ประวัติข้อมูลท้องถิ่นตำบลป่ำตำล

ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตำบลป่ำตำลเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 24 ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ห่ำงจำก
อำเภอเมืองลพบุรี ประมำณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมำณ 14.60 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 9,125 ไร่
เป็น ที่รำบลุ่มมีลักษณะคล้ำยแอ่งกระทะ มีคลองชลประทำนชัยนำท - ป่ำสัก ไหลผ่ำน ประชำชนประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม รับจ้ำงทั่วไป ค้ำขำย และอำชีพรับรำชกำร กำรขนส่งและกำรคมนำคมทำงบกมีเส้นทำงสำย
หลักเชื่อมต่อกับพื้นที่ต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวก

อำณำเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตำบลทะเลชุบศร เทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตำบลกกโก ตำบลโคกลำพำน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตำบลท่ำศำลำ ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตำบลโพธิ์เก้ำต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แผนที่ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กำรปกครอง
แบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้ำน โดยมีชื่อหมู่บ้ำน จำนวนประชำกร และจำนวนครัวเรือน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อบ้ำน

จำนวนประชำกร
(คน)
3,167
2,119
3,008
409
480
2,123
445
1,221
12,972

บ้ำนห้วยเปี่ยม
บ้ำนห้วยเปี่ยม
บ้ำนกกมะเกลือ
บ้ำนป่ำตำล
บ้ำนป่ำตำล
บ้ำนป่ำหวำยเก่ำ
บ้ำนป่ำหวำยทุ่ง
บ้ำนพรมน้ำอบ
รวมทั้งสิ้น 8 หมู่บ้ำน

จำนวนครัวเรือน
1,490
1,235
1,697
162
145
1,281
156
529
6,677

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎำคม 2565

ประวัติควำมเป็นมำของตำบลป่ำตำล
ที่มำของชื่อ “ตำบลป่ำตำล” นี้ จำกคำบอกเล่ำของผู้เฒ่ ำผู้แก่เล่ำขำนสืบต่อกันมำว่ำพื้นที่แห่งนี้มี
“ต้นตำลโตนด” ขึ้นอยู่เป็นป่ำทึบอย่ำงหนำแน่นโดยเฉพำะในบริเวณพื้นที่บ้ำนป่ำตำลหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ใน
ปัจจุบัน แต่บำงกระแสก็เล่ำขำนสืบต่อกันมำว่ำในอดีตและกระทั่งปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะรู้จักและเรียกขำน
พื้ น ที่ ต ำบลป่ ำตำลว่ ำ “บ้ ำ นป่ ำหวำย” เนื่ อ งจำกในพื้ น ที่ ต ำบลป่ ำ ตำลก็ มี ต้ น หวำยขึ้ น อยู่ อ ย่ ำ งหนำแน่ น
เช่น เดีย วกัน โดยเฉพำะบริ เวณวัดป่ ำหวำยทุ่ ง และบ้ ำนป่ำหวำยเก่ำ หมู่ ที่ 6 บ้ ำนป่ำหวำยทุ่ ง หมู่ ที่ 7 ใน
ปัจจุบัน ประกอบกับเป็นที่ตั้งของค่ ำยวชิรำลงกรณ์ หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “ค่ำยป่ำหวำย” เพรำะเรียกตำม
ชื่อบ้ำนป่ำหวำยเก่ำ หมู่ที่ 6 โดยผู้เฒ่ำผู้แก่บำงส่วนเล่ำว่ำกำรที่ได้ชื่อว่ำ “ตำบลป่ำตำล” นั้น เพรำะในพื้นที่นี้มี
ต้น ตำลโตนดขึ้น อยู่อย่ำงหนำแน่ น หรืออำจเกิดจำกในขณะที่ทำงรำชกำรได้ ให้มีกำรจัดตั้งชื่อตำบลขึ้นนั้น
กำนันตำบลป่ำตำลคนแรกในขณะนั้น ชื่อกำนันมำ เป็นคนหมู่บ้ำนป่ำหวำยเก่ำแต่ไปแต่งงำนมีครอบครัวอยู่ที่
หมู่บ้ำนป่ำตำล ซึ่งในขณะนั้นหมู่บ้ำนป่ำตำลมีควำมเจริญมำกกว่ำหมู่บ้ำนอื่น ๆ อำจเป็นสำเหตุในกำรตั้งชื่อ
ตำบลป่ำตำลตำมสภำพพื้นที่อยู่อำศัยของผู้นำในขณะนั้นก็อำจเป็นได้เช่นกัน

ประวัติควำมเป็นมำของหมู่บ้ำนและวิถีชุมชน
ตำบลป่ำตำล มีพื้นที่กำรปกครองแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้ำน โดย หมู่ที่ 1 – 7 ชำวบ้ำนดั้งเดิมมีภำษำ
ท้องถิ่น คือภำษำลำวเวียง โดย “ลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล” มีชื่อเรียกมำจำกคำว่ำ “ลำวเวียง” ได้แก่ ลำวเวียง
บ้ำนห้วยเปี่ยม หมู่ 1 และหมู่ 2 ลำวเวียงบ้ำนกกมะเกลือ หมู่ 3 ลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล หมู่ 4 และหมู่ 5 ลำว
เวียงบ้ำนป่ำหวำยเก่ำ หมู่ 6 และลำวเวียงบ้ำนป่ำหวำยทุ่ง หมู่ 7 สำหรับคำว่ำ “บ้ำนป่ำตำล” มำจำกคำว่ำ
ตำบลป่ำตำล สำหรับหมู่ที่ 8 บ้ำนพรมน้ำอบ นั้น เป็นชำวบ้ำนดั้งเดิมอยู่ที่จังหวัดลพบุรี บำงส่วนมำจำกตำบล
โพธิ์เก้ำต้น ไม่มีภำษำท้องถิ่นเหมือนหมู่บ้ำนอื่นๆ
เนื่องจำกบรรพบุรุษดั้งเดิมของชำวบ้ำนในพื้นที่ตำบลป่ำตำลได้อพยพมำจำกนครเวียงจันทน์ ดังนั้น จึง
มีภำษำท้องถิ่นที่ใช้พูดคุยติดต่อสื่อสำรกันในกลุ่มชำติพันธุ์คือ ภำษำลำวเวียง ซึ่งปัจจุบันนี้ชำวบ้ำนในพื้นที่
บำงส่วนยังคงใช้ภำษำลำวเวียงพูดคุยสื่อสำรกันแต่นับวันจะลดน้อยลงเนื่องจำกขำดกำรสืบทอดสู่ลูกหลำน
นั่นเอง
กำรตั้งถิ่นฐำนบ้ำนเรือน ในอดีตชำวตำบลป่ำตำลมักตั้งบ้ำนเรือนอยู่บริเวณริมแม่น้ำลำคลอง ห้วย
หนอง คลอง บึง แต่บำงส่วนก็ตั้งบ้ำนเรือนอยู่บริเวณป่ำรกทึบ โดยกำรถำงป่ำเพื่อปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัยและทำ
กำรเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ โดยบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงในสมัยนั้นเป็นบ้ำนไม้ใต้ถุนสูงไว้สำหรั บเลี้ยงสัตว์ใต้ถุน
บ้ำน และสำหรับพักผ่อนหรือทำกิจกรรมต่ำงๆ

ประวัติและควำมเป็นมำของบ้ำนห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 1
จำกคำบอกเล่ ำของผู้เฒ่ ำผู้แก่บ้ำนห้ วยเปี่ยม หมู่ที่ 1 เล่ำว่ำ ชำวบ้ำนท้องถิ่นดั้งเดิมอพยพมำจำก
เวียงจันทน์ เดิมทีมีชื่อบ้ำน คือ “บ้ำนห้วยแล้ง” เนื่องจำกลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสูงกว่ำพื้นที่อื่น ๆ น้ำไม่
ท่วมและมีสภำพอำกำศที่แห้งแล้ง มีป่ำขึ้นรกทึบ และมีลำห้วยอยู่บริเวณ “สะพำนขำว” ซึ่งปัจจุบันเป็นถนน
พระปิยะตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้ำนสวัสดิกำรทหำรบกและค่ำยวชิรำลงกรณ์ ลำห้วยนี้ในช่วงหน้ำแล้งน้ำจะแห้งมำก
จึงเรียกว่ำ “ห้วยแล้ง” ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้ำนห้วยเปี่ยม” และเคยมีบ่อน้ำซึมที่ชำวบ้ำนเรียกวันว่ำ
“บ่อน้ำสร้ำงแก้ว” บ่อน้ำดังกล่ำวมีน้ำซึมออกมำตลอดเวลำไม่แห้งซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้ำนสวัสดิกำร
ทหำรบก บ้ำนห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 1 ปัจจุบันมีพื้นที่ติดกับบ้ำนห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 2 แต่ ด้วยลักษณะของกำรปลูก
สร้ำงบ้ำนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบ้ำนนั้น บ้ำนห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 1 จะมีชื่อเรียกขำนเป็นที่รู้กันในระหว่ำงสองหมู่บ้ำน
นี้เป็นอีกหลำยกลุ่มบ้ำน คือ กลุ่มโคกกร่ำง กลุ่มกกหว้ำ และกลุ่มหนองปลำดุก
กลุ่มโคกกร่ำง เป็นชื่อเรียกตำมต้นไม้ใหญ่คือ ต้นกร่ำง ที่ขึ้นอยู่บริเวณทำงเข้ำของกลุ่มบ้ำนปัจจุบันนี้
ต้นกร่ำงได้ถูกโค่นไปหมดแล้วเพื่อใช้พื้นที่ในกำรปลูกที่อยู่อำศัยของชำวบ้ำนที่มีปริมำณเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
กลุ่มกกหว้ำ เป็นชื่อเรียกตำมต้นไม้ใหญ่คือ ต้นหว้ำ ที่ขึ้นอยู่บริเวณทำงเข้ำและบริเวณของกลุ่มบ้ำน
ลักษณะที่เด่นและสะดุดตำของต้นหว้ำคือ โคนต้นที่มีขนำดใหญ่ ประกอบกับ คำว่ำ โคนต้น ภำษำท้องถิ่น หรือ
ภำษำลำวเวียง หมำยถึง กก จึงเรียกชื่อกลุ่มบ้ำนนี้ว่ำ “กกหว้ำ” หรือโคนต้นหว้ำนั่นเอง
กลุ่มหนองปลำดุก กลุ่มบ้ำนนี้อยู่ติดต่อกับกลุ่มกกหว้ำและบำงส่วนอยู่บริเวณที่รำบลุ่ม จำกควำมเชื่อ
ที่เล่ำต่อกันมำว่ำบริเวณนี้มีหนองน้ำและมีปลำดุกชุกชุม จึงเรียกว่ำ “กลุ่มหนองปลำดุก”

ประวัติและควำมเป็นมำของบ้ำนห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 2
ชำวบ้ำนท้องถิ่นดั้งเดิมอพยพมำจำกเวียงจันทน์ เช่นเดียวกับบ้ำนห้วยเปี่ยมหมู่ที่ 1 โดยมีตระกูลของ
นำยจันทร์ ชัยดำ เป็นตระกูลแรกๆ ที่เริ่มเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ เดิมทีมีชื่อบ้ำน คือ “บ้ำนห้วยแล้ง” เนื่องจำก
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสูงกว่ำพื้นที่อื่น ๆ น้ำไม่ท่วมและมีสภำพอำกำศที่แห้งแล้ง ในช่วงหน้ำแล้งน้ำจะ
แห้งมำก จึงเรียกว่ำ “ห้วยแล้ง” ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้ำนห้วยเปี่ยม” มีพื้นที่ติดกับบ้ำนห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 1
แต่ด้วยลักษณะของกำรปลูกสร้ำงบ้ำนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบ้ำนนั้น และเรียกชื่อกลุ่มบ้ำ นตำมที่ตั้งตำมทิศทำง
ต่ำง ๆ นั้น บ้ำนห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 2 จะมีชื่อเรียกขำนเป็นที่รู้กันในระหว่ำงสองหมู่บ้ำนนี้เป็นอีกหลำยกลุ่มบ้ำน

คือ “กลุ่มบ้ำนเหนือ” และ “กลุ่มบ้ำนกลำง” และด้วยลักษณะกำรปกครองที่ขยำยตัวตำมจำนวนประชำกรที่
เพิ่มมำกขึ้นจึงส่งผลให้กลุ่มบ้ำนที่อยู่บริเวณวัดเมืองใหม่ ก็อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 ด้วยเช่นเดียวกัน
จำกคำบอกเล่ำของผู้เฒ่ำผู้แก่เล่ำว่ำ มีศึกษำธิกำรอำเภอท่ำนหนึ่งชื่อ ครูบุญมำ (มหำมำนิต) ชอบมำ
กินเหล้ำบ้ำนครูชม ฉิมเล็ก เนื่องจำกทำเหล้ำกินเองที่บ้ำน (เหล้ำน้ำขำว) และมี รสชำติหวำนอร่อย เมื่อเมำได้ที่
ศึกษำธิกำรอำเภอท่ำนนี้เห็นว่ำลำห้วยไม่มีน้ำ จึงพูดว่ำหมู่บ้ำนห้วยแล้งนี้ช่ำงแห้งแล้งเหลือเกินไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้
ควรเปลี่ยนชื่อมำเป็น “บ้ำนห้วยเปี่ยม” จะดีกว่ำเพรำะชื่อดีและเป็นสิริมงคลต่อไปจะได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่ำงอุดม
สมบูรณ์ไม่แห้งแล้งเหมือนในขณะนี้ ตั้งแต่นั้นมำ “บ้ำนห้วยแล้ง” จึงได้ เปลี่ยนชื่อมำเป็น “บ้ำนห้วยเปี่ยม”
ประกอบกับ “วัดห้วยแล้ง” ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้ำนห้วยเปี่ยม ก็ได้เปลี่ยนชื่อมำเป็น “วัดห้วยเปี่ยม” ในปี พ.ศ.
2483 เป็นต้นมำ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้ำน
สำหรับสถำนที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้ำนห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 2 ได้แก่ วัดห้วยเปี่ยม โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม
(ปัจจุบันได้ยุบเลิกแล้ว) และหนองหลง หรือ หนองอีโล่ง นั่นเอง

ประวัติและควำมเป็นมำของบ้ำนกกมะเกลือ หมู่ที่ 3
ชำวบ้ำนท้องถิ่นดั้งเดิมอพยพมำจำกเวียงจันทน์เช่นเดียวกับบ้ำนห้วยเปี่ยมหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ชื่อ
บ้ำนนี้เรียกตำมลักษณะของต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่อย่ำงหนำแน่น คือ ต้นมะเกลือ และลักษณะที่โดดเด่น คือ โคน
ต้นมะเกลือที่มีขนำดใหญ่ จึงเรียกหมู่บ้ำนนี้ว่ำ “บ้ำนกกมะเกลือ” ลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะพื้นที่
อุดมสมบูรณ์มีน้ำท่วมถึง เหมำะแก่กำรประกอบอำชีพทำนำ และปลูกน้อยหน่ำ ปัจจุบันมีสถำนที่สำคัญคือที่ตั้ง
ของวัดป่ำหวำยทุ่ง

ประวัติและควำมเป็นมำของบ้ำนป่ำตำล หมู่ที่ 4
ชำวบ้ำนท้องถิ่นดั้งเดิมอพยพมำจำกเวี ยงจันทน์ เช่นเดียวกับชำวบ้ำนหมู่อื่น ๆ เดิมทีมีชื่อบ้ำน คือ
“บ้ำนหนองเปลี้ย” เนื่องจำกลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบลุ่ม และเป็นหนองน้ำขนำดใหญ่มีดินโคลน ผู้เฒ่ำผู้
แก่เล่ำว่ำเวลำเดินรู้สึกกะปลกกะเปลี้ย อ่อนเพลีย จึงได้เรียกชื่อ บ้ำนหนองเปลี้ย ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้ำน
ป่ำตำล” ตำมลักษณะของภูมิประเทศที่มีต้นตำลขึ้นอยู่อย่ำงหนำแน่นและตำมชื่อของตำบลป่ำตำลนั่นเอง โดย
มีพื้นที่ติดกับบ้ำนป่ำตำล หมู่ที่ 5 และเป็นพื้นที่ตั้งของวัดป่ำตำล

