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ค�าน�า

	 จังหวัดลพบรุ	ี	มีกลุม่ชาติพนัธุห์ลายกลุ่มด้วยกนัได้แก่	กลุม่ไทยวน	กลุม่มอญ	

กลุ่มจนี	กลุม่ไทยเบิง้	และกลุม่ลาวซึง่มอียูห่ลายกลุม่เช่น	ลาวพวน	ลาวแง้ว	ลาวเวยีง

เป็นต้น	ส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง	คือกลุ่มลาวที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เวียงจันทน	์

ได้อพยพเข้ามาอาศยัอยูใ่นภาคกลางของประเทศไทยจนถงึปัจจบุนัมากว่า	๒๐๐	ปี	

โดยถกูกวาดต้อนมา	รวมถงึการสมคัรใจในการโยกย้ายถิน่	การอพยพครัง้ส�าคญัอยู่

ในช่วงสงครามกบัเจ้าอนวุงศ์เวยีงจนัทน์	(พ.ศ.	๒๓๖๙	-	๒๓๗๑)		ทีม่กีารกวาดต้อน 

ชาวลาวจากหัวเมืองพวน	เมืองเชียงขวาง	เมืองเวียงจันทน์	เมืองหลวงพระบาง	 

เข้ามาตัง้ถิน่ฐานที	่ลพบรุ	ีสระบรุ	ีราชบรุ	ีปราจีนบรุ	ีนครปฐม	อยธุยาและสพุรรณบรุี

เป็นจ�านวนมาก

											ต�าบลป่าตาลอยู่ห่างจากอ�าเภอเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ	

๕	กิโลเมตร	บริเวณนี้เดิมมี	ต้นตาลโตนด	ขึ้นอยู่จ�านวนมากจึงเป็นท่ีมาของช่ือ

ต�าบลป่าตาล	นอกจากมต้ีนตาลจ�านวนมากแล้ว	ยงัมต้ีนหวายขึน้อยูอ่ย่างหนาแน่น	 

คนส่วนใหญ่จึงเรียกต�าบลป่าตาลว่า	บ้านป่าหวาย	ชาวบ้านทีอ่าศยัในต�าบลป่าตาล

เป็นชาวลาวเวียง	ที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ปัจจุบัน 

ลาวเวียงบ้านป่าตาลยงัรกัษาวฒันธรรม	ประเพณีด้ังเดมิเอาไว้เป็นอย่างด	ีแต่ยงัขาด

การศึกษาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวสศ
ว.เ
ทพ
สต
รี
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											ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	มีหน้าที่ในการ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	อนรุกัษ์และเผยแพร่งานด้านศลิปะและวฒันธรรมท้องถ่ิน	 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ	ได้ตระหนักในความส�าคัญของ

เร่ืองราวดังกล่าว	 จึงได้ท�าการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้ข้ึน	ขอขอบคุณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิไลวรรณ	ฉ�่าพิรุณและคณะ	ที่ได้ช่วยรวบรวมข้อมูลประวัติ

ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงในต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุร	ีจังหวัด

ลพบรีุในคร้ังน้ี	หนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจงานด้านวฒันธรรมท้องถ่ิน	 

เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต	

                                        

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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บทน�า

	 ชาวลาวเวียงต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมอืงลพบรีุ	จงัหวัดลพบุร	ีเป็นอกีชุมชนหนึง่ 

ของจงัหวดัลพบรุท่ีียงัคงมกีารธ�ารงอตัลกัษณ์ทางสงัคมวฒันธรรมของตนเองไว้อย่าง

เข้มแข็ง	ได้แก่	๑)	ความเชื่อและประเพณี	๒)	อาหาร	๓)	ความสัมพันธ์ในชุมชน	

๔)	ภาษา	โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของวิถีการด�าเนินชีวิต	และประยุกต์

วัฒนธรรมบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัย	ดังนี้

	 ๑)	 ความเชื่อและประเพณี	
	 	 ชาวลาวเวียงต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	เป็นกลุ่ม 

ชาติพันธุ์ที่มีความเชื่อในรูปของศาสนาและอ�านาจเร้นลับเหนือธรรมชาติ	หรือ 

ภูตผีวิญญาณต่างๆ	ผ่านพิธีกรรมและประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา	ซ่ึงพิธีกรรม

เหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานความเชื่อทั้งพุทธศาสนา	พราหมณ	์

และผี	เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดมาต้ังแต่บรรพบุรุษ	ความเชื่อและแนวทางปฏิบัต ิ

ในวิถีการด�าเนินชีวิตไม่ได้แยกอย่างชัดเจนว่าพิธีใดเป็นพุทธศาสนา	พราหมณ ์

หรือผี	ประเพณีและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นล้วนมีวัตถุประสงค์	หรือเป้าหมายส�าคัญ 

ก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติมีความสุข 

เช่น	พิธีใต้หางประทีปเป็นพิธีที่ชาวลาวเวียงท�ากันในวันออกพรรษา	ชาวบ้าน 

จะร่วมกับวัดจัดพิธีก่อพระทราย	คือการบูชาพระทรายในเทศกาลสงกรานต์ 
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ซึ่งในพิธีนี้จะเริ่มจากการสรงน�้าพระและแห่ดอกไม้รอบหมู ่บ้านในช่วงเย็น 

ของแต่ละวันเป็นเวลา	๓	วัน	หลังจากการแห่ดอกไม้แล้วชาวลาวเวียงจะช่วยกัน 

ขนทรายเข้ามาก่อกองทรายหลาย	ๆ 	กองไว้ในบริเวณวัด	มีไม้ไผ่ปักไว้เป็นเสากลาง 

น�าดอกไม้ธูปเทียนมามาปักไว้รอบกองทรายที่ก่อไว้	จากนั้นพระสงฆ์จะท�าพิธ ี

เจรญิพระพุทธมนต์	และตามด้วยกจิกรรมรืน่เรงิ	ร�าวง	ล�าแคน	ด้วยความสนกุสนาน 

หรือการบายศรีสู่ขวัญก็เป็นอีกพิธีที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล	เรียกขวัญ 

ให้กลับมาอยู่กับตัว	อวยพรให้อยู ่เย็นเป็นสุข	อายุมั่นขวัญยืน	 เจริญก้าวหน้า 

ประสบโชคชัย	ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็ง	มั่นคงปราศจากความกลัว	หาก 

เดินทางก็ให้ปลอดภัย	นิยมท�าพิธีในโอกาสอันเป็นมงคลต่าง	ๆ 	เช่น	การสู่ขวัญนาค	 

การสู่ขวัญแต่งงาน	การสู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่	การสู่ขวัญโชคชัย	นอกจากนี้ยังมี 

ประเพณีส�าคัญอื่น	ๆ	เช่น	สารทลาว	ตักบาตรเทโว	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณี	 

ที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวลาวเวียง

	 ๒)	 อาหาร	
	 	 อาหารเป็นตัวอย่างท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์และการปรบัเปลีย่นรายละเอียด 

ในวิถีการด�าเนิน	ชีวิตได้เป็นอย่างดีเนื่องจากชาวลาวเวียงในต�าบลป่าตาล	อ�าเภอ

เมืองลพบุรี	กินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักในปัจจุบัน	ซึ่งเดิมกินข้าวเหนียวเหมือน 

ชาวลาวโดยท่ัวไปที่กินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก	สันนิษฐานว่าเป็นการปรับตัว 

ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของภมูปิระเทศทีเ่หมาะในการปลกูข้าวเจ้ามากกว่า 

ข้าวเหนียว	ข้าวเหนียวจึงเป็นข้าวที่ชาวลาวเวียงใช้ท�าเป็นขนมหรืออาหารที่ไม่ใช่

อาหารหลัก	อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ชาวลาวเวียงถึงอาหารที่มีลักษณะ

เฉพาะของชุมชน	พบว่า	มีอาหารหลายชนิดที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ	และ 

ทีส่�าคัญคอืใช้ปลาร้าเป็นส่วนประกอบส�าคญัส�าหรบัอาหารคาวแทบทกุชนดิรวมท้ัง

อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากชุมชนอื่น	เช่น	แกงลาวหรือแกงเปรอะ	ป่นปลาย่าง	แจ่ว	

