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เกริ่นนำ
เมืองแห่ งธรรมะ มีพระนั่งดิน ถิ่นทอนำ้ ไหล ผ้ ำทอไทลือ้ นำ้ ตกเลื่องลือ คะแนงนำ้ มิน ป่ ำไม้ ผืนดิน อุดมสมบูรณ์

หากจะกล่าวถึง ประวัติและความเป็ นมา ของหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ตาบลร่ มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 แล้ วนัน้ ถึงแม้ วา่ จะเป็ นหมูบ่ ้ านที่ตงขึ
ั ้ ้นมาใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 ตรง
กับวันแรม 13 ค่า เดือน 8 เหนือ โดยที่มีครอบครัวของ พ่ออุ้ยแก้ ว แม่อ้ ยุ สุ มาสุข และ ครอบครัวของ พ่ออุ้ยเงิน แม่เบ้ า รุ่ งเรื อง
เป็ นสองครอบครัวที่มาตังอยู
้ ่ ณ บริ เวณหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้เป็ นครัง้ แรก และ ต่อมาทางราชการได้ ตงให้
ั ้ เป็ นหมู่บ้าน
อย่างถูกต้ องตามพระราชบัญญัติการปกครองบริ หารส่วนท้ องถิ่น เมื่อปี พุทธศักราช 2534 ซึง่ ถ้ านับตามจานวนปี พุทธศักราช
แล้ ว หมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ก็เพิ่งมีมาได้ ประมาณ 48 ปี (ปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2555) ถ้ าเปรี ยบเทียบกับอายุของมนุษย์เรา
แล้ ว ก็คงเปรี ยบได้ แค่วยั กลางคนเท่านันเอง
้
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว บรรดาผู้คนที่อาศัยอยู่บริ เวณหมูบ่ ้ านแห่งนี ้นัน้ มีมาก่อนตังแต่
้ สมัยบรรพบุรุษ ซึง่ ก็ได้ สืบเชื ้อ
สายกันมา และพากันอพยพ พร้ อมกับย้ ายที่อยู่เพื่อแสวงหาที่ทามาหากินที่อดุ มสมบูรณ์ แห่งใหม่อยู่เป็ นเนืองๆ ซึง่ ผู้เขียนเองก็
ได้ พยายามรวบรวมและเรี ยบเรี ยง ได้ สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ รวมไปถึงครู บาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์สามเณร พ่อน้ อย
พ่อหนาน และจากบรรดาปราชญ์ผ้ รู ้ ู ตา่ งๆ อีกทังได้
้ ค้นคว้ าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้ ขอความรู้ จากหลายๆที่ หลายๆ
แห่งนามาประติดประต่อกัน เพื่อให้ มีข้อมูลที่จะเป็ นหลักฐานเชื่อมกัน อีกทังให้
้ ได้ รับรู้ ถงึ ประวัติความเป็ นมาของชุมชนต่างๆ
รอบหมูบ่ ้ านของเรา ซึง่ ผู้คนในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นชนชาติพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม หรื อ คนเมืองล้ านนา
นัน่ เอง ที่อาศัยอยู่บริ เวณพื ้นที่แห่งนี ้ตังแต่
้ โบราณกาลเป็ นต้ นมา แต่ในปั จจุบนั นี ้ อาเภอเชียงคาของเรา มีผ้ คู นอยู่จานวนไม่น้อย
ที่อาศัยอยู่รวมกันถึง 5 ชนชาติพนั ธุ์ หลักๆ ดังนี ้ คือ
1. พี่น้องชนชำติพันธุ์พนื ้ เมือง ใช้ ภาษาล้ านนา เป็ นภาษาสื่อสารกัน มีอกั ษรหรื ออักขระล้ านนาเป็ นตัวหนังสือเขียน
2. พี่น้องชนชำติพันธุ์ไทลือ้ ใช้ ภาษาไทลื ้อเป็ นภาษาสื่อสารกัน มีอกั ษรหรื ออักขระธรรม ซึง่ ก็ใช้ อกั ษรล้ านนา ซึง่
บางครัง้ แทบจะแยกไม่ออกระหว่างคนพื ้นเมืองกับพี่น้องไทลื ้อ ซึง่ มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ ายคลึงกัน
3. พี่น้องชนเผ่ ำเมี่ยน หรื อ เย้ ำ ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีวฒ
ั นธรรมชนเผ่า และมีที่อยู่อาศัยอยู่บนภูเขาหรื ออยู่ใกล้ ภเู ขา
4. พี่น้องชนเผ่ ำม้ ง หรื อ แม้ ว มีวฒ
ั นธรรมประจาชนเผ่า อาศัยอยู่พื ้นลาบใกล้ เชิงเขา
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5. พี่น้องชนเผ่ ำไทยอีสำน ซึง่ ได้ อพยพมาหาที่ทากินแห่งใหม่เป็ นหมูบ่ ้ านที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตังแต่
้ ปี พ .ศ.2502 ทังชาวไทยอี
้
สานและชาวผู้ไท ซึง่ มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้ อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม
และมุกดาหาร ซึง่ ก็มีหลายหมูบ่ ้ าน หลายชุมชนในตาบลต่างๆ ในอาเภอเชียงคานี ้
( หมายเหตุ ปั จจุบนั ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545 ได้ มีโครงการบ้ านเล็กในป่ าใหญ่ เกิดขึ ้นมาจากพระราชดาริ ได้ มีการอพยพชาวเขาเผ่าต่างๆ จากจังหวัดเชียงใหม่ มาอีก 4 เผ่า เพื่อมา
ดูแลป่ าต้ นน ้าญวน ที่บ้านหนองห้ า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา อันได้ แก่ เผ่าเมี่ยนหรื อเย้ า เผ่าอาข่า เผ่ามูเซอ และชนเผ่าประกากะญอ หรื อ กะเหรี่ ยง )
http://www.kasetsomboon.org/th/2009-10-15-11-58-59.html

แผนที่บริเวณพืน้ ที่อำเภอเชียงคำ

สาหรับการกล่าวถึง ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้นัน้ จะขอกล่าวถึงเฉพาะประวัติศาสตร์ เรื่ องราวหรื อตานาน ใน
พื ้นเขตอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา โดยที่จะเน้ นไปเฉพาะเขตตาบลร่ มเย็น และบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียง อันเป็ นที่ตงของหมู
ั้
บ่ ้ าน
เกษตรสมบูรณ์ของเราเป็ นส่วนใหญ่นะครับ โดยจะขอแยกออกเป็ นประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา ตานาน ในส่วนต่างๆ จานวน 5
ส่วนด้ วยกันดังนี ้
1.ในส่ วนแรก ขอนำเสนอหลักฐำน ทำงประวัตศิ ำสตร์ ที่ได้ ข้อมูลมำจำกเว็ปไซต์ วิกพ
ิ ีเดีย สำรำนุกรมเสรี ที่
ได้ บันทึกเรื่ องรำวหลักฐำนประวัตอิ ำเภอเชียงคำ ไว้ ดังนี ้ คือ
อาเภอเชียงคา เป็ นอาเภอหนึง่ ในจังหวัดพะเยา ตังอยู
้ ่ในบริ เวณที่ราบลุม่ แม่น ้าลาว แม่น ้ายวน และแม่น ้าแวน ซึง่ เป็ น
ลุม่ น ้าย่อยของลุม่ แม่น ้าอิง ในอดีตเป็ นแอ่งอารยธรรมของชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ผกู พันกับสายน ้า ความเป็ นมาของอาเภอเชียงคา
ปรากฏในรู ปแบบตานาน 2 ตานานในสมัยพุทธกาลที่เกี่ยวข้ องกับพระพุทธเจ้ า
ตามตานานพระธาตุดอยคา ฉบับวัดหนองร่ มเย็น เมืองเชียงคามีชื่อเดิมว่า เวียงชะรำว ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่บ้านคุ้มหมู่ 6
ตาบลร่ มเย็น อาเภอเชียงคา พระยาผู้ปกครองเมืองได้ สร้ างพระธาตุไว้ บนดอยนอกเมืองเพื่อล้ างบาป ต่อมามีผ้ พู บแหล่งทองคา
ขนาดใหญ่ ในลาธารหลังดอย ดอยนันได้
้ ชื่อว่า “ดอยคำ” พระธาตุบนดอยก็ชื่อว่า”พระธำตุดอยคำ” เมืองชะราวก็เปลี่ยนชื่อ
เป็ น “เมืองเชียงคา”
แต่ตานานพระเจ้ านัง่ ดิน พญาผู้สร้ างเมืองชื่อว่า “พญำคำแดง” และเมืองนันชื
้ ่อ “พุทธรส” ประชาชนชาวเมืองมี
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ สร้ างพระพุทธรูปมีนามว่า “พระเจ้ านัง่ ดิน” พระพุทธเจ้ าทานายว่า สืบไปภายหน้ าเมืองจะ
เจริ ญรุ่ งเรื อง และอุดมไปด้ วยสินทรัพย์และจะได้ ชื่อว่า “เมืองเชียงคำ”
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พระเจ้ ำนั่งดิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ เู มืองเชียงคำ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยจัดระบบการปกครองแผ่นดินส่วนภูมิภาค
เป็ นแบบมณฑลเทศาภิบาล จังหวัด อาเภอ ตาบล หมูบ่ ้ าน ครัง้ นัน้ อาเภอเชียงคาอยู่ในแขวงน ้าลาว (รวมพื ้นที่อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงรายอยู่ด้วย) พื ้นที่ในเขตการปกครองของจังหวัดน่าน โดยมี เจ้ าสุริยวงศ์ ดารงตาแหน่งข้ าหลวงประจาแขวง ที่วา่
การแขวงตังอยู
้ ่ ณ วัดพระแก้ ว บ้ านเวียง ม.6 ตาบลเวียง อาเภอเชียงคา ต่อมาทางราชการ ได้ ยบุ และปรับปรุ งแขวงน ้าลาว โดย
จัดเป็ นบริ เวณน่านเหนือ มีเขตการปกครองครอบคลุมพื ้นที่อาเภอเชียงคา อาเภอปง จังหวัดพะเยา อาเภอเทิง และบางส่วนของ
อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
เมื่อปี พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยได้ ยกเลิกตาแหน่งข้ าหลวง ตาแหน่งเจ้ าเมือง ตังเป็
้ นจังหวัด อาเภอ ตาบล
หมูบ่ ้ านเหมือนกันทัว่ ประเทศ จัดตังจั
้ งหวัดเชียงราย แขวงน ้าลาวถูกยุบและแยกเป็ นเมืองเทิง และเมืองเชียงคา เมืองเชียงคามี
ฐานะเป็ นอาเภอหนึง่ ขึ ้นกับจังหวัดเชียงราย ตังพระยาพิ
้
ศาลคีรี ดารงตาแหน่ง นายอาเภอเชียงคาเป็ นคนแรก
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 ได้ มีพระราชบัญญัติจดั ตังจั
้ งหวัดพะเยาขึ ้น แบ่งเขตการปกครองจากจังหวัดเชียงราย โดย
โอนอาเภอพะเยา อาเภอแม่ใจ อาเภอดอกคาใต้ อาเภอจุน อาเภอปง อาเภอเชียงม่วน และอาเภอเชียงคา รวม 7 อาเภอ จัดตัง้
เป็ นจังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ ออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งพื ้นที่อาเภอเชียงคาเป็ น กิ่งอาเภอภูซาง
ประกอบด้ วย 5 ตาบล คือ ตาบลสบบง ตาบลภูซาง ตาบลเชียงแรง ตาบลทุ่งกล้ วยและตาบลป่ าสัก โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่
15 กรกฎาคม 2539
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กระทรวงมหาดไทยได้ ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะ กิ่งอาเภอภูซาง ขึ ้นเป็ น อาเภอ
ภูซาง โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 กันยายน 2550
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ที่ตัง้ และอำณำเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

อาเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) และอาเภอภูซาง
แขวงไชยะบุลี (ประเทศลาว) และอาเภอสองแคว (จังหวัดน่าน)
อาเภอสองแคว (จังหวัดน่าน) และอาเภอปง
อาเภอจุน และอาเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย)

กำรแบ่ งเขตกำรปกครอง
กำรปกครองส่ วนภูมิภำค อาเภอเชียงคาแบ่งพื ้นที่การปกครองออกเป็ น 10 ตาบล 134 หมูบ่ ้ าน ได้ แก่
1 หย่วน
(Yuan)
15
หมูบ่ ้ าน
2. น ้าแวน
(Nam Waen)
14
หมูบ่ ้ าน
3. เวียง
(Wiang)
10
หมูบ่ ้ าน
4. ฝายกวาง
(Fai Kwang)
17
หมูบ่ ้ าน
5. เจดีย์คา
(Chedi Kham)
12
หมูบ่ ้ าน
6. ร่ มเย็น
(Rom Yen)
22
หมูบ่ ้ าน * บ้ านห้ วยเดื่อดอยนาง ขอแยกตังหมู
้ บ่ ้ านใหม่จากบ้ านประชาภักดี เมื่อ 22 ต.ค. 2555
7. เชียงบาน
(Chiang Ban)
11
หมูบ่ ้ าน
8. แม่ลาว
(Mae Lao)
14
หมูบ่ ้ าน
9. อ่างทอง
(Ang Thong)
13
หมูบ่ ้ าน
10. ทุ่งผาสุข
(Thung Pha Suk)
7
หมูบ่ ้ าน
กำรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ท้ องที่อาเภอเชียงคาประกอบด้ วยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 11 แห่ง ได้ แก่
1. เทศบาลตาบลเชียงคา ครอบคลุมพื ้นที่บางส่วนของตาบลหย่วน
2. เทศบาลตาบลบ้ านทราย ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลเวียงทังต
้ าบล
3. เทศบาลตาบลฝายกวาง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลฝายกวางทังต
้ าบล
4. เทศบาลตาบลหย่วน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลหย่วน (นอกเขตเทศบาลตาบลเชียงคา)
5. องค์การบริ หารส่วนตาบลน ้าแวน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลน ้าแวนทังต
้ าบล
6. องค์การบริ หารส่วนตาบลเจดีย์คา ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลเจดีย์คาทังต
้ าบล
7. องค์การบริ หารส่วนตาบลร่ มเย็น ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลร่ มเย็นทังต
้ าบล
8. องค์การบริ หารส่วนตาบลเชียงบาน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลเชียงบานทังต
้ าบล
9. องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ลาว ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลแม่ลาวทังต
้ าบล
10. องค์การบริ หารส่วนตาบลอ่างทอง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลอ่างทองทังต
้ าบล
11. องค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งผาสุข ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลทุ่งผาสุขทังต
้ าบล
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ภำพวิถชี วี ิตชำวไทลือ้