ประวัติและควำมเป็นมำของบ้ำนป่ำตำล หมู่ที่ 5
ชำวบ้ำนท้องถิ่น ดั้งเดิมอพยพมำจำกเวียงจันทน์ เช่นเดียวกับชำวบ้ำนหมู่อื่น ๆ เดิมทีมีชื่อบ้ำน คือ
“บ้ำนโม่งป่ำ” หรือ “บ้ำนม้องป่ำ” หมำยถึง บ้ำนกลุ่มป่ำ หรือ บ้ำนที่อยู่ตรงป่ำ เนื่องจำกลักษณะภูมิประเทศ
เป็ น ป่ ำรกทึ บ ต่อมำได้เปลี่ ย นชื่อเป็ น “บ้ำ นป่ำ ตำล” ตำมลั กษณะของภู มิป ระเทศที่ มีต้น ตำลขึ้น อยู่อย่ำง
หนำแน่นและตำมชื่อของตำบลป่ำตำลนั่นเอง
จำกค ำบอกเล่ ำของผู้ เฒ่ ำผู้ แก่ข องบ้ ำนป่ ำตำล หมู่ที่ 5 ว่ำเดิม ทีช ำวบ้ ำนหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ทั้ งสอง
หมู่บ้ำนนี้เป็นหมู่บ้ำนเดียวกันตั้งถิ่นฐำนอยู่บริเวณรอบ ๆ หลวงพ่อโตซึ่งในขณะนั้นคือที่ตั้งของ “วัดป่ำตำล”
ต่อมำพื้นที่ดังกล่ำวได้มีกำรสร้ำงค่ำยป่ำหวำยขึ้น จึงให้ชำวบ้ำนอพยพออกมำอยู่บริเวณรอบ ๆ ค่ำยและได้
จัดสร้ำงวัดป่ำตำลขึ้นใหม่ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่ำตำลในปัจจุบัน และได้สร้ำงองค์พระจำลองหลวงพ่อโต
ไว้ที่วัดป่ำตำล ณ ที่แห่งใหม่ และสำหรับองค์หลวงพ่อโตองค์ดั้งเดิมยังคงอยู่ในบริเวณของค่ำยป่ำหวำยเช่นเดิม

ประวัติและควำมเป็นมำของบ้ำนป่ำหวำยเก่ำ หมู่ที่ 6
ชำวบ้ำนท้องถิ่นดั้งเดิมอพยพมำจำกเวียงจันทน์ เช่นเดียวกับชำวบ้ำนหมู่อื่น ๆ หมู่ที่ 6 นี้ เรียกชื่อบ้ำน
ว่ำ “บ้ำนป่ำหวำยเก่ำ” เนื่องจำกบริเวณดังกล่ำวมีต้นหวำยขึ้นอยู่อย่ำงหนำแน่น และเป็นที่รำบลุ่ม เป็นหมู่บ้ำน
เก่ำแก่หมู่บ้ำนหนึ่ง ของตำบลป่ำตำล โดยมีตระกูลที่อพยพมำตั้งถิ่นฐำนเป็นตระกูลแรกเริ่มคือ ตระกูลเจริญ
เลิศ และตระกูลบุญเกิด ซึ่งเป็นตระกูลที่อพยพมำจำกเมืองเวียงจันทน์และมีญำติอยู่ที่จังหวัดอุบลรำชธำนี โดย
ได้เดินทำงมำเยี่ยมกันเป็นระยะ ๆ และได้นำศิลปวัฒนธรรมกำรละเล่นของญำติทำงจังหวัดอุบลรำชธำนีมำ
แสดงที่ตำบลป่ำตำล ได้แก่ หมอลำสี่เสำ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชำวบ้ำนรวมไปถึงหมู่บ้ำนอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน
สำหรับสถำนที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้ำนป่ำหวำยเก่ำ หมู่ที่ 6 ได้แก่ วัดป่ำหวำยเก่ำ สถำนีรถไฟบ้ำน
ป่ำหวำย และ ค่ำยวชิรำลงกรณ์

ประวัติและควำมเป็นมำของบ้ำนป่ำหวำยทุ่ง หมู่ที่ 7
ชำวบ้ำนท้องถิ่นดั้งเดิมอพยพมำจำกเวีย งจันทน์ เช่นเดียวกับชำวบ้ำนหมู่อื่น ๆ เดิมทีมีชื่อเรียกว่ำ
“บ้ ำนน้ อย” และ “บ้ ำนทุ่ ง” ที่เรีย กว่ำบ้ำนน้อยเนื่องจำกมีบ้ำนอยู่เพียงไม่กี่ห ลังคำเรือนส่ วนบ้ำนทุ่ งจะมี
บ้ำนเรือนอยู่ติดกับชำยทุ่งนำ ซึ่งแยกมำจำกหมู่ที่ 6 โดยมีตระกูลที่มำตั้งถิ่นฐำน คือ ตระกูลม่ำนอ่อน ตระกูล
ทำป้อม ต่อมำทั้งสองหมู่บ้ำนได้รวมกันและได้เปลี่ยนชื่อบ้ำนเป็น “บ้ำนป่ำหวำยทุ่ง” เนื่องจำกตั้งชื่อเรียกตำม
ชื่อวัดป่ำหวำยทุ่ง และลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะและมีต้นหวำยขึ้นอยู่อย่ำงหนำแน่น ซึ่งปัจจุบันนี้
ยังคงมีต้นหวำยขึ้นอยู่เป็นแนวป่ำ ให้เห็นบริเวณหลังวัดป่ำหวำยทุ่งและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจำกนี้ในพื้นที่ของ
หมู่ ที่ 7 บ้ ำ นป่ ำ หวำยทุ่ ง นี้ ยั งเคยเป็ น ที่ ตั้ งของโรงเรี ย นระดั บ ปฐมศึ ก ษำ ชื่ อ “โรงเรี ย นวั ด ป่ ำ หวำยทุ่ ง
ประชำบำล” สอนในระดับ ป. 1 - ป. 4 เป็นอำคำรไม้ชั้นเดียว มีครูใหญ่ชื่อ ครูคุ้ม ครูชมพู ครูศรีไพร ครูสงัด
ครูเสงี่ยม ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะถูกน้ ำท่วมเป็นประจำทุกปีจึงยุบโรงเรียนและไปเรียนร่วมกับโรงเรียนพลร่ม
อนุสรณ์ มิตรภำพที่ 50 ส่วน “โรงเรียนวัดป่ำหวำยทุ่งประชำบำล” และ “วัดป่ำหวำยทุ่ง” (แห่ งเดิม) นั้น
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงำนเทศบำลตำบลป่ำตำล

ประวัติและควำมเป็นมำของบ้ำนพรมน้ำอบ หมู่ที่ 8
มีควำมแตกต่ำงจำกหมู่บ้ำนอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลป่ำตำล เนื่องจำกเป็นชำวบ้ำนดั้งเดิมอยู่ที่จังหวัดลพบุรี
ไม่มีภำษำท้องถิ่นเหมือนหมู่บ้ ำนอื่น ๆ เดิมทีมีชื่อเรียกว่ำ “บ้ำนโพธิ์น้ำอ้อม” เนื่องจำกในอดีตมีกำรสร้ำง
บ้ำนเรือนประมำณ 10 หลังคำเรือนอยู่รอบ ๆ ต้นโพธิ์ที่มีขนำดใหญ่ และมีบ่อน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลำกน้ำจะมำก
และไหลผ่ำน ล้อมรอบต้นโพธิ์ ออกไปทำงท่ำเรือจอด จึงเรียกบ้ำนโพธิ์น้ำอ้อม บ้ำงก็เรียกเป็น “บ้ำนพรมน้ำ
อบ” เนื่องจำกเส้นทำงที่ต้นโพธิ์ตั้งอยู่และมีน้ำล้อมรอบเป็นเส้นทำงเดินของชำวบ้ำนที่จะเดินทำงไปไหว้พระที่
วัดพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี เมื่อเดินทำงและอำกำศร้อน จึงนั่งพักผ่อนและใช้น้ำบริเวณดังกล่ำวล้ำงหน้ำ
และตัวเพื่อคลำยร้อน และเรียกชื่อเป็น “บ้ำนพรมน้ำอบ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ ประกอบกับกรมศิลปกรได้ตั้ง
ชื่อหมู่บ้ำนนี้ว่ำ บ้ำนพรมน้ำอบ เนื่องจำกพื้นที่ของบ้ำนพรมน้ำอบ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในกำรดูแลของกรมศิลปกร
โดยมีตระกูลที่ได้เริ่มเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน ได้แก่ ตระกูลสำเภำแก้ว ตระกูลสำยอิน ตระกูลตุ้มเที่ยง ตระกูลอบเพชร
ตระกูลมั่นดี และตระกูลสรั่งวงศ์ ซึ่งชำวบ้ำนพรมน้ำอบแห่งนี้มีอำชีพในกำรทำนำ และนอกจำกกำรทำนำแล้ว
ยังมีอำชีพในกำรเล่นลิเกคณะต่ำง ๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงมีผู้ที่เคยแสดงลิเกอยู่ในปัจจุบัน
สำหรับสถำนที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้ำนพรมน้ำอบ ได้แก่ โบรำณสถำนป้อมชัยชนะสงครำม และ
ประตูช่องกุฎิ ที่สร้ำงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช

ประวัติลำวเวียงในประเทศไทย

ลำวเวียง เป็นชื่อเรียกกลุ่มชนที่มีกำรย้ำยถิ่นฐำนมำจำกเมืองเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำวในปั จจุ บั น โดยเข้ำมำตั้งถิ่น ฐำนอำศัยอยู่ในประเทศไทยตั้ งแต่ส มั ยกรุงธนบุรี และสมัย กรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยลำวเวียง เป็ นกลุ่มคนลำวกลุ่มหนึ่งจำกหลำยๆ กลุ่ม เช่น ลำวพวน ลำวโซ่ง ลำวแง้ว
ลำวครั่ง ลำวหล่ม ที่มีอยู่ในประเทศไทย ลำวเวียง เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ที่ได้รับกำรจำแนกอยู่ในกลุ่มชนชำติลำวลุ่ม
ตั้งถิ่นฐำนอยู่ในพื้นที่รำบต่ำ มีรูปแบบทำงเศรษฐกิจในลักษณะพึ่งพำตนเองด้วยวิถีทำงกำรเกษตร เช่น กำร
เพำะปลูก เลี้ยงสัตว์ และหัตภกรรม มีวิถีกำรดำเนินชีวิต ที่เรียบง่ำย มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กำรประกอบ
พิธีกรรมตำมควำมเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
กำรย้ำยถิ่นของชนชำวลำวเวียงจันทน์ ในสมัยกรุงธนบุรี
ในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อครำวที่สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พระบำทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก (ร.1) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมเด็จพระยำมหำกษัตริย์ศึกและเจ้ำพระยำสุรสีห์ยกทัพ
ไปตีเวียงจันทน์ในปลำย พ.ศ. ๒๓๒๑ กองทัพกรุงธนบุรีสำมำรถยึดเวียงจันทน์ได้สำเร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๒ (สิลำ
วีระวงส์, ๒๕๓๙, หน้ำ ๑๕๐) และทำกำรกวำดต้อนชำวลำวลงมำยังกรุงธนบุรี โดยพระเจ้ำกรุงธนบุรี โปรดให้
นำชำวลำวไปตั้งบ้ำนเรือนอยู่ตำมหัวเมืองต่ำงๆ ที่มีพลเมืองอยู่น้อย ได้แก่ เมืองสระบุรี เมืองลพบุรี นครนำยก
และเมืองฉะเชิงเทรำ เป็นต้น (สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยำดำรงรำ
ชำนุภำพ, ๒๕๐๕, หน้ำ ๒๔๕) ภำยหลังจำกที่กองทัพกรุงธนบุรีภำยใต้กำรนำทัพของสมเด็จเจ้ำพระยำมหำ
กษัตริย์ศึกและเจ้ำพระยำสุรสีห์ สำมำรถยึดเวียงจันทน์เป็นเมืองขึ้นได้สำเร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๒ แล้ว สมเด็จ
เจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึกและเจ้ำพระยำสุรสีห์ได้ นำทัพยกต่อไปจนถึงเมืองพวนและสำมำรถยึดเมืองพวนมำ
เป็ นเมืองขึ้น ของกรุงธนบุ รีได้ในปี เดียวกันนั่นเอง (คำหมั้น วงกตรัตนะ, ๒๔๙๕, หน้ำ๗) แต่เนื่องจำกเกือบ
ตลอดทั้ งสมั ย ของกรุ งธนบุ รี ไทยต้ องเผชิ ญ กับ ภำวะกำรศึกสงครำมแทบมิได้ขำดประกอบกับเมืองพวนมี
ระยะทำงที่ห่ำงไกลจำกกรุงธนบุรีมำกกำรเดินทำงก็ยำกล่ำบำกเนื่องจำกเป็นเส้นทำงที่เต็ มไปด้วยเทือกเขำใหญ่
น้อยสลับซับซ้อน ดังนั้นจึงยังไม่ปรำกฏว่ำมีกำรกวำดต้อนลำวพวนเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในไทยแต่อย่ำงใด
รองศำสตรำจำรย์ บังอร ปิยะพันธุ์ ได้เขียนหนังสือเรื่อง “ลำวในกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับกำรย้ำยถิ่น
ของชำวลำวเวียงจันทน์ในสมัยกรุงธนบุรี ในหน้ำ ๓๐ ควำมว่ำ “มีหลักฐำนบ่งว่ำ มีชำวลำวเวียงจันทน์ย้ำยถิ่น
เข้ำมำโดยกำรอพยพเข้ำมำพึ่งพระบรมโพธิสมภำร และโดยกำรถูกกวำดต้อนดังนี้
ครั้งแรก ไม่ปรำกฏปีที่เข้ำมำ ทรำบว่ำเป็นช่วงที่พม่ำมีอำนำจในกำรปกครองเมืองเวียงจันทน์ ชำวลำว
เมืองเวียงจันทน์และหัวเมืองลำวใกล้เคียงเมืองเวียงจันทน์จำนวนหมื่น ลี้ภัยเข้ำมำพักอยู่ที่เมืองนครรำชสีมำ
พระเจ้ำกรุงธนบุรีทรงอนุญำตให้ชำวลำวอพยพทั้งหมดนี้เข้ำมำพักพิงตั้งบ้ำนเรือนอยู่ที่เมืองสระบุรี นับเป็นชน
ชำวลำวรุ่นแรกที่เข้ำมำในสมัยกรุงธนบุรี
ครั้งหลัง พ.ศ. ๒๓๒๒ เมื่อกองทัพธนบุรีได้ยึดเมืองเวียงจันทน์แล้วได้กวำดต้อนครัวลำวเวียงจันทน์
ทรัพย์สินและอำวุธต่ำง ๆ ลงมำ ในบรรดำครัวลำวดังกล่ำวมีโอรสเจ้ำสิริบุญสำร รวมอยู่ได้ ๓ องค์ ได้แก่ เจ้ำ
นันทเสน เจ้ำอินทร์วงศ์ เจ้ำอนุวงศ์ โปรดให้ไปพำนักอยู่ที่บำงยี่ขัน (วัดดำวดึงส์ ในปัจจุบัน) สำหรับครัวลำววียง
จันทน์นอกนั้น โปรดให้รวมไว้ที่เมืองสระบุรีเป็นจำนวนหลำยหมื่น มีบำงส่วนส่งไปเมืองรำชบุรี ตำมหัวเมือง
ตะวันตกบ้ำง เมืองจันทน์บ้ำง และอธิบำยไว้ในหน้ำ ๓๒ ว่ำ “ จำนวนชำวลำวในกรุงธนบุรี และหัวเมืองต่ำงๆ
ไม่สำมำรถทรำบได้เพรำะมีกำรบันทึกไว้ว่ำมีจำนวนเท่ำใดเป็นเพี ยงประมำณว่ำถูกกวำดต้อนมำจำนวนหลำย
หมื่น จำนวนเหล่ำนี้เป็นยอดรวมโดยประมำณ เมื่อกวำดต้อนมำนั้นระหว่ำงกำรเดินทำงจะต้องมีที่หลบหนีไป