ห่อหมกปลาซิว	ห่อหมกหน่อไม้	ส่วนอาหารหวานของชาวลาวเวียง	เช่น	ข้าวต้ม 

หัวหงอก	ขนมก้นกระทะ	แป้งจี่	ข้าวจี่	เป็นต้น	
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	 ๓)	 ความสัมพันธ์ในชุมชน
	 	 ชุมชนในต�าบลป่าตาลยังคงอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในหมู่ญาติพี่น้อง	

อยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้าน	มีการพึ่งพาอาศัยกัน	มีการจัดงานประเพณีร่วมกัน	ลักษณะ

ที่อยู่อาศัยเป็นรูปแบบคล้าย	ๆ	กัน	คือเป็นบ้านมีใต้ถุนสูง

	 ๔)	 ภาษา	
	 	 ชาวลาวเวยีงบ้านป่าตาล	อ�าเภอเมอืงลพบรุ	ีมีภาษาพูดเป็นของตนเอง	 

แต่ไม่พบหลักฐานด้านภาษาเขียน	สันนิษฐานว่า	เมื่ออพยพมาอยู่ในประเทศไทย	

ชาวลาวเวียงใช้การสื่อสารด้วยการพูดเป็นหลักจึงท�าให้ไม่มีหลักฐานเป็น 

ลายลักษณ์อักษรหลงเหลืออยู่	จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่า	ชุมชนต�าบลป่าตาล

ส่วนใหญ่ยังคงใช้	ภาษาลาวเวียงในการส่ือสารกันในชุมชนโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก	่ 

แต่มกีารออกเสยีงบางค�าทมคีวามแตกต่างจากลาวเวยีงในท้องถ่ินอืน่	สะท้อนให้เหน็

ว่าแม้ว่าสงัคมจะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ตามอทิธพิลของโลกาภวัิฒน์แต่ใน

ด้านภาษานัน้ชาวลาวเวยีงยงัคงพยายามรักษาภาษาของตนเอง	ซึง่เป็นอตัลกัษณ์เด่น 

อกีหนึง่ประการของชาวลาวเวยีงไว้ได้อย่างเข้มแขง็และม	ีความภาคภูมใิจในภาษา

ของตนเอง	
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ประวัติความเป็นมาของ
ต�าบลป่าตาล

	 ทีม่าของชือ่	“ต�าบลป่าตาล”	นี	้จากค�าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าขานสบืต่อ

กันมาว่าพื้นที่แห่งนี้มี	“ต้นตาลโตนด”	ขึ้นอยู่เป็นป่าทึบอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะ 

ในบริเวณพื้นที่บ้านป่าตาลหมู่ที่	๔	และหมู่ที่	๕	ในปัจจุบัน	แต่บางกระแสก็เล่าขาน

สืบต่อกันมาว่าในอดีตและกระทั่งปัจจุบันน้ีคนส่วนใหญ่จะรู้จักและเรียกขานพื้นที่

ต�าบลป่าตาลว่า	“บ้านป่าหวาย”	เนื่องจากในพื้นที่ต�าบลป่าตาลก็มีต้นหวายขึ้นอยู่

อย่างหนาแน่นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบริเวณวัดป่าหวายทุ่ง	และบ้านป่าหวายเก่า	

หมู่ที่	๖	บ้านป่าหวายทุ่ง	หมู่ที่	๗	ในปัจจุบัน	ประกอบกับค่ายวชิราลงกรณ์	หรือ	

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	“ค่ายป่าหวาย”	เพราะเรียกตามช่ือบ้านป่าหวายเก่า	หมู่ท่ี	๖	

โดยผู้เฒ่าผู้แก่บางส่วนเล่าว่าการที่ได้ชื่อว่า	“ต�าบลป่าตาล”	นั้น	เพราะในพื้นที่นี้

มีต้นตาลโตนดข้ึนอยู่อย่างหนาแน่น	หรืออาจเกิดจากในขณะท่ีทางราชการได้ให้มี 

การจัดตั้งชื่อต�าบลขึ้นนั้น	ก�านันต�าบลป่าตาลคนแรกในขณะนั้น	ชื่อก�านันมา	 

เป็นคนหมูบ้่านป่าหวายเก่าแต่ไปแต่งงานมีครอบครวัอยูท่ี่หมูบ้่านป่าตาล	ซึง่ในขณะนัน้ 

หมู่บ้านป่าตาลมีความเจริญมากกว่าหมู่บ้านอื่น	ๆ	อาจเป็นสาเหตุในการตั้งชื่อ 

ต�าบลป่าตาลตามสภาพพื้นที่อยู่อาศัยของผู้น�าในขณะนั้นก็อาจเป็นได้

11
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ภาพแผนที่ต�าบลป่าตาล อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

ต�าบลป่าตาล
	 ต�าบลป่าตาล	เป็นต�าบลหนึ่งในจ�านวน	๒๔	ต�าบลของอ�าเภอเมืองลพบุร	ี

จังหวัดลพบุรี	ตั้งอยู่ห่างจากอ�าเภอเมืองลพบุรี	ประมาณ	๕	กิโลเมตร	มีพื้นที่

ประมาณ	๑๔.๖๐	ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	๙,๑๒๕	ไร่	 เป็นที่ราบลุ่มม ี

ลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ	มีคลองชลประทานชัยนาท	–	ป่าสัก	ไหลผ่าน	ประชาชน

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	รับจ้างทั่วไป	ค้าขาย	และอาชีพรับราชการ	การขนส่ง

และการคมนาคมทางบกมเีส้นทางสายหลกัเชือ่มต่อกบัพืน้ทีต่่าง	ๆ 	ได้อย่างสะดวก
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อาณาเขต
ทิศเหนือ	 	 ติดต่อกับ	ต�าบลทะเลชุบศร		เทศบาลเมืองลพบุรี		จังหวัดลพบุรี

ทิศใต	้ 	 	 ติดต่อกับ	ต�าบลกกโก	ต�าบลโคกล�าพาน	อ�าเภอเมืองลพบุรี		

	 	 	 จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก	 ติดต่อกับ	ต�าบลท่าศาลา		ต�าบลกกโก		อ�าเภอเมืองลพบุรี

	 	 	 จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก 	 ติดต่อกับ	ต�าบลโพธิ์เก้าต้น		อ�าเภอเมืองลพบุรี		จังหวัดลพบุรี

การปกครอง
	 แบ่งออกเป็น	๘	หมู่บ้าน	โดยมีชื่อหมู่บ้าน	จ�านวนประชากร	และจ�านวน 

ครัวเรือน		ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน
จ�านวนประชากร

(คน)
จ�านวนครัวเรือน

๑ บ้านห้วยเปี่ยม ๓,๑๗๓ ๑,๔๘๑

๒ บ้านห้วยเปี่ยม ๒,๑๔๓ ๑,๒๒๓

๓ บ้านกกมะเกลือ ๓,๐๒๑ ๑,๖๗๓

๔ บ้านป่าตาล ๔๐๐ ๑๕๘

๕ บ้านป่าตาล ๔๗๕ ๑๓๗

๖ บ้านป่าหวายเก่า ๒,๐๙๑ ๑,๒๗๗

๗ บ้านป่าหวายทุ่ง ๔๕๐ ๑๕๕

๘ บ้านพรมน�้าอบ ๑,๒๓๑ ๕๒๖

รวมทั้งสิ้น		๘		หมู่บ้าน ๑๒,๙๘๔ ๖,๖๓๐

ข้อมูล	ณ	เดือน	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕
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ประวัติและความเป็นมาของบ้านห้วยเปี่ยม	หมู่ที่	๑
	 ชาวบ้านท้องถิ่นด้ังเดิมอพยพมาจากเวียงจันทร์	 เดิมทีมีช่ือบ้าน	คือ	 

“บ้านห้วยแล้ง”	เนือ่งจากลกัษณะภมูปิระเทศเป็นเนินสงูกว่าพืน้ทีอ่ืน่	ๆ	น�า้ไม่ท่วม

และมสีภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง	มป่ีาขึน้รกทบึ	และมลี�าห้วยอยูบ่รเิวณ	“สะพานขาว”	

ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการทหารบก	ล�าห้วยนี้ในช่วงหน้าแล้งน�้า 

จะแห้งมาก	จึงเรียกว่า	“ห้วยแล้ง”	ต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็น	“บ้านห้วยเปี่ยม”  