2.ในส่ วนที่สอง เป็ นตำนำนของพี่น้องชำวไทลือ้ ซึ่งก็ถือได้ ว่ำ เป็ นชนชำติพันธุ์ท่ อี พยพเข้ ำมำอยู่อำศัยในพืน้ ที่เขต
อำเภอเชียงคำของเรำจำนวนมำกเป็ นอันดับสอง ซึ่งตำมหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์ ได้ กล่ ำวไว้ ดังนี ้
ในปี พ.ศ. 2331 พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้ มีรับสัง่ ให้ เจ้ า อัตถวรปั ญโญ เจ้ าผู้ครอง นคร
น่าน ไปตีเมือง เชียงตุง และกวาดต้ อน ชาวไทยใหญ่ จากรัฐฉาน ประเทศพม่า กับชาวไทลื ้อ จากแคว้ นสิบสองปั นนาประเทศ
จีน อันประกอบด้ วย เมืองพง เมืองมาง เมืองหย่วน ฯลฯ อันแต่ละเมือง ก็มีเจ้ าผู้ครองนคร ปกครองอยู่
บรรดาผู้คน ที่ถกู กวาดต้ อน มาให้ ไปอยู่ที่เมือง เชียงม่วน (อ. เชียงม่วน จ. พะเยา) โดยมีเจ้ า ผู้ครองนคร ที่ทรงพระนาม
ว่า พญาคา และพญาธนะรวมอยู่ด้วย และมีความเห็นว่า อันเมืองเชียงม่วนนี ้ จะทาอาชีพใด หรื อการเกษตร ก็ไม่คอ่ ย ที่จะ
ได้ ผลดีนกั จึงขออนุญาต เจ้ าเมืองน่าน อพยพผู้คน ไปอยู่เมืองเชียงคา ( อ. เชียงคา จ. พะเยา ในปั จจุบนั ) และได้ ตังชื
้ ่อ
หมูบ่ ้ าน นี ้ว่า " บ้ านมาง " โดยได้ เอาชื่อเมืองมางที่เคยอยู่ใน อดีตมาตังเป็
้ นชื่อ หมูบ่ ้ าน พญาทังสอง
้
ได้ นาพวกชาว ไทลื ้อ มาตัง้
ถิ่นฐาน หรื อที่อยู่อาศัย พร้ อมกับ ประกอบอาชีพ ตามที่ถนัด และได้ พากัน สร้ างวัดขึ ้นมา วัดหนึง่ โดยตังชื
้ ่อวัดว่า " วัดมาง "
ต่อมาปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 มีรับสัง่ ให้ เจ้ า อนันตวรฤทธิ์เดชฯ เจ้ าผู้ครอง
นครน่านไปตีเมือง สิบสองปั นนา เมืองเชียงรุ้ งอีก ปรากฏว่า พอถึงเจ้ าเมืองเชียงรุ้ ง ยอมสวามิภกั ดิ์ แต่โดยดี และยังพบชาวไท
ลื ้อ กลุม่ หนึง่ ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของจีนฮ่อ ซึง่ ปกครอง ด้ วยระบบ ทารุ ณโหดร้ าย จึงได้ ทรงช่วยเหลือ ไทลื ้อเหล่านัน้ ให้ พ้น
จากอิทธิพล อันเลวร้ าย โดยการกวาดต้ อน เข้ ามาอยู่ที่บ้านเหงา อ.เทิง จ. เชียงราย
ครัน้ ถึง พ.ศ. 2413 พระเจ้ าสุริยพงษ์ ผริ ตเดชฯ ได้ สืบราชสมบัติ แห่งนครน่าน ได้ มีเจ้ าเมืองสิบสองปั นนาชื่อ "พญาโพธิ
ราช " พาชาวไทลื ้อ อพยพหนีภยั สงครามเข้ ามาอยู่ในเมืองเทิง ซึง่ บรรดาชาว ไทลื ้อต่างเรี ยงเจ้ าเมือง องค์นี ้ว่า " พญานายฮ้ อย "
ในปี พ.ศ. 2416 พระเจ้ าสุริยพงษ์ ผริ ตเดชฯ ทรงวิตก และเกรงว่าชาวไทลื ้อเหล่านี ้ อาจพากันอพยพกลับไปอยู่ที่เดิมอีก
จึงได้ อพยพไปอยู่ ที่อาเภอเชียงม่วน จ.น่าน แต่พื ้นที่ของ เมืองเชียงม่วน ไม่อดุ มสมบูรณ์ ชาวไทลื ้อ จึงเข้ าไปขออนุญาต ย้ ายที่
อยู่อาศัยใหม่ จากเจ้ าเมืองน่าน พระองค์ได้ โปรด ให้ หวั หน้ าเผ่าไทลื ้อ ออกไปสารวจ หาสถานที่ตามแหล่งต่างๆ ในที่สดุ ก็ไปพบ
ที่ราบกว้ างใหญ่ พื ้นดินอุดมสมบูรณ์ และมีแม่น ้าหย่วน แม่น ้าลาวไหลผ่าน เหมาะสมที่จะเป็ นที่อยู่อาศัยของเผ่าไทลื ้อสืบไปจึง
กลับไปถวายรายงานและก็ได้ รับอนุญาตแล้ วพากันอพยพเข้ ามาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่นนั่ ก็คือท้ องที่อาเภอเชียงคาในปั จจุบนั
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ต่อมาปี พ.ศ. 2447 พวกไทลื ้อ ได้ พากันตังหมู
้ บ่ ้ าน ขึ ้นอีกแห่งชื่อ " บ้ านธาตุสบแวน " พร้ อมกับได้ พากัน แยกย้ ายหรื อ
ขยายหมูบ่ ้ านออก ไปตังถิ
้ ่นฐาน อยู่ในเขตเมือง เชียงคาอีก เป็ นจานวน หลายหมูบ่ ้ าน เช่น บ้ านทุ่งมอก บ้ านเชียงบาน บ้ านหล้ า
บ้ านหนองลื ้อ บ้ านแพด บ้ านหนองเลา บ้ านธาตุ ฯลฯ ชาวไทลื ้อ ได้ พากันตังหมู
้ บ่ ้ าน เป็ นหลักแหล่ง มาจนทุกวันนี ้
ชาวไทลื ้อ ยึดอาชีพ การเกษตรเป็ นหลัก มีการปลูกพืช ผักสวนครัว เลี ้ยงสัตว์เช่น วัว ควาย หมู เป็ ด และไก่ ไว้ ใช้ งาน
หรื อประกอบ อาหาร ในครัวเรื อน โดยถือคติวา่ " ไม่ซื ้อ ไม่ขาย เก็บไว้ กิน และ แบ่งปั นพี่น้อง "
ชาวไทลื ้อ ต่างนับถือ พุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ จากการสร้ างวัด ที่มีศิลปะแบบ ของไทลื ้อล้ วนๆ และแบบศิลปะ ไทลื ้อ
ผสมพม่า ซึง่ ในท้ องที่ อ. เชียงคา มีอยู่หลายวัด เช่น วัดหย่วน วัดมาง และวัดนันตาราม ความเชื่อถือ ของบรรพบุรุษก็คือ นับถือ
เทพยดา อารักษ์ ผีสาง จะเห็นได้ จากการที่มีการใหว้ ผี ประจาปี ของ แต่ละหมูบ่ ้ าน ซึง่ จะมีขึ ้น เป็ นประจา
ผีที่ชาวไทลื ้อ นับถือมี 3 จาพวก ได้ แก่ ผีบรรพบุรุษ ผีบ้าน และพระ (ผี) เสื ้อเมือง เพราะชาวไทลื ้อ เชื่อว่า เหตุการณ์
ภายใน อาคารบ้ านเรื อน เป็ นหน้ าที่ ของผีบ้านผีเรื อน ที่ต้องดูแล คุ้มครอง ส่วนการนับถือ ผีบรรพบุรุษ อย่างมัน่ คง จะช่วยให้
เกิด สวัสดิมงคล อยู่ดีมีสขุ ทามาค้ าขึ ้น สาหรับพระ (ผี) เสื ้อเมือง จะคอยรักษา เหตุการณ์บ้านเมือง ให้ อยู่ในความสงบ โดย
ปราศจาก เหตุร้ายต่างๆ
สมัยก่อน ชาวไทลื ้อไม่นิยม นาพระพุทธรู ป ไว้ สกั การบูชาในบ้ าน โดยให้ เหตุผลว่า พระพุทธรูป เป็ นของสูง ที่ทรงความ
ศักดิ์สิทธิ์ ควรจะนาไป ประดิษฐานในโบสถ์หรื อวิหาร ไม่เหมาะสมที่จะนามาเก็บรักษาในบ้ านซึง่ เหมือนจะเป็ นการลบหลูด่ หู มิ่น
ชาวไทลื ้อ ถือคติวา่ ในโลกนี ้ ไม่มีใคร ช่วยเขาได้ นอกจาก ดวงวิญญาณ ของผีปยู่่ า ตายายของเขา เท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้
ทุกบ้ านจึงมี หิ ้งบูชาบรรพบุรุษ ที่จดั ไว้ ในห้ องเป็ นพิเศษ ส่วนการนับถือ ผีบ้านผีเรื อน และพระ (ผี) เสื ้อเมือง ชาวไทลื ้อ จะมี
ความเชื่อมัน่ อย่างจริ งจัง เวลาเคราะห์หามยามร้ ายอะไรขึ ้น มาก็มกั กล่าวหาว่า ผีบ้าน ทาเอาบ้ าง พระ(ผี) เสื ้อเมือง ลงโทษเอา
บ้ าง สุดแต่จะยก เหตุผลมาอ้ าง ไปต่างๆ นานา เช่น หากออกไป นอกบ้ านกลับมา มีอาการผิดปกติ หนาวจับไข้ ขึ ้นก็หาว่า ผี
ตายโหง ทาเอาโทษบ้ าง พระ(ผี)เสื ้อเมือง ทาอันตรายเอาบ้ าง แม้ แพทย์แผน ปั จจุบนั รักษาไม่หาย ยังมีอาการ แบบสามวันดี สี่
วันไข้ เจ้ าของบ้ าน จะทาพิธี "สะเดาะเคราะห์" หรื อที่เรี ยกตามภาษา พื ้นบ้ านว่า "กรรมเฮือน"
สาหรับพิธีกรรม เลี ้ยงพระ (ผี) เสื ้อเมือง จะร่ วมใจกัน จัดเป็ นงานใหญ่ โดยจัดกัน เป็ น 3 ปี ต่อหนึง่ ครัง้ คือ เริ่ มต้ นใน
ฤดู เก็บเกี่ยวในปี แรก จนครบ 3 ปี ตามปฏิทิน หรื อฤดูกาล ทานาครัง้ ที่ 4 ชาวไทลื ้อ เรี ยกพิธีนี ้ว่า 3 ปี 4 งวง (รวง) ข้ าว เวลาทา
พิธี เลี ้ยงพระเสื ้อเมือง เขาห้ ามคนใน ออกไปที่อื่น คนนอกเข้ ามา ในหมูบ่ ้ าน มีการแสดง เขตกาหนด บริ เวณหมูบ่ ้ าน โดยการทา
เฉลว (ตาเหลว) ที่สานด้ วยไม้ ไผ่ ไปผูกติดไว้ ที่ประตูชวั่ คราว ตรงปากทาง เป็ นเครื่ องหมาย พร้ อมกับมี หนังสือกาชับ หรื อมีคน
คอยป่ าว ประกาศห้ าม พอคนต่างถิ่น มาเห็นเข้ าก็ต้อง เดินอ้ อมไปอีกทางหนึง่ เพราะถ้ าขืนล่วงล ้าเข้ าไป ในหมูบ่ ้ าน ในขณะที่
ชาวบ้ าน กาลังกระทาพิธี เลี ้ยงผีประจาหมูบ่ ้ าน บุคคลนัน้ จะถูกปรับไหม แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึง่ ชาวไทลื ้อ ทุกคนยินดีที่จะ
ปฏิบตั ิตาม มิฉะนันจะถู
้ กประณาม อย่างเสียหาย
พิธีกรรมเลี ้ยงผี เริ่ มทากันตังแต่
้ ตอนเช้ าตรู่ เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นที่ร้ ู จกั กันว่า ถ้ ามีการเลี ้ยงผี กานันผู้ใหญ่ และชาวบ้ าน
ทุกหลังคาเรื อน จะต้ องนาไก่มีชีวิต มารวมกันที่บ้าน ของหมอผีประจาหมูบ่ ้ าน โดยหมอผีเป็ นผู้กระทาพิธีทางไสยศาสตร์ ไปด้ ว
เรื่ องการนาไก่ มีชีวิตไปรวมกัน ถือเป็ นข้ อปฏิบตั ิ ที่ทกุ บ้ านจะขาด เสียมิได้ ถ้ าเวลานัน้ เจ้ าของบ้ าน ที่เป็ นผู้ชายไม่อยู่
อาจมีกิจธุระ ต้ องออกไป ทางานนอกบ้ าน ผู้เป็ นภรรยา จะต้ องให้ คนนา ไก่ไปที่บ้านหมอผี แต่ตวั ของนางจะไม่ไป เองเด็ดขาด
เหตุผลก็คือ ผู้หญิงเป็ นเพศ ที่ขวัญอ่อน มักตื่นตระหนกใจง่าย เวลาที่เห็นการฆ่าสัตว์ หรื อบางทีผ้ หู ญิง หน้ าตาสวย เข้ าไปใน
งานพิธี พระ (ผี) เสื ้อเมือง อาจถูกใจ เอาไปเป็ นเมีย ที่เมืองผีก็ได้ ดังนันในงานพิ
้
ธี เลยมีเฉพาะ ผู้ชายเท่านัน้ เมื่อเจ้ าของ บ้ านที่
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เป็ นผู้ชาย ทุกคนอุ้มไก่ คนละตัวไป บ้ านหมอผี จนได้ ไก่ครบตาม จานวนครอบครัว ขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิตอ่ มา เขาจะเชิญ หมอผี
ประจาหมูบ่ ้ าน มาทาพิธี ใครที่เอาไก่ ไปก็ลงมือ เชือดคอไก่ ด้ วยตนเอง แบบของใครของมัน
ส่วนอีกพวกหนึง่ ก็จดุ ไฟต้ มน ้าร้ อน ไว้ ลวกไก่ หลังจากถอนขน เสร็ จก็เอาใส่รวมกัน ในกระทะใบใหญ่ ต้ ม ให้ สกุ จากนัน้
เอาไก่ เพียงตัวเดียว ใส่พานไม้ พร้ อมกับข้ าว เหนียวนึง่ 1 จาน เทียนสีผึ ้ง และสุรา 1 จอก (ประมาณ 100 ซีซี.) โดยหมอผี
ประจาหมูบ่ ้ าน จะถือไปด้ วยตนเอง เพื่อเปิ กการเจรจา กับพระเสื ้อเมือง หรื อเทพารักษ์ ประจาหมูบ่ ้ าน
หลังจากที่ทกุ อย่างพร้ อมแล้ ว บรรดาผู้ชาย ต่างพากัน นัง่ ยองๆ ด้ วยอาการ สงบนิ่ง อยู่ในบริ เวณนัน้ โดยหมอผี ประจา
หมูบ่ ้ าน จะเปล่งเสียง สาธยายมนต์ ตามตาราอย่างชัดเจนว่า
" ปี นี ้ก็ควบไคว่ เติงเวลาแล้ ว หมูจ่ มุ จาวบ้ าน ตังหลายตังมวล ได้ ร่ าเปิ งหา ปู่ เจ้ าเสื ้อบ้ าน จึงมาร่ ารี ร้ ่ าไร สูมาคารวะปู่
เจ้ า เสื ้อบ้ าน ขออาราธนา ปู่ เจ้ าได้ รับของกิน ของทาน ดังนี ้แล้ วขอปู่ เจ้ า เสื ้อบ้ านจุงได้ โผด กรุ ณาให้ ลูกให้ หลาน เหลนหลีกลี ้
ได้ อยู่ดีมีสขุ ผู้ทกุ คนฮอด ไปเติงหมู หมา เป็ ด ไก่ ช้ าง ม้ า วัว ควาย หื ้ออย่าได้ มี ภัยพยาธิ์มา เติงโดยแล " ต่อจากนัน้ ก็ยกไก่
และสุรา ไว้ บนหอ ให้ เวลาประมาณ 15 นาที คาดคะเนว่า ปู่ เสื ้อบ้ าน ได้ รับของเช่นสังเวย เรี ยบร้ อยแล้ ว ก็จะเอาไก่ต้ม ตัว
ดังกล่าว ลงจากหอปู่ เสื ้อบ้ าน ไปรวมกับไก่ต้ม ตัวอื่นๆ ก่อนที่จะลงมือ ฉีกเนื ้อไก่จิ ้ม น ้าปลากินกัน อย่างเอร็ ดอร่ อย พร้ อมแกล้ ม
กับสุรา ที่เตรี ยมเอามา ล่วงหน้ า
บรรดาอาหารต่างๆ ห้ ามนาเอากลับบ้ าน เหลืออะไร ก็ให้ เอาไว้ ที่ใต้ ต้ นไม้ ฮงุ (ต้ นไทร) ใหญ่หน้ าศาล ปู่ เสื ้อบ้ าน
ทังหมด
้
ดังคากล่าวที่วา่ กราบพระได้ บญ
ุ เลี ้ยงผีคนได้ กินอิ่มท้ อง ในวันนัน้ เป็ นวันหยุดงานทุกชนิด คนในหมูบ่ ้ าน ทังหมดจะ
้
ห้ าม ออกนอกบ้ านไป ทางหนึง่ ทางใด เด็ดขาด ต้ องอยู่ในหมูบ่ ้ าน ตลอดเวลา ถ้ าใครที่เดินทาง ออกไปจากบ้ าน ชาวบ้ านจะถือ
ว่า ละเมิดประเพณี แสดงว่าเป็ นตัว "อุบาทว์" หรื อ "ขึด" ประจาหมูบ่ ้ าน ไม่มีผ้ ใู ด อยากคบหา สมาคมด้ วย พิธีกรรม เมืองหรื อ
การบูชา เทพาอารักษ์ ของแต่ละเมือง มีขนบธรรมเนียม ที่แตกต่างกันไป คนละแบบไม่ เหมือนกัน ตลอดจน การจัดพิธีกรรม ก็
ไม่ตรงกัน เพราะบางเมือง จะมีพระเสื ้อ เมืองไม่เท่ากัน บางเมืองมีเพียง 3 - 4 คน แต่บางเมือง มีมากถึง 20 - 30 คน ทาให้ ต้อง
เลี ้ยง กันนานถึง 3 วันติดต่อกัน และจะจัดเพียง 3 ปี ต่อครัง้ เรี ยกว่า " 3ปี 4 งวง (รวง ) ข้ าว " ในพิธี 3 ปี 4 รวงข้ าวนัน้ มีการสนุก
รื่ นเริ ง เฮฮาตามประสา ชาวชนบท มีการละเล่น และเสียง มโหรี ปี่ซอ บรรเลงกันเต็มที่ ตลอดจนมี อาหารการกิน ทุกอย่างเลี ้ยง
กันเต็มที่
สัมผัสวิถีชีวิตไทลื ้อ อ.เชียง คา จ.พะเยา ชาวไทลื ้อในอาเภอเชียงคามีวิถีการดารงชีวิตอย่างเรี ยบง่ายส่วนใหญ่จะตัง้
บ้ านเรื อนเป็ นกลุม่ อยู่ริมฝั่ งแม่น ้า เอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของบ้ านไทลื ้อคือจะมีบ่อน ้าไว้ ประจาแต่ละบ้ านนอกจากนัน้ ก็ยงั มีการ
ปลูกพืชผักสวนครัวอยู่ในบริ เวณบ้ านด้ วย โดยปกติแล้ วชาวไทลื ้อจะประกอบอาชีพทาไร่นา หลังจากหมดสิ ้นฤดูทานาแล้ ว
ผู้หญิงไทลื ้อก็จะพากันจับกลุม่ ทอผ้ าซึง่ ผ้ าทอไท ลื ้อนันถื
้ อว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามไม่แพ้ ผ้าทอจากที่อื่น
หมูบ่ ้ านชาวไทลื ้อในอาเภอเชียงคา มีอยู่ 26 หมูบ่ ้ าน เมื่อกล่าวถึงเชื ้อสายบรรพบุรุษของไทลื ้อเฉพาะในอาเภอเชียงคา
สันนิฐานว่าน่าจะสืบเชื ้อสายมาจากกลุม่ เมืองพง เมืองมาง เมืองหย่วน เมืองบาน เมืองแพด และเมืองล้ า ในแค้ วนสิบสองพัน
นา โดยดูได้ จากชื่อของหมูบ่ ้ านที่ตงขึ
ั ้ ้นตามชื่อเมืองเดิม
พะเยาเป็ นจังหวัดหนึง่ ที่มีชมุ ชนไทลื ้อตังบ้
้ านเรื อนอยู่อย่างหนาแน่นใน อ.เชียงคา และที่ ต.ฝายกวาง ต.น ้าแวน ต.
เชียงบาน ต.ภูซาง ต.เวียงชุม เป็ นต้ น ทางอาเภอเชียงคาได้ จดั ตังเป็
้ นศูนย์แสดงผลงานทางศิลปะวัฒนธรรม และฝึ กอาชีพของ
ชาวไทลื ้อ ใกล้ ๆ กับศูนย์ทอผ้ าไทลื ้อจะเป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมไทลื ้อที่จดั แสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจาของไทลื ้อมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อไทลื ้อเก่าอายุนบั ร้ อยปี อุปกรณ์เครื่ องมือในการจับสัตว์ นอกจากนี ้ยังมีการจาลองห้ องต่าง ๆ ของชาวไทลื ้อ เช่น
ห้ องนอน ห้ องครัว เป็ นต้ น
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3.ในส่ วนที่สำมนี ้ ถือได้ ว่ำเป็ นประวัตหิ รื อตำนำนที่อยู่ใกล้ เคียงกับชุมชนหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์ ของเรำมำก
ที่สุด เนื่องด้ วยมีบรรพบุรุษของชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ของเรำเข้ ำไปเกี่ยวข้ องด้ วย โดยตำนำนนี ้ เป็ นบทควำมที่
เขียนขึน้ มำโดย คุณชัยวัฒน์ จันธิมำ ซึ่งได้ ตีพมิ พ์ ครั ง้ แรกในหนังสือพิมพ์ พลเมื องเหนือ ในบทควำมดังกล่ ำวได้
กล่ ำวได้ ดังนี ้
ด้ วยความสมบูรณ์ของชีวิตและความผูกพันต่อสายน ้าและป่ าไม้ ชุมชนบ้ านคุ้ม ได้ รวมตัวกันรักษาประเพณีวฒ
ั นธรรม
พื ้นบ้ านอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การเลี ้ยงผีขนุ น ้าและบวชป่ าสืบชะตาต้ นไม้ ประจาทุกปี และที่โดดเด่นคือ การฟั งเทศน์กลาง
แม่น ้า หรื อพระธรรมเทศนาพื ้นเมืองเรื่ องมัจฉาพระยาปลาช่อน ซึง่ ริ เริ่ มโดยพระครู ขนั ติวชิรธรรม เจ้ าคณะตาบลร่ มเย็น (ปั จจุบนั
เป็ นรองเจ้ าคณะอาเภอเชียงคา) อันเป็ นธรรมเทศนาขอฟ้าฝนตามคติโบราณที่ถือว่าใช้ เทศน์ให้ เกิดฝนตกต้ องตามฤดูกาล
อดีตกาลผ่านมากว่า 700 ปี เมืองเชียงคา หรื อเมืองชะราว หรื อเมืองพุทธรส มีผ้ ปู กครองเมืองนับตังแต่
้ พญาคาแดง
เป็ นต้ นมา เล่าสืบกันว่าเมืองแห่งนี ้ คือ ชุมชนบ้ านคุ้ม บ้ านสบสา บ้ านหนอง บ้ านร้ อง บ้ านโจ้ โก้ (ความเห็นจากผู้เรี ยบเรี ยง จาก
คาบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้ าน พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ ที่ได้ อยู่ทนั เห็นเหตุการณ์และเคยอยู่ในหมูบ่ ้ านแห่งนันแล้
้ วได้ พากันอพยพถิ่นฐาน
บ้ านเรื อน จากหมูบ่ ้ านต่างๆเหล่านัน้ ได้ เล่าให้ ฟังถึงว่า ในอดีตนัน้ ยังมีหมูบ่ ้ านอีกหลายหมูบ่ ้ านในบริ เวณใกล้ เคียงในเขตตาบล
ร่ มเย็น เช่น บ้ านแขม บ้ านก๊ อด บ้ านดงโค้ ง บ้ านทุ่งเก้ าพร้ าว บ้ านหัวนาเต๊ อะ บ้ านบน บ้ านร่ องดินแดง บ้ านปางงัว เป็ นต้ น ซึง่
หลายๆหมูบ่ ้ านดังกล่าวในปั จจุบนั ไม่หลงเหลือให้ เห็นเป็ นสภาพหมูบ่ ้ านแล้ ว เนื่องจากได้ กลายเป็ นทุ่งท้ องนาไปเสียหมดสิ ้น
คงเหลือไว้ ให้ เห็นแต่สภาพอิฐดินเผาเก่าๆ บ้ างที่ฝังอยู่ใต้ ดิน เวลาชาวบ้ านทาไร่ ทานา ก็ขดุ พบเจอเป็ นจานวนมาก บางทีก็ขดุ
ค้ นพบข้ าวของเครื่ องใช้ ที่ถกู ฝั งไว้ เป็ นจานวนหลายชิ ้นด้ วยกัน) ในเขตตาบลร่ มเย็น ซึง่ ตังอยู
้ ่ด้านทิศตะวันออกของอาเภอเชียง
คา จังหวัดพะเยาในปั จจุบนั นี ้เอง
ในตานานที่อ้างถึงเมืองพุทธรสแห่งนี ้ ตานานพระธาตุดอยคา ตานานวัดพระนัง่ ดิน ตานานสิงหนวัตร และตานานพระ
ธาตุสบแวน ได้ ลาดับเรื่ องราวของการสร้ างบ้ านแปงเมือง โดยผู้ปกครองเมือง ที่มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา ทาให้ บ้านเมืองเจริ ญรุ่ งเรื องสืบทอดกันมายาวนาน และแม้ บางช่วงบางเหตุการณ์เช่นกัน ที่มีผ้ ปู กครองเมืองใจ
ชัว่ หยาบช้ ากดขี่ประชาราษฎร จึงถูกฟ้าดินลงโทษทัณฑ์ แต่เมืองเชียงคาก็สงบสุขร่ มเย็นและผ่านพ้ นวิกฤตการณ์อนั เลวร้ าย
เหล่านันมาได้
้
ตราบเท่าทุกวันนี ้
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จากผู้เรียบเรี ยง “ตามตานานเรื่ องเล่าการพบแร่ทองคาระหว่างลาห้ วย พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ ได้ เล่าเรื่ องปรัมปรา ให้ ฟังว่า ตะก่อนเคยมีแร่ทองคา
ไหลออกจากลาห้ วย แล้ วมีแม่หม้ ายยากจนเป็ นคนไปพบสายแร่ทองทองนี ้เป็ นคนแรก นางก็ได้ เก็บเรื่ องราวนี ้ไว้ เป็ นความลับอยูน่ าน
เพราะนางถึงแม้ จะเป็ นคนยากจน แต่นางเป็ นคนมีจิตใจที่มคี ณ
ุ ธรรมไม่โลภมาก บ้ างก็เล่าว่า เพราะเทวดาสงสารนาง เลยเนรมิตให้ นาง
พบกับแร่ทองคานี ้ เมื่อนางพบทองเป็ นลักษณะนี ้ นางก็ได้ ใช้ มีดทาการขูดเอาวันละเล็กละน้ อยพอหลายวันเข้ าก็ได้ เยอะขึ ้นแล้ วนาไป
ขาย ทาให้ ครอบครัวของนางมีฐานะดีขึ ้น ชาวบ้ านก็พากันแปลกใจ ไปถามนาง นางคนนี ้ก็ไม่ตอบอะไร จนมีคอยแอบสังเกตและแอบ
ตามนางไปที่นางไปหาของป่ า จนไปเจอเข้ ากับแร่ทองเหมือนกับทองแท่งที่ขวางเหมือนสะพานข้ ามลาห้ วย ก็พากันแตกตื่นไปทัว่ เมือง
เรื่ องเลยไปถึงพระกรรณของผู้ปกครองเมืองสมัยนัน้ ทาให้ มีแต่ผ้ คู นมีความโลภ และผู้ปกครองเมืองสมัยนัน้ ก็ได้ สงั่ ให้ คนรับใช้ และทหาร
จะพากันไปตัดทองนัน้ เพื่อที่จะได้ เยอะ โดยใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็ นเลือ่ ย ขวาน มีด จอบ เมื่อมีความโลภ จิตไม่มคี ณ
ุ ธรรมดังนัน้
อาจจะเพราะสิง่ ศักดิ์หรื อเทวดาที่คอยปกปั กรักษาทองคานี ้ไว้ เมือ่ มีคนใช้ ขวานและเลือ่ ยตัดให้ ขาด ปรากฎว่า ทองคาก็ขาดออกจากกัน
และได้ ไหลเข้ าไปในภูเขาเสียทังหมด
้
ทาให้ ไม่มีใครได้ ทองคานันอี
้ กเลย พยามขุดหาเท่าไหร่ก็ไม่พบ นับตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา ดอยแห่งนี ้ก็
เลยได้ ชื่อว่าดอยคา ซึง่ มีตานานเรื่ องเล่ามากมาย เช่น ตานานการสร้ างพระธาตุ ที่มีการขนทองคาบรรทุกบนหลังม้ ามาเพื่อทีจ่ ะน้ างเจดีย์
เป็ นต้ น หากมีเวลาผู้เขียนจะได้ นาไปลงไว้ ที่เว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org นะครับ ท.ทิวเทือกเขา”