บ้ำงล้มตำยอีกจำนวนมำกเมื่อตั้งหลักแหล่งแล้วจำนวนที่ล้มตำยลงไปคงมีมำกเช่นกัน ทั้งนี้เป็นเพรำะควำมอด
อยำกควำมเจ็บป่วย ควำมลำบำกมำกจำกกำรเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นต้นดังนั้น จำนวนประชำกรลำวที่ถูกกวำด
ต้อนมำใหม่ คงมีจำนวนเหลืออยู่ไม่มำกนัก และอยู่กันเป็นชุมชนใหญ่ที่เมืองสระบุรี และเมืองเพชรบุรีส่วนที่
เมืองอื่น มีชำวลำวตั้งหลักแหล่งอยู่บ้ำง เช่น เมืองรำชบุรี เมืองบำงกอกหัวเมืองตะวันตก และเมืองจันทร์บุรี
เป็นต้น
กำรตั้งถิ่นฐำนของลำวเวียงในภำคตะวันออกสมัยกรุงธนบุรี
เมื่อเสร็จสิ้นกำรศึกที่เวียงจันทน์กองทัพกรุงธนบุรีได้กวำดต้อนลำวเวียงจ่ำนวนมำกเข้ำมำในไทย แล้วส่ง
ชำวลำวเหล่ำนั้นไปตั้งถิ่นฐำนรวมกันไว้ที่เมืองสระบุรี ลพบุรี นครนำยก และฉะเชิงเทรำ สมเด็จกรมพระยำ
ดำรงรำชำนุภำพได้ทรงบันทึกเรื่องรำวกำรส่งลำวเวียงเข้ำไปตั้งถิ่นฐำนตำมเมืองต่ำง ๆ ควำมว่ำสันนิษฐำนว่ำ
น่ำจะเป็นวังบำงยี่ขัน ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของเจ้ำนำยลำวต่อมำในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุฬำโลก เมื่อยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึก เสด็จเป็นจอมพลขึ้นไปครั้งนั้นตีได้
เมืองเวียงจันทน์และหัวเมืองขึ้นมำเป็นของไทย พระเจ้ำเวียงจันทน์บุญสำรหนีไปได้แต่ตัว พระบำทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกทรงเชิญพระแก้วมรกต พระบำง และกวำดต้อนผู้คนชำวเมืองเวียงจันทน์มำเป็นอันมำก
ให้พวกชำวเวียงจันทน์มำตั้งภูมิล่ำเนำอยู่ตำมหัวเมืองชั้นใน ที่ถูกพม่ำกวำดต้อนเอำรำษฎรไปเสียจนร้ำงอยู่คือ
เมืองลพบุรี เมืองสระบุรี เมืองนครนำยก และเมืองฉะเชิงเทรำ เป็นต้น...
(สมเด็จฯเจ้ำฟ้ำ กรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯกรมพระยำดำรงรำชำนุภำพ, ๒๕๐๕, หน้ำ ๒๔๕)
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อครั้งเกิดกบฏเจ้ำอนุวงศ์ ช่วงปี พ.ศ. 2361 - 2370 ตรงกับ
สมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (ร.3) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ และหัว
เมืองใกล้เคียง พร้อมกับกวำดต้อนชำวลำวลงมำตั้งถิ่นฐำนอยู่หัวเมืองชั้นในเป็นจำนวนมำก ซึ่งกำรชนะสงครำม
ในครั้งนั้ นเป็น กำรเคลื่อนย้ำยชำวลำวครั้งใหญ่ โดยให้ ชำวลำวเวียงที่ถูกกวดต้อนมำอพยพมำตั้งถิ่นฐำนอยู่
บริ เวณภำคกลำงของประเทศไทยหลำยจั งหวั ด ได้ แ ก่ สระบุ รี ลพบุ รี สิ งห์ บุ รี สุ พ รรณบุ รี ชั ย นำท และ
นครสวรรค์
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระรำชประสงค์ให้กวำดต้อนผู้คนจำกเมืองเวียงจันทน์และหัว
เมืองลำวใกล้เคียงกลับมำมำกที่สุด เพรำะหำกให้เวียงจันทน์ตั้งเป็นบ้ำนเมืองเพื่อช่วยดูแลและเกลี้ยกล่อมหัว
เมื อ งลำวต่ ำง ๆ ให้ ส วำมิ ภั ก ดิ์ ต่ อ กรุ งเทพฯ นั้ น อำจจะไม่ มี ผู้ ที่ จ ะไว้ใจให้ ดู แ ลได้ ท ำให้ ก ลุ่ ม ชำวลำวเมื อ ง
เวียงจันทน์ และหั วเมืองลำวใกล้ เคียงถูกกวำดต้อนส่งลงมำหลำยครั้ง จนเกิดเป็นชุมชนที่ขยำยใหญ่ ขึ้น ก่อ
ประโยชน์แก่ส่วนกลำงทั้งในด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจ ชำวลำวที่ย้ำยถิ่นเข้ำมำทั้งที่ถูกกวำดต้อนและอพยพ
ถูกส่งไปยังเมืองต่ำง ๆ ในเขตหัวเมืองชั้นใน ในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับบ้ำนเกิด โดยอยู่รวมกลุ่ม
กับชำวลำวที่มำอยู่ก่อน เพื่อง่ำยต่อกำรควบคุมดูแล อีกทั้งหัวเมืองเหล่ำนี้ยังอยู่ไกลจำกแหล่งที่อยู่ อำศัยเดิม ทำ
ให้กำรหลบหนีเป็นไปด้วยควำมยำกลำบำก นอกจำกนี้หัวเมืองชั้นในยังเป็นเมืองหน้ำด่ำน ดังนั้น เมื่อข้ำศึกยก
ทัพมำกลุ่มชนเหล่ำนี้จะเป็นกำลังสำคัญในกำรกั้นไม่ให้ข้ำศึกเข้ำถึงรำชธำนีได้อย่ำงรวดเร็ว พื้นที่หลักที่มีควำม
หนำแน่นขชงกลุ่มลำวเวียง คือ บริเวณลุ่มน้ำภำคกลำง ได้แก่ ลุ่มน้ำท่ำจีน ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำป่ำสัก และลุ่ม
น้ำเพชรบุรี โดยกระจำยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี รำชบุรี สระบุรี เป็นต้น
จำกเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ทำให้เรำพอได้ทรำบว่ำในปัจจุบันมีกลุ่มชนชำติพันธุ์ลำวเวียงที่อพยพมำ
จำกเมืองเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ในช่วงสมัยกรุงธนบุรีและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น โดยกำรอพยพเข้ำมำด้วยควำมสมัครใจเพื่อลี้ภัยเมื่อครั้งเวียงจันทน์ถูกปกครองโดยพม่ำได้เข้ำมำพึ่ง
พระบรมโพธิสมภำรของพระมำหำกษัตริย์แห่งเมืองสยำม และจำกกำรถูกกวำดต้อนอพยพเข้ำมำจำกกำรที่
เมืองเวียงจันทน์แพ้ศึกสงครำมแก่ประเทศสยำมในช่วงสมัยกรุงธนบุรีและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย
คนลำวเวียงเหล่ำนั้นได้มำตั้งถิ่นฐำนอยู่รวมกันจนขยำยเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังคงพบว่ำมีกลุ่มชำติ

พันธุ์ลำวเวียงอำศัยอยู่ในพื้น ที่จังหวัดต่ำง ๆ ของประเทศไทยหลำยจังหวัด อำทิเช่น จั งหวัดสระบุรี ลพบุรี
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธำนี ชัยนำท กำญจนบุรี รำชบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรำ นครปฐม เป็นต้น
ในปั จ จุ บั น กลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ ล ำวเวี ย งที่ อ ำศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ต่ ำ ง ๆ ของประเทศไทยยั ง คงอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้ำนกำรแต่งกำย สำเนียงภำษำพูด อำหำรพื้ นถิ่น กำรละเล่นต่ำง ๆ ประเพณี และกำร
ประกอบพิธีกรรมตำมควำมเชื่อของกลุ่มไว้ได้อย่ำงหลำกหลำยและยังปฏิบัติสืบต่อกันมำจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
ประเพณีบุญผ้ำป่ำข้ำวเม่ำทอด ประเพณีบุญข้ำวจี่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสำทรลำว ประเพณีบุญข้ำว
หลำม ประเพณีบุญพระเวส ประเพณีกำฟ้ำ เป็นต้น

ลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล
จำกข้อมูลเอกสำรหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ต่ำง ๆ พอสรุปได้ว่ำลำวเวียง คือกลุ่มชนชำติพันธุ์ลำว
เวียงที่อพยพมำจำกเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ในพื้นที่
จั ง หวั ด ต่ ำ ง ๆ ในประเทศไทย ทั้ ง อพยพเข้ ำ มำโดยสมั ค รใจเพื่ อ เข้ ำ มำพึ่ ง พระบรมโพธิ ส มภำ รของ
พระมหำกษัตริย์แห่งเมืองสยำม ครั้งเมื่อเวียงจันทน์ถูกรุกรำนจำกพม่ำ และกำรถูกกวำดต้อนเข้ำมำในประเทศ
สยำมในสมัยกรุงธนบุรีและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งกำรอพยพของชำวลำวเวียงจันทน์ในแต่ละครั้งก็
จะเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ในจังหวัดต่ำง ๆ ของไทย
ในจังหวัดลพบุ รี มีลำวเวีย งตั้งบ้ำนเรือนอยู่อำศัยกระจัดกระจำยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเมืองเมือง
ลพบุรี อำเภอบ้ำนหมี่ และอำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้ำนหมี่ ได้แก่ ลำวเวียงบ้ำนหนองทรำยขำว บ้ำนลำด บ้ำน
โคกสุข บ้ำนโคก บ้ำนสระตำแวว บ้ำนคลอง บ้ำนหนองเมือง บ้ำนห้วยกรวด และบ้ำนนำจำน อำเภอโคกสำโรง
ได้แก่ ลำวเวียงบ้ำนวังจั่น บ้ำนห้วยวัวตำย บ้ำนสระพรำนนำค บ้ำนสระพรำนจันทร์ บ้ำนสระพำนขำว บ้ำน
ห้วยโป่ง บ้ำนหนองจับเขียด บ้ำนหนองงิ้ว และบ้ำนหนองแขม อำเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ ลำวเวียงบ้ำนท่ำแค
บ้ำนหนองแขม บ้ำนหนองบัวขำว บ้ำนโนนหัวช้ำง บ้ำนดอนประดู่ บ้ำนเขำพระงำม บ้ำนดงสวอง บ้ำนหนอง
บัวขำว บ้ำนสระมะเกลือ และบ้ำนโคกลำพำน” (จำกกำรเทียบเคียงสำเนียงภำษำท้องถิ่นลำวเวียงบ้ำนโคกลำ
พำนมีสำเนียงภำษำเดียวกับ ลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล ดังนั้นจึงคำดกำรณ์ได้ว่ำลำวบ้ำนป่ำตำล ก็เป็นลำวเวียง
เช่นเดียวกับลำวบ้ำนโคกลำพำน)
ทีม่ ำ หน้ำประชำชื่นมติชนรำยวัน ผู้เขียน สมชำยพรหมจันทร์ บ้ำนหนองแขม ตำบลท่ำแค อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เผยแพร่ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
จำกกำรบอกเล่ำของผู้เฒ่ำผู้แก่ถึงกำรมำตั้งถิ่นฐำนว่ำชำวบ้ำนดั้งเดิมในพื้นที่ตำบลป่ำตำลได้อพยพมำ
จำกเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวในปัจจุบันนี้ ซึ่งอำจอพยพเข้ำมำเมื่อครั้ง
สมัยที่เวียงจันทน์ถูกรุกรำนจำกพม่ำเข้ำปกครองและอำจเป็นช่วงสมัยกรุงธนบุรี ชำวบ้ำนบำงส่วนได้หลบหนีมำ
ตำมแม่น้ำโขงและเข้ำมำฝั่งประเทศไทย บำงส่วนก็ตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่จัง หวัดอุบลรำชธำนี จังหวัดเลย จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดรำชบุรี บำงส่วนก็เดินทำงมำตำมแม่น้ำเจ้ำพระยำ มำอยู่ยังจังหวัดชัยนำท และบำงส่วนก็
เดินทำงมำอยู่ยังจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี หรือหำกศึกษำจำกเอกสำรหลักฐำนอำจถูกกวำดต้อนเข้ำมำ
ในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อครั้ งที่สมเด็จพระยำมหำกษัตริย์ศึก และเจ้ำพระยำสุรสีห์ยกทัพไปตีเวียงจันทน์ในปลำย
พ.ศ. ๒๓๒๑ กองทัพกรุงธนบุรีสำมำรถยึดเวียงจันทน์ได้สำเร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๒ และทำกำรกวำดต้อนชำวลำว
ลงมำยังกรุงธนบุรี โดยพระเจ้ำกรุงธนบุรี โปรดให้นำชำวลำวไปตั้งบ้ำนเรือนอยู่ตำมหัวเมืองต่ำ งๆ ที่มีพลเมือง
อยู่น้อย ได้แก่ เมืองสระบุรี เมืองลพบุรี นครนำยก และเมืองฉะเชิงเทรำ เป็นต้น หรืออำจอพยพเข้ำมำในสมัย
ในสมั ย กรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น เมื่ อ ครั้ งเกิ ด กบฏเจ้ ำ อนุ ว งศ์ ช่ ว งปี พ.ศ. 2361 - 2370 ตรงกั บ สมั ย
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (ร.3) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ และหัวเมือง
ใกล้เคียง พร้อมกับกวำดต้อนชำวลำวลงมำตั้งถิ่นฐำนอยู่หัวเมืองชั้นในเป็นจำนวนมำก ซึ่ง กำรชนะสงครำมใน
ครั้งนั้นเป็นกำรเคลื่อนย้ำยชำวลำวครั้งใหญ่ โดยให้ชำวลำวเวียงที่ถูกกวดต้อนมำอพยพมำตั้งถิ่นฐำนอยู่บริเวณ
ภำคกลำงของประเทศไทยหลำยจังหวัด ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ชัยนำท และนครสวรรค์
ซึ่งจำกกำรอพยพชำวลำวเวีย งกลุ่ มหนึ่งได้มำตั้งถิ่นฐำน อยู่ริมแม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นที่ รำบลุ่ มเพื่ อ
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม อยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แห่งนี้ จำกกำร
ที่บรรพบุรุษได้อพยพมำจำกเวียงจันทน์ จึงได้นำวัฒนธรรมของชำวเวียงจันทน์มำใช้ในกำรดำเนิน

ชีวิตประจำวัน ทั้งวัฒนธรรมทำงด้ำนศำสนำ กำรประกอบพิธีกรรรมตำมควำมเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี กำรละเล่น อำหำร กำรประกอบอำชีพ รวมถึงวัฒนธรรมทำงด้ำนภำษำที่เป็นเอกลักษณ์ของชำวลำว
เวียง
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เฒ่ำผู้แก่ที่มีเชื้อสำยลำวเวียงในพื้นที่ตำบลป่ำตำล ได้บอกเล่ำไว้ดังนี้
1. นำงสำรำญ ศรีดี อำยุ 95 ปี อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่ 29 หมู่ 2 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี
จั ง หวัด ลพบุ รี เล่ ำว่ ำบรรพบุ รุ ษ ของพวกเรำอพยพมำจำกเมื อ งเวีย งจั น ทน์ เป็ น ลำวเวี ย งจัน ทน์ ก็ ไม่ รู้ว่ ำ
เวียงจันทน์เกิดอะไรขึ้นคงมีกำรต่อสู้ฆ่ำฟันกันจึงได้พำกันอพยพหนีเข้ำมำในเมืองไทย แต่เข้ำมำเมื่อใดไม่ทรำบ
แน่ชัดแต่เข้ำมำเป็นเวลำนำนมำกแล้ว โดยมำอยู่ที่บ้ำนห้วยแล้ง (บ้ ำนห้วยเปี่ยม) ตำบลป่ำตำล พำกันมำตั้งถิ่น
ฐำนอยู่ในพื้นที่ตำบลป่ำตำล จำกกำรบอกเล่ำว่ำในตอนนั้นมีแม่แก่ชุ่ม พ่อทิดชุ่ม เฒ่ำกะแหล่ม เฒ่ำตำพำสำมี
ยำยพวง สองพี่น้อง และต้นตระกูลนำยจันทร์ ก็หนีมำจำกเวียงจันทร์เพรำะเวียงจันทน์เกิดกำรฆ่ำฟันกัน มำอยู่
ดงห้วยแล้งซึ่งขณะนั้นเป็นดงป่ำรกทึบ หรือ เรียกว่ำดงห้วยแล้วมีบ้ำนคนอยู่น้อย จะมีบ้ำนเรือนคนอยู่มำกที่ป่ำ
หวำย และป่ำตำล ที่บ้ำนห้วยแล้งมีหนองน้ำใหญ่ชื่อ “หนองหลง” หรือ “หนองอีโล่ง” เป็นหนองน้ำลึกกว้ำง
ใหญ่ น้ำเป็นสีเขียวมีป่ำรกทึบล้อมรอบและมีป่ำไผ่เป็นจำนวนมำก มีช้ำง ม้ำ มำกินน้ำที่หนองน้ำนี้เป็นจำนวน
มำก และทุกบ้ำนจะมีม้ำเป็นพำหนะในกำรเดินทำง ซึ่งตัวของนำงสำรำญ ศรีดี เคยขี่ม้ำ และช้ำงเป็นพำหนะ
และเกวียนสำหรับนำข้ำวเปลือกไปสีที่โรงสีวัดเชิงท่ำ สำหรับช้ำงนั้นมำจำกทำงภำคอีสำนมำพักอยู่ตรงบริเวณ
โรงเรี ย นวัดห้ ว ยเปี่ ย ม (เก่ำ) เพื่ อมำรับ จ้ำงแห่ นำค ต่อมำได้มีรถรำงเป็ นพำหนะในอดีตนั้น ชำวบ้ำนพำกัน
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
ทำนำ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทอผ้ำใช้กันเอง
นำงสำรำญ ศรีดี ได้เล่ำถึง กำรแต่งกำยในอดีตว่ำ ชำวบ้ำนจะนุ่งโจงกระเบนผ้ำพื้นและผ้ำลำยและมี
ผ้ำขำวม้ำหรือผ้ำขำวพำดไหล่ ชำวบ้ำนปลูกฝ้ำย ปั่นฝ้ำยและทอผ้ำฝ้ำยใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้มะเกลือเป็นสี
หลักในกำรย้อมผ้ำ
ศิลปินพื้นบ้ำนคือ หมอลำ ซึ่งในขณะนั้น ได้แก่ หมอลำชื่อนำงจันทร์มำ หรือเรียกว่ำ หมอลำจันทร์มำ
และอำหำรพื้นบ้ำน ได้จำกกำรหำปู หำปลำ ตำมท้องนำ โดยกำร ดักไซ หว่ำนแห ยกยอ ทำน้ำปลำ และปลำร้ำ
ไว้รับประทำนในครัวเรือน อำหำรหลักคือ ปลำ และผักพื้นบ้ำน เช่น ดอกแคนำ ลำบเทำ แกงหอยจู๊บใส่ข้ำว
เบือ แกงเปรอะหน่อไม้ แจ่วหม้อปลำซิว ห่อหมกปลำซิว อำหำรหวำนได้แก่ ขนมปิ้ง ขนมหมอแกง ขนมตำล
ขนมวง ข้ำวเหนียวแดง เป็นต้น นอกจำกนั้นข้ำวของเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ตระกร้ำ กระด้ง กระบุง ก็จัก
สำนใช้กันเองในครัวเรือง ซึ่งตัวเองก็มีฝีมือทำงด้ำนกำรจักสำนเช่นกัน
สำหรับประเพณี และกำรประกอบพิธีกรรมตำมควำมเชื่อของชำวลำวเวียงตำบลป่ำตำล ได้แก่ กำร
ทำบุญกลำงบ้ำน กำรเลี้ยงศำลเจ้ำพ่อ กำรไต้หำงประทีป สำทรลำว ก่อเจดีย์ทรำย สงกรำนต์ ตักบำตรเทโว
เป็นต้น สำหรับกำรละเล่นพื้นบ้ำน ตะสะบ้ำ ลูกช่วง บักหึ่ม และกำรละเล่นนำงกวัก โดยมีคำพูดเป็นบทกลอน
ในกำรเล่นนำงกวัก คือ
“นำงกวักเอย นำงกวัดเก่เด่
แม่กะน้อง สองเพิ่นสร้ำง
เจ้ำย่ำงมำตำมเดือนหงำย
เดือนหยำยแล้ว เจ้ำนำยลงเล่น
เต้นก็เต้นกับแม่นำงกวัก
บำดนี้นำงกวักได้เต้น..........”
(คำพูดบทกลอนอำจมีกำรผิดเพี้ยนและไม่สมบูรณ์ไปบ้ำงเนื่องจำกผ่ำนมำเป็นเวลำนำน)