และเคยมีบ่อน�้าซึมที่ชาวบ้านเรียกวันว่า	“บ่อน�้าสร้างแก้ว”	บ่อน�้าดังกล่าวมีน�้า 

ซึมออกมาตลอดเวลาไม่แห้งซึ่งเดิมตั้งอยู ่ที่บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการทหารบก	 

บ้านห้วยเป่ียม	หมูท่ี	่๑	ปัจจบุนัมพีืน้ทีต่ดิกบับ้านห้วยเป่ียม	หมูท่ี	่๒	แต่ด้วยลกัษณะ 

ของการปลูกสร้างบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบ้านนั้น	บ้านห้วยเปี่ยม	หมู่ที	่๑	จะมีชื่อ 

เรยีกขานเป็นท่ีรูก้นัในระหว่างสองหมูบ้่านน้ีเป็นอกีหลายกลุม่บ้าน	คอื	กลุ่มโคกกร่าง	

กลุ่มกกหว้า	และกลุ่มหนองปลาดุก	

 กลุม่โคกกร่าง	เป็นช่ือเรียกตามต้นไม้ใหญ่คือ	ต้นกร่าง	ท่ีขึน้อยูบ่ริเวณทางเข้า 

ของกลุ่มบ้านปัจจุบันนี้ต้นกร่างได้ถูกโค่นไปหมดแล้วเพื่อใช้พื้นท่ีในการปลูก 

ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 กลุ่มกกหว้า	เป็นชื่อเรียกตามต้นไม้ใหญ่คือ	ต้นหว้า	ที่ขึ้นอยู่บริเวณทางเข้า 

และบริเวณของกลุ่มบ้าน	ลักษณะที่เด่นและสะดุดตาของต้นหว้าคือ	โคนต้น 

ที่มีขนาดใหญ่	ประกอบกับ	ค�าว่า	โคนต้น	ภาษาท้องถ่ิน	หรือ	ภาษาลาวเวียง	 

หมายถึง	กก	จึงเรียกชื่อกลุ่มบ้านนี้ว่า	“กกหว้า”	หรือโคนต้นหว้านั่นเอง

 กลุ่มหนองปลาดุก	กลุ่มบ้านน้ีอยู่ติดต่อกับกลุ่มกกหว้าและบางส่วนอยู่

บริเวณที่ราบลุ่ม	จากความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่าบริเวณนี้มีหนองน�้าและมีปลาดุก

ชุกชุม	จึงเรียกว่า	“กลุ่มหนองปลาดุก”
สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี



15

ประวัติและความเป็นมาของบ้านห้วยเปี่ยม	หมู่ที	่๒
	 ชาวบ้านท้องถิ่นดั้งเดิมอพยพมาจากเวียงจันทร์เช่นเดียวกับบ้านห้วยเปี่ยม

หมูท่ี	่๑	โดยมตีระกลูของนายจันทร์	ชยัดา	เป็นตระกลูแรก	ๆ 	ทีเ่ริม่เข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่ 

เดิมทีมีชื่อบ้าน	คือ	“บ้านห้วยแล้ง”	เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสูงกว่า 

พื้นที่อื่น	ๆ	น�้าไม่ท่วมและมีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง	ในช่วงหน้าแล้งน�้าจะแห้งมาก 

จึงเรียกว่า	“ห้วยแล้ง”	ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“บ้านห้วยเปี่ยม”	มีพื้นที่ติดกับ 

บ้านห้วยเปี่ยม	หมู่ที่	๑	แต่ด้วยลักษณะของการปลูกสร้างบ้านอยู่รวมกันเป็น 

กลุ่มบ้านนั้น	และเรียกชื่อกลุ่มบ้านตามที่ตั้งตามทิศทางต่าง	ๆ	นั้น	บ้านห้วยเปี่ยม	 

หมู่ที่	๒	จะมีชื่อเรียกขานเป็นที่รู้กันในระหว่างสองหมู่บ้านนี้เป็นอีกหลายกลุ่มบ้าน	

คอื	“กลุม่บ้านเหนอื”	และ	“กลุม่บ้านกลาง”	และด้วยลกัษณะการปกครองท่ีขยายตวั 

ตามจ�านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นจึงส่งผลให้กลุ่มบ้านที่อยู่บริเวณวัดเมืองใหม่	 

ก็อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่	๒	ด้วยเช่นเดียวกัน

	 จากค�าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า	มีศึกษาธิการอ�าเภอท่านหนึ่ง	ชอบมา 

กินเหล้าบ้านครูชม	ฉิมเล็ก	เน่ืองจากท�าเหล้ากินเองที่บ้าน	(เหล้าน�้าขาว)	และ 

มีรสชาติอร่อย	เมื่อเมาได้ที่ศึกษาธิการอ�าเภอท่านนี้เห็นว่าล�าห้วยไม่มีน�้า	จึงพูดว่า 

หมู่บ้านห้วยแล้งน้ีช่างแห้งแล้งเหลือเกินไม่มีน�้าด่ืมน�้าใช้	ควรเปลี่ยนช่ือมาเป็น	 

“บ้านห้วยเปี่ยม”	จะดีกว่าเพราะชื่อดีและเป็นสิริมงคลต่อไปจะได้มีน�้ากินน�้าใช้

อย่างอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งเหมือนในขณะนี้	ตั้งแต่นั้นมา	“บ้านห้วยแล้ง”	จึงได้	

เปลี่ยนชื่อมาเป็น	“บ้านห้วยเปี่ยม”	ประกอบกับ	“วัดห้วยแล้ง”	ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่	๒	

บ้านห้วยเปี่ยม	ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น	“วัดห้วยเปี่ยม”	ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๓	เป็นต้นมา	

เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้าน

	 ส�าหรับสถานที่ส�าคัญที่ ต้ังอยู ่ในพ้ืนที่บ ้านห้วยเปี ่ยม	หมู ่ ท่ี	๒	 ได้แก	่ 

วัดห้วยเปี่ยม	โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม	(ปัจจุบันได้ยุบเลิกแล้ว)	และหนองอีโล่ง	
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ประวัติและความเป็นมาของบ้านกกมะเกลือ	หมู่ที่	๓
	 ชาวบ้านท้องถิ่นดั้งเดิมอพยพมาจากเวียงจันทร์เช่นเดียวกับบ้านห้วยเปี่ยม

หมู่ที่	๑	และหมู่ที่	๒	ชื่อบ้านนี้เรียกตามลักษณะของต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่อย่าง 

หนาแน่น	คอื	ต้นมะเกลอื	และลกัษณะทีโ่ดดเด่น	คอื	โคนต้นมะเกลือทีม่ขีนาดใหญ่	 

จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า	“บ้านกกมะเกลือ”	ลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะพื้นท่ี

อุดมสมบูรณ์มีน�้าท่วมถึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพท�านา	และปลูกน้อยหน่า	

ปัจจุบันมีสถานที่ส�าคัญคือ	เป็นพื้นที่ตั้งของวัดป่าหวายทุ่ง	

ประวัติและความเป็นมาของบ้านป่าตาล	หมู่ที่	๔
	 ชาวบ้านท้องถิ่นดั้งเดิมอพยพมาจากเวียงจันทร์	 เช่นเดียวกับชาวบ้าน 

หมู่อื่น	ๆ 	เดิมทีมีชื่อบ้าน	คือ	“บ้านหนองเปลี้ย”	เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็น 

ที่ราบลุ่ม	และเป็นหนองน�้าขนาดใหญ่มีดินโคลน	ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเวลาเดินรู้สึก 

กะปลกกะเปลี้ย	อ่อนเพลีย	จึงได้เรียกชื่อ	บ้านหนองเปลี้ย	ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 

“บ้านป่าตาล” ตามลักษณะของภูมิประเทศที่มีต้นตาลขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น 

และตามชือ่ของต�าบลป่าตาลนัน่เอง	โดยมพีืน้ทีต่ดิกบับ้านป่าตาล	หมูท่ี	่๕	และเป็น

พื้นที่ตั้งของวัดป่าตาล

ประวัติและความเป็นมาของบ้านป่าตาล	หมู่ที่	๕
	 ชาวบ้านท้องถิ่นดั้งเดิมอพยพมาจากเวียงจันทร์	 เช่นเดียวกับชาวบ้าน 

