
ประวัติตําบลบัวใหญ 
ตําบลบัวใหญ  อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 

 
 ตําบลบัวใหญ  เดิมขึ้นกับตําบลสันทะ  อําเภอนานอย  ตอมาในป  พ.ศ.  2525  ไดแยก 
การปกครองออกจากตําบลสนัทะเนื่องจากตําบลสันทะมีอาณาเขตกวางสวนสาเหตุที่เรียกวาตําบล 
บัวใหญนั้นมาจากมีหนองน้ําขนาดใหญที่มีเนื้อที่ถึง  19  ไร และมีดอกบัวหลวงอยูเปนจํานวนมาก  
เรียกวา  “หนองปวน”  อยูในเขตบานออย  หมูที่  1  ปจจบุันตําบลบัวใหญแบงเขตการปกครอง 
ออกเปน  8   หมูบาน  ดังนี ้

 
1.  บานออย 

ท่ีตั้ง 
 หมูบานออย  ตั้งอยูหมูที่  ๑  ตําบลบัวใหญ  อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 

ประวัติความเปนมา 
 บานออย  เดิมมีตระกูลที่ตั้งถ่ินฐาน  คือ  ตระกูลอินจา  และ  ตระกูลใจทะมาตร  ซ่ึงเปนกลุมคน 
ที่อพยพมาจากบานนาเกลือ  และบานบอแกว  คนที่มาจากบานบอแกว  คือ  นายหลาหนา  หรือ   
พรานหลาหนา  มาเพื่อลาชาง  พรานหลาหนาเห็นวา  บานออยมีหนองน้ําขนาดใหญที่มีความอุดม
สมบูรณ  และเปนทําเลที่มีความเหมาะสม  จึงตั้งรกรากสรางบานเรือนขึ้น  สวนอกีกลุมหนึ่งมาจากบาน
นาเกลือ  มาตัง้รกรากที่บานทาซอง  ตอมาบริเวณดังกลาวมีความแหงแลงจึงอพยพมาสมทบกับกลุมที่
อพยพมาจากบานบอแกว  และไดพัฒนาจากชุมชนขนาดเล็กมาเปนบานออยในปจจุบัน 
 สวนหนองน้ําในหมูบานออยบริเวณหุบเขาซึ่งเปนที่ตั้งถ่ินฐานของหมูบานออยในอดีต  ปจจุบนั
เรียกวา  “หนองปวน” 
 

 
 

สภาพของหนองปวนในปจจุบัน 



2.  บานใหมมงคล 
ท่ีตั้ง 

 บานใหมมงคล (บานสบหลม)  ตั้งอยูหมูที ่ 2  ตําบลบัวใหญ  อําเภอนานอย  จังหวดันาน 
ประวัติความเปนมา 

 กลุมคนที่อพยพมาตั้งถ่ินฐานครั้งแรก  เชือ่วาเปนกลุมคนที่อพยพมาจาก  บานน้ําครก  อําเภอเวียง
สา  มีจํานวน  ๒  ครอบครัว  คือ  ครอบครัวตะติ๊บ  พอมหาชัย  ตะติ๊บ  กับพอหนานหลวงวุฒิ  ตะติ๊บ   
โดยมาตั้งบานเรือนที่ทุงสบหลม  (ปจจุบนัเปนทุงนา)  ตอมามีการสรางเหมืองฝายขึน้  ช่ือหมูบานเรียก
ตามบริเวณที่ลําน้ําลมไหลมาบรรจบกับลําน้ําแหงซึ่งชาวบานนิยมเรียกกันวา  “สบหลม”  และมีการ
เปลี่ยนชื่อหมูบานใหมวา  “บานใหมมงคล” 
 

 
 

สบหลมคือบริเวณทีน่้ําหลมไหลมาบรรจบกับน้ําแหงทีบ่านใหมมงคล (บานสบหลม) 
สภาพทางถูมิศาสตร 
 ลักษณะภูมิศาสตรเปนเนินเขาและที่ราบสูง 

 
 
 
 
 
 



3.  บานนาแหน 
ท่ีตั้ง 

 บานนาแหน  ตั้งอยูหมูที่  3  ตําบลบัวใหญ  อําเภอนานอย  จังหวดันาน 
ประวัติความเปนมา 