จำกนั้นนำงสำรำญ ศรีดี ยังได้กล่ำวอีกว่ำ “ลำวเวียงจันทน์บ้ำนเรำจะมีสำเนียงคล้ำยกับลำวหล่ม ซึ่ง
เป็นลำวหล่มสัก เพ็ชรบูรณ์ แต่สำเนียงภำษำของลำวหล่มสักเพ็ชรบุรณ์จะพูดเช้ำและเนิบๆ กว่ำวลำวเวียงบ้ำน
ป่ำตำล” แต่ก็อพยพมำจำกลำวเหมือนกัน
2. นำงสงบ ปิ่นวันนำ อำยุ 77 ปี อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่ 95/12 หมู่ 6 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นข้ำรำชกำรครูบำนำญ เล่ำว่ำบรรพบุรุษปู่ ย่ำ ตำย ยำ อพยพมำจำกเมืองเวียงจันทน์
คือคุณตำทวดของนำงสงบ ปิ่นวันนำมีเชื้อสำยเจ้ำผู้ครองนครเมืองเวียงจันทน์ อพยพลี้ภัยสงครำมจำกพม่ำและ
กำรแย่งชิงอำนำจทำงกำรปกครองของฝ่ำยเจ้ำนำยในเมืองเวียงจันทน์เองรวมถึงจำกกำรสู้รบทำศึกสงครำมกับ
เมืองต่ำง ๆ ที่ต้องกำรเมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองขึ้น ญำติบำงฝ่ำยเดินทำงไปทำงเหนือ ทำงเชียงใหม่ โดยคุณตำ
ทวดและคุณยำยทวดของนำงสงบ ปิ่นวันนำ ได้อพยพลี้ภัยมำตำมลำน้ำโขงและมำพักอยู่ที่เมืองอุบลรำชธำนี
แต่เนื่องจำกกลัวว่ำฝ่ำยศัตรูจะตำมมำพบและทำร้ำยจึงเดินทำงต่อมำเรื่อยจนถึงสระบุรีและจังหวัดลพบุรี จึงตั้ง
ถิ่นฐำนอยู่ที่ตำบลป่ำตำลเป็นต้นมำและมีญำติๆ ตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่จังหวัดอุบลรำชธำนีอยู่บ้ำง ซึ่งกำรเดินทำงใน
ครั้งนั้นได้มีพี่เลี้ยงเดินทำงมำด้วยและมีช้ ำง ม้ำ เพื่อเป็นพำหนะ และสำหรับขนสิ่งของเครื่องใช้มำด้วย แต่ไม่
ทรำบแน่ชัดว่ำอพยพเข้ำมำในสมัยใดรู้แต่ว่ำนำนมำกแล้ว
โดยในอดีตชำวลำวเวียงตำบลป่ำตำล ได้ประกอบอำชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และใช้ม้ำเป็นภำหนะ
ในกำรเดินทำง สำหรับในอดีตได้มีกำรทอผ้ำไหมใช้ในชีวิตประจำวันต่อมำเกิดไฟไหม้หมู่บ้ำนประกอบกับสภำพ
พื้น ที่เป็ น ที่รำบลุ่มจึ งเกิดกำรน้ ำท่ว มเป็ นประจำส่ งผลให้ เครื่องมือและพื้น ที่ในกำรปลู กหม่อนเลี้ ยงไหมถูก
ทำลำย ต่อมำจึงได้ปลูกฝ้ำยเพื่อทอผ้ำฝ้ำยใช้กันเองและทอผ้ำลำยขิด ทอเสื่อกกใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งต่อมำ
ถูกน้ำท่วมพื้นทีป่ ลูกฝ้ำยและเครื่องมือในกำรทอเสียหำยเช่นเดียวกัน
สำหรับอำหำรก็เป็นอำหำรพื้นบ้ำนตำมฤดูกำล โดยอำหำรส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของปลำร้ำ หรือ
น้ำปลำร้ำเป็นส่วนประกอบเป็นหลัก เช่น ลำบมะเขือ แกงป่ำดอกแคนำ แจ่วหม้อ หมกหม้อ ห่อหมกหน่อไม้
ห่อหมกปลำ แกงมะขำมเทศ ลำบเทำ ส่วนขนมก็เป็น ขนมดำษกระทะ ปิ้งจี่ ขนมท้องบ้อง เป็นต้น
กำรละเล่นพื้นบ้ำน นำงสงบ ปิ่นวันนำ ได้เล่ำถึงกำรละเล่น “นำงกวัก” ซึ่งเป็นกำรละเล่นในเทศกำล
สงกรำนต์ ในช่วงเวลำตอนเย็ น โดยจะมีอุปกรณ์ ในกำรเล่ น ประกอบด้ว ย กระด้ง แป้ ง เสื้ อผ้ ำ ผ้ ำขำวม้ ำ
กระจก หวี ขันห้ำ ตัวกวัก (ทำจำกไม้ไผ่) กะลำ เปลือกหอย ซึ่งจะมีเนื้อร้องในกำรเล่นนำงกวักโดยเฉพำะ เป็น
กำรละเล่นเพื่อทำนำยดวงชะตำของหมู่บ้ำนและชำวบ้ำนนั้น ๆ
นิทำนพื้น บ้ำนที่ปู่ย่ำ ตำ ทวด ชอบเล่ำให้ ลูกหลำนฟังในอดีต คือ เรื่อง “เซียงเมี่ยง” เป็นนิทำนใน
วรรณคดีที่ได้รับควำมนิยมในประเทศลำว และภำคอีสำนของไทย โดยเซียงเมี่ยง เป็นคนฉลำดหรือเป็นคน
ฉลำดแกมโกง มีลักษณะนิสัยคล้ำยกับ “ศรีธนญชัย” “เซียง” หมำยถึง ชำยที่ผ่ำนกำรบวชเป็นสำมเณรมำก่อน
และมำอำศัยอยู่กับพระที่วัด
จำกนั้นนำงนำงสงบ ปิ่นวันนำ ยังได้กล่ำวอีกว่ำ “ลำวเวียงจันทน์บ้ำนเรำจะมีสำเนียงคล้ำยกับลำวหล่ม
ซึ่งเป็นลำวหล่มสัก เพ็ชรบูรณ์ แต่สำเนียงภำษำของลำวหล่มสักเพ็ชรบุรณ์จะพูดเช้ำและเนิบๆ กว่ำวลำวเวียง
บ้ำนป่ำตำล” แต่ก็อพยพมำจำกลำวเหมือนกันและอำจมำพร้อมกันหรือในเวลำไล่เลี่ยกัน
ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่ำชำวพื้นบ้ำนดั้งเดิมของตำบลป่ำตำลเป็นกลุ่ม “ชำติพันธุ์ลำวเวียง” และยังคง
สืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี กำรประกอบพิธีกรรมตำมควำมเชื่อมำจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

สถำนที่สำคัญในตำบลป่ำตำล

วัด (ทีม่ ีพระจำพรรษำ)
ในพื้นที่ตำบลป่ำตำล มีวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษำ จำนวน 4 วัด ได้แก่
ลำดับ
ที่

ชื่อวัด

สถำนที่ตั้ง

ก่อตั้งเมื่อปี

1

วัดป่ำหวำยทุ่ง เลขที่ 92 หมู่ 3 บ้ำนกก พ.ศ. 2396
มะเกลือ

2

วัดห้วยเปี่ยม

เลขที่ 70 หมู่ 1 - 2
บ้ำนห้วยเปี่ยม

พ.ศ. 2416

3

วัดป่ำหวำย
เก่ำ

เลขที่ 150 หมู่ 6
บ้ำนป่ำหวำยเก่ำ

พ.ศ. 2360

4

วัดป่ำตำล

เลขที่ 39/1 หมู่ 4 บ้ำน พ.ศ. 2250
ป่ำตำล

มีเจ้ำ
สถำนที่ โบรำณสถำน
อำวำส
โบรำณวัตถุที่สำคัญ
มำแล้ว
(รูป)
12 รูป - อุโบสถ
- ศำลำกำรเปรียญ
- หอระฆัง
- หอสวดมนต์
- เมรุ
- กุฎีสงฆ์
7 รูป
- อุโบสถ
- ศำลำกำรเปรียญ
- หอระฆัง
- หอสวดมนต์
- เมรุ
- กุฎีสงฆ์
12 รูป - อุโบสถ
- ศำลำกำรเปรียญ
- หอระฆัง
- หอสวดมนต์
- เมรุ
- กุฎีสงฆ์
5 รูป
- อุโบสถ
- ศำลำกำรเปรียญ
- หอระฆัง
- หอสวดมนต์
- เมรุ
- กุฎีสงฆ์

วัดป่ำหวำยทุ่ง
หมู่ที่ 3 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วัดป่ำหวำยทุ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 92 บ้ำนป่ำหวำยทุ่ง ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัด
คณะสงฆ์มหำนิกำย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งำน 65 ตำรำงวำ โฉนดเลขที่ 39 อำณำเขต เทศเหนือ 44 วำ
2 ศอก ติดต่อกับที่ดินของทำงรำชกำรทหำร ทิศใต้ยำว 47 วำ 2 ศอก ติดต่อกับที่ดินของนำงแสง และ นำย
ไสว ทิศตะวันออกยำว 62 วำ ติดต่อกับที่ดินของนำยวันดี ทิศตะวันตกยำว 67 วำ ติดต่อกับที่ดินของ นำยภุม
มำ มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่
พื้นที่วัดตั้งเป็นที่รำบลุ่ม อำคำรเสนำสนะต่ำง ๆ มีศำลำกำรเปรียญกว้ำง 20 เมตรสร้ำงขึ้นเพื่อ พ.ศ.
2516 เป็นอำคำรไม้ หอสวดมนต์กว้ำง 20 เมตร ยำว 21 เมตร สร้ำงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นอำคำรไม้ กฏี
สงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอำคำรไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ตำมแบบปูชะนีวัตถุ มีพระพุทธรูปขนำดต่ำง ๆ จำนวน 5
องค์
วัดป่ำหวำยทุ่ง สร้ำงขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2396 ตั้งอยู่ที่บ้ำนป่ำหวำยทุ่ง หมู่ที่ 7 ปัจจุบันเป็น
ที่ตั้งของสำนักงำนเทศบำลตำบลป่ำตำล มีผู้ร่วมดำเนินกำรสร้ำงวัด ได้แก่ นำยโก่น พวงเปลี้ย นำยปำน พวง
เปลี้ ย เดิมมีที่ดิน 7 ไร่ ต่อมำ นำยน้ อ ย นำงอ่อน พวงเปลี้ ย บริจำค 3 ไร่ ที่ตั้งเดิมอยู่ติดต่อกับอำณำเขต
ชลประทำนมักถูกน้ำท่วมเป็นประจำ มีโรงเรียนประถมศึกษำของทำงรำชกำรอยู่ที่วัดนี้ด้วย ชื่อโรงเรียนวัดป่ำ
หวำยทุ่งประชำบำล ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 เปิดสอนในระดับ ป.1 – ป.4 ปัจจุบันโรงเรียนได้ยุบเลิกกำร
เรียนกำรสอนแล้วและมำเรียนที่โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภำพที่ 50 แทนเนื่องจำกสภำพพื้นที่เป็นที่รำบลุ่ม
น้ ำท่วมขังอยู่เป็ น ประจำ จึงเป็ น สำเหตุให้ วัดป่ำหวำยทุ่งได้ย้ำยมำตั้งอยู่ ณ บ้ำนกกมะเกลื อ หมู่ที่ 3 ที่อยู่
ปัจจุบัน ได้รับพระรำชทำนวิ สุงคำมสีมำ วันที่ 27 สิงหำคม 2527 เขตวิสุงคำมสีมำกว้ำง 29 เมตร ยำว 4
เมตร ในอดีตมีพระภิกษุอยู่จำพรรษำ ปีละ 6 รูป ทำงวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2469

ทำเนียบเจ้ำอำวำส วัดป่ำหวำยทุ่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1. พระอำจำรย์เกต
พ.ศ. 2369 - 2416

2. พระอำจำรย์พัน
พ.ศ. 2416 - 2431

3. พระอำจำรย์โพธิ์
พ.ศ. 2431 – 2451

4. พระอำจำรย์หล้ำ
พ.ศ. 2451 - 2460

5. พระอำจำรย์ทอง
พ.ศ. 2460 - 2467

6. พระอำจำรย์น้อย
พ.ศ. 2467 – 2474

7. พระอำจำรย์อำน
พ.ศ. 2474 – 2480

8. พระอำจำรย์สุข
พ.ศ. 2480 – 2482

9. พระอธิกำรเภำ สวโร
ดำรงตำแหน่งตั่งแต่ พ.ศ.
2482 เป็นต้นมำ

10. พระอธิกำรสุดตำ อนันโธ 11. พระสวน รักษำกำร
ถึง พ.ศ. 2540
แทนเจ้ำอำวำส พ.ศ.
2540 – พ.ศ. 2541

12. พระอธิกำรบุญส่ง ขัน
ติพโล พ.ศ. 2541 - พ.ศ.
2565

13. พระจรัน
รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำส
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

วัดห้วยเปี่ยม
หมู่ที่ 2 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ศำลำกำรเปรียญ (หลังเดิม)

หอระฆัง

เมรุ

วัดห้วยเปี่ยม ตั้งอยู่เลขที่ 70 บ้ำนห้วยแล้ง หมู่ที่ 1 – 2 บ้ำนห้วยเปี่ยม ตำบล
ป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ อำณำเขต ทิศ
เหนือยำว 202 เมตร ติดต่อกับกำแพงถนนติดต่อกับที่มีที่ธรณีสงฆ์ ทิศใต้ยำย 199 เมตร ติดต่อกับที่ดินของ
นำยน้อย ทำบุตร ทิศตะวันออกยำว 82 เมตร ติดต่อกับที่ดินของ
นำงบุ่น คล่องแคล่ว ทิศตะวันตกยำว 86 เมตร ติดต่อกับที่ดินของนำยสมพงษ์ รัตนะ มีที่ธรณีสงฆ์1 แปลง
เนื้อที่ 5 ไร่
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่รำบสูง อำคำรเสนำสนะต่ำง ๆ มี อุโบสถกว้ำง 6.60 เมตร ยำว 16.50 เมตร สร้ำง
พ.ศ. 2500 โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำกำรเปรียญกว้ำง 11 เมตร ยำว 17 เมตร สร้ำง พ.ศ. 2519
เป็นอำคำรคอนกรีต 2 ชั้น หอสวดมนต์กว้ำง 9.30 เมตร ยำว 15.20 เมตร สร้ำง พ.ศ. 2504 เป็นอำคำรไม้
กุฎีสงฆ์ จำนวน 6 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธำนในอุโบสถ 1 องค์ ในศำลำกำรเปรียญ 1 องค์ พร้อม
ด้วยพุทธรูปต่ำง ๆ อีก 3 องค์ ที่หอสวดมนต์มีพระประธำน 1 องค์ และพระพุทธรูปอื่นอีก 3 องค์
วัดห้วยเปี่ยม สร้ำงขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมำณ พ.ศ. 2416 เดิมมีนำมว่ำ “วัดห้วยแล้ง” เนื่องจำกมีลำห้วยอยู่
ห่ำงจำกวัดประมำณ 500 เมตร ถึงฤดูร้อนหน้ำแล้งน้ำจะแห้งขอด จึงเรียกชื่อบ้ำนและวัดว่ำ “ห้วยแล้ง” ถึงปี
พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนนำมใหม่เป็น “วัดห้วยเปี่ยม” เพื่อให้มีควำมหมำยดีขึ้น ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ

วันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2495 เขตวิสุงคำมสีมำกว้ำง 40 เมตร ยำว 60 เมตร ได้ผูกพัทธสีมำประมำณ
พ.ศ. 2499 โดยในอดีตมีพระภิกษุอยู่จำพรรษำปีละ 4 รูป สำมเณร 1 รูป ที่วัดมีโรงเรียนประถมศึกษำของ
ทำงรำชกำรตั้งอยู่ด้วย ชื่อ โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม เป็นอำคำรไม้ชั้นเดียว ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว
ทำเนียบเจ้ำอำวำส วัดห้วยเปี่ยม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1. พระอธิกำรชู

2. พระอธิกำรดำ

3. พระอธิกำรจันทร์

4. พระอธิกำรคำมูล

5. พระอธิกำรพิมพ์ อินทปญโญ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2584 - 2505

6. พระอธิกำรปลั่ง ปภสสโร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 – 2546

7. พระครูปลัดอำภรณ์ ทีปโก
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน

วัดป่ำหวำยเก่ำ
หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวดลพบุรี

วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2360 ผู้ก่อตั้งคือ หลวงพ่อโส พร้อมด้วยสัปบุรุษชำวบ้ำนป่ำหวำยเก่ำจัดตั้งขึ้น โดย
มีผู้มอบถวำยที่ดินให้ แต่ไม่ปรำกฏหลักฐำน ระยะแรกมีกุฎี 3 หลัง ศำลำเล็ก ๆ 1 หลัง พอเป็นที่จำพรรษำของ
พระภิกษุ ต่อมำได้จัดสร้ำงกุฎีขึ้นนอีก 1 หลัง ตำมลำดับคณะกรรมกำรวัดก็ได้ช่วยฏิสั งขรณ์ทำนุบำรุงมำโดย
ลำดับ จนถึงปั จ จุ บั น นี้ มีกฎี 8 หลัง ศำลำกำรเปรียญ 1 หลั ง หอสวดมนต์ 1 หลั ง พระอุโบสถ 1 หลั ง มี
พระภิ ก ษุ ส ำมเณรอยู่ จ ำพรรษำปี พ.ศ. 2515 จ ำนวน 28 รูป พ.ศ. 2516 จ ำนวน 388 รูป แต่ ส วน
โบรำณสถำนยังไม่เจริญเท่ำที่ควร และมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมำก
ที่ตั้ง วัดนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ -ไร่-งำน หนังสือสำคัญ
และโฉนด อยู่ที่อำเภอ (ปัจจุบันวัดป่ำหวำยเก่ำ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6) สังกัด มหำนิกำย บุคคลสำคัญที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับวัด ประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรวัดทั้ งหมด 17 คน มีโบรำณวัตถุที่สำคัญ มีพระอุโบสถ 1 หลัง
โบรำณสถำนที่สำคัญของวัด ในปัจจุบันนี้ มีศำลำกำรเปรียญ 1 หลัง กุฎี 8 หลัง หอสวดมนต์ 1 หลัง พระ
อุโบสถ 1 หลัง
ทำเนียบเจ้ำอำวำส วัดป่ำหวำยเก่ำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1. หลวงพ่อโส
เป็นนำนเท่ำไรไม่ปรำกฏ

2. อำจำรย์เจ๊ก
เป็นเจ้ำอำวำสอยู่ประมำณ 6 ปี

3. พระอุปัชฌำย์ทองดี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2436 - 2466

4. อำจำรย์ถนอม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2466 - 2495

5. พระอธิกำรวีระ มหำวีโร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 - 2505

6. พระอธิกำรบุญมำ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 – 2506

7. พระอธิกำรสุพจน์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 - 2508

8. พระรักษ์ สุวรัตน์ รักษำรำชกำร
แทนเจ้ำอำวำส ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 –
2510

9. พระคูณ รักษำรำชกำรแทนเจ้ำ
อำวำส ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 - 2512

10. พระมหำดิสพล ธมวำที เปรียญ
6 นักธรรมเอก ตั้งแต่ พ.ศ. 2513

11. อำจำรย์แป๊ะ

12. พระครูโกศลนันทสำน
เจ้ำอำวำสองค์ปัจจุบัน

หลักฐำนและเอกสำรอ้ำงอิงของวัด อยู่ที่ ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้ำคณะอำเภอเมืองลพบุรี

วัดป่ำตำล
หมู่ 4 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วัดป่ำตำล นี้เดิมตั้งอยู่ในเขตหน่วยทหำร คือ กองรบพิเศษ (พลร่มที่ 1) ค่ำยวชิรำลงกรณ์ ขณะนี้เป็น
วัดที่เก่ำแก่มำกที่สุดวัดหนึ่งของจังหวัดลพบุรี เพรำะตำมประวัติที่ได้สอบถำมตำมคำบอกเล่ำของคนเก่ำว่ำ ใน
สมัยก่อนวัดนี้เป็นวัดที่สำคัญมำก มีชำวบ้ำนหลำยตำบลด้วยกันที่ต้องกำรจะอุปสมบทแล้วจะต้องมำทำกำร
อุปสมบทที่วัดนี้เท่ำนั้น จึงเป็น เรื่องที่ไม่มีใครทรำบได้ว่ำ วัดป่ำตำลนี้ได้สร้ำงมำแต่สมัยใด คนสมัยก่อนบอกว่ำ
เกิดมำก็ได้เห็นอุโบสถหลังเก่ำของวัดนี้เก่ำแก่มำกจนเกือบจะใช้กำรไม่ได้แล้ว จึงแสดงว่ำวัดป่ ำตำลนี้ได้สร้ำงมำ
เป็นเวลำนับร้อย ๆ ปีมำแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2484 ทำงรำชกำรได้ขอเวนคืนที่ดินของตำบลป่ำตำลบำงส่วนมำเป็น
ของรัฐบำล รวมทั้งวัดป่ำตำลนี้ด้วย และได้ก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือนตลอดจนสถำนที่รำชกำรรอบ ๆ บริเวณวัด
ป่ำตำลทั้งหมด
เมื่อ พ.ศ. 2504 พลตรี เทียนชัย สิ ริสัมพันธุ์ ผู้บัญชำกำรศูนย์สงครมพิเศษ ซึ่งเป็นผู้บังคับกองพัน
ทหำรร่มในขณะนั้น เห็นว่ำวัดป่ำตำลนี้ตั้งตั้งอยู่ในสถำนที่รำชกำร จึงไม่เหมำะสมและไม่สะดวกแก่พระภิกษุ
สงฆ์ที่จะทำสังฆกรรมได้สะดวก จึงได้ทำรำยงำนขอให้ทำงกรมกำรศำสนำได้ย้ำยวัดป่ำตำลออกนอกสถำนที่
รำชกำร กรมกำรศำสนำจึงได้มีคำสั่งให้ย้ำยวัดป่ำตำลออกนอกสถำนที่รำชกำรได้ ประกอบด้วยประชำชนมีจิต
ศรัทธำบริจำคทรัพย์ซื้อที่ดินถวำยวัดเป็นเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งำน 20 ตำรำงวำ และทำงรำชกำรทหำรได้อนุมัติเงิน
ค่ำผำติกรรมย้ำยวัดป่ำตำล เป็นเงินจำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) พลตรี เทียนชัย
สิริสัมพันธ์ จึงได้ตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรย้ำยวัดป่ำตำลขึ้น จำนวน 3 นำย ด้วยกัน มี พ.ต. สละ สำคระ
พันธ์, พ.ต. อภิศักดิ์ ศักดิ์ศิลปะชัย, ร.อ. สุวชิ สุวรรณปรีชำ เป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรได้ดำเนินกำรย้ำยวัด
ป่ำตำลนี้เมื่อเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2504 มำตั้งบริเวณที่ดินใหม่ในเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 3 งำน 20 ตำรำงวำ
นอกเขตทหำรกองรับพิเศษ (พลร่มที่ 1) ค่ำยวิชิรำลงกรณ์ ทำงทิศไต้ติดกับหลังห้องแถวบ้ำนพักข้ำรำชกำรนำน
สิบ และวัดนี้ขึ้นกับหมู่ที่ 4 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ส่วนหนังสือหลักฐำนสำคัญใน

กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นขณะนี้มีเพียงใบซื้อขำย ยังไม่ได้ทำเป็นโฉนดของทำงวัดแต่ประกำรใด และทำงวัดก็ได้ทำ
หลักฐำนเพียงล้อมรั้วลวดหนำมกั้นเขตไว้เท่ำนั้นและขณะนี้ทำงวัดกำลังก่อสร้ำงอุโบสถหลังใหม่อยู่ (ยังไม่เสร็จ)
และเป็นวัดขึ้นอยู่ในสังกัดมหำนิกำย ส่วนบุคคลสำคัญที่ให้ควำมอุปกำระวัดนี้อยู่ คือ กองรบพิเศษ (พลร่มที่ 1)
ค่ำยวชิรำลงกรณ์
โบรำณวัตถุของวัดที่สำคัญ คือ รูปจำลองหลวงพ่อโต เพรำะเป็นที่เคำรพนับถือของประชำชนตลอด
ชำวกองรบพิเศษ (พลร่ม) ด้วย
โบรำณสถำนของวัดที่สำคัญ มีอุโบสถ ศำลำกำรเปรียญ ศำลำหอสวดมนต์ กุฎี หอระฆัง
เนื่องจำกวัดป่ ำตำลเป็นวัดที่มีควำมเก่ำแก่มำวัดหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่ำตำล และได้มีกำรย้ำยออกมำ
ตั้งอยู่แห่งใหม่เนื่องจำกที่ตั้งเดิมอยู่ในพื้นที่ของทำงรำชกำร คือ ค่ำยวชิรำลงกรณ์ ทำงวัดป่ำตำลแห่งใหม่ก็ได้
เก็บข้อมูลเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ของวัดไว้เช่นกัน ดังนี้
วัด ป่ำตำล ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 บ้ำนป่ำตำล หมู่ 4 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งำน 40 ตำรำงวำ อำณำเขตเทศเหนือยำว 190 เมตร
ติดต่อกับค่ำยวชิรำลงกรณ์ ทิศใต้ยำว 190 เมตร ติดต่อที่ดินของนำง หนูจันทร์ นำงสุข นำยบุ่น ทิศตะวันออก
ยำว 125 เมตร ติดต่อกับที่ดินของนำยสิงห์คำ นำยบุ่น
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่รำบ อำคำรเสนำสนะตำง ๆ มีอุโบสถกว้ำง 2.50 เมตร ยำว 22 เมตร สร้ำง พ.ศ.
2526 โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กศำลำกำรเปรียญกว้ำง 15 เมตร ยำว 22 เมตร สร้ำง พ.ศ. 2505 หอ
สวดมนต์กว้ำง 11 เมตร ยำว 22 เมตร สร้ำง พ.ศ. 2505 เป็นอำคำรไม้ สำหรับปูชนียวัตถุ พระประธำนใน
อุโบสถ
วัดป่ำตำลสร้ำงขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมำณ พ.ศ. 2250 เดิมตั้งอยู่บริเวณอันเป็นที่ตั้งค่ำยวชิรำลง
กรณ์ ต่อมำได้ย้ำยเสนำสนะออกมำจัดสร้ำงขึ้น ณ ที่ตั้งปั จจุบันและได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ วันที่ 22
มิถุนำยน พ.ศ. 2524 เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง 40 เมตร ยำว 74 เมตร ได้ผูกพัทธสีมำ วันที่ 13 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2526 มีพระภิกษุอยู่จำพรรษำ 6 รูป ทำงวัดได้เปิดสอนพระปริยติธรรม พ.ศ. 2509
ทำเนียบเจ้ำอำวำส วัดป่ำตำล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1. พระอำจำรย์น้อย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 - 2488

2. พระอำจำรย์น๊อต
ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 - 2495

3. พระอำจำรย์เกต
ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 – 2502

4. พระธรรมศักดิ์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 - 2509

5. พระอธิกำรชัยสิทธิ์ โชติโก
ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 - 2532

6. พระอธิกำรจำรูญ อจฺ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – 2545

7. พระมหำชำญชัย อริยธโช
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน

แหล่งโบรำณสถำน/สถำนที่ท่องเที่ยว
ป้อมชัยชนะสงครำม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้ำนพรมน้ำอบ
ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อยู่ในควำมดูแลของกรมศิลปำกร 4 ลพบุรี
สร้ำงขึ้นครั้งแรกในสมเด็จพระรำเมศวร
ด้วยทรงโปรดให้สร้ำงป้อมปรำกำรดูเมืองและ
กำแพงเมืองที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อป้องกันข้ำศึก
ศัตรู ในช่วงนั้นลพบุรีมีฐำนะเป็นเมืองลูกหลวง
และเป็นเมืองหน้ำด่ำน ทำงทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ ที่สำคัญมำกของกรุงศรีอยุธยำ ต่อมำจึงโปรดให้รื้อป้อมปรำกำร และกำแพงเมืองลพบุรีออก
ด้วยเกรงว่ ำก ำแพงและป้ อ มเหล่ ำนี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ฝ้ำยพม่ ำมำกกว่ำฝ่ำยไทยดั งนั้ น ป้ อ ม
ปรำกำรและกำแพงเมืองลพบุรีจึงถูกรื้อถอนลงทั้งหมด ตั้งแต่ครำวนั้ นเมืองลพบุรีได้รับปรังปรุง
ใหญ่อีกครั้ง ในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ด้วยทรงต้องกำรให้ลพบุรีเป็นรำชธำนีแห่งที่ 2
ของกรุงศรีอยุธยำ พระองค์ได้โปรดฯ ให้สร้ำงประตูเมืองด้วยอิฐ สร้ำงป้อมเป็นมุมแหลมยื่นออก
จำกคันดิน และจำกกำแพงเมืองห่ำงกันเป็นระยะ ๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ป้อม ดังนี้
1. ป้อมท่ำหิน
2. ป้อมท่ำโพธิ์
3. ป้อมวัดเชิงท่ำ

5. ป้อมวัดมเหศวร
6. ป้อมบริเวณหลังโรงเรียนพิบูลวิทยำลัย
7. ป้อมประตูชัย

ประตูช่องกุฏ
ประตูช่องกุฎิ ตั้งอยู่ที่บ้ำนพรมน้ำอบ หมู่ที่ 8 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประตูช่องกุฎิ เป็นประตูระบำยน้ำชั้นในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช สร้ำงเมื่อประมำณปี พ.ศ. 2208 2220 มีลักษณะคล้ำยปำกจั่นแต่ขนำดใหญ่กว่ำ ตั้งอยู่ในคูเมือง เป็นประตูที่สร้ำงขึ้นสำหรับกั้นน้ำและระบำย
น้ำระหว่ำงคูเมืองกับแม่น้ำลพบุรี ชำวบ้ำนเรียกประตูแห่งนี้ว่ำ ประตูช่องกุ ฎิ กรมศิลปำกรประกำศขึ้นทะเบียน
เป็นโบรำณสถำน ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 53 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2479
ปัจจุบันอยู่ในควำมดูแลของกรมศิลปำกร 4 ลพบุรี

ท่ำเรือจอด

“ท่ำเรือจอด” ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๓ ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในอดีตเป็นท่ำเรือ
สำคัญสำหรับขนส่งสินค้ำและนำสินค้ำออกสู่ตลำดทั่วไป เช่น เส้นทำงน้ำไปสู่จังหวัดสระบุรี อยุธยำ โดยมีเรือ
สินค้ำเป็นเรือแจวเดินทำงมำทำงแม่น้ำลพบุรี ผ่ำนเข้ำมำทำงคลองบ้ำนพรมน้ำอบ หมู่ที่ ๘ และมำจอดที่ท่ำเรือ
จอด โดยเรือสินค้ำจะแวะจอดที่ท่ำเรือจอดแห่งนี้เพื่อให้ชำวบ้ำนได้ไปซื้อ – ขำยสินค้ำต่ำง ๆ กับพ่อค้ำ โดยสิ้น
ค้ำที่นำมำค้ำขำยกันในสมัยนั้น ได้แก่ หม้อ ไห กระทะ น้อยหน่ำ เกลือ ผ้ำ ผักผลไม้เป็นต้น
ปัจจุบันมีประชำชนได้ก่อสร้ำงบ้ำนเรือนปิดทำงน้ำและคลองเดิม ประกอบกับมีวัชพืชขึ้นอยู่เต็มลำ
คลองแห่งนี้ทำให้ไม่สำมำรถเดินเรือได้เหมือนในอดีตที่ผ่ำนมำ และประกอบกับกำรคมนำคมทำงบกได้มีควำม
เจริญและมีควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น ในปัจจุบันได้เรียกชื่อว่ำ “ซอยท่ำเรือจอด” (ตั้งอยู่บริเวณหลัง
หมู่บ้ำนเหมรำชในปัจจุบัน)