หมู่อื่น	ๆ	เดิมทีมีชื่อบ้าน	คือ	“บ้านโม่งป่า”	หรือ	“บ้านม้องป่า”	หมายถึง	 

บ้านกลุ่มป่า	หรือ	บ้านที่อยู่ตรงป่า	เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ 

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“บ้านป่าตาล” ตามลักษณะของภูมิประเทศท่ีมีต้นตาล 

ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและตามชื่อของต�าบลป่าตาลนั่นเอง	

	 จากค�าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของบ้านป่าตาล	หมู่ที่	๕	ว่าเดิมทีชาวบ้าน 

หมู่ที่	๔	หมู่ที่	๕	ทั้งสองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเดียวกันตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณรอบ	ๆ	
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หลวงพ่อโตซ่ึงในขณะนัน้คือท่ีต้ังของ	“วดัป่าตาล”	ต่อมาพืน้ท่ีดงักล่าวได้มกีารสร้าง 

ค่ายป่าหวายขึ้น	จึงให้ชาวบ้านอพยพออกมาอยู่บริเวณรอบ	ๆ	ค่ายและได้จัดสร้าง 

วดัป่าตาลขึน้ใหม่ซ่ึงตัง้อยู	่ณ	หมูท่ี	่๔	ต�าบลป่าตาลในปัจจบุนั	และได้สร้างองค์พระ 

จ�าลองหลวงพ่อโตไว้ที่วัดป่าตาล	ณ	ที่แห่งใหม่	และส�าหรับองค์หลวงพ่อโต 

องค์ดั้งเดิมยังคงอยู่ในบริเวณของค่ายป่าหวายเช่นเดิม	

ประวัติและความเป็นมาของบ้านป่าหวายเก่า	หมู่ที	่๖
	 หมู่ที่	๖	น้ี	เรียกช่ือบ้านว่า	“บ้านป่าหวายเก่า”	เนื่องจากบริเวณดังกล่าว 

มีต้นหวายขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น	และเป็นที่ราบลุ่ม	เป็นหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง	

ของต�าบลป่าตาล	โดยมตีระกลูทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานเป็นตระกลูแรกเริม่คอื	ตระกูล

เจริญเลิศ	และตระกูลบุญเกิด	ซึ่งเป็นตระกูลที่อพยพมาจากนครเวียงจันทร์และ 

มีญาติอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี	โดยได้เดินทางมาเยี่ยมกันเป็นระยะ	ๆ	และได้น�า 

ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของญาติทางจังหวัดอุบลราชธานีมาแสดงที่ต�าบล 

ป่าตาล	ได้แก่	หมอล�าสี่เสา	ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านรวมไปถึงหมู่บ้านอ่ืน	ๆ	

ด้วยเช่นเดียวกัน

	 ส�าหรับสถานที่ส�าคัญที่ตั้งอยู ่ในพื้นท่ีบ้านป่าหวายเก่า	หมู ่ท่ี	๖	ได้แก่	 

วัดป่าหวายเก่า	สถานีรถไฟบ้านป่าหวาย	และค่ายวชิราลงกรณ์	

ประวัติและความเป็นมาของบ้านป่าหวายทุ่ง	หมู่ที	่๗
	 	ชาวบ้านท้องถิ่นด้ังเดิมอพยพมาจากเวียงจันทร์	 เช่นเดียวกับชาวบ้าน 

หมูอ่ื่นๆ	เดมิทมีีชือ่เรยีกว่า	“บ้านน้อย”	และ	“บ้านทุง่”	ทีเ่รยีกว่าบ้านน้อยเนือ่งจาก

มบ้ีานอยูเ่พยีงไม่กีห่ลงัคาเรอืนส่วนบ้านทุง่จะมบ้ีานเรอืนอยูต่ดิกบัชายทุง่นา	โดยมี 

ตระกูลที่มาตั้งถิ่นฐาน	คือ	ตระกูลม่านอ่อน	ตระกูลทาป้อม	ต่อมาท้ังสองหมู่บ้าน 

ได้รวมกันและได้เปลีย่นชือ่บ้านเป็น	“บ้านป่าหวายทุง่”	เนือ่งจากตัง้ชือ่เรยีกตามชือ่ 

วัดป่าหวายทุ่ง	และลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะและมีต้นหวายขึ้นอยู ่
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อย่างหนาแน่น	ซึง่ปัจจบุนันีย้งัคงมีต้นหวายขึน้อยูเ่ป็นแนวป่า	ให้เหน็บรเิวณหลงัวดั 

ป่าหวายทุ่งและพ้ืนที่ใกล้เคียง	นอกจากนี้ในพื้นท่ีของหมู่ที่	๗	บ้านป่าหวายทุ่งนี้	 

ยังเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนระดับปฐมศึกษา	ชื่อ	“โรงเรียนวัดป่าหวายทุ ่ง

ประชาบาล”	สอนในระดับ	ป.๑	-	ป.๔		เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว	มีครูใหญ่ชื่อ	 

ครูคุ้ม	ครูชมพู	ครูศรีไพร	ครูสงัด	ครูเสงี่ยม	ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะถูกน�้าท่วมเป็น

ประจ�าทกุปีจงึยบุโรงเรียนและไปเรยีนร่วมกบัโรงเรยีนพลร่มอนสุรณ์	มิตรภาพที	่๕๐	 

ส่วน	“โรงเรียนวัดป่าหวายทุ่งประชาบาล”	และ	“วัดป่าหวายทุ่ง”	(แห่งเดิม)	นั้น

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส�านักงานเทศบาลต�าบลป่าตาล	นั่นเอง	

ประวัติและความเป็นมาของบ้านพรมน�้าอบ	หมู่ที่	๘	 	
	 มีความแตกต่างจากหมูบ้่านอ่ืน	ๆ 	ในพืน้ทีต่�าบลป่าตาล	เนือ่งจากเป็นชาวบ้าน 

ดั้งเดิมอยู่ที่จังหวัดลพบุรี	ไม่มีภาษาท้องถิ่นเหมือนหมู่บ้านอื่น	ๆ 	เดิมทีมีชื่อเรียกว่า	 

“บ้านโพธิน์�า้อ้อม”	เนือ่งจากในอดีตมีการสร้างบ้านเรือนประมาณ	๑๐	หลงัคาเรอืน 

อยู่รอบ	ๆ 	ต้นโพธิ์ที่มีขนาดใหญ	่และมีบ่อน�้าถึงฤดูน�า้หลากน�้าจะมากและไหลผ่าน	 

ล้อมรอบต้นโพธิ์	ออกไปทางที่เรือจอด	 จึงเรียกบ้านโพธ์ิน�้าอ้อม	บ้างก็เรียก 

เป็น	“บ้านพรมน�้าอบ”	เนื่องจากเส้นทางที่ต้นโพธ์ิตั้งอยู่และมีน�้าล้อมรอบเป็น 

เส้นทางเดินของชาวบ้านที่จะเดินทางไปไหว้พระที่วัดพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	 

เมื่อเดินทางและอากาศร้อน	 จึงนั่งพักผ่อนและใช้น�้าบริเวณดังกล่าวล้างหน้า 

และตัวเพื่อคลายร้อน	และเรียกชื่อเป็น	“บ้านพรมน�้าอบ”	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 

ประกอบกับกรมศิลปกรได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า	บ้านพรมน�้าอบ	เน่ืองจากพื้นท่ี 

ของบ้านพรมน�า้อบ	เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นการดแูลของกรมศลิปกร	โดยมตีระกลูทีไ่ด้เริม่

เข้ามาตั้งถิ่นฐาน	ได้แก่	ตระกูลส�าเภาแก้ว	ตระกูลสายอิน	ตระกูลตุ้มเที่ยง	ตระกูล 

อบเพชร	ตระกูลมั่นดี	และตระกูลสร่ังวงศ์	ซึ่งชาวบ้านพรมน�้าอบแห่งนี้มีอาชีพ 

ในการท�านา	และนอกจากการท�านาแล้วยังมีอาชีพในการเล่นลิเกคณะต่าง	ๆ	 

ซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงมีผู้ที่เคยแสดงลิเกอยู่ในปัจจุบัน	
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	 สถานที่ส�าคัญในบ้านพรมน�้าอบ	ได้แก่	โบราณสถานป้อมชัยชนะสงคราม	