ในปั จจุบนั แม้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และร่ องรอยของตานานที่เล่าขานสืบกันมาจะทรุดพังและถูกทาลายลงตาม
เหตุแห่งสมัย แต่สิ่งที่ปรากฏเป็ นความสง่างามเหนือชุมชนแห่งนี ้ คงยังมีให้ ลกู หลานมองเห็นอยู่บ้าง อาทิ พระธาตุดอยคา อัน
เป็ นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงคาทุกคน
อย่างไรก็ตามจากคาบอกเล่าของพ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ และพระสงฆ์ในชุมชนแห่งนี ้ หลายท่านระบุวา่ ก่อนที่จะมาเป็ นชุมชน
บ้ านคุ้ม-บ้ านสบสานัน้ ชุมชนดังเดิ
้ มตังอยู
้ ่บริ เวณป่ าเหนือหมูบ่ ้ านขึ ้นไปอีกราว 2-3 กิโลเมตร ที่เรี ยกว่า "ป่ าห้ วยน ้าสา" โดย
บริ เวณดังกล่าวพบซากอิฐเก่าของวัดร้ างและเศษพระพุทธรู ปจานวนมาก เท่าที่ปรากฏให้ เห็น ได้ แก่ วัดพระธาตุท่งุ สา อยู่
บริ เวณป่ าห้ วยน ้าสา จากปากคาของพ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ เล่าว่า ในวันสาคัญทางพุทธศาสนา จะมีแสงคล้ ายดวงแก้ วลอยขึ ้นมาใน
บริ เวณพระธาตุนนั ้ แล้ วค่อย ๆ เคลื่อนมาวนเวียนที่พระธาตุดอยคา จากนันก็
้ ลอยมาที่วดั คุ้ม ลอยต่อไปยังวัดพระนัง่ ดิน และ
กลับมาเช่นเดิม เป็ นอย่างนี ้มาหลายชัว่ อายุคนแล้ ว นอกจากนี ้ในบริ เวณนัน้ ชาวบ้ านมักจะได้ ยินเสียงประหลาดคล้ ายเสียงฆ้ อง
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เสียงกลองตีดงั สนุกสนานเหมือนงานวัดอยู่บ่อย ๆ เช่นกัน วัดโป่ งหนองขอน อยู่บริ เวณไม่ห่างไกลจากวัดพระธาตุท่งุ สานัก ตาม
คาบอกเล่าได้ ระบุวา่ มี "บ่อจืน" (บ่อตะกัว่ ) ในบริ เวณนันด้
้ วย ที่แห่งนันจะเป็
้
นที่ถลุงเงิน ถลุงทองคาในอดีต ซึง่ ตานานได้
กล่าวถึงสายแร่ ทองคาในเขตนี ้ด้ วย ต่อมาชาวบ้ านได้ ถมบ่อนี ้เพราะวัวควายมักจะตกลงไป
วัดห้ วยถ ้าอยู่บริ เวณห้ วยถ ้าหรื อ "ดอยโปด" (ภูเขาถล่ม) ที่แห่งนี ้เล่าว่า มีถ ้าที่เก็บพระพุทธรู ปและวัตถุโบราณหลาย
อย่างในช่วงสงครามพม่า (ประมาณ พ.ศ. 2101) แต่ตอ่ มาน ้าได้ เซาะดินเกิดถล่มปิ ดถ ้าไว้ หลายปี ต่อมามีชาวบ้ านรุ่ นหลังไปขุด
ค้ นและขโมยพระพุทธรู ปออกมาได้ จานวนไม่ นอกจากนี ้ยังมีการขุดค้ นพบพระพุทธรู ปออกมาได้ จานวนไม่น้อย บางส่วนก็เก็บ
รักษาบูชาที่วดั คุ้ม
นอกจากนี ้ยังมีการขุดค้ นพบพระพุทธรู ปและข้ าวของเครื่ องใช้ ในสมัยโบราณได้ ที่บริ เวณ "วังกว๊ าน" ปั จจุบนั เป็ นที่สวน
และไร่นาของชาวบ้ านไปแล้ ว เล่ากันว่า เมื่อประมาณ 40 ปี ก่อน "พ่ออุ๊ยหม่องคา" ได้ พบพระพุทธรู ปทองจานวนมากในบริ เวณนี ้
โดยบังเอิญ ชาวบ้ านแห่ไปขุด แต่ปรากฏว่ามีแต่ผงขี ้เถ้ า