 บานนาแหน  มีผูมาตั้งถ่ินฐานครั้งแรก  คือ  นายแสน  หลวงปญญา  เมื่อประมาณ  พ.ศ. 2430   
โดยอพยพมาจากจังหวัดเชยีงราย  ปจจุบันไดแกบริเวณบานนายทา  วุฒิ  บานเลขที่  54  หมูที่  3  จากนั้น 
มีผูคนอพยพมาสมทบมากขึ้นจนมีการพัฒนาจัดตั้งเปนหมูบาน  สวนชือ่ของหมูบานนั้นผูเฒาผูแกเลากัน
วา  เดิมบริเวณหมูบานมีตนไมขนาดใหญที่ชาวบานเรยีกวา  “ตนแหน”  ขึ้นอยูมาก  จงึเรียกชื่อหมูบานวา  
บานนาแหน  มาจวบทุกวันนี้  และถือวาตนแหนเปนสัญญาลักษณของหมูบาน   

สภาพภูมิศาสตร 
 ลักษณะพื้นทีข่องหมูบานนาแหน  สวนใหญเปนเนนิเขา  ทางทิศตะวนัตกเปนที่ราบตามเชิงเขา
เพียงเล็กนอย  ซ่ึงเปนที่ตั้งบานเรือนของชุมชน  มีลําน้ําหลมไหลผานทางทิศตะวนัตกของหมูบาน  
ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบลมมรสุมเขตรอน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และฤดรูอน  อากาศจะรอนจัด  ในเดือน
เมษายน  พืชพรรณธรรมชาติเปนปาไมผสมผลัดใบ 
 

4.  บานทัพมาน 
ท่ีตั้ง 

 บานทัพมาน  ตั้งอยูที่หมู  4  ตําบลบัวใหญ  อําเภอนานอย  จังหวดันาน 
ประวัติความเปนมา 

 ชุมชนบานทัพมาน  มาจากกลุมประชากรจากชุมชนอื่นทีเ่ขามาลาสัตว  เมื่อเขามาพบความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพพื้นที่  จึงมีการตั้งรกรากถิ่นฐานขึ้น  แลวไดพัฒนาการมาเปน
ชุมชนจนถึงปจจุบัน 
 ตํานานของหมูบาน  เชื่อวา  ในสมัยกอน  กองทัพพมา  (มาน)  ไดยกทพัมาตีเมืองนาน  แลวไดมา
พักกองทัพที่บานทัพมาน  และกองทัพของเมืองนอย  โดยการนําของพญาเมืองนอยไดออกมารับศกึกับ
ทัพพมาในเขตพื้นที่บานทัพมาน  มีการสูรบกันจนพญาเมืองนอยเสียชีวิต  ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนการ
ปกครองจึงเรียกชื่อหมูบานวา  “บานทัพมาน”  จนปจจุบนั 

สภาพภูมิศาสตร 
 พื้นที่สวนใหญเปนหุบเขา  มีที่ราบระหวางหุบเขาเปนทีแ่คบ ๆ  การตั้งบานเรือน  ตัง้ติดกับรินลํา
น้ําแหง  ยาวไปตามแมน้ํา 
 
 
 
 
 



5.  บานนาไค 
ท่ีตั้ง 

 บานนาไค  ตั้งอยูหมูที่  5  ตําบลบัวใหญ  อําเภอนานอย  จังหวดันาน 
ประวัติความเปนมา 

 บานนาไค  มีการตั้งถ่ินฐานมาประมาณ  200  ปแลว  โดยมีประชาชนอพยพมาจากหมูบานตาง ๆ  
หลายแหง  เชน  อพยพมาจากอําเภอเทิง  จงัหวัดเชียงราย  และอพยพมาจาก  บานนาราบ  ตําบลนานอย  
และบานตนมวง  ตําบลบัวใหญ  ในระยะแรก  อพยพมาประมาณ  ๒๐  ครอบครัว  เพื่อมาตั้งรกราก       
ทํามาหากินในชุมชนแหงนี้  ตอมามีการพฒันาจนเปนหมูบานขนาดใหญ 
 จากการเลาขานมาวา  สมัยโบราณ  ลําน้ําหลม  ที่ไหลผานทุงนาของบานนาบริเวณดาน            
ทิศตะวนัออกไดไหลคดเคีย้ว  ตลอดแนวหุบเขา  ทุงนา  และลําหวย  มีตนไคออกมาตามลําหวย  และ    
ทุงนาเปนแนวยาว  ผูเฒาผูแกจึงเรียกหมูบานตามสภาพภูมิศาสตรวา “บานนาไค”   

