
บา้นปางววั หมู่ 1 ต าบลเชียงบาน 

อ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา

ประวตัศิาสตร์ชุมชน

ปี พ.ศ 2500 ก่อตั้งชุมชนหมู่1ซ่ึงยา้ยจากต าบล

ยา่นมาเป็นต าบลเชียงบานมีการแต่งตั้งนายสงฆ ์

สมฤทธ์ เป็นผูใ้หญ่บา้นคนแรก

ปี พ.ศ.2503 ก่อตั้งวดัปางววั ต่อมา พ.ศ.2529 

เร่ิมมีไฟฟ้าเขา้มาในหมู่บา้น

ปี พ.ศ.2531 ก่อตั้งศูนยเ์ดก็เลก็ และต่อมา

พ.ศ.2560 มีการก่อตั้งประปาเดิมสมยัก่อนใชน้ ้ า

บาลดาล

เศรษฐกจิชุมชน

กลุ่มมนัแกว

กลุ่มไก่ชน

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มแม่บา้น

กลุ่มผูสู้งอายุ

กลุ่ม อสม

หน่วยงามท่ีรับผดิชอบ

ชุมชนเอง

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม

-ป่าวดับา้นปางววั
-น ้าฮอ้งเขียว
-สระเมืองใจ๋

ขยะ = แหล่งท้ิงขยะ

ควนัไฟ = การเผาไร่นาสวน

แผนที่เดนิดนิ

ปราชญ์ชุมชน
นายนวล ทองมงคล     หมอเป่า

นายเลก็ พวงมะลิ        หมอสู่ขวญั

นายอินทร์ ชาวแพะ หมอดิน

กิจกรรม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ( เดือน )

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เลีย้งดงชาวบ้าน

สงกานต์

แห่เทยีนพรรษา

ตานก๋วยสลาก

ปฎทินิชุมชน

จดัท ำโดย
นำงสำว อรุณี  พนัทนำ  601100055

นำงสำว  รนิตรำ  ยำมี  601702105

นำงสำว สภุสัสร แปงค ำ 601702106



บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2 ต าบลเชียงบาน 

อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

ประมาณปี พ.ศ.2399 พระเจ้าสุริยพงศ์ ผริตเดช (สุริยะ ณ น่าน) ได้ยกทัพไปปราบข้าศึกที่เมืองเชียงตุง ได้พบเห็นเผ่าไทล้ือกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรม มีนิสัยใจคอ 

เยือกเย็น อดทน ขยันขันแข็ง รักความสงบ แต่ตกอยู่ในอ านาจจีนฮ่อ 1,000 คน ต่อมาพวกจีนฮ่อใช้ระบบทารุณโหดร้ายต่อเผ่าไทล้ือ ด้วยวิธีต่าง ๆ นานา พระองค์ได้

พิจารณาหาทางช่วยเหลือให้พ้นจากอิทธิพลจีนฮ่อ จึงได้กวาดต้อนชาวไทลื้อ สิบสองปันนา ครั้งแรกมาอยู่บ้านหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 7 ปี ต่อมาทรง

วิตกว่า ชาวไทลื้อดังกล่าว จะพากันอพยพไปอยู่ที่เดิมอีก จึงได้อพยพชาวไทลื้อดังกล่าว ไปอยู่อ าเภอเชยีงม่วน จังหวัดน่าน สมัยนั้น ในจ านวนไทลื้อ ที่โยกย้ายในยุคนั้น 

เจ้าเมืองน่านได้สั่งให้ไทล้ือกลุ่มพญาค า และพญาธนะ ไปตั้งบ้านเรือนในพื้นที่อ าเภอเชียงม่วนปัจจุบัน ไทลื้อกลุ่มพญาค า และพญาธนะนี้ ลงมาจากเมืองมาง ในสิบสอง