พระครูขันติวชิรธรรม “ตุ๊ลุงเพชร” ปรำชญ์ พระสงฆ์ รองเจ้ ำคณะอำเภอเชียงคำ

พระครู ขันติวชิรธรรม ปราชญ์พระสงฆ์ เจ้ าคณะตาบลร่ มเย็น เล่าให้ ฟังว่า นอกจากพุทธสถานต่าง ๆ แล้ ว บริ เวณนี ้
ยังปรากฏร่ องรอยของการทาการเกษตรของชุมชนดังเดิ
้ มด้ วย คาดว่าจะเป็ นการทานา เพราะปรากฏมีคนั นาบางแห่งซึง่ ขณะนี ้
ได้ ฟืน้ เป็ นป่ าไปหมดแล้ ว พ่ออุ๊ยแม่อ๊ ยุ หลายคนเล่าว่า บริ เวณป่ าห้ วยสา ยังมีบริ เวณที่เรี ยนกว่า "ทุ่งทัพ" อันเป็ นที่พกั ของกองทัพ
ที่มาตังในสมั
้
ยกรุ งรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น โดยปรากฏมีร่องน ้าหนึง่ ชื่อ "ร่ องขี ้ม้ า" แสดงว่าอาจจะมีกองทหารม้ ามาตังอยู
้ ่ที่นี่ด้วย
นอกจากนันยั
้ งมีท่งุ เลี ้ยงสัตว์ และแหล่งน ้าที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า "กอดสองห้ อง" และ"กอดป่ าครั่ง"
พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ หลายท่านช่วยกันวิเคราะห์วา่ การโยกย้ ายวัดและชุมชนจากป่ าห้ วยสา ลงมาสูบ่ ้ านคุ้มนันน่
้ าจะมีสาเหตุ
มาจากการถูกรบกวนไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่ อาจจะเป็ นไชยภูมิในการรบหนึง่ เนื่องจากบริ เวณบ้ านคุ้มมีสาขาน ้ายวนและร่ อง
ลาห้ วยมากมาย เหมาะจะเป็ นคูป้องกันข้ าศึกได้ หรื ออาจจะเป็ นเพราะสมัยก่อนมีสิงสาราสัตว์มากชอบออกมารบกวนสัตว์เลี ้ยง
ของชาวบ้ านหนึง่ หรื ออาจจะเพราะมีพื ้นราบมาก มีพื ้นที่ช่มุ น ้า "หนอง" ได้ รับน ้าจากหลายสาย ฯลฯ
หลังจากนันหนองและร่
้
องน ้าบางสายก็ตื ้นเขิน จึงมีการขยายชุมชนและมีราษฎรจากที่ตา่ ง ๆ โดยเฉพาะจากจังหวัด
น่านอพยพมาตังถิ
้ ่นฐานเพิ่มเติมอีก ชุมชนบ้ านคุ้มและบ้ านสบสาก็ขยายเป็ นบ้ านหนอง บ้ านร้ อง บ้ านโจ้ โก้ ฯลฯ
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ในส่วนชุมชนเก่าแก่ที่ปล่อยรกร้ างว่างเปล่านัน้ ก็กลับฟื น้ เป็ นป่ าที่สมบูรณ์ กลายเป็ นป่ าใช้ สอยหรื อป่ าชุมชนของ
ชาวบ้ าน แต่ในช่วงปี 2505 รัฐบาลกลับเปิ ดให้ เอกชนสัมปทานป่ าบริ เวณนี ้ ทาให้ ไม้ สกั ไม้ มะค่า ไม้ ตะเคียนถูกโค่นล้ มลงไป
จานวนมาก นายทุนได้ ใช้ ช้างลากติดต่อกันหลายปี จนมีชื่อบริ เวณหนึง่ ว่า "ปางช้ าง"
อย่างไรก็ตามประมาณช่วงปี พ.ศ. 2512 พ่อหลวงหวัน จอมนาสวน ได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้ใหญ่บ้านบ้ านคุ้ม จึงประกาศ
ให้ ป่าห้ วยสาเป็ นเขตอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้า ห้ ามมีการตัดไม้ ทาลายป่ าจากบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด อนุญาตให้ แต่เพียงคนใน
ชุมชนที่ต้องการสร้ างบ้ านเท่านัน้ แต่ก็ถกู ท้ าทายจากภายนอกบ้ าง
สืบต่อกันเรื่ อยมาจนถึงสมัยที่นายเจริ ญ แจ้ งสว่าง ได้ เป็ นผู้ใหญ่บ้านประมาณปี 2533 ได้ มีการตังกฎระเบี
้
ยบป่ าห้ วย
สาอย่างเข้ มงวดอีกครัง้ มีการตังคณะกรรมการและลงโทษอย่
้
างเด็ดขาด ทังนี
้ ้ได้ เชิญหน่วยงานราชการป่ าไม้ เข้ าร่ วมดาเนินงาน
ด้ วย จนทาให้ ป่าผืนนี ้สมบูรณ์ที่สดุ แห่งหนึง่ ของอาเภอเชียงคาด้ านตะวันออก
สาหรับป่ าต้ นน ้าห้ วยสานี ้ประกอบด้ วยลาห้ วยกว่า 10 สาขา ได้ แก่ ห้ วยถ ้า ห้ วยหวายฝาด ห้ วยต้ นหล้ อง ห้ วยแคแดง
ห้ วยครู บา ห้ วยคาวตอง ห้ วยน ้าบง ฯลฯ ไหลรวมกันเป็ นห้ วยน ้าสายาวประมาณ 30 กิโลเมตร ผ่านพื ้นที่การเกษตรกว่าหมื่นไร่
ในสองตาบลได้ แก่ ตาบลร่ มเย็นและตาบลเจดีย์ อันเป็ นพื ้นที่ผลิตข้ าว ข้ าวโพด หอมแดง สร้ างรายได้ ที่มนั่ คงให้ แก่ประชาชน
ทังนี
้ ้น ้าสานันมี
้ ไหลตลอดทังปี
้ ทาให้ ทาการเพราะปลูกพืชได้ ทกุ ฤดู
ด้ วยความสมบูรณ์ของชีวิต และความผูกพันต่อสายน ้าและป่ าไม้ ชุมชนบ้ านคุ้มได้ รวมตัวกันรักษาประเพณีวฒ
ั นธรรม
พื ้นบ้ านอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นการเลี ้ยงผีขนุ น ้าและบวชป่ าสืบชะตาต้ นไม้ ประจาทุกปี และที่โดดเด่นคือการฟั งเทศน์กลาง
แม่น ้า หรื อพระธรรมเทศนาพื ้นเมืองเรื่ องมัจฉาพระยาปลาช่อน ซึง่ ริ เริ่ มโดยพระครู ขนั ติวชิรธรรม เจ้ าคณะตาบลร่ มเย็น อันเป็ น
ธรรมเทศนาขอฟ้าฝนตามคติโบราณที่ถือว่าใช้ เทศน์ให้ เกิดฝนตกต้ องตามฤดูกาล
เรื่ อง พระยาปลาช่อนนี ้ มีเรื่ องเล่าอยู่วา่ ณ ดินแดนแห่งหนึง่ ได้ เกิดความแห้ งแล้ งทุกข์เข็ญยิ่งนัก แม่น ้าแห้ งขอดจนกา
และแร้ งสามารถบินลงมาจิกกินกุ้ง หอย ปู ปลาในหนองได้ นอกจากนี ้ข้ าวกล้ าไร่ นาผู้คนก็แห้ งตายไม่มีเหลือ พระยาปลาช่อนผู้
มีใจกุศล อันก็คือพระโพธิสตั ว์ ก็ได้ แสดงปาฏิหาริ ย์บงั เกิดให้ มีฝนฟ้าตกลงมาโปรดสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
ในที่นี ้หมายถึงการสัง่
สอนให้ มนุษย์มีใจรักในหมูญ
่ าติพี่น้องของตน เมื่อญาติพี่น้องมีทกุ ข์ตนเองก็จะต้ องช่วยเหลือเผื่อแผ่ซงึ่ กันและกัน
ธรรมเทศนาปลาช่อนบทนี ้อาจจะสอนใจคนในยุคสมัยปั จจุบนั ได้ ดี หากทุกคนช่วยกันรักษาป่ า รักษาแม่น ้าลาธาร ไม่
ตัดไม้ ทาลายแม่น ้าเพียงเพราะความเห็นแก่ตวั คนเดียว ซึง่ ถ้ ารักษาป่ าก็หมายถึงการเกื ้อกูลญาติพี่น้องนัน่ เอง ป่ าอยู่ได้ คนอยู่
ได้ เมืองของเราก็มนั่ คงถาวร ปรากฏการณ์เล็ก ๆ ที่เมืองเชียงคาน่าจะพิสจู น์ให้ เราประจักษ์ ได้ ไม่มากก็น้อย
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ป้ำยชื่อหมู่บ้ำน อยู่ตรงปำกทำงเข้ ำหมู่บ้ำน