และประตูช่องกุฎิ	

ลาวเวียงบ้านป่าตาล
	 ต�าบลป่าตาล	มีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น	๘	หมู่บ้าน	โดย	หมู่ที่	๑	–	๗ 

ชาวบ้านดั้งเดิมมีภาษาท้องถิ่น	คือภาษาลาวเวียง	โดย	“ลาวเวียงบ้านป่าตาล” 

มีชื่อเรียกมาจากค�าว่า	“ลาวเวียง”	ได้แก่	ลาวเวียงบ้านห้วยเปี่ยม	หมู่	๑	และ 

หมู่	๒	ลาวเวียงบ้านกกมะเกลือ	หมู่	๓	ลาวเวียงบ้านป่าตาล	หมู่	๔	และหมู่	๕	 

ลาวเวียงบ้านป่าหวายเก่า	หมู่	๖	และลาวเวียงบ้านป่าหวายทุ่ง	หมู่	๗	ส�าหรับค�าว่า	

“บ้านป่าตาล”	มาจากค�าว่า	ต�าบลป่าตาล	

	 เนื่องจากบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวบ้านในพื้นท่ีต�าบลป่าตาลได้อพยพ 

มาจากนครเวียงจันทร์	ดังนั้น	จึงมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม

ชาติพันธุ์คือ	ภาษาลาวเวียง	ซึ่งปัจจุบันนี้ชาวบ้านในพื้นท่ีบางส่วนยังคงใช้พูดคุย

สื่อสารกันแต่นับวันจะลดน้อยลงเนื่องจากขาดการสืบทอดสู่ลูกหลานนั่นเอง	

	 การตัง้ถิน่ฐานบ้านเรือน	ในอดตีชาวต�าบลป่าตาลมักตัง้บ้านเรือนอยูบ่รเิวณ

ริมแม่น�้า	ล�าคลอง	ห้วย	หนอง	บึง	แต่บางส่วนก็ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณป่ารกทึบ	 

โดยการถางป่าเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและท�าการเกษตรกรรม	เลี้ยงสัตว์	โดย 

บ้านเรือนที่ปลูกสร้างในสมัยนั้นเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงไว้ส�าหรับเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้าน	

และส�าหรับพักผ่อนหรือท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	

	 จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู ้แก่ถึงการมาตั้งถิ่นฐานว่าชาวบ้านดั้งเดิม 

ในพื้นที่ต�าบลป่าตาลได้อพยพมาจากเวียงจันทร	์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันนี้	คร้ังสมัยที่เวียงจันทร์ถูกรุกรานจากพม่า	

ชาวบ้านบางส่วนได้หลบหนีมาตามแม่น�้าโขงและเข้ามาฝั่งประเทศไทย	บางส่วน 

ก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี	จังหวัดเลย	จังหวัดเพชรบูรณ์	จังหวัดราชบุรี	

บางส่วนก็เดินทางมาตามแม่น�้าเจ้าพระยามาอยู่ยังจังหวัดชัยนาท	และบางส่วน 
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ก็เดินทางมายังจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี	 โดยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น�้า

ล�าคลองเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม	อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	ซึ่งกลุ่มหนึ่งก็มา

ต้ังถิ่นฐานอยู่ท่ีต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	 จังหวัดลพบุรีแห่งนี้	จากการ 

ที่บรรพบุรุษได้อพยพมาจากเวียงจันทร์นั้น	จึงได้น�าวัฒนธรรมของชาวเวียงจันทร์ 

มาใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	ทั้งวัฒนธรรมทางด้านศาสนา	ความเชื่อ	 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณ	ีการละเล่น	การประกอบอาชีพ	รวมถึงวัฒนธรรมทางด้าน

ภาษา	(จากการเทียบเคียงส�าเนียงภาษาท้องถิ่นลาวเวียงบ้านโคกล�าพานมีส�าเนียง

ภาษาเดียวกับลาวเวียงบ้านป่าตาล)

	 ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว ่าชาวพื้นบ้านด้ังเดิมของต�าบลป่าตาลเป็นกลุ ่ม	

“ชาติพันธุ์ลาวเวียง”	และยังคงสืบเชื้อสายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
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ประเพณีส�าคัญของชาวต�าบลป่าตาล

	 ชาวต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมอืงลพบรุ	ีจังหวดัลพบรุ	ีเป็นกลุม่ชนทีม่คีวามเช่ือ 

ในรูปของศาสนาและอ�านาจเร้นลับเหนือธรรมชาติ	หรือภูตผีวิญญาณต่าง	ๆ	 

ผ่านพิธีกรรมและประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา	ซึ่งประเพณีเหล่านั้นสะท้อนให้เห็น

ถึงวิถีชีวิตและการผสมผสานความเชื่อทั้งพุทธศาสนา	พราหมณ์	และผี	ที่สืบทอด

มาตั้งแต่บรรพบุรุษ	ประเพณีที่น่าสนใจมีดังนี้

	 ๑.	 ประเพณีสารทลาว
	 “ประเพณีสารทลาว	หรือ	“สารทเดือน	๑๐”	จัดขึ้นในวันขึ้น	๑๕	ค�่า	 

เดือน	๑๐	(เดือนกันยายน	ของทุกปี)	โดยบรรพบุรุษเล่าสืบต่อกันมายังลูกหลาน	ว่า	 

ชาวบ้านในพ้ืนทีต่�าบลป่าตาล	หมูท่ี	่๑	–	๗	เดมิทไีด้อพยพมาจากเวยีงจนัทร์ประเทศ

ลาว	โดยมภีาษาท้องถิน่	คอื	“ภาษาลาวเวียง”	ซึง่ลาวเวยีงนีไ้ด้มปีระเพณสีารทลาว	

ซึง่เป็นความเชือ่ทางพทุธศาสนาและการท�าบญุอทุศิส่วนบุญกศุลไปให้กบับรรพบุรุษ

ที่ล่วงลับไปแล้ว	โดยในสมัยก่อนทุกบ้านจะท�าขนมกระยาสารทที่ท�าขึ้นเองเพื่อน�า

ไปท�าบุญในวันสารทลาว

 การประกอบพิธี / ความเชื่อ

	 ประเพณี	“สารทเดือน	๑๐”	หรือ	“สารทลาว”	เป็นความเช่ือทางพุทธ

ศาสนาในอดีตชาวบ้านมีอาชีพท�านา	เมื่อถึงเดือน	๑๐	ข้าวออกรวงตั้งท้องก็จะน�า
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มาต�าเป็นข้าวเม่าและท�าขนมกระยาสารท	ซึง่มส่ีวนประกอบท่ีได้มาจากผลผลติของ 

ชาวลาวเวยีง	ทัง้สิน้	ได้แก่	ถัว่	งา	ข้าวพอง	ข้าวตอกแตก	น�า้ตาลอ้อย	หรอืน�า้ตาลโตนด	 

ประเพณี	“สารทลาว”	มีความเชื่อว่า	บรรพบุรุษปู่	ย่า	ตา	ยาย	และญาติพี่น้อง 

ทีล่่วงลับไปแล้วจะถูกปล่อยตัวกลบัมายงัโลกมนษุย์	เพือ่มาขอส่วนบุญจากลกูหลาน 

แล้วจะกลบัไปยงัภพภมูใินวนัแรม	๑๕	ค�า่	เดือน	๑๐	ซึง่ถือเป็นคตแิละเช่ือสืบกนัมา

ว่า	ญาตทิีล่่วงลบัไปแล้ว	จะมโีอกาสได้กลบัรบัส่วนบญุจากญาตพิีน้่องทีย่งัมชีวีติอยู ่

ซ่ึงจะได้รบัส่วนบุญได้เตม็ทีแ่ละมโีอกาสหมดหน้ีกรรม	และได้ไปเกดิหรอืมีความสขุ 

โดยแต่ละบ้านจะท�ากระทงใบตองหรือภาชนะอื่น	ๆ	ส�าหรับใส่อาหารคาวหวาน 

ผลไม้	และขนมกระยาสารทใส่ถาดและเขียนชื่อผู้ท่ีล่วงลับ	หลังจากท่ีพระสงฆ์

ได้ท�าพิธีสวดมนต์และเรียกชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบุตรหลานก็จะน�ากระทงไปวางไว้