พิพิธภัณฑ์ทหำรรบพิเศษ
ที่ตั้ง กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ำยวชิรำลงกรณ์ หมู่ 6 บ้ำนป่ำหวำยเก่ำ ตำบลป่ำตำล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
พิพิธภัณฑ์ทหำรรบพิเศษ แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมประวัติศำสตร์ทำงทหำร และ
วีรกรรมของทหำรรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกรำช
ของชำติ และเพื่อเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติทหำรรบพิเศษ
ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยดึ ถือ เป็นแบบอย่ำงของควำมเสียสละ
ต่อไปกำรจัดแสดงภำยใน ถูกจัดโซนอย่ำงเป็นระบบ ให้เรำ
เดินชมไปเรือ่ ยๆ โดยเริม่ จาก…
ห้องโถง เป็นห้องจัดแสดงประวัติควำมเป็นมำและภำรกิจต่ำงๆของหน่วยรบพิเศษตั้งแต่ยคุ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันด้วย ภำพประติมำกรรมฝำผนังดินเผำด่ำนเกวียนนูนต่ำ สิ่งสำคัญ ประกอบด้วยประติมำกรรมช้ำงสำมเศียร “เทพเจ้ำ
เอรำวัณ” ภำยในเศียรช้ำงบรรจุวัตถุมงคลรุ่นอนุรักษ์ชำติและบรรจุดินจำก 24 สมรภูมิกำรรบของไทย และประดิษฐำนพระ
บรมรูป 9 มหำรำชของชำติไทย
ห้องจัดแสดงทั่วไป 4 ห้อง
ห้องที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับประวัตคิ วำมเป็นมำและกำรวิวัฒนำกำรของหน่วยรบพิเศษตลอดจน
เครื่องหมำยประกอบเครื่องแต่งกำยของนักรบพิเศษทั้งของไทยและต่ำงประเทศ
ห้องที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับหลักสูตรกำรฝึก-ศึกษำ ของหน่วยรบพิเศษ และกำรปฏิบัติกำรพิเศษ
ในรูปแบบต่ำงๆ ของ โรงเรียนสงครำมพิเศษ ศูนย์สงครำมพิเศษ
ห้องที่ 3 จัดแสดงประวัติกำรรบในยุทธกำรต่ำงๆ ที่มลี ักษณะเป็นกำรปฏิบัติกำรรบพิเศษของไทย
และเป็นกำรจำลองภำพเหตุกำรณ์ที่ ทหำรรบพิเศษได้ร่วมในกำรสูร้ บในยุทธกำรต่ำงๆ เพื่อให้
ทหำรและอนุชนรุ่นหลังได้รับทรำบและเป็นข้อเตือนใจ
ห้องที่ 4 จัดแสดงกิจกรรมที่สำคัญของพระรำชวงศ์จักรีกับหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนกำรรวบรวม
กิจกรรมสำคัญที่หน่วยรบพิเศษ ได้มีส่วนร่วมดำเนินกำรมำในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ห้องปฏิบัติกำรใต้น้ำ เป็นห้องจัดแสดงจำลองภำพเหตุกำรณ์ให้เห็นถึงขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
กำรพิเศษใต้น้ำของกองทัพไทย ด้วยกำรซุ่มโจมตีด้วยวิ ธีกำรวำงตัวใต้ผิวน้ำ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องได้รับกำรฝึก
เป็นพิเศษ มีขีดควำมสำมำรถสูง มีควำมเข้มแข็ง อดทนทั้งร่ำงกำยและจิตใจ และมีควำมเสียสละเป็น
อย่ำงสูง ซึ่งหน่วยรบพิเศษ จะต้องริเริ่มพัฒนำกำรฝึกปฏิบัติกำรพิเศษในลักษณะต่ำงๆ ให้กับกำลังพล
อย่ำงต่อเนื่อง
ห้องปฏิบัติกำรใต้ดิน
เป็นห้องจัดแสดงจำลองภำพเหตุกำรณ์และแผนกำรทำลำยล้ำงในรูปแบบกำรปฏิบตั ิกำร ใต้ดิน เพื่อ
ให้กำลังพลได้ตระหนักถึงอันตรำยที่ซ่อนเร้น แฝงตัวในรูปแบบต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้นทั้งจำกควำมริเริ่ม
ของฝ่ำยตรงข้ำมและฝ่ำยเรำ
ห้องปฏิบัติกำรรบในป่ำ
เป็นห้องจัดแสดงจำลองภำพเหตุกำรณ์กำรรบจริงที่ต้องฟันฝ่ำอุปสรรคนำนัปกำร เช่น กับระเบิด
ระเบิดแสวงเครื่อง,หลุมขวำก และควำมเป็นอยู่ที่ยำกลำบำกในป่ำ เพื่อเป็นข้อเตือนใจให้กำลังพลได้
ระลึกถึงควำมเสียสละควำมกล้ำหำญของทหำรรบพิเศษ ที่ได้รับชัยชนะและต้องประสบกับกำรสูญเสีย
เลือดเนื้อของทหำรกล้ำทั้งหลำย ทั้งทหำรกองประจำกำร และทหำรรบพิเศษ คือสิ่งที่พวกเขำ
เสียสละเพื่อให้พี่น้องคนไทย ได้อยู่อย่ำงสงบ สันติ และปรำศจำกกำรรุกรำนของประเทศอื่นๆ ซึ่งกำรสูญเสียย่อมนำมำซึ่งควำม
เศร้ำโศกเสียใจ หำกควำมสงบยังไม่เลือนลำงหำยไป แล้วจะมีเลือดเนื้อเชื้อไทยอีกมำกเพียงใดที่ต้องสูญเสีย

สถำนีรถไฟบ้ำนป่ำหวำย

สถำนีรถไฟบ้ำนป่ำหวำย เป็นสถำนีรถไฟชั้น ๓ ของทำงรถไฟสำยเหนือ ตั้งอยู่ที่ บ้ำนป่ำหวำยเก่ำ หมู่
ที่ 6 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ห่ำงจำกกรุงเทพ ๑๒๗.๔๔ กม. ประวัติกำรก่อสร้ำงไม่แน่ชัด
น่ำจะสร้ำงเมื่อสมัยรัชกำรที่ ๖ เพรำะรถไฟสำยแรกของไทยคือสำย กรุงเทพ-นครรำชสีมำ
ในอดีตชำวบ้ำนในพื้นที่ตำบลป่ำตำล จะดูเวลำจำกกำรเดินทำงของขบวนรถไฟที่เดินทำงมำถึงสถำนี
รถไฟบ้ำนป่ำหวำยแห่งนี้ โดยจะเป็นที่รู้กันว่ำช่วงเวลำที่ขบวนรถไฟแต่ละขบวนมำถึงจะเป็นเวลำเท่ำไร เพรำะ
เป็นเวลำที่กำหนดไว้อย่ำงชัดเจนนอกจำกจะมีเหตุให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำ แต่ก็มีน้อยมำก ทั้งนี้ชำวบ้ำนใน
อดีตจะใช้กำรเดินทำงของขบวนรถไฟเป็นกำรบอกเวลำ เพรำะหำดูนำฬิกำได้ยำกประกอบกับเมื่อขบวนรถไฟ
ผ่ำนมำจะมีเสียงดังได้ยินเสียงหวูดรถไฟไปไกลเกือบทั้งตำบล
นอกจำกนี้ ชำวบ้ำนในพื้นที่ตำบลป่ำตำลและตำบลใกล้เคียงใช้รถไฟเป็นพำหนะในกำรเดินทำงไปยัง
จังหวัดต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรเดินทำงไปยัง ตำบลบ้ำนกลับ อำเภอหนองโดน ตลำดหนองโดน จังหวัดสระบุรี
เพื่อไปซื้อสินค้ำต่ำง ๆ

หนองอีโหล่ง บ้ำนห้วยเปีย่ ม

หนองอีโหล่ง มีลักษณะเป็นห้วยใหญ่ เนื้อที่ประมำณ 8 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๑ - ๒ บ้ำนห้วยเปี่ยม เดิมที
ชื่อ หนองหลง เนื่องจำกเป็นป่ำรกทึบ และมีต้นไผ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมำก เป็นหนองน้ำขนำดใหญ่ น้ำเป็นสี
เขียวและมีควำมลึกมำก เมื่อเข้ำไปแล้วทำให้หลงทำงได้ มีช้ำง ม้ำ และสัตว์ป่ำมำกินน้ำบริเวณหนองน้ำนี้เป็น
จำนวนมำก ต่อมำได้เรียกชื่อเป็น “หนองอีโหล่ง” เนื่องจำกมีสภำพภูมิประเทศที่โล่งแจ้งจำกเมื่อก่อน

สวนละมุดหวำนกรอบ 100 ปี

ในพื้นที่ตำบลป่ำตำล มีสวนละมุดหวำนกรอบ
ซึ่งมีอำยุกว่ำ 100 ปี ขึ้นอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 – 7 ของตำบลป่ำตำล
โดยมีผู้เฒ่ำผู้แก่เล่ำว่ำต้นละมุดที่ปลูกไว้ในพื้นที่ตำบลป่ำตำลนี้
ในอดีตมีทหำรพม่ำเป็นคนเอำเข้ำมำปลูกไว้เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยำ
แตกครั้งที่สอง เมื่อประมำณปี พ.ศ. 2310 โดยทหำรพม่ำได้เข้ำมำตั้ งค่ำยพักแรมเพื่อรอเข้ำตีกรุงศรีอยุธยำซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลำนำน และได้นำละมุดมำปลูกทิ้งไว้ในบริเวณค่ำยนี้
สวนละมุดหวำนกรอบ 100 ปี เป็นต้นละมุดพัน ธุ์พื้นบ้ำนที่มีล ำต้นขนำดใหญ่ ผลเป็นรูปไข่ไก่ มี
รสชำติหวำนกรอบ ซึ่งมีมำกอยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 6 – 7 ของตำบลป่ำตำล จะออกผลและสำมำรถเก็บผลผลิต
ได้ในช่วงเดือน กรกฎำคม - พฤศจิกำยน ของทุกปี

บ่อน้ำโบรำณ

จำกกำรเข้ำมำตั้งค่ำยพักแรมของทหำรพม่ำเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยำแตกครั้งที่สอง เมื่อประมำณปี
พ.ศ. 2310 โดยทหำรพม่ำได้เข้ำมำตั้งค่ำยพักแรมเพื่ อรอเข้ำตีกรุงศรีอยุธ ยำซึ่งต้องใช้ระยะเวลำนำน ซึ่ง
นอกจำกจะได้นำละมุดมำปลูกทิ้งไว้ในบริเวณค่ำยนี้ ยังได้ขุดบ่อน้ำก่อด้วยอิฐแดงโบรำณ เพื่อใช้ดื่มกินในค่ำย
ซึ่งบ่อน้ำแห่งนี้อยู่บริเวณสวนละมุด ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้ำนป่ำหวำยเก่ำ ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี
ในปัจจุบันนี้ ทั้งในส่วนของสวนละมุดหวำนกรอบ 100 ปี และบ่อน้ำโบรำณ ได้รับกำรฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ ส่งเสริมให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวของตำบลป่ำตำล และสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นที่ได้เป็นอย่ำง
ดี

ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนตำบลป่ำตำล
ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล

“ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล” จำกกำรสืบค้นข้อมูลประวัติควำมเป็นมำของตำบลป่ำ
ตำลโดยผู้ เฒ่ ำผู้ แ ก่ ได้ เล่ ำขำนว่ำบรรพบุ รุษ ของชำวต ำบลป่ ำตำลส่ ว นใหญ่ อ พยพมำจำกเมื องเวีย งจั น ทน์
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว “ประเทศลำว” และจำกกำรสืบค้นข้อมูลจำกเอกสำรต่ำง ๆ จึงทำให้
เรำเชื่อได้ว่ำพวกเรำเป็นลำวเวียงจันทน์ ซึ่งพวกเรำมีภำษำลำวเป็นภำษำถิ่น มีวัฒนธรรมประเพณี กำรประกอบ
พิธีกรรมตำมควำมเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของเรำเอง โดยศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล ได้เริ่มจำก
กำรรวมกลุ่มของชำวบ้ำนในนำมชมรมออนซอนสำมัคคีสุขภำพดีทั้งหมู่บ้ำน ชมรมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อกำรร่วมกัน
ออกกำลังกำยรำพื้นบ้ำน และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของชำว
ลำวเวียง
ชมรมออนซอนสำมัคคีสุขภำพดีทั้งหมู่บ้ำน ในขณะนั้นเป็นชมรมที่มีควำมเข้มแข็งสำมำรถดำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในด้ำนกำรออกกำลังกำยและกำรจัดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของของชำว
ลำวเวียง ซึ่งในเวลำต่อมำเทศบำลตำบลป่ำตำล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้นำชุมชนและประชำชนในพื้นที่
ตำบลป่ำตำล ได้ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนในกำรจัดกิจกรรมต่ำ ง ๆ ให้กับทำงชมชรมออนซอนสำมัคคีสุขภำพดี
ทั้งหมู่บ้ำน และได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล” ขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม เมื่อปี พ.ศ.
2563 โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ เผยแพร่ ส่ งเสริม ฟื้ น ฟู อนุ รัก ษ์ สื บ สำนศิ ล ปวัฒ นธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัตนธรรมอันดีของชำวลำวเวียงบ้ำนป่ำตำลให้คงอยู่สืบไป รวมถึงส่งเสริมให้
ประชำชนเกิดจิตสำนึกรักถิ่นฐำน และเกิดควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง นอกจำกนั้นยั้งเป็นกำรสร้ำง
รำยได้เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจให้กับประชำชนโดยรวมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมวิถีของท้องถิ่น และ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ของชำวลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล
กิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล ประกอบด้วย กำรออกกำลังกำยด้วยท่ำรำ
พื้นบ้ำน เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ ศึกษำดูงำน ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น หมอสมุ นไพรและยำพื้นบ้ำน หมอพ่น
กำรสู่ขวัญ ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของชำวลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล เช่น ประเพณีบุญผ้ำป่ำข้ำวเม่ำทอด
ประเพณีสำทรลำว ประเพณีใต้หำงประทีป กำรทำบุญกลำงบ้ำน กำรเลี้ยงศำลปู่ตำ ศำลเจ้ำพ่อต่ำง ๆ อำหำร
พื้นบ้ำน ได้แก่ อำหำรคำว เช่น แจ่วหม้อ ลำบเทำ ห่อหมกปลำ ห่อหมกหน่อไม้ แกงเปรอะ ปลำร้ำ อำหำร
หวำน เช่น ขนมกวนอ่อน ขนมท้องบ้อง ขนมดำษกระทะ กำรละเล่นพื้นบ้ำน เช่น เตะสะบ้ำ นำงกวัก ตี่เตย
บักหึ่ม เสือกินวัว กิจกรรมกำรส่งเสริมอำชีพ เช่น ผ้ำย้อมแปรงและกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกผ้ำย้อมแปรง กำร
จักสำนไม้ไผ่ กำรจักสำนจำกเส้นใยพลำสติก กำรเลี้ยงปูนำ กำรเลี้ยงหนูนำ กำรปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สวนละมุดหวำนกรอบ 100 ปี บ่อน้ำโบรำณ ตลำดพื้นบ้ำน นอกจำกจะ

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี พื้นบ้ำนของชำวลำวเวียงบ้ำ นป่ำตำลแล้ว
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย
ปัจจุบัน “ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล” ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ได้แก่ เทศบำลตำบลป่ำตำล สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงำนลพบุรี ศูนย์กำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย อ ำเภอเมื อ งลพบุ รี คณะสถำปั ต ยกรรมศำสตร์ แ ละกำรออกแบบ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระเจ้ำเกล้ำธนบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี กรมรบ
พิเศษที่ 1 ค่ำยวชิรำลงกรณ์ (พลร่มป่ ำหวำย) สถำบันพัฒ นำองค์กรชุมชนองค์กำรมหำชน (พอช.) กำนั น
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้นำชุมชน และประชำชนในพื้นที่ตำบลป่ำตำล
ปัจจุบัน “ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล” ตั้งอยู่ ณ บ้ำนเลขที่ 12/3 หมู่ที่ 7 ตำบล
ป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีสมำชิกจำนวน 50 คน โดยมีนำงอักษร เจริญเลิศ เป็นประธำนศูนย์
อนุรักษ์วัฒนธรรมลำวเวียงบ้ำนป่ำตำล

วิสำหกิจชุมชนสุรัตติกำล (ชีพ) ฟำร์ม

วิส ำหกิ จ ชุ ม ชนสุ รั ต ติ ก ำล (ชี พ ) ฟำร์ ม เป็ น ศู น ย์ กำรเรีย นรู้ ด้ ำนกำรเกษตรอิ น ทรีย์ แ ละอำหำร
ปลอดภัย ภำยในฟำร์มมีกำรประกอบกิจกรรมทำงด้ำนกำรเกษตรอินทรีย์และกำรผลิตอำหำรที่ปลอดภัย ได้แก่
กำรปลูกพืชผักอินทรีย์ กำรทำไข่ไก่เค็มดินอินทรีย์และกำรแปรรูป กำรเลี้ยงใส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยจำกมูลใส้เดือน
กำรปลูกหญ้ำคำเพื่อนำรำกมำทำสปำเท้ำ กำรทำน้ำต้นอ่อนข้ำวสำลี กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ด้ำนเกษตร
อินทร์ ของศูนย์กำรเรียนรู้ วิสำหกิจชุมชนสุรัตติกำล (ชีพ) ฟำร์ม
ปัจจุบัน วิสำหกิจชุมชนสุรัตติกำล (ชีพ) ฟำร์ม ตั้งอยู่ ณ บ้ำนเลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ตำบลป่ำตำล อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นำงสุรัตติกำล แสงแก้ว เป็นผู้ดำเนินงำน