4.ในส่ วนที่ส่ ีนี ้ เป็ นกำรกล่ ำวถึงประวัตคิ วำมเป็ นมำของ บ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ ี 15 ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคำ
จ.พะเยำ รหัสไปรษณีย์ 56110 เป็ นหมู่บ้ำนที่ได้ ตงั ้ ชื่อขึน้ ใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยทำงกำรได้ ทำกำรแยกหมู่บ้ำน
เกษตรสมบูรณ์ ออกมำจำกบ้ ำนโจ้ โก้ หมู่ท่ ี 4 ก่ อนมีตงั ้ ชื่อหมู่บ้ำนนัน้ บ้ ำนกษตรสมบูรณ์ ได้ มีช่ อื เก่ ำว่ ำ "บ้ ำนโจ้ โก้
ใหม่ " ซึ่งก็สืบเนืองมำจำก เป็ นหมู่บ้ำนที่ขยำยตัวและเริ่ มมีประชำกรเพิ่มจำนวนมำกขึน้ แต่ ยังคงอยู่ในกำรปกครอง
ของบ้ ำนโจ้ โก้ ทำให้ กำรบริ หำรงำนเป็ นไปด้ วยควำมลำยำกบำก ทำให้ หน่ วยงำนรำชกำร อำเภอเชียงคำ มีควำมเห็น
พ้ องต้ องกันว่ ำ ควรจะตัง้ เป็ นหมู่บ้ำนแห่ งใหม่ ขนึ ้ มำ โดยให้ ชำวบ้ ำนได้ มีกำรประชุม เลือกตัง้ ผู้นำหมู่บ้ำน และตัง้ ชื่อ
หมู่บ้ำน ซึ่งในที่ประชุมของชำวบ้ ำน ก็มีมติในที่ประชุมเป็ นเอกฉันท์ ว่ำ "จะตัง้ ชื่อหมู่บ้ำนใหม่ ว่ำ บ้ ำนเกษตรสมบูรณ์
หมู่ท่ ี 15 "

ทำงเข้ ำหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ ี 15 ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยำ

13.

ประวัตคิ วำมเป็ นมำ บ้ ำนเกษตรสมบูรณ์
สาหรับประวัติความเป็ นมา ก่อนที่จะกลายมาเป็ นบ้ านเกษตรสมบูรณ์ ในปั จจุบนั นี ้ ก็มีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจ
อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึง่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ร้ ู พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ พ่อหน้ อย พ่อหนาน และปราชญ์ชาวบ้ าน ได้ เล่าให้ ฟังถึง เรื่ องราวความ
เป็ นมาในอดีตของผู้คนชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ซึง่ มีที่ไปที่มาต่างที่ตา่ งทางกัน เพราะในสมัยอดีตนัน้ มีการอพยพย้ ายที่
ทากินกันไปตามที่ตา่ งๆ ที่อดุ มสมบูรณ์ มีที่ทากิน โดยเฉพาะบริ เวณไหนที่อยู่ใกล้ แหล่งน ้า ก็มกั จะมีหมูบ่ ้ านไปรวมตัวกันอยู่ ณ
บริ เวณจุดนัน้ การเดินทางในสมัยอดีตนัน้ ใช้ วิธีการเดินทางโดยล้ อเกวียน การเดินทางไปเป็ นครอบครัวเดี่ยว หรื อไปเป็ นกลุม่
เป็ นคณะบ้ าง โดยได้ เดินทางมาจากทางตาบลเจดีย์คา เช่น บ้ านร่ องค้ อม บ้ านอัมพร บ้ านปั ว บ้ านปี น บ้ านกว๊ าน บ้ านปุ๊ บ้ าน
บุญยืน บ้ านดอนลาว เป็ นต้ น ที่มาจากตาบลเวียง ก็มีเช่น บ้ านปี ้ บ้ านทราย บ้ านกอม บ้ านดอนแก้ ว เป็ นต้ น และก็มาจาก
ตาบลอื่นๆ เช่น ตาบลแม่ลาว ตาบลหย่วน ตาบลเชียงบาน ตาบลทุ่งกล้ วย ก็มีอยู่บ้าง ฯลฯ เป็ นต้ น แต่ก็เป็ นเพียงแค่สว่ นน้ อย
ส่วนใหญ่จะเป็ นเขยหรื อเป็ นสะใภ้ เสียมากกว่า เพราะราษฎรส่วนใหญ่แล้ ว จะสืบเชื ้อสายมาจากทางตาบลร่ มเย็นมากกว่า
มากกว่าการสืบเชื ้อสายมาจากตาบลอื่น โดยบางครอบครัวก็ได้ อพยพย้ ายมาจาก บ้ านร้ องเก่า บ้ านร้ องใหม่ บ้ านใหม่เจริ ญสุข
บ้ านห้ วยสา บ้ านคุ้ม บ้ านสบสา บ้ านหนองร่ มเย็น บ้ านโจ้ โก้ บ้ านปางถ ้า ฯลฯ เป็ นต้ น

สตบ.ประจำหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์ (ชรบ. และ อฟปร.)

ชุมชนเหล่านี ้ สันนิษฐานว่า ตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2361 โดยราษฎรกลุม่ แรกนัน้ เป็ นคนพี ้นเมืองในท้ องถิ่นดังเดิ
้ มอยู่แล้ ว
และประมาณ ปี พ.ศ. 2441 ได้ มีราษฎรจากจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดอื่นๆ ได้ อพยพเข้ ามาอยู่เพิ่มเติมมากขึ ้น โดย
ส่วนใหญ่แล้ ว ผู้คนบ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ดังเดิ
้ มนันสื
้ บเชื ้อสายมาจากผู้คนพื ้นเมือง ได้ อาศัยกันอยู่ที่่บ้ านก๊ อด บ้ านบน
บ้ านแขม บ้ านร่ องดินแดง บ้ านโจ้ โก้ "ปั จจุบนั หมูบ่ ้ านเหล่านี ้ ไม่ปรากฎรู ปร่ างหรื อสภาพหมูบ่ ้ านให้ เห็นเป็ นหมูบ่ ้ านแล้ ว เพราะ
พื ้นที่บางส่วนกลายเป็ นทุ่งนา ที่ไร่ที่สวน เป็ นที่ทาการเกษตรของหมูบ่ ้ านไปหมดแล้ ว มีเพียงแต่บ้านโจ้ โก้ เท่านัน้ ที่ยงั คงสภาพ
ให้ เห็นหมูบ่ ้ านอยู่อยู่มาจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี ้
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เส้ นทางลัดจากบ้ านน ้าเกาะ เข้ าสูบ่ ้ านยอด ที่เห็นไกลๆโน่นคือดอยผาช้ าง เมื่อข้ ามไปก็จะถึงบ้ างปางส้ าน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
ผู้คนในสมัยอดีตเดินลัดเลาะไปจนถึง ห้ วยลึก บ้ านหนองห้ า (โครงการบ้ านเล็กในป่ าใหญ่ในปั จจุบนั ) บ้ านต้ นผึ ้ง ในเขตตาบลร่มเย็น

ในสมัยอดีตนัน้ ชาวบ้ านส่วนใหญ่จะพากันอพยพย้ ายถิ่นทามาหากินมาจากจังหวัดน่าน ด้ วยการเดินลัดเลาะตามห้ วย
และผ่านหมูบ่ ้ านชาวเขาเผ่าต่างๆมา ในปั จจุบนั นี ้ เส้ นทางที่พ่ออุ้ยแม่ได้ พากันเดินทางอพยพมาแทบจะไม่หลงเหลือร่ องรอยให้
เห็น เพราะเส้ นทางบางช่วงได้ ถกู ตัดขาดและบดบังด้ วยต้ นไม้ ใบหญ้ าไปหมดแล้ ว จากคาบอกเล่าของพ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ ท่านได้ เล่า
ให้ ฟังอีกว่า "เส้ นทางที่พวกเขาได้ พากันเดินมาจากจังหวัดน่านนัน้ เป็ นเส้ นทางที่แสนจะลาบากมาก ต้ องพากันเดินเท้ ารอนแรม
นอนกลางดินกินกลางป่ า ผ่านหมูบ่ ้ านชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึง่ ก็เป็ นหนทางเดินป่ าที่ ชาวบ้ านเหล่านันใช้
้ สาหรับสัญจรในการไปทา
ไร่ ข้าว หรื อไร่ ฝิ่นบ้ าง ผ่านมาทางอาเภอปั ว เข้ าอาเภอเชียงกลาง ผ่านอาเภอสองแคว ของจังหวัดน่าน เข้ าสูท่ ี่บ้าน ผาหลัก บ้ าน
ยอด บ้ านห้ วยเหาะ ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บ้ านผาสิงห์ ซึง่ หมูบ่ ้ านเหล่านี ้ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นพี่น้องชาวไทลื ้อ อยู่ในพื ้นที่เขต
เทศบาล ต.ยอด อ.สองแคว จ.หวัดน่าน เข้ าสูบ่ ้ านปางส้ านซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านที่มีท่งุ นา และเป็ นหมูบ่ ้ านที่น่าอยู่ ดังนันจึ
้ งมีชาวบ้ าน
หลายครอบครัว พากันตังรกรากปั
้
กฐานกันที่นี่ก็เยอะ และหลายๆครอบครัวก็พากันเดินทางต่อเพื่อมุง่ หน้ าสูอ่ าเภอเชียงคา
จังหวัดเชียงราย (หลังวันที่ 28 สิงหาคม 2520 ก็ได้ รับการแบ่งการปกครองเป็ นจังหวัดพะเยา) สืบไป

ดอยผำช้ ำง ถ่ ำยจำกบ้ ำนผำสิงห์ (บ้ ำนห้ วยเหำะ ) ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่ ำน

15.

ภาพผู้คนที่อพยพส่วนหนึ่งที่ตงรกรากปั
ั้
กฐานอยูท่ ี่บ้านห้ วยเหาะ (บ้ านผาสิงห์) บ้ านปางส้ าน บ้ านยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน ปั จจุบนั ก็กลายเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่เป็ นหลักฐานยืนยันแสดงให้ เห็นได้ วา่ มีการอพยพกันจริ งๆ ในสมัยนัน้ เพราะบรรดาผู้คนที่เห็นเหล่านี ้ ก็เป็ นญาติพี่น้องของผู้เขียนเอง และได้ เล่าให้ ฟังถึงการเดินทางในสมัยนันได้
้ เป็ นอย่างดี

เส้ นทางคดเคี ้ยวเลี ้ยวลดไปตามไหล่เขา แห่งเทือกเขาดอยจี๋ ที่เมืองเห็นไกลๆ ก็คือดอยผาช้ าง ข้ างล่างเทือกเขานี ้ก็เป็ นบ้ านยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

ผู้คนที่ได้ อพยพถิ่นฐานที่ทากินเหล่านี ้ ได้ เดินทางลัดเลาะผ่านไปตามลาห้ วยต่างๆ ผ่านดอยกู้ ดอยจี๋ ซึง่ เป็ นเทือกเขาที่
สูงมาก แม้ ในปั จจุบนั จะมีทางลาดยางที่สะดวกสบายแล้ ว ก็ถือว่าเป็ นทางที่คอ่ นข้ างจะอันตรายอยู่พอสมควร ส่วนใหญ่หาก
ผู้คนที่สญ
ั จรจากอาเภอเชียงคา เพื่อเดินทางไปสูจ่ งั หวัดน่าน จะต้ องผ่านเส้ นทางนี ้ และส่วนใหญ่ก็จะต้ องพากันแวะพักดื่มน ้า
เย็นธรรมชาติที่ไหลออกมากลางหุบเขาดอยจี๋ และแวะไหว้ ศาลเจ้ าพ่อดอยจี๋แห่งนี ้เสียก่อนออกเดินทางต่อไป เพื่อความเป็ นสิริ
มงคล และเป็ นการแวะพักร่ างกายที่เมื่อยล้ าจากการเดินทาง เป็ นการเดินทางอย่างมีสติและไม่ประมาทด้ วย เนื่องด้ วยเส้ นทาง
เหล่านี ้ส่วนใหญ่จะมีแต่หบุ เขาและเหวลึกมาก อีกทังเป็
้ นเส้ นทางที่รถต้ องวิ่งสวนทางกัน ดังนันควรที
้
่จะต้ องขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัย
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ปั จจุบันเส้ นทำงจำกอำเภอเชียงคำไปจังหวัดน่ ำน เป็ นทำงลำดยำงสะดวกสบำยแล้ ว ใช้ เวลำไม่ ก่ ีช่ วั โมงก็ถึงจังหวัดน่ ำน