ปันนา เมื่อสร้างบ้านเรือนในเขตเมืองเชียงม่วนแล้ว ก็ตั้งชื่อว่า บ้านมาง ตามชื่อบ้านเมืองเดิม ส่วนพญาค าได้แยกออกตั้งบ้านเรือน ณ ริมฝั่งยม ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

ของบ้านมาง ตั้งชื่อว่า บ้านทุ่งมอก แต่เดิมเรียกว่า บ้านอะมอ๊ก เมื่อประชากรไทลื้อเพิ่มมากขึ้น ที่ท ากินมีจ ากัดและประสบอุทกภัยบ่อยครั้ง ความเป็นอยู่ไมส่มบูรณ์

ตามเดิม จนมีค าพูดเชิงประชดประชันว่า “เมืองเซีย้งม่วน” แทนค าว่า “เชียงม่วน” เซีย้งภาษาเมืองเหนือ หมายความว่า หมดสิ้นแล้ว ประกอบกับขณะนั้นมีชาวไทลื้อ

จ านวนหนึ่งในสิบสองปันนาโยกย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในเขตเมืองเชียงค า พญาค าและพญาธนะ จึงได้น าไทล้ือจ านวนหนึ่งไปอยู่เมืองเชียงค า ชาวไทลือ้ที่โยกย้ายถิ่นฐาน

จากบ้านทุ่งมอก อ าเภอเชียงม่วน เมื่อไปอยู่เมืองเชยีงค า ก็ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านทุ่งมอกจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้สร้างศาลเจ้าพ่อพญาค า เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึง

คุณงามความดี และเคารพสักการะ

ประวัติบ้านทุ่งมอก

โครงสร้างองค์กรชุมชน

กลุม่คนรกัษาความปลอดภยัในหมู่บา้น 

โดย อปพร.

ปฏิทินชุมชน

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.วนัข้ึนปีใหม่

2.ปีใหม่เมือง (สงกรานต)์

3.เล้ียงดง (ผปู่ียา่)

4.ผา้ป่า

5.กฐิน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

นางสาวธญัรดา ค าเงิน 621702006

นางสาวอริศรา ติวงค์ 621702015

นางสาววภิาพร ศรีวชิยัล  าพนั 621702027

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าชุมชน 

-ป่าเต็งรัง 

-ป่าไม้ตึง ป่าไม้เต็ง (ป่าอุดมสมบูรณ์)

แหล่งน  า

-แม่น้ าแวนไหลผ่าน

สิ่งแวดล้อม

-ขยะ

-ควันไฟ

-สารพิษยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลง

การจัดการของชุมชน

องคก์รการปกครองของ

ทอ้งถิน่

ขยะ  จดัการโดย อบต. เก็บขยะ

แยกขยะ(ที่ป่าแพะ ยาว)

การจัดการของชุมชุน

ขยะบางสว่นเป็นการเผา

ปราชญ์ชุมชน

นายบุญรักษ์ ใจวังโลก (หมอสมุนไพร)

นางสาวศรีไทย ใจกล้า (หมอนวด)

นางสาวรัชทนัน ใจกล้า (หมอนวด)

นายดวงแก้ว ใจกล้า (มัคทายก)

กลุม่เลีย้งไก่พนัธุไ์ข่

กลุม่เลีย้งปลา

กลุม่ผูส้งูโดย อสม. กสน. เป็นวิทยากร 

และอาย ุท าการจดัหางบประมาณ

กลุม่ตดัเย็บ โดยกลุม่แม่บา้นทอผา้

ผลิตภณัฑท์ีส่ าคัญของชุมชน

ผ้าทอไทลื้อ ส่งภายในประเทศ และ สิบสองปันนาและหน่วยงานหลัก

ก็คือ ทอเส้ือครุยของ ม.พะเยา (ได้ท าสัญญาตลอดชีพ) 