สภาพภูมิศาสตร 
 เปนที่ราบในหบุเขามีลําหวยหลม  และหวยแตไหลผาน 
 

6.  บานตนมวง 
ท่ีตั้ง 

 บานตนมวง  ตั้งอยูหมูที่  6  ตําบลบัวใหญ  อําเภอนานอย 
ประวัติความเปนมา 

 บานตนมวง  เปนชุมชนที่มปีระวัติเกี่ยวกบัการตั้งถ่ินฐานที่ยาวนาน  ในอดีตเชื่อวา  บริเวณที่ตั้ง
ของบานตนมวงในปจจุบันมีตนมะมวงปาเปนจํานวนมาก  ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองชาวบานจึงเรียกหมูบานนี้วา  บานตนมวง 
 ตามตํานานของหมูบาน  เชื่อวาในอดีตบริเวณบานตนมวงในปจจบุันเปนที่ตั้งของ  วัดทุงงิ้ว     
ซ่ึงในปจจุบนัยังมีซากปรักหักพังหลงเหลืออยู  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบริเวณดังกลาวมคีวามสําคัญในดาน
พุทธศาสนามากอน 

สภาพภูมิศาสตร 
 สภาพพื้นที่ของหมูบาน  สวนใหญเปนเนนิเขาทางทิศตะวนัตก  สลับกับที่ราบเปนชวง ๆ  มีลําน้ํา
แหงไหลผาน  ลักษณะภูมิอากาศ  เปนแบบปาฝนเมืองรอน   
 
 
 
 
 
 
 



7.  ประวัติบานสันพยอม 
ท่ีตั้ง 

 บานสันพยอม  ตั้งอยูหมูที่  7  ตําบลบัวใหญ  อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 
ประวัติความเปนมา 

 บานสันพยอม  ผูมาตั้งถ่ินฐานครั้งแรกคือพอวัชรินทร  การินไชย  เมือ่ประมาณ  ป  พ.ศ.  2499  
ตอมาไดมีครอบครัวของ  พอทอง  ตะติ๊บ  คอรบครัวของ  นายตนั  แสงธิ  อพยพมาสมทบ  หลังจากนั้น
ไดมีครอบครัวมาจากบานออย  บานนาแหน  บานสบหลม  อพยพมาสมทบเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
 บานสันพะยอมในอดีตอยูในเขตปกครองของบานสบหลม  หมูที่  2  ตําบลสันทะ  ตอมา        
ทางราชการไดแบงเขตการปกครองออกเปน  2  ตาํบล  คือ  ตําบลสันทะ  และ  ตําบลบัวใหญ   
จึงไดแยกบานสันพยอมมาตัง้เปนหมูบานใหม  และเรยีกชื่อหมูบานตามทุงนา  คือ  ทุงขยอม  ประกอบ
สภาพพื้นที่ของหมูบานเปนสันเขาชาวบานจึงเรียกวา  “บานสันพยอม” 

สภาพภูมิศาสตร 
 ลักษณะพื้นทีใ่นการตั้งถ่ินฐานของหมูบานตั้งอยูบนสันเขาเปนที่ราบสูง  โดยมีพื้นที่สูงในทิศใต
และลาดเอียงมาทางทิศเหนอื  ลักษณะภูมอิากาศเปนแบบปาฝนเมืองรอน   
 

8.  บานหนองหา 
ท่ีตั้ง 

 บานหนองหา  ตั้งอยูหมูที่  8  ตําบลบัวใหญ  อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 
ประวัติความเปนมา 

 บานหนองหา  เปนหมูบานทีเ่กิดขึ้นใหม  ผูที่มาตั้งถ่ินฐานคนแรก  คือ  นายแปง  ปนปอง        
เปนราษฎรที่อพยพมาจากบานนาหลาย  ตาํบลนานอย  ตอมามีครอบครัว  นายโทน  กาวิน  และ           
นายเติง  สบหลม  อพยพมาสมทบ  จากนัน้มีครอบครัวจากบานออยอพยพมาตั้งถ่ินฐานเพิ่มขึ้น  จนทาง
ราชการเห็นวาควรแยกเปนหมูบานได  จึงตัง้เปนหมูบานขึ้นในป  พ.ศ.  2525  โดยแยกมาจากบานออย 
 บานหนองหา  เรียกชื่อหมูบานตามชื่อหนองน้ําในหมูบานชื่อ  “หนองหา”  เนื่องจากในหนองน้ํา
นี้มีตนไมขนาดใหญที่ชาวบานเรียกกันวา  ตนหา  ขึ้นเปนจํานวนมาก  ตอมาเมื่อมีการตั้งหมูบาน  จงึเรียก
ตามลักษณะพืน้ที่ 

สภาพภูมิศาสตร 
 พื้นที่โดยทัว่ไป  เปนที่ราบสูง  ลักษณะภูมศิาสตรเปนแบบปาฝนเมืองรอน   
 