ผู้เดินทางเหล่านันได้
้ เดินทางรอนแรมจนกระทัง่ เดินทางมาถึงห้ วยลึก และส่วนใหญ่กจ็ ะมานอนพักแรมกันที่นี่จานวน
หนึง่ คืน " บางครัง้ บางคราวถ้ ามีแรงเดินมากหน่อยก็จะเดินต่อไปเพื่อพักที่บ้านปางถ ้า" พวกท่านได้ เล่าให้ ฟังว่า "บริ เวณที่แห่งนี ้
พบรอยเท้ าคล้ ายรอยเท้ ามนุษย์ปรากฎอยู่บนก้ อนหิน เป็ นสถานที่สงบร่ มเย็น ร่ มรื่ นอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยผลหมากรากไม้ อีกทัง้
ยังมีสตั ว์ป่ามากมายหลายชนิดที่ได้ อาศัยอยู่ท่ามกลางป่ าเขาลาเนาไพร ที่อดุ มสมบูรณ์แห่งนี ้ ซึง่ ต่อมาในปั จจุบนั ผู้คนต่างก็ได้
ขึ ้นไปเยี่ยมชม และเชื่อกันว่าเป็ นรอยพระพุทธบาท"

รอยพระบำท สันนิษฐำนว่ ำ เป็ นรอยพระบำทพระอรหันต์ หรือพระอริ ยะ ที่ห้วยลึกเลยบ้ ำนต้ นผึง้ ไปนิดหน่ อย
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พระพุทธรู ปในถำ้ ผำแดง ที่บ้ำนปำงถำ้ ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยำ

ดอยผำข่ ำม หรือ ดอยผำขำม ที่มีประวัติและตำนำนมำกมำย อีกทัง้ เคยเป็ นที่หลบภัยทำงกำรเมืองในสมัยก่ อนด้ วย

จากนันก็
้ ผ่านบ้ านต้ นผึ ้ง ผ่านบ้ านผาแดงล่าง เป็ นบ้ านชาวเขาเผ่าเย้ า หรื อ เมี่ยน เข้ าสูบ่ ้ านปางถ ้า ผ่านบ้ านปางปอบ
"ปั จจุบนั เรี ยกบ้ านน ้าญวนพัฒนา" ได้ มาตังรกรากปั
้
กฐาน ณ บ้ านก๊ อด บ้ านบน บ้ านแขม บ้ านโจ้ โก้ บ้ านร่ องดินแดง ส่วนหนึง่ ก็
ลงไปทางบ้ านคุ้ม บ้ านหนอง เข้ าสูต่ าบลเจดีย์คาก็มี เพราะเหตุแห่งความยากจน จึงได้ พากันออกรอนแรมเดินทาง เพื่อที่จะหาที่
ทากินแห่งใหม่" จากคาบอกเล่าของพ่ออุ้ยเม่อ้ ยุ ได้ เล่าให้ ฟังว่า ในครัง้ อดีตนัน้ บริ เวณหมูบ่ ้ านดังกล่าว เป็ นสถานที่อดุ มสมบูรณ์
พืชผักธัญญาหาร สัตว์ป่า สัตว์น ้า มีอยู่ชกุ ชุมจานวนเยอะมาก ทาให้ ผ้ คู นได้ พากันอพยพครอบครัวมาอยู่รวมกลุม่ กันนันบริ
้ เวณ
แห่งนี ้ บ้ านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้ เดิมทียงั ไม่เป็ นหมูบ่ ้ าน สภาพแวดล้ อมโดยทัว่ ไป เป็ นป่ าไม้ เล็กๆ พืชพันธุ์และไม้ ตา่ งๆ ไม่
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ใหญ่โตมากนัก ส่วนมากเป็ นไม้ ประดู่ ไม้ เต็ง ไม้ ตองตึง ไม้ เหียง และเป็ นป่ าหญ้ าคา หรื อที่เรี ยกว่า ป่ าแพะ เป็ นต้ น ทางด้ านทิศ
ตะวันออกของหมูบ่ ้ าน เคยมีชาวเขามาอาศัยอยู่ด้วย สถานที่แห่งนี ้เป็ นสถานที่ทามาหากินของชาวบ้ านบ้ านก๊ อด บ้ านบน และ
บ้ านโจ้ โก้ ของชาวบ้ านในสมัยนัน้

แผนที่กำรเดินทำงจำกอำเภอเชียงไปสู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์
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พ่ ออุ้ยแก้ ว แม่ อ้ ุยสุ มำสุข ผู้ก่อตัง้ บ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ และได้ เดินทำงมำอยู่เป็ นครอบครั วแรกเมื่อปี พ.ศ. 2507

ต่อมา เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 ตรงกับวันแรม 13 ค่า เดือน 8 เหนือ ได้ มี ครอบครัวของนายแก้ ว
มาสุข และ ครอบครัวของ นายเงิน รุ่ งเรื อง ได้ พากันย้ ายจากบ้ านก๊ อดและบ้ านทุ่งบน มาอยู่ยงั สถานที่แห่งนี ้ โดยได้ ปลูกบ้ านอยู่
ใกล้ กนั ที่ 4 แยก ทางไปบ้ านโจ้ โก้ ในปั จจุบนั และต่อมาก็เริ่ มมีชาวบ้ านครอบครัวอื่นๆ ได้ ทยอยกันย้ ายตามมาจนกลายเป็ น
หมูบ่ ้ านใหญ่ ในครัง้ ตอนที่ย้ายครอบครัวกันมาครัง้ แรกนัน้ บ้ านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้ ยังคงใช้ ชื่อหมูบ่ ้ านตามหมูบ่ ้ านเดิมอยู่ มี
ผู้ใหญ่บ้านปกครอง 1 คน ในสมัยนันคื
้ อ นายเป็ ง ฐานะราช ชื่อหมู่บ้านคือ บ้ านโจ้ โก้ มีวดั แห่งหนึง่ ชื่อวัดดอนมูลหรื อวัดโจ้ โก้ เก่า
และเรี ยกหมูบ่ ้ านที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่วา่ บ้ านโจ้ โก้ ใหม่ หมูท่ ี่ 15 ตาบลเจดีย์คา อาเภอเชียงคา จังหวัดเชียงราย ต่อมา นายเป็ ง ฐานะราช
ได้ เสียชีวิตลง ทางราชการได้ เลือกและแต่งตังให้
้ นายทอง หายทุกข์ เป็ นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อมาอีก 10 กว่าปี และเมื่อ นายทอง
หายทุกข์ ได้ ลาออกจากตาแหน่ง ทางราชการได้ เลือกและแต่งตังให้
้ นายมานพ ฐานะราช สืบต่อมา จากนันไม่
้ นาน ทางราชการ
ได้ แบ่งการปกครองใหม่ คือ ได้ แยกตาบลเจดีย์คา ออกเป็ น ตาบลร่ มเย็น จากหมูท่ ี่ 15 ให้ เป็ นหมูท่ ี่ 4 และเปลี่ยนการปกครอง
จากจังหวัดเชียงราย เป็ นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520

วัดพระธำตุดอยคำ ตัง้ ตระหง่ ำนตรงข้ ำมกับบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์
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สาหรับหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ทางองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ ดาเนินการวางเสาไฟ และปล่อยกระแสไฟฟ้าให้
ชาวบ้ านใช้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พุทธศักราช 2527 เมื่อมีไฟฟ้าเข้ าหมูบ่ ้ าน เครื่ องอานวยความสะดวกต่างๆก็เริ่ มเข้ ามาสู่
หมูบ่ ้ านของเรา และมีผ้ คู นพากันอพยพครอบครัวมาอยู่ยงั หมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้เพิ่มมากขึ ้น และประชากรก็เพิ่มมากขึ ้น
เป็ นเงาตามตัว ทางชาวบ้ าน จึงมีการประชุมตกลงกัน เพื่อที่จะขออนุญาตทางการ ที่จะทาให้ ชมุ ชนของตนเองตังขึ
้ ้นเป็ น
หมูบ่ ้ านแห่งใหม่ โดยที่จะเลือกผู้นาขึ ้นมาเพื่อปกครองหมูบ่ ้ านของตนเอง เมื่อทางมติที่ประชุมได้ เห็นสมควรแล้ ว จึงได้ แจ้ งให้
ทางราชการทราบ และตังชื
้ ่อชุมชนหรื อหมูบ่ ้ านของตนเองว่า บ้ านเกษตรสมบูรณ์ เนื่องจากเห็นว่าสภาพของหมูบ่ ้ าน เป็ นพื ้นที่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ ทังด้
้ านข้ าวปลาอาหาร ที่ทากิน มีแม่น ้าและลาเหมืองไหลผ่าน สามารถที่จะทาการเกษตรได้ ตลอดทังปี
้

นำยอินแสวง มำสุข ผู้ใหญ่ บ้ำนคนแรก ตัง้ แต่ พ .ศ.2533- พ .ศ.2535 และ นำยเหลำ รุ่ งเรือง ผู้ใหญ่ บ้ำนคนที่ 2 พ .ศ.2535 – พ .ศ.2546

เมื่อได้ ชื่อหมูบ่ ้ านแล้ ว ชาวบ้ านได้ พากันเลือกผู้ใหญ่ใหม่ โดยได้ เปิ ดรับสมัครผู้ที่จะดารงตาแหน่งเป็ นผู้ใหญ่บ้าน มี
ผู้เข้ าร่ วมสมัครจานวน 2 คน คือ นายเหลา รุ่ งเรื อง และ นายอินแสวง มาสุข ปรากฏว่า หลังจากการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
โดยที่ทางการมาดาเนินการในการเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน ให้ ชาวบ้ านโดยส่วนใหญ่ได้ เลือกให้ นายอินแสวง มาสุข เป็ นผู้ใหญ่บ้าน
ปกครองบ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ตาบลร่ มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็ น
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ท่านก็ได้ ปกครองหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ เป็ นเวลา 2 ปี และได้ ลาออกจากการเป็ นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2535 เมื่อ นายอินแสวง มาสุข ได้ ลาออก ทางราชการจึงได้ ให้ ชาวบ้ านเลือกตังผู
้ ้ นาหมูบ่ ้ านคนใหม่ เพื่อขึ ้นมาเป็ น
ผู้ใหญ่บ้านแทนผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่ลาออก และจัดให้ มีการเลือกตังขึ
้ ้น ในการลือกตังครั
้ ง้ นี ้ มีชาวบ้ านมาสมัคร เพื่อที่จะให้
ชาวบ้ านเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้านอยู่หลายคน หนึง่ ในนันคื
้ อ นายเหลา รุ่ งเรื อง และเมื่อลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ก็ปรากฎว่า นาย
เหลา รุ่ งเรื อง ได้ รับการคัดเลือกจากชาวบ้ านให้ ดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เป็ นผู้นาในชุมชนของตนเองสืบมา และทางการก็ได้
แต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 และท่านได้ ดารงตาแหน่งจนครบวาระถึง 2 สมัย และหมด
วาระสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546
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นำยเหลี่ยม รุ่ งเรือง ผู้ใหญ่ บ้ำนคนปั จจุบนั พ .ศ.2546-ปั จจุบัน