ท่ีบรรจุกระดูก	หรือเจดีย์ใส่อัฐิของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเรียกชื่อบุคคลเหล่านั้น 

ให้มารบัส่วนบญุกุศล	กินอาหารทีบุ่ตรหลานได้น�ามาท�าบุญให้ในวันสารทลาว

	 ๒.	 ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย
	 “ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย”	จัดขึ้นในวันสงกรานต์	หรือในวันขึ้นปีใหม่

ของไทยใน	เดือน	๕	(เดือนเมษายน	ของทุกปี)	โดยบรรพบุรุษเล่าสืบต่อกันมายัง 

ลูกหลาน	ว่าในวันสงกรานต์จะมีประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายและสรงน�้าพระ 

ซ่ึงเป็นความเชือ่สืบต่อกนัมาว่าการได้ก่อพระเจดย์ีทรายในวนัดงักล่าวจะท�าให้ชวีติ

มีแต่ความเจริญรุ่งเรื่อง

	 “ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย”	เป็นประเพณีส�าคัญประเพณีหนึ่งในช่วง

เทศกาลของชาวไทยและชาวลาว	ประเพณีนี้มีที่มาจากหลักฐานใน	พระไตรปิฎก

ทีก่ล่าวพรรณาถงึอานสิงส์ทีพ่ระโพธสัิตว์ก่อพระเจดย์ีทรายเพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา	 

ในพื้นที่ต�าบลป่าตาลนั้น	ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มี

ท่ีมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงโดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคต	ิ 

ความเชือ่เรือ่งเวรกรรมในพระพทุธศาสนา	มกีารก่อพระเจดีย์ทรายถวายวดัเพือ่น�า
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เศษดินทรายท่ีติดเท้าออกจากวัดไป	มาคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทราย	และเพื่อถวาย

เป็นพุทธบชูาให้เป็นกศุลอานสิงส์	และนอกจากประเพณเีพือ่เป็นพทุธบูชาแล้ว	ยงัเป็น

กุศโลบายของคนในอดีตให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพ่ือร่วมกันจัดประเพณี

รื่นเริง	เป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย	ปัจจุบันประเพณีนี ้

พบเพยีงในประเทศไทยและลาวเท่านัน้	โดยจดัในช่วงเทศกาลส�าคญัเป็นการเฉลมิฉลอง

การเปลี่ยนศักราช	เช่น	ในวันสงกรานต	์เป็นต้น	

	 การก่อพระเจดีย์ทราย	มคีวามเชือ่ว่า	นอกจากจะเป็นการขนทรายเข้าวดัแล้ว	 

ยงัมคีวามเช่ืออกีว่าจะท�าให้ผูท่ี้ก่อพระเจดีย์ทรายจะมแีต่ความสขุ	ความเจรญิรุ่งเรอืง

	 ๓.	 ประเพณีตักบาตรเทโว
	 “ประเพณีตักบาตรเทโว”	จัดข้ึนในช่วงวันเทศกาลวันออกพรรษา	 

ในวันแรม	๑	ค�่า	เดือน	๑๑	ซึ่งตรงกับช่วงสิ้นสุดการอยู่จ�าพรรษาเป็นเวลา	๓	เดือน 

ของภิกษุสงฆ์	ในทุก	ๆ	ปี	พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะถือเอาวันนี้เป็นวันส�าคัญ	 

จะร่วมกันท�าบุญตักบาตรโดยจัดพิธีเป็นพิเศษกว่าการท�าบุญตักบาตรท่ัวไป	 

เรียกการตักบาตรครั้งนี้ว่า	“ตักบาตรเทโว”	หรือ	การถวายบาตรพระภิกษุเนื่อง

ในโอกาสวันคล้ายวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส	์ 

และเป็นการท�าบุญท�ากุศลอุทิศให้แก่บรรพบุรุษ	บิดามารดา	ญาติพี่น้องท่ีล่วงลับ 

ไปแล้ว	เจ้ากรรมนายเวรและเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

	 ในวันแรม	๑	ค�่า	เดือน	๑๑	ชาวบ้านในพื้นท่ีต�าบลป่าตาล	จะจัดเตรียม

อาหารคาวหวาน	อาหารแห้ง	เพือ่ไปตักบาตรเทโว	ทีว่ดัต่าง	ๆ 	ในหมูบ้่านของตนเอง	 

ซ่ึงทางวดัและผูน้�าชุมชน	ชาวบ้านจะช่วยกนัจัดเตรียมตกแต่งรถ	หรอื	บุษบก	ส�าหรบั

ใช้ในพิธีตักบาตรเทโว	ซึ่งรถที่ใช้ในพิธีน้ันจะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด	และ 

พวงมาลยักระดาษซึง่เป็นพวงมาลยัทีใ่ช้ประดับในงานมงคลต่างๆ	เช่น	งานบวชพวง

มโหตร	หรอื	งานท�าบญุวนัเข้าพรรษา	งานท�าบญุวนัออกพรรษา	และมีความเช่ือกันว่า 

เป็นพวงมโหตรที่ใช้ในการบูชาพระพุทธเจ้า	วัดแต่ละวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูป 
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ที่คนในหมู่บ้านเคารพนับถือขึ้นประดิษฐานบนรถ	หรือ	บุษบก	พร้อมกับวางบาตร 

ไว้ด้านหน้าเปรียบเสมือนได้ใส่บาตรกับพระพุทธเจ้า	โดยจัดเป็นขบวนแห่น�าหน้า

แถวพระภิกษุสงฆ์	สามเณร	เพื่อรับบาตรจากญาติโยม	ซึ่งจะเดินเวียนเป็นวงกลม

จ�านวน	๓	รอบ	ในรอบแรกจะใส่บาตรข้าวสาร	รอบที่สองใส่บาตรด้วยขนมปังแห้ง	

ผลไม	้กล้วยไข่	ส้ม	ข้าวต้มมัด	เป็นต้น	และในรอบที่สามใส่บาตรด้วยข้าวสวย	โดย 

ทั้งสามรอบจะมีดอกไม้ธูป	เทียน	ใส่ในบาตรที่อยู่บนรถทั้งสามรอบ	

	 จากค�าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านกกมะเกลือ	หมู่ที่	๓	และบ้าน 

ป่าหวายทุ่ง	หมู่ที่	๗	ซึ่งท�าบุญร่วมกันที่วัดป่าหวายทุ่ง	เล่าว่าในอดีตในช่วงเทศกาล

วันออกพรรษา	ชาวบ้านจะช่วยกันกวน	“ข้าวทิพย์”	หรือข้าวที่กวนกับน�้าผึ้ง	 

โดยข้าวทิพย์นีจ้ะประกอบพธิกีวนขึน้ในวันข้ึน	๑๕	ค�า่	เดอืน	๑๑	ก่อนวนัออกพรรษา	 

๑	วัน	โดยจะต้องให้เด็กหญิงที่บริสุทธิ์นุ ่งขาว	ห่มขาว	ท�าหน้าที่กวนข้าวทิพย	์ 

จึงเป็นที่มาของการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านและวัดที่จะรวมกันจัดพิธ ี

กวนข้าวทิพย์เพื่อใช้ในการตักบาตรในวันตักบาตรเทโว	 ซ่ึงปัจจุบันประเพณี 

กวนข้าวทิพย์ได้เลือนหายไปจากหมู่บ้าน

	 ๔.	 ประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเม่าทอด
	 “ประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเม่าทอด”	จัดขึ้นในวันข้ึน	๑๕	ค�่า	เดือน	๑๒	โดย

บรรพบุรษุของชาวบ้านหมูท่ี	่๓	บ้านกกมะเกลอืและชาวบ้านหมูท่ี่	๗	บ้านป่าหวายทุง่	 

ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีมาตั้งแต ่

ในอดีตและสืบทอดสู่ลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน	โดยการทอดผ้าป่าข้าวเม่าทอดน้ี	

ชาวบ้านจะร่วมกันท�าข้าวเม่าในวันขึ้น	๑๔	ค�่า	เดือน	๑๒	และท�าการทอดผ้าป่า

ข้าวเม่าทอดในวันวันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๑๒	ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง	ประเพณี 

บญุผ้าป่าข้าวเม่าทอดนีจ้ะจดัขึน้ทีว่ดัป่าหวายทุง่	หมูท่ี	่๓	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมอืง

ลพบุรี	จังหวัดลพบุรีเท่านั้น	
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	 ประเพณ	ี“บญุผ้าป่าข้าวเม่าทอด”	เป็นความเช่ือทางพทุธศาสนาโดยในอดตี 

ชาวบ้านมีอาชีพท�านาปี	เมื่อถึงฤดูข้าวออกรวงต้ังท้องและมีลักษณะของเมล็ดข้าว 

ที่เป็นด�าเนิน	(ยังไม่แก่จัด)	ชาวบ้านแต่ละบ้านก็จะลงมือเก็บเกี่ยวข้าวดังกล่าว 

มารวมกันที่วัดเพ่ือท�าเป็นข้าวเม่าและร่วมกันต้ังเป็นกองผ้าป่าโดยท�าพิธีทอด

ผ้าป่าข้าวเม่าทอดถวายพระท่ีวัดป่าหวายทุ่ง	โดยมีความเชื่อว่าการที่ได้น�าผลผลิต 

ทางการเกษตร	คือ	ข้าวที่ได้จากการท�านาเป็นข้าวท่ีออกใหม่แล้วน�ามาท�าเป็น

ข้าวเม่าทอดถวายพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

และความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว

	 วัตถุดิบที่ใช้ในการท�าข้าวเม่า	มีส่วนประกอบต่างๆ	ได้แก	่ข้าวเม่า	กล้วยไข	่

มะพร้าวขูด	น�า้ตาลปีบ	ไข่ไก่	แป้งมัน	น�้ากะทิ	และแป้งข้าวเจ้า	

 ขั้นตอนการท�าข้าวเม่า	มีดังนี้	 เริ่มจากน�าข้าวเปลือกท่ีมีลักษณะเป็น 

ด�าเนินมาแช่น�้า	แล้วน�ามาต�าเลือกเปลือกข้าวออกเป็นข้าวเม่า	น�ามะพร้าวขูด 

มากวนเข้ากับน�้าตาลปีบ	และข้าวเม่าจนมีลักษณะนุ่มและเหนียวโดยใช้ไฟอ่อน	ๆ	 

น�ากล้วยไข่ลูกขนาดพอเหมาะ	ปลอกเปลือกออกแล้วห่อด้วยข้าวเม่าที่กวนไว	้ 

น�าแป้งข้าวเจ้าละลายน�้าแล้วน�ากล้วยที่ห่อด้วยข้าวเม่าลงชุบแล้วทอดจนเหลือง

กรอบแล้วน�าขึ้นพักไว้	น�าน�้าหัวกะทิผสมกับแป้งมัน	น�้าตาลทราย	เกลือ	ไข่ไก่	 

ตีผสมรวมกันแล้วน�ามาโรยทอดฝอยในกระทะให้เหลืองกรอบแล้วตักมาโรยบน

ข้าวเม่าที่ทอดไว้	แล้วจัดตั้งเป็นกองผ้าป่าข้าวเม่าทอดถวายพระในวันขึ้น	๑๕	ค�่า	

เดือน	๑๒	(วันลอยกระทง)	ณ	วัดป่าหวายทุ่ง	ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา	

ในปัจจุบันประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเม่าทอดยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธ์ลาวเวียง 

ให้สืบไป
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	 ๕.	 ประเพณีเลี้ยงศาลเจ้าพ่อสอน	เจ้าพ่อสาย
	 “ประเพณีเลี้ยงศาลเจ้าพ่อสอน	เจ้าพ่อสาย”	จัดขึ้นในวันอังคารของเดือนยี่	

กับเดือน	๖	(เดือนมกราคม	และเดือนพฤษภาคม	ของทุกปี)	จะจัดขั้นปีละ	๒	ครั้ง	 

โดย	บรรพบุรุษเล่าสืบต่อกันมายังลูกหลาน	ว่า	ชาวบ้านในพื้นท่ี	ต�าบลป่าตาล	 

หมู่ที่	๑	–	๒	บ้านห้วยเปี่ยม	มีความเชื่อในการด�าเนินชีวิตในเรื่องของการนับถือ

เจ้าพ่อสอน	เจ้าพ่อสายซึ่งคอยปกปักรักษาคนในครอบครัว	และคนในหมู่บ้านให้

แคล้วคลาดจากอนัตรายต่าง	ๆ 	และบนบานขอพรและส่ิงท่ีต้องการแล้วสมปรารถนา

จงึได้สร้างศาลเจ้าพ่อสอนเจ้าพ่อสายไว้เพือ่ประกอบพธีิเครารพบูชา	โดยตัง้อยูท่ีห่มู่	

๑	บ้านห้วยเปี่ยม	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	บริเวณใกล้กับ 

หนองอีโล่งในหมู่บ้านห้วยเปี่ยม

	 “ประเพณีเลี้ยงศาลเจ้าพ่อสอน	เจ้าพ่อสาย”	เป็นความเช่ือของชาวบ้าน 

ในเรื่องการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	การนับถือเจ้าพ่อสอน	เจ้าพ่อสาย	ในการดูแล 

ปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้พ้นจากอันตราย	ทุกข์ภัยต่าง	ๆ	และจากสิ่งอวมงคล	

โดยในวันอังคารของเดือนยี่	กับเดือน	๖	ชาวบ้านหมู่ท่ี	๑	–	๒	บ้านห้วยเปี่ยม

แต่ละครัวเรือนจะท�าขนมบัวลอย	หรือ	ขนมปรากิม	เหล้าขาว	ดอกไม้	ไปเลี้ยงศาล 

เจ้าพ่อสอน	เจ้าพ่อสาย	โดยน�าไปวางไว้รอบ	ๆ 	ศาล	แล้วเจ้าพ่อจะมร่ีางทรงถอืดาบ	 

ปืน	ซึ่งท�าด้วยก้านมะพร้าวถือเป็นอาวุธประจ�ากายของเจ้าพ่อเดินรอบศาลจ�านวน	

๓	รอบ	ระหว่างเดินก็จะมีการร้องร�าแตรวงเพื่อความสนุกสนาน	และถ้าบ้านใคร 

มีเคราะห์เจ้าพ่อจะใช้ดาบชี้ไปที่ถาดใส่ของไหว้และให้เจ้าของบ้านน�าออกมาท�า 

พธิรีดน�า้มนต์	นอกจากนัน้หากใครบนบานกจ็ะได้ในสิง่ท่ีปรารถนาและจะน�าสิง่ของ

มาแก้บนตามที่ได้ขอไว้	โดยสิ่งที่ชาวบ้านนิยมน�ามาแก้บน	ได้แก่	ไก่ต้ม	หัวหมู	 

เหล้าขาวและแตรวง	หรือ	กลองยาว	ตามความเชื่อและศรัทธาของชาวบ้าน
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	 ๖.	 ประเพณีเลี้ยงศาลปู่ตา
	 	ศาลปูต่า	ต้ังอยูบ่รเิวณหลงัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลป่าตาล	หมูท่ี	่๖	 

ต�าบลป่าตาล	ปรับปรุงเมื่อวันที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๙	โดยชาวบ้านป่าหวายเก่า	

มีความเช่ือว่า	การไหว้ศาลปู่ตาจะปกปักรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข	ปัดเป่า

อนัตราย	เช่น	เวลาน�า้ท่วมกจ็ะช่วยให้ท่วมไม่มากนัก	มนี�า้กนิน�า้ใช้อดุมสมบูรณ์	เวลา

ฝนตกฟ้าแรงมาก	ๆ	ปู่ตาก็จะช่วยปัดเป่าให้พายุเบาลง	การไหว้ศาลปู่ตาจะไหว้กัน 

เดือน	๓	กับเดือน	๖	โดยชาวบ้านจะมารวมตัวกัน	อาหารที่ใช้ก็จะมีต้มไก่ป่า	ขนม	

ส่วนใครทีจ่ะแก้บนกจ็ะน�าเอาของแก้บนมาร่วมในการไหว้ด้วย	โดยจะมีผูน้�าในการ

ท�าพิธีไหว	้ส�าหรับการไหว้ปู่ตาในช่วงเดือน	๖	จะท�าพิธีก่อนฤดูกาลท�านาเพื่อความ

เป็นสิริมงคลในการท�านาให้ได้ผลดี

	 ๗.	 ประเพณีเลี้ยงศาลเจ้าพ่อขุนศรี-เจ้าแม่บุญมี
		 ศาลเจ้าพ่อขุนศรี	-	เจ้าแม่บุญมี	ตั้งอยู่บริเวณหมู่	๗	ต�าบลป่าตาล	ฝั่งคลอง 

