง่ นับตัง้ แต่ช่วงทีเ่ ป็ นอําเภอพะเยา (พุทธศักราช ๒๔๕๗-๒๕๒๐) ได้ ๖๓ ปี มี
นายอําเภอดํารงตําแหน่ งถึง ๒๕ นาย จนเมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๐ ได้รบั ยกฐานะจากอําเภอ
พะเยาขึน้ เป็ นจังหวัดพะเยามาตราบเท่าทุกวันนี้

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา,๒๕๒๖.