เมื่อนายเหลา รุ่ งเรื อง ได้ หมดวาระการดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ สมัยที่ 2 ท่านก็ไม่ได้ สมัครต่อในสมัยที่
3 แต่ท่านได้ ไปทางานที่องค์การบริ หารส่วนตาบลร่ มเย็นแทน โดยท่านได้ ดารงตาแหน่ง รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
ร่ มเย็น และได้ เปิ ดโอกาสให้ แก่น้องชายของตนเอง เข้ ามาเพื่อสมัครเป็ นผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ แทนตาแหนงที่วา่ งลง ทาง
ราชการก็ได้ ทาการเปิ ดรับสมัครผู้ที่จะมาดารงเป็ นผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ คนใหม่ ก็ได้ มีชาวบ้ านมาสมัครกันหลายคน แต่
เมื่อชาวบ้ านได้ ทาการเลือกตังและผลการเลื
้
อกตัง้ ปรากฎว่า นายเหลี่ยม รุ่ งเรื อง ก็ชนะผลการเลือกตังอย่
้ างเป็ นเอกฉันท์ เป็ น
ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ และทางราชการก็ได้ แต่งตังท่
้ านเป็ นผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 และ
ได้ ปกครองหมูบ่ ้ านจนครบวาระสมัยที่ 1 เมื่อหมดวาระในสมัยแรก ก็ไม่มีใครสมัครอีก เนืองจากชาวบ้ านมีมติ เห็นว่าท่านได้
ทางานช่วยเหลือหมูบ่ ้ านอย่างจริ งจัง และนาพาหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า จนกลายเป็ นหมูบ่ ้ าน
นาร่ อง หมูบ่ ้ านพัฒนาตัวอย่าง ชนะเลิศได้ ที่ 1 ในการประกวดหมูบ่ ้ านประจาอาเภอถึง 2 สมัยซ้ อน เนื่องจากท่านเป็ นผู้นาหนุ่ม
ไฟแรง และรับฟั งความคิดเห็นของชาวบ้ าน เป็ นประชาธิปไตย ไม่มีอคติลาเอียง ไม่เลือกญาติพี่น้อง ทางานอย่างจริ งจัง ทาให้
ได้ รับความไว้ วางใจ เป็ นที่รักและเคารพของชาวบ้ าน แม้ ในสมัยที่สอง ท่านจะไม่อยากจะรับตาแหน่ง แต่ชาวบ้ านก็ยงั ให้ การ
สนับสนุน เนื่องจากในสมัยที่ 2 ท่านมีสิทธิ์ที่จะชิงตาแหน่งกานันตาบลร่ มเย็น ที่หมดวาระลง แต่เมื่อท่านสมัครเข้ าชิงปรากฎว่า
การเลือกตังก
้ านันตาบลร่ มเย็นในครัง้ นี ้ ไม่ได้ เหมือนครัง้ ก่อนๆ คือ ในสมัยนี ้ (พ.ศ. 2552) การรับสมัครและการเลือกตัง้ ให้ เลือก
กันที่ประชุมของอาเภอ และผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตัง้ ไม่ใช่ชาวบ้ านตามหมูบ่ ้ านต่างๆในตาบลอีกต่อไปแล้ ว แต่ให้ อานาจผู้ใหญ่บ้าน
แต่ละหมุบ่ ้ านเป็ นคนเลือกกันเอง เพราะฉะนันผู
้ ้ นาหมูบ่ ้ านทังต
้ าบลร่ มเย็น ที่มีเพียง 21 หมูบ่ ้ านก็ได้ ใช้ ดลุ พินิจและความคิดเห็น
ของลูกบ้ านของตนเอง เลือกกานันคนใหม่ ปรากฏว่า ท่านกานันคนเก่า คือ นายเจริ ญ ก็สมัครเข้ าชิงตาแหน่งในสมัยที่ 2
เหมือนกัน ปรากฏว่าผลการเลือกตังก
้ านันเจริ ญ ชนะไปด้ วยคะแนนเสียง 11 ต่อ 8 คะแนน ท่านเพ้ ไปเพียง 3 คะแนน ทาให้ ท่าน
ไม่ได้ เป็ นกานันตาบลร่ มเย็น เนื่องจากชาวบ้ านคาดว่า หากท่านได้ ดารงตาแหน่ง คงจะทาให้ หมูบ่ ้ านและตาบลร่ มเย็น พัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากเห็นผลงานของท่านที่ทาไว้ กบั หมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา อย่างไรก็แล้ วตาม ท่านก็ยงั คงดารง
ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา มาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั โดยได้ แต่งตังให้
้ นายธงชัย มาสุข และนายกวด แจ้ งสว่าง
เป็ นผู้ช่วย ในสมัยแรก และในสมัยที่สอง พ.ศ. 2552 ได้ ตงนาย
ั้
ธงชัย มาสุข และ นายติด วงศ์แก้ ว เป็ นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
ช่วยกันทางานและพัฒนาหมูบ่ ้ าเกษตรสมบูรณ์ของเราสืบไป
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2.สภำพทั่วไปของหมู่บ้ำน :
พื ้นที่โดยทัว่ ไปของหมูบ่ ้ าน เป็ นที่ราบพื ้นที่ใกล้ เชิงเขา เป็ นพื ้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารที่อดุ ม
สมบูรณ์ ใกล้ ภเู ขา และติดทุ่งนา ซึง่ อยู่ใกล้ แหล่งน ้า พื ้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทาเทือกสวน ไร่ นา ได้ ตลอดปี ทุ่งนา
ไม่เคยว่างจากการทาการเกษตร ทังการปลู
้
กหอมแดง กระเทียม ข้ าวโพด ถัว่ ลิสง ยาสูบ ทาสวนลาไย ลิ ้นจี่ สวนขิง สวน
ยางพารา เป็ นต้ น

บริเวณท้ องทุ่งนำของชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ถ่ ำยจำกหน้ ำบ้ ำนผู้เขียน

บริเวณสวนลำไยของชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ถ่ ำยจำกดอยหัวนำเตอะ

ผลิตผลกำรเกษตรกำรปลูกยำงพำรำของหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์
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บริเวณหมู่บ้ำนของเรำมีลำเหมืองผ่ ำนทำให้ มีนำ้ ใช้ เพื่อกำรเกษตรตลอดปี ถ่ ำยจำกหน้ ำบ้ ำนผู้เขียน

สภำพถนนหนทำงในบริ เวณหมู่บ้ำนของเรำ ชำวบ้ ำนจะช่ วยกันดูแลรั กษำและร่ วมกันพัฒนำตลอดเวลำ

บริเวณท้ องทุ่งนำของชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ยำมข้ ำวนำเริ่มออกรวงเหลืองอร่ ำมกลำงท้ องทุ่ง
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กิจกรรมตักบำตรถวำยอำหำรแด่ พระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญต่ ำงๆ

บรรยำกำศในบริ เวณหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์

3.อำณำเขตติดต่ อ :
บ้ านเกษตรสมบูรณ์ เป็ นหมูบ่ ้ านขนาดกลาง ไม่ใหญ่และเล็กเกินไป มีชยั ภูมิที่ดี และมีอาณาเขตติดต่อ ทังภู
้ เขา ทุ่งนา แม่น ้า
และพื ้นที่ทางการเกษตร อุดมสมบูรณ์ตลอดทังปี
้ จึงได้ ชื่อว่า บ้ านเกษตรสมบูรณ์ ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ทุ่งนา บ้ านโจ้ โก้ หมู่ ๔ ต.ร่ มเย็น

ทิศใต้

ติดต่อกับ สวนมะขามและสวนลาไยของชาวบ้ าน และห่างออกไป 1 กิโลเมตร ติดกับบ้ านห้ วยสา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับภูเขา และสวนลาไย สวนยางพารา ของชาวบ้ าน และอ่างเก็บน ้าญวน
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ สวนลาไย ของชาวบ้ าน และบ้ านใหม่เจริ ญสุข
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4.จำนวนประชำกรของหมู่บ้ำน :
บ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ตาบลร่ มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา เป็ นหมูบ่ ้ านขนาดกลาง มีประชากรอยู่
ทังหมด
้
138 ครัวเรื อน จานวนประชากร 489 คน เป็ นเพศชาย 244 คน เป็ นเพศหญิง 245 (พ.ศ. 2551)

4.1 คณะกรรมกำรบริ หำรหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์
ปั จจุบนั พ.ศ. 2552 บ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา เป็ นหมูบ่ ้ านขนาดกลาง มีประชากรอยูท่ งหมด
ั้
138 ครัวเรือน
จานวนประชากร 489 คน เป็ นเพศชาย 244 คน เป็ นเพศหญิง 245 มีผ้ ใู หญ่บ้านเป็ นผู้ปกครอง นับตังแต่
้ ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านมาเมื่อปี พุทธศักราช 2533 มีผ้ ใู หญ่บ้าน
ปกครองมาแล้ วจานวน 3 คน ดังนี ้
1. นายอินแสวง มาสุข

เป็ นผู้ใหญ่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2533 - 2535

2. นายเหลา รุ่งเรือง

เป็ นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ( 2 สมัย)

3. นายเหลี่ยม รุ่งเรือง

เป็ นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 -ปั จจุบนั (สมัยที่ 2)
แผนผังคณะกรรมกำรบริ หำรหมู่บ้ำน

ส.อบต. ก้ าน กลิ่นหอม

ส.อบต. เพลิน มาสุข

สมำชิกองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล

สมำชิกองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล

นายเหลี่ยม รุ่งเรือง
ผู้ใหญ่ บ้ำนคนปั จจุบัน

นายธงชัย มาสุข

นายติด วงศ์แก้ ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้ำน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้ำน
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4.2 คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน :
เพื่อให้ การทางานของหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ต. ร่มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย สุข สงบ สามัคคี จึงได้ มีการแต่งตังคณะกรรม
้
เข้ ามาบริหาร เพื่อช่วยเหลืองานของผู้ใหญ่บ้าน ดังนี ้
1.

นายเหลี่ยม รุ่งเรือง

ผู้ใหญ่บ้าน

2.

นายธงชัย มาสุข

ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 1

3.

นายติด วงศ์แก้ ว

ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2

4.

นายก้ าน กลิ่นหอม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลร่มเย็น

5.

นางนันทิกานต์ คิดหา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลร่มเย็น

6.

นายหมาย ฐานะราช

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

7.

นายสิทธิ์ แจ้ งสว่าง

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

8.

นายวาสน์ มาสุข

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

9.

นายเพชร ฉลาดแหลม

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

10.

นายดวล แจ้ งสว่าง

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

11.

นายบุญทา มาสุข

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

12.

นายค่าย มาสุข

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

13.

นายเพลิน มาสุข

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

14.

นายบุญธรรม มาสุข

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

15.

นายจันทร์ ใจใหญ่

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

16.

นายสมฤทธิ์ ฐานะราช

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

17.

นายกวด แจ้ งสว่าง

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

4.3 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรหมู่บ้ำน
1.

นายศรีวรรณ ทองสุข

6.

นายเจริญ มาสุข

2.

นายเสริฐ แจ้ งสว่าง

7.

นายสิทธิ์ กันทะสอน

3.

นายอินทร์ ฉลาดแหลม

8.

นายฝาย ทะนันไชย

4.

นายเป็ ง อินแสนสืบ

9.

นายรัตน์ แจ้ งสว่าง

5.

นายเหลา รุ่งเรือง

10. นายหมาย ฐานะราช
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4.4 คณะกรรมกำร อสม. ประจำหมู่บ้ำน
1.

นายก้ าน กลิ่นหอม

ประธาน

2.

นายสมอาด รุ่งเรือง

รองประธาน

3.

นายสุวจั น์ รุ่งเรือง

เลขานุการ

4.

นางสมบูรณ์ หมื่นศรี

เหรัญญิก

5.

นางเหรียญ ไทวน

กรรมการ

6.

นางจันทร์ เพ็ญ รุ่งเรือง

กรรมการ

7.

นางสุทศั น์ สุทธสม

กรรมการ

8.

นายเมืองดี ใจหมัน้

กรรมการ

9.

นายสมาน เบ็ญจะญาติ

กรรมการ

10. นางศรีเรือน แจ้ งสว่าง

กรรมการ

11. นางสมคิด มาสุข

กรรมการ

12. นางนันทิกานต์ มาสุข

กรรมการ

13. นางแสงหล้ า ย้ ายถิ่น

กรรมการ

14. นางห่วง แจ้ งสว่าง

กรรมการ

4.5 คณะกรรมกำรกลุ่มพัฒนำสตรี ประจำหมู่บ้ำน
1.

นางปราณี สมบูรณ์

ประธาน

2.

นางสมบูรณ์ หมื่นศรี

รองประธาน

3.

นางกรณิกา มาสุข

เลขานุการ

4.

นางเพ็ญ พิศมร

เหรัญญิก

5.

นางพิศมัย มะโนศรี

ประชาสัมพันธ์

6.

นางเหนี่ยม มาสุข

ปฏิคม

7.

นางพี รุ่งเรือง

กรรมการ

8.

นางจ๋อน กลิ่นหอม

กรรมการ

9.

นางสุพฒ
ั น์ ชิดสนิท

กรรมการ
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4.6 คณะกรรมกำรกลุ่มผู้สูงอำยุ ประจำหมู่บ้ำน
1.

นายศรีวรรณ ทองสุข

ประธาน

2.

นายเสริฐ แจ้ งสว่าง

รองประธาน

3.

นายหมาย ฐานะราช

เลขานุการ

4.

นายฝาย ทะนันไชย

เหรัญญิก

4.7 คณะกรรมกำรกลุ่มอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้ำนนำ
1.

นายธงชัย มาสุข

ผู้อนุรักษ์ ดนตรีพื ้นเมือง ชะล้ อ ซอ ซึง

2.

นายติด วงศ์แก้ ว

ผู้อนุรักษ์ ดนตรีพื ้นเมือง ชะล้ อ ซอ ซึง

4.8 ปรำชญ์ ท้องถิ่น กลุ่มผู้ร้ ู ประจำหมู่บ้ำน
1.

พ่ออุ้ยหลง ชิดสนิท

เป็ นหมอยาเมือง เป่ ารักษาโรคตาแดง, เป่ างูสวัด, สารพัดโรค เสียชีวิตแล้ ว

2.

พ่อน้ อยเป็ ง อินแสนสืบ

เป็ นหมอบายศรีสขู่ วัญ, ปั ดเคราะห์

3.

พ่อหนานศรีวรรณ ทองสุข

เป็ นหมอบายศรีสขู่ วัญ, ปั ดเคราะห์

4.

พ่อหนานจู สมประเสริฐ

เป็ นหมอบายศรีสขู่ วัญ, ปั ดเคราะห์

5.

แม่อ้ ยุ สุ มาสุข

เป็ นหมอดูยาม (หาเมื่อ) เสียชีวิตแล้ ว

6.