ประเพณี
ประเพณีสำรทลำว
“ประเพณีสำรทลำว หรือ “สำรทเดือน 10” จัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 (เดือนกันยำยน ของ
ทุกปี) โดยบรรพบุรุษเล่ำสืบต่อกันมำยังลูกหลำน ว่ำ ชำวบ้ำนในพื้นที่ตำบลป่ำตำล หมู่ที่ 1 – 7 เดิมทีได้อพยพ
มำจำกเวียงจันทร์ประเทศลำว โดยมีภำษำท้องถิ่น คือ “ภำษำลำวเวียง” ซึ่งลำวเวียงนี้ได้มีประเพณีสำรทลำว
ซึ่งเป็นควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำและกำรทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยใน
สมัยก่อนทุกบ้ำนจะทำขนมกระยำสำรทที่ทำขึ้นเองเพื่อนำไปทำบุญในวันสำรทลำว
กำรประกอบพิธี / ควำมเชื่อ
ประเพณี “สำรทเดือน 10” หรือ “สำรทลำว” เป็นควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำในอดีตชำวบ้ำนมีอำชีพ
ทำนำ เมื่อถึงเดือน 10 ข้ำวออกรวงตั้งท้องก็จะนำมำตำเป็นข้ำวเม่ำและทำขนมกระยำสำรท ซึ่งมีส่วนประกอบ
ที่ได้มำจำกผลผลิตของชำวลำวเวียง ทั้งสิ้น ได้แก่ ถัว งำ ข้ำวพองข้ำวตอกแตกน้ำตำลอ้อย หรื อน้ำตำลโตนด
ประเพณี “สำรทลำว”มีควำมเชื่อว่ำ บรรพบุรุษปู่ ย่ำ ตำ ยำย และญำติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะถูกปล่อยตัว
กลับมำยังโลกมนุษย์ เพื่อมำขอส่วนบุญจำกลูกหลำน แล้วจะกลับไปยังภพภูมิในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่ง
ถือเป็นคติและควำมเชื่อสืบกันมำว่ำ ญำติที่ล่วงลับไปแล้ว จะมีโอกำสได้กลับมำรับส่วนบุญจำกญำติพี่น้องที่ยังมี
ชีวิตอยู่ ซึ่งจะได้รับส่วนบุญได้เต็มที่และมีโอกำสหมดหนี้กรรม และได้ไปเกิดหรือมีควำมสุข โดยแต่ละบ้ำนจะ
ทำกระทงใบตองหรือภำชนะอื่น ๆ สำหรับใส่อำหำรคำวหวำน ผลไม้ และขนมกระยำสำรทใส่ถำดและเขียน
ชื่อผู้ที่ล่วงลับหลังจำกที่พระสงฆ์ได้ทำพิธีสวดมนต์และเรียกชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบุตรหลำนก็จะนำกระทงไปวำง
ไว้ที่บรรจุกระดูก หรือเจดีย์ใส่อัฐิของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเรียกชื่อบุคคลเหล่ำนั้นให้มำรับส่วนบุญกุศล กิน
อำหำรที่บุตรหลำนได้นำมำทำบุญให้ในวันสำรทลำว

ประเพณีบุญผ้ำป่ำข้ำวเม่ำทอด
“ประเพณีบุญผ้ำป่ำข้ำวเม่ำทอด” จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยบรรพบุรุษของชำวบ้ำนหมู่
ที่ 3 บ้ำนกกมะเกลือและชำวบ้ำนหมู่ที่ 7 บ้ำนป่ำหวำยทุ่ง ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้
ปฏิบัติเป็นประเพณีบุญผ้ำป่ำข้ำวเม่ำทอดมำตั้งแต่ในอดีตและสืบทอดสู่ลูกหลำนมำจนถึงปัจจุบัน โดยกำร
ทอดผ้ำป่ำข้ำวเม่ำทอดนี้ชำวบ้ำนจะร่วมกันทำข้ำวเม่ำในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 และทำกำรทอดผ้ำป่ำ
ข้ำวเม่ำทอดในวันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง ประเพณีบุญผ้ำป่ำข้ำวเม่ำทอดนี้จะจัดขึ้น
ที่วัดป่ำหวำยทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลป่ำตำล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีเท่ำนั้น
กำรประกอบพิธี / ควำมเชื่อ
ประเพณี “บุญผ้ำป่ำข้ำวเม่ำทอด” เป็นควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำโดยในอดีตชำวบ้ำนมีอำชีพทำนำปี
เมื่อถึงฤดูข้ำวออกรวงตั้งท้องและมีลักษณะของเมล็ดข้ำวที่เป็นดำเนิน (ยังไม่แก่จัด) ชำวบ้ำนแต่ละบ้ำนก็จะลง
มือเก็บเกี่ยวข้ำวดังกล่ำวมำรวมกันที่วัดเพื่อทำเป็นข้ำวเม่ำและร่วมกันตั้งเป็นกองผ้ำป่ำโดยทำพิธีทอดผ้ำป่ำ
ข้ำวเม่ำทอดถวำยพระที่วัดป่ำหวำยทุ่ง โดยมีควำมเชื่อว่ำกำรที่ได้นำผลผลิตทำงกำรเกษตร คือ ข้ำวที่ได้จำก
กำรทำนำเป็นข้ำวที่ออกใหม่แล้วนำมำทำเป็นข้ำวเม่ำทอดถวำยพระเพื่อควำมเป็นสิริมงคลในกำรประกอบ
อำชีพทำงกำรเกษตรและควำมเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว
วัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ในกำรทำข้ำวเม่ำ มีส่วนประกอบต่ำง ๆ
ได้แก่ ข้ำวเม่ำ กล้วยไข่ มะพร้ำวขูด น้ำตำลปีบ ไข่ไก่ แป้งมัน น้ำกะทิ
และแป้งข้ำวเจ้ำ
ขั้นตอนกำรทำข้ำวเม่ำทอด มีดังนี้ เริ่มจำกนำข้ำวเปลือกที่มี
ลักษณะเป็นดำเนินมำแช่น้ำ แล้วนำมำตำเลือกเปลือกข้ำวออกเป็นข้ำวเม่ำ
นำมะพร้ำวขูดมำกวนเข้ำกับน้ำตำลปีบ และข้ำวเม่ำจนมีลักษณะนุ่มและเหนียวโดยใช้ไฟอ่อน ๆ นำกล้วยไข่ลูก
ขนำดพอเหมำะปลอกเปลือกออกแล้วห่อด้วยข้ำวเม่ำที่กวนไว้ นำแป้งข้ำวเจ้ำละลำยน้ำแล้วนำกล้วยที่ห่อด้วย
ข้ำวเม่ำลงชุบแล้วทอดจนเหลืองกรอบแล้วนำขึ้นพักไว้ นำน้ำหัวกะทิผสมกับแป้งมัน น้ำตำลทรำย เกลือ ไข่ไก่
ตีผสมรวมกันแล้วนำมำโรยทอดฝอยในกระทะให้เหลืองกรอบแล้วตักมำโรยบนข้ำวเม่ำที่ทอดไว้ แล้วจัดตั้งเป็น
กองผ้ำป่ำข้ำวเม่ำทอดถวำยพระในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันลอยกระทง) ณ วัดป่ำหวำยทุ่ง ตำมควำมเชื่อ
ทำงพระพุ ทธศำสนำ ในปั จจุ บั น ประเพณี บุ ญ ผ้ ำป่ำข้ำวเม่ำทอดยังคงปฏิบัติสื บทอดกันมำจำกรุ่นสู่ รุ่นเพื่ อ
อนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่ำให้อยู่คู่กับชุมชนและกลุ่มชำติพันธ์ลำวเวียงให้สืบไป

ประเพณีเลี้ยงศำลเจ้ำพ่อสอน เจ้ำพ่อสำย
ประวัติควำมเป็นมำ
“ประเพณีเลี้ยงศำลเจ้ำพ่อสอน เจ้ำพ่อสำย”
จัดขึ้นในวันอังคำรของเดือนยี่ กับเดือน 6 (เดือนมกรำคม
และเดือนพฤษภำคม ของทุกปี) จะจัดขั้นปีละ 2 ครั้ง โดย
บรรพบุรุษเล่ำสืบต่อกันมำยังลูกหลำน ว่ำ ชำวบ้ำนในพื้นที่
ตำบลป่ำตำล หมู่ที่ 1 – 2 บ้ำนห้วยเปี่ยม มีควำมเชื่อในกำร
ดำเนินชีวิตในเรื่องของกำรนับถือเจ้ำพ่อสอน เจ้ำพ่อสำยซึ่งคอย
ปกปักรักษำคนในครอบครัว และคนในหมู่บ้ำนให้แคล้วคลำด
จำกอันตรำยต่ำง ๆ และบนบำนขอพรและสิ่งที่ต้องกำรแล้วสม
ปรำรถนำจึงได้สร้ำงศำลเจ้ำพ่อสอนเจ้ำพ่อสำยไว้เพื่อประกอบ
พิธีเครำรพบูชำ โดยตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้ำนห้วยเปี่ยม ตำบลป่ำตำล
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี บริเวณใกล้กับหนองอีโล่งในหมู่บ้ำนห้วยเปี่ยม
กำรประกอบพิธี / ควำมเชื่อ
“ประเพณีเลี้ยงศำลเจ้ำพ่อสอน เจ้ำพ่อสำย” เป็นควำมเชื่อของชำวบ้ำนในเรื่องกำรดำเนิน
ชีวิตประจำวัน กำรนับถือเจ้ำพ่อสอน เจ้ำพ่อสำย ในกำรดูแลปกปักรักษำคนในหมู่บ้ำนให้พ้นจำกอันตรำย ทุกข์
ภัยต่ำงๆ และจำกสิ่งอวมงคล โดยในวันอังคำรของเดือนยี่ กับเดือน 6 ชำวบ้ำนหมู่ที่ 1 – 2 บ้ำนห้วยเปี่ยม แต่
ละครัวเรือนจะทำขนมบัวลอยหรือขนมปรำกิม เหล้ำขำว ดอกไม้ ไปเลี้ยงศำลเจ้ำพ่อสอน เจ้ำพ่อสำย โดยนำไป
วำงไว้รอบ ๆ ศำล แล้วเจ้ำพ่อจะมีร่ำงทรงถือดำบ ปืน ซึ่งทำด้วยก้ำนมะพร้ำวถือเป็นอำวุธประจำกำยของเจ้ำ
พ่อเดินรอบศำลจำนวน 3 รอบ ระหว่ำงเดินก็จะมีกำรร้องรำแตรวงเพื่อควำมสนุกสนำน และถ้ำบ้ำนใครมี
เครำะห์เจ้ำพ่อจะใช้ดำบชี้ไปที่ถำดใส่ของไหว้ และให้เจ้ำของบ้ำนนำออกมำทำพิธีรดน้ำมนต์ นอกจำกนั้นหำก
ใครบนบำนก็จะได้ในสิ่งที่ปรำรถนำและจะนำสิ่งของมำแก้บนตำมที่ได้ขอไว้ โดยสิ่งที่ชำวบ้ำนนิยมนำมำแก้บน
ได้แก่ ไก่ต้ม หัวหมู เหล้ำขำวและแตรวง หรือ กลองยำว ตำมควำมเชื่อและศรัทธำของชำวบ้ำน

ประเพณีเลี้ยงศำลเจ้ำพ่อขุนศรี-เจ้ำแม่บุญมี
ประวัติควำมเป็นมำ
ศำลเจ้ำพ่อขุนศรี - เจ้ำแม่บุญมี ตั้งอยู่
บริเวณหมู่ ๗ ตำบลป่ำตำล ฝั่งคลองชลประทำน
สร้ำงมำตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำ - ยำย กว่ำ ๑๐๐ ปีมำแล้ว
มีเรื่องเล่ำถึงควำมศักดิ์สิทธิ์ว่ำ ในสมัยก่อนมีกำรขุด
คลองชลประทำนได้ว่ำจ้ำงรถแม็คโครเพื่อขุดดินเมื่อ
รถแม็คโครขับไปใกล้ศำลแต่ไม่เห็นว่ำมีศำลอยู่ จึงทำ
ให้เครื่องยนต์ระเบิดทั้งสองคัน
กำรประกอบพิธี / ควำมเชื่อ
กำรไหว้ศำลเจ้ำพ่อขุนศรี – เจ้ำแม่บุญมี
จะไหว้กันเดือน 3 กับเดือน 6 โดยชำวบ้ำนป่ำหวำยทุ่ง หมู่ที่ 7 จะมำรวมตัวกันนำอำหำรต่ำง ๆ ได้แก่ ไก่
จำนวน 4 ตัว ที่เลี้ยงไว้นำมำถวำยเมื่อถวำยเสร็จแล้วก็จะนำไปต้มให้สุกและนำมำถวำยเจ้ำพ่อขุนศรี – เจ้ำแม่
บุญมีอีกครั้งหนึ่ง นอกจำกนั้นยังมีมะพร้ำวอ่อน ข้ำวผสมน้ำตำลปีบ ขนมต้ม หมำกพูล บุหรี่ (ยำวมวน) และสิ่ง
ที่ทุกบ้ำนจะต้องนำมำไหว้ศำล คือ ขนมบัวลอยและเหล้ำขำว และกรวยดอกไม้สีขำวโดยในสมัยก่อนจะใช้ดอก
ฝ้ำยเนื่องจำกชำวบ้ำนจะปลูกฝ้ำยไว้สำหรับทอผ้ำทำให้มีดอกฝ้ำยจำนวนมำก และเป็นสีขำวซึ่งเป็นสีมงคลใน
กำรไหว้ศำล แต่ปัจจุบัน ใช้เป็ นสำลีแทนเนื่องจำกไม่มีดอกฝ้ ำยเหมือนในอดีตที่ผ่ำนมำ โดยจะมีผู้นำในกำร
ประกอบพิธี ถ้ำเป็นชำยเรียก “พ่อกวน” หำกเป็นผู้หญิงเรียก “แม่กวน”

ประเพณีเลี้ยงศำลเจ้ำพ่อขุนไกร
ประวัติควำมเป็นมำ
ศำลเจ้ำพ่อขุนไกร ตั้งอยู่หมู่ 3 บ้ำนกกมะเกลือ
บริเวณบ้ำนนำยสมจิต ทำบุตร
เรื่องเล่ำจำกควำมเชื่อของชำวบ้ำนถึงควำม
ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้ำพ่อขุนไกร ว่ำ มีชำวบ้ำนปีนขึ้นไปตัดไม้ไผ่
บริเวณใกล้ ๆ กับศำลเจ้ำพ่อขุนไกร ซึ่งอยู่สูงกว่ำศำลของท่ำน
โดยไม่ได้บอกกล่ำว หรือ ขออนุญำต จึงตกลงมำ
กำรประกอบพิธี / ควำมเชื่อ
กำรไหว้เจ้ำพ่อขุนไกร จะไหว้ในเดือน ยี่ หรือ เดือน 2 สำหรับอำหำรที่ชำวบ้ำนนำมำไหว้
ศำลเจ้ำพ่อขุนไกร คือ ไก่ต้ม หัวหมู ซึ่งในอดีตจะเป็นไก่ที่ชำวบ้ำนเลี้ยงไว้นำมำถวำยและสิ่งที่ทุกบ้ำนจะต้อง
นำมำไหว้ศำล คือ ขนมบัวลอยและเหล้ำขำว โดยมีควำมเชื่อว่ำขนมบัวลอยจะทำให้ชีวิตมีแต่เฟื่องฟู
เจริญรุ่งเรืองมีแต่ลอยขึ้นไม่ล่มจม

ประเพณีเลี้ยงศำลปู่ตำ
ประวัติควำมเป็นมำ

ศำลปู่ตำ ตั้งอยู่บริเวณหลังโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำตำล หมู่ที่ ๖ ตำบลป่ำตำล
สร้ำงปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๙ โดยชำว
บ้ำนป่ำหวำยเก่ำ มีควำมเชื่อว่ำ กำรไหว้ศำลปู่ตำจะ
ปกปักรักษำหมู่บ้ำนให้อยู่เย็นเป็นสุข ปัดเป่ำอันตรำย
เช่น เวลำน้ำท่วมก็จะช่วยให้ท่วมไม่มำกนักมีน้ำกินน้ำ
ใช้อุดมสมบูรณ์เวลำฝนตกฟ้ำแรงมำก ๆ ปู่ตำก็จะช่วย
ปัดเป่ำให้พำยุเบำลง
กำรประกอบพิธี / ควำมเชื่อ