บ้านเชียงบาน หมู่ 3 ต าบลเชียงบาน
อ าเภอเชียงค า  จังหวดัพะเยา

Time  Line

ไม่แน่ชดั

ยา้ยมาจากสิบสองปันนา

ของประเทศจีน มากวา่ 150 ปี

ไม่แน่ชดั

เม่ือก่อนเคยอยูห่มู ่10

ปัจจบุนัยา้ยออกมาเป็นหมู ่3

ทรพัยากรและ

สิ่งแวดลอ้ม

ทรพัยากรธรรมชาติ

- ป่าแพะยาว
- แมน่ า้แวน
- คลองบวัสด
- คลองหลวง 

สิ่งแวดลอ้ม

- ขยะ
- สารพิษ
- หมอกควนั

กลุม่โครงสรา้งองคก์ร

กลุม่ออทรพัยจ์ดัตัง้

โดยรฐัหน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบคือ อบต.

เพื่อช่วยเหลือคนใน

ชมุชนในดา้นเงินทนุ 

เพื่อน าไปประกอบ

อาชีพ

กลุม่พอ่บา้นและ

แม่บา้น

จดัตัง้โดยชมุชนเป็น

การจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วย

ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 

กจิกรรม

ช่วงระยะเวลาที่จัดกจิกรรม(เดือน)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สงกรานต์

พิธีข้ึน

พระธาตุ

เชียงบาน

เขา้พรรษา

ออก

พรรษา

ลอย

กระทง

นายพลอย หอมนาน 

ดา้นวฒันธรรม - มีความรู้ดา้นวฒันธรรม

ของชาวไทล้ือ

นายแกว้  หอมนาน

หมอชาวบา้น – ใชค้วามรู้ท่ีไดม้า

จากบรรพบุรุษ โดยใชส้มุนไพรในการรักษา

นางสาวเบญญาภา  ธุระวร      621702010

นางสาวพรทิพย ์       ศรเีกิด     621702023

นางสาวเย็นจิตร       เย็นจิตร    621702025

การจดัการของคนในชุมชน

มีเตาเผาในการจดัการขยะ









บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 7 ต าบลเชียงบาน 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

ประวัติศาสตร์ชุมชน

ใน พ.ศ.2520ได้แยกจากต าบลหยวนออกมาเป็น

ต าบลเชียงบาน

ต าบลเชียงบานก านันคนแรกคือนายนะ

สร้างวัดในปี พ.ศ2524 เป็นวัดแรกของหมู่บ้าน

ปฏิทินชุมชน

กิจกรรม. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ตานธรรม

เลี้ยงศาลย่าท้าว

รดน้้าด้าหัว

เลี้ยงบ้าน(ท้าบุญหมู่บ้าน)

โครงสร้างกลุ่ม/องค์กร

กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านกลุ่มฌาปนกิจกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

การออมสามารถกู้ได้และออมได้ ออมทรัพย์ของคนในหมู่บ้าน การท้าดอกไม้จันทน์ ช่วยงานต่างๆในหมู่บ้าน มีชมรมกิจกรรมต่างๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน

ทรัพยากร

-ป่าชุมชน

ป่าแพะยาว ป่าตะเคียนงาม

-แม่น้้าแวน (ใช้ในการเกษตรและ

บริโภค)

สิ่งแวดล้อม

ขยะส่วนใหญ่เป็นการเผา 

การท้าเกษตรมีการใช้ยาฆ่าแมลง

การจัดการของชุมชน

ชุมชน

ขยะส่วนใหญ่เป็นการเผา

อบต.

มีเจ้าหน้าทีเ่ก็บขยะ

ตามหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์น้้าด่ืม

ปราชญ์ชุมชน

นาย หวัน ยาวเิรือง

(เป็นหมอเมืองหรือหมอเป่า)

นางสาวกิรติกร ชุมพูอิน 621702002

นางสาวธรากร อินต๊ะวงค์ 621702005

แผนที่

ผู้ให้ข้อมูล

นายสวย หอมนาน

นายธนะรัตน์ หอมนาน

นายวฒิุชยั แผ่นทอง