พ่อหนานคา

เป็ นหมอบายศรีสขู่ วัญ, ปั ดเคราะห์
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5.ข้ อมูลอำชีพของหมู่บ้ำน
บ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา มีการทาการเกษตรหลากหลายประเภทตลอดทังปี
้ เช่น

ไร่ ข้ำวโพด ที่ชำวบ้ ำนทำอยู่ตำมเชิงเขำแถวหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์

ไร่ ข้ำวโพด ที่ทำอยู่ตำมท้ องทุ่งนำหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์

สวนยำงพำรำ ที่ชำวบ้ ำนทำอยู่ตำมเชิงเขำแถวหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์
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1

ทานา

7

ทาสวนถัว่ ลิสง

2

ทาไร่ ข้าวโพด

8

ทาสวนถัว่ แดง

3

ทาสวนหอมแดง

9

ปลูกยาสูบ

4

ทาสวนกระเทียม

10 ทาสวนลาไย

5

ทาสวนยางพารา

11 ทาสวนลิ ้นจี่

6

ทาสวนมันเทศ

12 อื่นๆ เช่น ปลูกแตงกวา มะนอย ฯลฯ

สวนลำไย

สวนกระเทียม และ สวนแดง ส่ วนใหญ่ แล้ วนิยมทำกันกลำงท้ องทุ่งนำหลังจำกเก็บเกี่ยวข้ ำวเสร็จ
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6.ข้ อมูลสถำนที่ และสิ่งสำคัญของหมู่บ้ำน :

1

วัดเกษตรสมบูรณ์

6

โรงกลัน่ น ้ามันไบโอดีเซล

2

อ่างเก็บน ้าญวน

7

โรงบ่มใบยาสูบ

3

อ่างเก็บน ้าห้ วยเขียด

8

โรงอบลาไย

4

อ่างเก็บน ้าห้ วยดินดา

9

ศาลเจ้ าพ่อกาบคา

5

ศาลา SML

อ่ ำงเก็บนำ้ ญวน กำลังอยู่ในขัน้ ตอนดำเนินงำน เพื่อสร้ ำงเป็ นอ่ ำงเก็บนำ้ ขนำดกลำง
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7.แหล่ งนำ้ ธรรมชำติประจำหมู่บ้ำน :

1

ลาน ้าญวน

4

ลาน ้าห้ วยเฮี ้ย

2

ลาน ้าห้ วยเขียด

5

ลาน ้าห้ วยดินดา

3

ลาน ้าห้ วยโยนฟั น

6

ลาน ้าห้ วยปู่ โท้

ชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ช่ วยกันอนุรักษ์ รักษำป่ ำ ช่ วยกันป้องกันและดับไฟป่ ำ
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กฎระเบียบในหมู่บ้ำนบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ ี 15 ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยำ
ประชุมประจำเดือนครัง้ ที่3 /2553 มีนำคม 2553
คณะ กรรมกำรในหมู่บ้ำนได้ ร่วมกันพิจำรณำออกกฎระเบียบเพื่อให้ ควำมเป็ นระเบียบ เรียบร้ อยในหมู่บ้ำนและได้ มีมติ
เห็นชอบจำกที่ประชุมรำษฎร ในหมู่บ้ำนเรียบร้ อยแล้ วดังนี ้
ข้ อ

กฏระเบียบปฏิบัติ

1. บ้ านหลังคาเรือนใดไม่ไปร่วมประชุม โดยไม่มีเหตุอนั ควรจะถูกปรับครัง้ ละ 20 บาท
2. บ้ านหลังคาเรือนใดไม่ไปร่วมพัฒนา ซึง่ เป็ นกิจกรรมรวมของหมูบ่ ้ านโดยไม่มีเหตุอนั สมควรปรับครัง้ ละไม่เกิน 100 บาท
3. บ้ านหลังคาเรือนใดในเขตรับผิดชอบของหัวหน้ าเขตไม่ร่วมอยูเ่ วรเฝ้างานศพโดยไม่มีเหตุอนั สมควรปรับครัง้ ละไม่เกิน 50 บาท
4. ผู้ใดลักขโมยน้ อยในหมูบ่ ้ านถูก จับได้ ต้องปรับครัง้ ละไม่เกิน 10 เท่า ของทรัพย์สินที่ถกู ขโมยและปรับเข้ ากองกลางหมูบ่ ้ าน500 บาท หรือส่งตัวดาเนินคดี
ตามกฎหมาย
5. ผู้ใดบุกรุกป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าต้ นน ้าและลักลอบตัดไม้ ทาร้ ายป่ าซึง่ เป็ นเหตุหวงห้ าม ถ้ าจับได้ ปรับรายละ 500-2,000 บาท หรือส่งตัวดาเนินคดีตาม
กฎหมาย ยกเว้ นป่ าที่เสื่อมโทรมทากินมาเป็ นเวลา10ปี
6. ผู้ใดดื่มเมาสุราทาให้ ก่อกวนก่อเกิดความไม่ สงบหรือเปิ ดเครื่องเสียงดังในยามวิกาล เกินเวลา 23:00 น. ถูกปรับครัง้ ละไม่เกิน 500 บาท เข้ ากองกลาง
หมูบ่ ้ าน(ยกเว้ นเป็ นงานประเพณี)
7. ผู้ใดก่อเหตุทะเลาะวิวาทในหมูบ่ ้ านหรืองาน ประเพณีตา่ งๆในหมูบ่ ้ าน ผู้ลงมือก่อเหตุก่อนมีโทษปรับครัง้ ละไม่เกิน 2,000 บาท คูก่ รณีปรับครัง้ ละไม่เกิน
1000 บาท เข้ ากองกลางหมูบ่ ้ านแต่ละคณะกรรมการจะพิจารณาคูก่ รณีที่ถกู ชกต่อยว่าจะมี ความผิดหรือไม่
8. ผู้ใดลักน ้าประปาในหมูบ้านโดยที่ไม่ได้ ผ่านมาตรน ้า ถ้ าจับได้ จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท
9. ผู้ใดใช้ ยิงปื นจุดประทัดหรือทาให้ เสียงดังใน หมูบ่ ้ าน(ยกเว้ นเป็ นประเพณี)ผู้ใดฝ่ าฝื นถูกปรับครัง้ ละไม่เกิน 100 บาท คณะกรรมการปรับครัง้ ละไม่เกิน
1000 บาท สอบต.. ,ผช. ปรับครัง้ ละเกิน 1500 บาท ผญบ. ปรับครัง้ ละไม่เกิน 2,000 บาท
10. ผู้ใดนาขยะไปทิ ้งในสาธารณะประโยชน์ เช่น แม่น ้าหรือสถานที่ซงึ่ มีเจ้ าของแล้ วถูกจับได้ ปรับครัง้ ละไม่เกิน 200 บาท
11. ผู้ใดใช้ กระแสไฟฟ้าจี ้ปลา สูบปลา ใช้ ยาฆ่าแมลงหรือวัตถุระเบิด ตาข่าย อวน แห จับปลาในเขตห้ ามของหมูบ่ ้ านถูกจับได้ ปรับครัง้ ละไม่เกิน 4,000 บาท
12. ผู้ใดขับขี่รถเสียงดังบนท้ องถนนหรือในซอยหมูบ่ ้ าน ในยามวิกาลจับได้ ปรับครัง้ ละไม่เกิน 500 บาท
13. ผู้ใดมียาเสพย์ติดไว้ ครอบครอง เพื่อเสพย์หรือใช้ ในสถานที่ตา่ งๆในหมูบ่ ้ านของตนเองเป็ นแหล่งมัว่ สุมยาเสพย์ ติด จับได้ ปรับครัง้ ละไม่เกิน 1000 บาท
และส่งตัวดาเนินคดีตามกฎหมาย
14. ราษฎรในหมูบ่ ้ านทุกคนต้ องเคารพกฎระเบียบของหมูบ่ ้ าน หากผู้ใดฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษตัดออกจากการเป็ นสมาชิกด้ านสังคมต่างๆของหมูบ่ ้ าน ดัง นี ้
14.1 ต้ องออกจากการเป็ นสมาชิกฌาปนกิจของหมูบ้าน ห้ ามยืมเครื่องใช้ ในสิ่งของในวัดเกษตรสมบูรณ์ทกุ อย่าง
14.2 งานประเพณีตา่ งๆในหมูบ่ ้ านไม่มีสิทธิ์และไม่มีสว่ นเข้ าร่วมงานนันๆเช่
้ น ทาบุญขึ ้นบ้ านใหม่ แต่งงาน งานศพ ฯลฯ
14.3 สวัสดิการต่างๆจะถูกตัดออกทังหมดทั
้
งสวั
้ สดิการภายในหมูบ่ ้ านและสวัสดิการทางราชการ
14.4 กฎระเบียบของหมูบ่ ้ านมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 7 มีนาคม 2553

นายธงชัย มาสุข

นายเหลี่ยม รุ่งเรือง

นายติด วงศ์แก้ ว

ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 15

ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 15

ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 15

นายก้ าน กลิ่นหอม

นายสมหมาย ฐานะราช

นางนันทิกานต์ คิดหา

สมาชิก อบต.

ที่ปรึกษา

สมาชิก อบต.

34.

อำหำรกำรกินท้ องถิ่นที่หำกินได้ บนภูเขำใกล้ หมู่บ้ำน ไม่ ว่ำจะเป็ น

สวนยำงพำรำ ที่สำมำรถกรีดขำยได้ แล้

บรรยำกำศท้ องทุ่งนำบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์

35.

ชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ช่ วยกันนำนำ้ ประปำภูเขำจำกขุนห้ วยเฮีย้ มำใช้ ในหมู่บ้ำน 14-17 พ.ค. 2553

ชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ช่ วยกันนำนำ้ ประปำภูเขำจำกขุนห้ วยเฮีย้ มำใช้ ในหมู่บ้ำน 14-17 พ.ค. 2553

ประปำประจำหมู่บ้ำน

36.

บรรยำกำศท้ องทุ่งนำของชำวบ้ ำน ถ่ ำยภำพจำกประปำภูเขำของหมู่บ้ำนที่ ดอยหัวนำเตอะ

ประปำภูเขำของหมู่บ้ำนที่ ดอยหัวนำเตอะ

37.

ประปำภูเขำของหมู่บ้ำนที่ ดอยหัวนำเตอะ

ชำวบ้ ำนได้ ใช้ นำ้ ประปำภูเขำ สำหรับใช้ อุปโภคบริโภคและทำแปลงผักสวนครัวด้ วย
คงพอไว้ เท่ ำนีก้ ่ อนสำหรับประวัติควำมเป็ นมำของชุมชนบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ของเรำนะครับ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย
นำยสงกรำนต์ มำสุข "หนำนแดน" ท.ทิวเทือกเขำ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทีเ่ กี่ยวกับข้ อมูลและรูปภาพ กระผมขอน้ อมรับคาแนะนาติชมได้ ตลอดเวลา ภาพและข้ อมูลต่างๆ
หากใครมีเพิม่ เติมก็สง่ ให้ ผมได้ นะครับ ผมก็รวบรวมได้ ตามที่พอจะหาได้ ซึง่ ก็มีให้ ชมมากมายในเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org นะ
ครับ ท่านสามารถรับชมภาพและข้ อมูลต่างๆของทางเว็ปไซต์ของได้ โดยคลิก๊ ไปที่หวั ข้ อ หรื อ เรื่ องราวต่างๆในหน้ าเว็ปไซต์ของเราได้ เลย
ครับ หรื อจะเลือกรับชมวีดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์และวัดของเรา ก็ขอเพียงท่านพิมพ์คาว่า วัดเกษตรสมบูรณ์
ในเว็ปไซต์ http://www.youtube.com ท่านก็จะสามารถรับชมวีดโี อต่างๆได้ ซึง่ มีอยูจ่ านวนเยอะแยะมากมายหลายร้ อยวีดีโอ หรื อ หาก
ท่านจะเข้ ารับชมในเว็ปไซต์ผา่ นทางเฟรชบุ๊คที่ เว็บไซต์ รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ หรื อของ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา ขอบกราบ
ขอบพระคุณครับ

38.

บรรณำนุกรม/รำยกำรอ้ ำงอิง
ยุทธ

เดชคารณ .2531. ภำษิตล้ ำนนำ . เชียงใหม่ : วัดบุพพาราม .
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .2539 . กำบ่ ำเก่ ำเล่ ำไว้ . เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มงิ่ เมือง .
สิทธ์ บุตรอินทร์ .2523 . โลกทัศน์ ชำวไทยล้ ำนนำ . กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์ .
สมร เจนจิจะ . 2526 . วิเครำะห์ ลำนนำภำษิต วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ( ประสานมิตร ) คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2543 .
แนวคิดพืน้ ฐำนทำง สังคมและวัฒนธรรม . เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์ .
นิตยา ภักดีบณ
ั ฑิต . 2532 . ปริญญำนิพนธ์ ผญำภำษิต : กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ .
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาสารคาม .
พงษ์ สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ . 2529 . จิตวิทยำสังคม . กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อุดม รุ่งเรื องศรี . 2527 . โวหำรลำนนำ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เชียงใหม่ .
วันวิสาห์ โกมลกระหนก . 2539 . ควำมเชื่อที่มตี ่ อบทบำททำงสังคมของหญิงชำยในชนบทภำคเหนือ .วิทยานิพนธ์
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เชียงใหม่ .
บรรพต วีระสัย . 2517 . สังคมวิทยำ มำนุษยวิทยำ . มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพ ฯ .
สงวน โชติสขุ รัตน์ . 2519 . ตำรำพิธีส่งขึดและอุบำทว์ . เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา .
สนิท สมัครการ . 2521 . สังคมวัฒนธรรมของภำคเหนือประเทศไทย .กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ กรุงเทพ ฯ .
รำยชื่อเว็ปไซต์ ท่ คี ้ นข้ อมูล
http://www.kasetsomboon.org
http://th.wikipedia.org/
http://www.phrasamran.com
http://www.angelfire.com
http://www.chiangraifocus.com
http://www.krubamnan.or

http://www.hilltribe.org/thai/

39.

ประวัตผิ ้ ูรวบรวมและเรี ยบเรี ยง
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ประวัตกิ ารศึกษา

-

-

สงกรานต์ มาสุข “แดน”
15 เมษายน 2523
110 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ี 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา
พ.ศ. 2536 นักธรรมตรี จากสานักเรียนวัดหนองร่มเย็น
พ.ศ. 2537 – 2538 นักธรรมโท-เอก จากสานักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
(วัดโพธิ์ ท่าเตียน) กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2537 - 2539 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขภพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2539 ผ่านการอบรมครูสอนศีลธรรม ของศูนย์กลาง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศก.พอ.)
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมศาสนา กระทรงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540 - 2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543 ผ่านการอบรมการฝึ กอาชีพ วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546 ผ่านการอบรมโครงการถวายความรูแ้ ด่พระวิทยากรและพระภิกษุ สามเณร ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดยวัดพระเชตุพนร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2543 – 2546 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550 พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 13

ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน
- พ.ศ. 2538 – 2550 เป็ นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาและมารยาทไทย
ครูสอนวิชาธรรมะ, ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
- พ.ศ. 2546 เป็ นหัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวังเ ขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2546 – 2550 เป็ นพระวิทยากรประจาค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล จ.นครปฐม
- พ.ศ. 2546 – 2548 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- พ.ศ. 2549 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2549 – 2550 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2550 – 2553 พระธรรมทูตสายตางประเทศ ที่วดั ไทยลอสแองเจลิส นอร์ทฮอลลี่วูด มหานครลอสแองเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2553 ลาสิกขา

นามปากกา/นามแฝง
- ท.ทิวเทือกเขา
- นายตัวดี
- นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