กำรไหว้ศำลปู่ตำจะไหว้กันเดือน 3 กับเดือน 6 โดยชำวบ้ำนจะมำรวมตัวกันนำ
อำหำรได้แก่ ต้มไก่ ขนมต้มขำวแดง มะพร้ำวอ่อน หมำกพลู บุหรี่ (ยำมวน) ข้ำวสวยกับน้ำตำลปีบ
ส่วนใครที่จะแก้บนก็จะนำเอำของแก้บนมำร่วมในกำรไหว้ด้วย โดยจะมีผู้นำในกำรประกอบพิธี ถ้ำ
เป็นชำยเรียก “พ่อกวน” หำกเป็นผู้หญิงเรียก “แม่กวน” และสิ่งที่ทุกบ้ำนจะต้องนำมำไหว้ศำล
คือ ขนมบัวลอยและเหล้ำขำว สำหรับกำรไหว้ศำลปู่ตำในช่วงเดือน 6 จะทำพิธีก่อนฤดูกำลทำนำ
เพื่อควำมเป็นศิริมงคลในกำรทำนำให้ได้ผลผลิตดี

ประเพณีทำบุญกลำงบ้ำน
ประวัติควำมเป็นมำ
“ประเพณีทำบุญกลำงบ้ำน” หรือ “บุญเดือน 6” จัดขึ้นในช่วงกลำงเดือน 6 (ประมำณเดือน
พฤษภำคม – มิถุนำยน ของทุกปี) ชำวบ้ำนทั้ง 8 หมู่บ้ำน จะร่วมกันทำบุญตำมกลุ่มบ้ำนของตนเอง โดยบรรพ
บุรุษเล่ำสืบต่อกันมำยังลูกหลำน ว่ำ ประเพณีกำรทำบุญกลำงบ้ำน เป็นควำมเชื่อของคนโบรำณเกี่ยวกับกำร
ดำเนินชีวิตและกำรขับไล่สิ่งไม่ดี สิ่งอวมงคลออกจำกบ้ำนเรือนและหมู่บ้ำน โดยแต่ละกลุ่มบ้ำนจะคัดเลือก
สถำนที่ว่ำจุดไหนเป็นจุดกึ่งกลำงของกลุ่มบ้ำนและจะใช้เป็นสถำนที่ประกอบพิธีกรรมตำมควำมเชื่อ
กำรประกอบพิธี / ควำมเชื่อ
กำรประกอบพิธีกรรมตำมควำมเชื่อ ชำวบ้ำนแต่ละครัวเรือนจะนำถัง หรือ ตะกร้ำใส่ทรำย
หญ้ำคำ (หรือ หญ้ำกุศะ ซึ่งเป็ นหญ้ำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำ โดยพรำหมณ์ ชื่อ โสตถิยะ ถือ
หญ้ำคำมำ 8 กำ และได้ถวำยกำหญ้ ำทั้ง 8 นั้นต่อพระพุทธองค์ พระองค์ทรงรับไว้แล้วนำไปปูเป็นอำสนะ
สำหรับประทับนั่งที่โคนต้นไม้ใหญ่ ที่ทรงผจญกับกิเลสเป็นครั้งสุดท้ำย หญ้ำคำ หญ้ำที่เป็นประดุจบัลลังก์อัน
พระพุทธองค์ประทับนั่งตรัสรู้สำหรับหญ้ำคำทั้ง 8 กำ มีคำอธิบำยว่ำ เปรียบกับ มรรค 8 อันเป็นหนทำงปฏิบัติ
เพื่อให้พ้นทุกข์นั่นเอง) ดอกไม้ ธูป เทียน ขวดใส่น้ำ สำยสินญ์ นำไปตั้งรวมกันแล้วมีพิธีสวมมนต์ในช่วงเย็นเป็น
เวลำ 3 วันติดต่อกัน ระหว่ำงพระสวดมนต์ชำวบ้ำนก็จะตีฆ้องเป็นระยะๆ วันที่ 4 จะเป็นพิธีทำบุญเลี้ยงพระใน
ตอนเช้ำ ซึ่งแต่ละบ้ำนจะนำอำหำรคำวหวำนมำถวำยพระ และจะนำกระจำดใส่อำหำรคำว หวำน ขนมจีน ข้ำว
ขำว ข้ำวแดง และปั้นดินเหนียวเป็นรูปคน และสัตว์ต่ำง ๆ ที่เลี้ยงไว้ในบ้ำน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่ใช้ในกำร
ประกอบอำชีพ เช่น วัว ควำย ใส่รวมกันในกระจำด เมื่อพระสวดมนต์แล้วก็จะนำกระจำด หรือตะกร้ำใส่ของ
ดังกล่ำวมำรวมกันแล้วนำไปทิ้งท้ำยหมู่บ้ำน โดยมีคนจุดคบไฟไล่ตำม ถือเป็นควำมเชื่อในกำรคับไล่ภูตผีออก
จำกบ้ ำนเรือนและหมู่บ้ ำนของตนเอง จำกนั้นจะนำทรำยไปโรยรอบ ๆ บ้ำน นำหญ้ ำคำ ดอกไม้ไปปักไว้ที่
ชำยคำบ้ำน และนำสำยสินญ์ไปผูกรอบชำยคำบ้ำนเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ำมำรบกวนคนในบ้ำน และได้ถือ
ปฏิบัติเป็น “ประเพณีทำบุญกลำงบ้ำน” มำจนถึงทุกวันนี้

ประเพณีใต้หำงประทีป
“ ม้ำประทีป ” หรือ “ใต้หำงประทีป” จัดขึ้นในช่วงประเพณีวันออกพรรษำ ขึ้น 14 - 15 ค่ำ เดือน
11 และแรม 1 ค่ำ เดือน 11 (เดือนตุลำคมของทุกปี) ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นระยะเวลำ 3 วัน โดยบรรพบุรุษเล่ำ
สืบ ต่อกัน มำสู่ ลู กหลำน ว่ำ ประเพณี ม้ำประทีป เป็นควำมเชื่อของคนโบรำณเกี่ยวกับพระพุ ทธศำสนำ ม้ำ
ประทีปเป็นสัตว์พำหนะของพระพุทธเจ้ำ เมื่อถึงวันออกพรรษำม้ำประทีปจะลงมำจำกสวรรค์ เพื่อให้ชำวบ้ำน
ได้กรำบไหว้บูชำและขอพรให้กับตนเองและครอบครัว บ้ำงก็เชื่อกันว่ำม้ำประทีปจะนำพำพรต่ำง ๆ ที่ขอและ
ดอกไม้ ธูปเทียนไปกรำบบูชำพระพุทธเจ้ำบนสวรรค์
กำรประกอบพิธี / ควำมเชื่อ
ในช่วงวันออกพรรษำ วัดแต่ละวัดในพื้นที่ตำบลป่ำตำล จะทำม้ำประทีปโดยใช้ต้นกล้วยทำเป็นตัวม้ำ
หำงทำด้วยก้ำนมะพร้ำวหรือก้ำนกล้วย ตั้งไว้บริเวณวัดเมื่อเวลำพลบค่ำของวันขึ้น 14 - 15 ค่ำ เดือน 11
และแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชำวบ้ำนก็จะนำดอกไม้ ธูป เทียน ไปกรำบไหว้ขอพรตำมควำมเชื่อที่เล่ำสืบต่อกันมำ
และได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณี “ม้ำประทีป” โดยที่วัดห้วยเปี่ยมยังคงอนุรักษ์ประเพณี “กำรไหว้ม้ำประทีป ”
มำถึงทุกวันนี้

ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนหัตถกรรม
นำงขันทอง วงษ์คำภำ เกิดวันที่ 15 มิถุนำยน 2484
เป็นบุตรของ นำยแม้น ท่ำนที และนำงนำค ท่ำนที
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 3 ต.ป่ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี
จบกำรศึกษำ ป. 4 จำกโรงเรียนวัดนำค จ.พระนครศรีอยุธยำ
นำงขันทอง วงษ์คำภำ เป็นผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำน ซึ่งหลังจำก
ประกอบอำชีพขำยไข่มำแล้ว 15 ปี ก็อยู่บ้ำนเฉยๆ เกิดควำมคิด
อยำกหำงำนอดิเรกทำ จึงคิดสำนพัด และทำเป็นอำชีพมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรสำนพัดเป็นอำชีพที่ถ่ำยทอดมำ
จำกบรรพบุรุษ ประกอบอำชีพสำนพัดมำตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำ ตำยำย ทำใช้เองในครัวเรือนและทำเพื่อแจกจ่ำยเพื่อน
บ้ำน ซึ่งในปัจจุบัน กำรสำนพัดมีกำรย้อมสี มีหลำยลำย หลำยรูปทรง มีด้ำมถือเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้งำน ปัจจุบันนำงขันทอง รับสำนพัดเพื่อส่งจำหน่ำยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนหัตถกรรม
นำยแสวง วงษ์คำภำ เกิดวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2475
เป็นบุตรของ นำยยำ วงษ์คำภำและนำงศรี วงษ์คำภำ
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 3 ต.ป่ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี
จบกำรศึกษำ ป. 4 จำก โรงเรียนวัดป่ำหวำยทุ่ง

2484

นำยแสวง วงษ์คำภำ เป็นผู้สูงอำยุที่เกิดในตำบลป่ำตำล ซึ่งหลัง
จำกประกอบอำชีพทำนำ พร้อมทั้งเรียนรู้กำรจักรสำนเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่ำงๆ มำตั้งแต่เด็ก ในสมัยนั้น มีกำรจักรสำนอุปกรณ์
เพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น กระด้ง ตะกร้ำ กระบุง ไม้กวำด ไซดักปลำ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีกำร
ประยุกต์กำรจักรสำนให้เหมำะกับกำรใช้งำนเพิ่มขึ้นและสำมำรถจักรสำนผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งออกจำหน่ำยใน
สถำนที่ต่ำงๆและเพิ่มรำยได้ในครัวเรือนได้อีกด้วย

ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสมุนไพรและยำพื้นบ้ำน
ประวัติ
ชื่อ นำยยอด เมืองสุวรรณ์
วัน/เดือน/ปี เกิด 14 เมษำยน พ.ศ. 2511
เป็นบุตรของ นำยอรุณ และ นำงทองสุข เมืองสุวรรณ์
ที่อยู่ 11 หมู่ที่ 7 ต.ป่ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี
จบกำรศึกษำ ม. 6 จำก กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี

ในสมัยโบรำณยำแผนปัจจุบันนั้นหำยำก และกำรไปรักษำตำมโรงพยำบำลเป็นไปอย่ำงยำกลำบำก
เนื่องจำกมีข้อจำกัดในเรื่องกำรเดินทำง กำรคมนำคม ยำสมุนไพรจึงมีควำมสำคัญมำกเมื่อเวลำมีผู้เกิดอำกำร
เจ็บป่วยต่ำง ๆ ขึ้นในหมู่บ้ำน และในปัจจุบันกำรใช้ยำปฏิชีวนะบำงอย่ำงก่อให้เกิดผลข้ำงเคียงกับร่ำงกำย
สรรพคุณ/กำรรักษำ
นำยยอด เมืองสุวรรณ์ เป็นผู้หนึ่งที่มีควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำสมุนไพรพื้นบ้ำน โดย ได้รับใบ
ประกอบวิช ำชี พ แพทย์ แผนไทย สำขำ เภสั ช กรรมไทย และจบหลั ก สู ต รกำรนวดแผนไทยจำกกระทรวง
สำธำรณสุข โดยนำพืชสมุนไพรพื้นบ้ำนมำเป็นยำรักษำโรคต่ำง ๆ และใช้ในกำรนวดประคบเพื่อรักษำอำกำร
ปวดเมื่อย ซึ่งได้ปลูกและนำสมุนไพรต่ำง ๆ เช่น รำงจึด บรเพชร แห้วหมู ไพร ขมิ้น ดีปรี ทองพันชั่ง ว่ำนเฒ่ำ
หนั งแห้ ง ฟ้ ำทะลำยโจร มำใช้ ในกำรรั กษำแพทย์แ ผนไทย และได้ ถ่ำยทอดภู มิ ปั ญ ญำสู่ เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนที่สนใจ นอกจำกนั้นนำยยอด เมืองสุวรรณ์ ยังได้ประกอบอำชีพเลี้ ยงปูนำเพื่อสร้ำงรำยได้ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร
นำงประดิษฐ์ ภู่ปรำงค์
เกิดวันที่ 4 มกรำคม 2492
เป็นบุตรของ นำยหวด และนำงพัน ทำบุตร
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 3 ต.ป่ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี
จบกำรศึกษำ ป. 4 จำก โรงเรียนวัดป่ำหวำยทุ่ง
นำงประดิษฐ์ ภู่ปรำงค์ เป็นผู้สูงอำยุที่เกิดในตำบล
ป่ำตำล ซึ่งหลังจำกประกอบอำชีพทำนำ ก็ได้เรียนรู้กำร
ประกอบอำหำรคำวหวำนต่ำงๆ จำกบรรพบุรุษมำตั้งแต่เด็ก
ในสมัยนั้นได้มีกำรทำขนมหวำนแบบพื้นบ้ำนเพื่อรับประทำนและนิยมนำไปทำบุญใจงำนบุญต่ำง ๆ เช่น ขนม
บัวลอยสมุนไพร ถั่วแปบ ตะโก้ ข้ำวเหนียวเปียก ขนมตำล ขนมต้ม เป็นต้น และได้อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันและ
ได้ถ่ำยทอดเป็นภูมิปัญญำ ด้ำนกำรทำขนมไทย สู่คนรุ่นหลังสืบไป

ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร
ประวัติ
ชื่อ นำงพัด หอลัดดำ
วัน/เดือน/ปี เกิด 10 กรกฎำคม 2484
เป็นบุตรของ นำยสุ่ม อ้วนศรี และนำงมะลิ อ้วนศรี
ที่อยู่ 33/2 หมู่ที่ 1 ต.ป่ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี
จบกำรศึกษำ ป. 4 จำก โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม ตำบลป่ำตำล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นำงพัด หอลัดดำ เป็นผู้สูงอำยุในพื้นที่ตำบลป่ำตำล ได้เรียนรู้กำรประกอบอำหำรคำวหวำน
ต่ำง ๆ จำกบรรพบุรุษมำตั้งแต่เด็ก ในสมัยนั้นได้มีกำรทำอำหำรคำวแบบพื้นบ้ำนเพื่อรับประทำนและนิยมนำไป
ทำบุญในงำนบุญต่ำง ๆ คือ ห่อหมกหน่อไม้ ซึ่งเป็นพืชผักที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ หำกินง่ำยในสมัยนั้น ในอดีต
ห่อหมกหน่อไม้จะไม่ใช้ใบตองจะปรุงส่วน
ผสมต่ำง ๆ ลงในหม้อ เรียกว่ำ “หมกหม้อหน่อไม้”
ส่วนผสมก็ไม่มีกะทิและหมู ต่อมำได้มีกำรดัดแปลง
สูตรและรูปแบบให้เข้ำกับยุคสมัยมำขึ้น โดยกำรนำ
ใบตองมำห่อเพื่อควำมสวยงำม และมีกลิ่นหอมของใบตอง
และสะดวกในกำรรับประทำนหรือนำไปทำบุญหรือเป็นของฝำก
โดยมีส่วนผสมคือ หน่อไม้รวกดิบเผำไฟแล้วนำมำขูดเป็นเส้นแล้วนำไปต้น กะทิ ข้ำวเบือ ปลำร้ำ พริกแกงเผ็ด
น้ำใบย่ำนำง เนื้อหมูสำมชั้น ใบยอ ใบแมงลัก และเรียกว่ำ “ห่อหมกหน่อไม้” และยังเป็นอำหำรพื้นบ้ำนที่นิยม
รับประทำนกันมำจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนพิธีกรรม กำรบำยศรีสู่ขวัญ
ประวัติ
ชื่อ นำยจำลอง สนำมทอง
วัน/เดือน/ปี เกิด 18 ธันวำคม 2481
เป็นบุตรของ นำยเปีย และนำงนอง สนำมทอง
ที่อยู่ 26/2 หมู่ที่ 7 ต.ป่ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี
จบกำรศึกษำ ป. 4 จำก โรงเรียนวัดป่ำหวำยทุ่ง ตำบลป่ำตำล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นำยจำลอง สนำมทอง เป็นผู้สูงอำยุในพื้นที่ตำบลป่ำตำล ได้เรียนรู้กำรบำยศรีสู่ขวัญจำก
บรรพบุรุษ โดยมีควำมเชื่อว่ำเป็นกำรเรียกขวัญและกำลังใจให้กับชำวบ้ำนให้หำยจำกอำกำรเจ็บป่วย หรือกำร
เดินทำงมำจำกที่อื่นก็มีกำรเรียกขวัญให้มำอยู่กับตัว และเพื่อควำมเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้รับกำรสู่ขวัญ โดยมี
พิธีกรรมประกอบด้วยกำรจัดทำบำยศรีที่ทำจำกใบตอง ไข่ไก่ต้ม ถั่ว งำ ข้ำวต้มมัด ด้ำยสำยสิญจน์สำหรับให้ผู้
เฒ่ำผู้แก่ผูกข้อมือเพื่อทำพิธีเรียกขวัญให้กับชำวบ้ำน ลูกหลำน หรือ
ผู้ที่เดินทำงมำเยี่ยมเยือน