ชลประทาน	สร้างมาตั้งแต่รุ ่นปู่ย่าตายาย	กว่า	๑๐๐	ปีมาแล้ว	มีเรื่องเล่าถึง 

ความศักดิ์สิทธิ์ว่า	ในสมัยก่อนมีการขุดคลองชลประทานได้ว่าจ้างรถแม็คโครเพื่อ 

ขุดดนิ	เม่ือรถแม็คโครขบัไปใกล้ศาลแต่ไม่เหน็ว่ามศีาลอยู	่จึงท�าให้เครือ่งยนต์ระเบิด

ทั้งสองคัน	

ภาพศาลปู่ตา
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	 ส� าห รับอาหารที่ ชาวบ ้ าน 

ป่าหวายทุ ่งหมู ่ที่ 	 ๗	 ได้น�ามาไหว้ 

ศาลเจ้าพ่อขนุศรี	–	เจ้าแม่บญุม	ีคอื	ไก่

ทีเ่ลีย้งไว้	จ�านวน	๔	ตวั	น�ามาถวาย	เมือ่

ถวายเสรจ็แล้วกจ็ะน�าไปต้มให้สกุและ

น�ามาถวายเจ้าพ่อขนุศร	ี–	เจ้าแม่บุญมี	 

อีกครั้งหนึ่ง	

	 ๘.	 ประเพณีเลี้ยงศาลเจ้าพ่อขุนไกร
	 ศาลเจ้าพ่อขุนไกร	ต้ังอยู่หมู่	๓	บ้านกกมะเกลือ	บริเวณบ้านนายสมจิต	 

ทาบุตร	เรื่องเล่าจากความเชื่อของชาวบ้านถึงความศักดิ์สิทธ์ของเจ้าพ่อขุนไกรว่า	 

มีชาวบ้านปีนขึ้นไปตัดไม้ไผ่บริเวณใกล้ๆ	กับศาลเจ้าพ่อขุนไกร	ซึ่งอยู ่สูงกว่า 

ศาลของท่านโดยไม่ได้บอกกล่าวหรือขออนุญาตจึงตกลงมา	การไหว้เจ้าพ่อขุนไกร	 

จะไหว้ในเดอืนยี	่หรอื	เดอืน	๒	ส�าหรับอาหารทีช่าวบ้านน�ามาไหว้ศาลเจ้าพ่อขุนไกร 

คือ	ไก่ต้ม	ซึ่งในอดีตจะเป็นไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้น�ามาถวาย	

ภาพศาลเจ้าพ่อขุนศร	ี–	เจ้าแม่บุญม	ี 

ภาพศาลเจ้าพ่อขุนไกร
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	 ๙.	 ประเพณีท�าบุญกลางบ้าน
	 “ประเพณที�าบญุกลางบ้าน”	หรอื	“บญุเดือน	๖”	จดัขึน้ในช่วงกลางเดอืน	๖	 

(เดือนพฤษภาคม	ของทุกปี)	ชาวบ้านทั้ง	๘	หมู่บ้าน	จะร่วมกันท�าบุญตามกลุ่ม

บ้านของตนเอง	โดยบรรพบุรุษเล่าสืบต่อกันมายังลูกหลานว่า	ประเพณีการท�าบุญ

กลางบ้าน	เป็นความเช่ือของคนโบราณเกีย่วกบัการด�าเนนิชีวติและการขับไล่สิง่ไม่ดี 

สิ่งอวมงคลออกจากบ้านเรือนและหมู่บ้าน	โดยแต่ละหมู่บ้านจะคัดเลือกสถานท่ี 

ที่เป็นจุดกึ่งกลางของหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ

	 ชาวบ้านแต่ละครวัเรอืนจะน�าถงั	หรือ	ตะกร้าใส่ทราย	หญ้าคา	(หรือหญ้ากศุะ 

ซึ่งเป็นหญ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา	โดยพราหมณ์	 ช่ือโสตถิยะ	 

ถือ	หญ้าคามา	๘	ก�า	และได้ถวายก�าหญ้าทั้ง	๘	นั้นต่อพระพุทธองค์	พระองค์ทรง

รบัไว้แล้วน�าไปปเูป็นอาสนะส�าหรบัประทบันัง่ทีโ่คนต้นไม้ใหญ่	ทีท่รงผจญกบักเิลส

เป็นครั้งสุดท้าย	หญ้าคา	หญ้าที่เป็นประดุจบัลลังก์อันพระพุทธองค์ประทับนั่ง

ตรัสรู้ส�าหรับหญ้าคาท้ัง	๘	ก�า	มีค�าอธิบายว่า	เปรียบกับ	มรรค	๘	อันเป็นหนทาง

ปฏิบัติเพ่ือให้พ้นทุกข์นั่นเอง)	ดอกไม้	ธูป	เทียน	ขวดใส่น�้า	สายสิญจน์	น�าไปต้ัง 

รวมกนัแล้วมีพธิสีวมมนต์ในช่วงเยน็เป็นเวลา	๓	วนัตดิต่อกนั	ระหว่างพระสวดมนต์ 

ชาวบ้านก็จะตีฆ้องเป็นระยะ	ๆ	วันที่	๔	จะเป็นพิธีท�าบุญเล้ียงพระในตอนเช้า	 

ภาพประเพณีท�าบุญกลางบ้าน
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ซึ่งแต่ละบ้านจะน�าอาหารคาวหวานมาถวายพระ	และจะน�ากระจาดใส่อาหารคาว	

หวาน	ขนมจนี	ข้าวขาว	ข้าวแดง	และป้ันดินเหนียวเป็นรูปคน	และสัตว์ต่าง	ๆ 	ท่ีเลีย้งไว้ 

ในบ้าน	โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ทีใ่ช้ในการประกอบอาชพี	เช่น	ววั	ควาย	ใส่รวมกนั 

ในกระจาด	เมื่อพระสวดมนต์แล้วก็จะน�ากระจาด	หรือตะกร้าใส่ของดังกล่าว

มารวมกันแล้วน�าไปทิ้งท้ายหมู่บ้าน	โดยมีคนจุดคบไฟไล่ตาม	ถือเป็นความเช่ือ 

ในการคับไล่ภูตผีออกจากบ้านเรือนและหมู่บ้านของตนเอง	จากนั้นจะน�าทราย 

ไปโรยรอบ	ๆ	บ้าน	น�าหญ้าคา	ดอกไม้ไปปักไว้ที่ชายคาบ้าน	และน�าสายสิญจน์ 

ผูกมักรอบชายคาบ้านเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามารบกวนคนในบ้าน	และได้ 

ถือปฏิบัติเป็น	“ประเพณีท�าบุญกลางบ้าน”	มาจนถึงทุกวันนี้	

		 ๑๐.	ประเพณีการไหว้ม้าประทีปหรือการไต้หางประทีป
		 “ม้าประทีป”	หรือ	“ไต้หางประทีป”	จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา	ขึ้น	๑๔	-	

๑๕	ค�า่	เดอืน	๑๑	และแรม	๑	ค�า่	เดอืน	๑๑	(เดือนตลุาคมของทุกปี)	ซึง่จดัตดิต่อกนั 

เป็นระยะเวลา	๓	วัน	โดยบรรพบรุุษเล่าสบืต่อกนัมาสูล่กูหลานว่า	ประเพณีม้าประทปี 

เป็นความเช่ือของคนโบราณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	ม้าประทีปเป็นสัตว์พาหนะ

ของพระพทุธเจ้า	เมือ่ถงึวนัออกพรรษาม้าประทปีจะลงมาจากสวรรค์	เพือ่ให้ชาวบ้าน 

ภาพประเพณีไต้หางประทีป
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ได้กราบไหว้บูชาและขอพรให้กับตนเองและครอบครัว	บ้างก็เชื่อกันว่าม้าประทีป

จะน�าพาพรต่าง	ๆ	ที่ขอและดอกไม้	ธูปเทียนไปกราบบูชาพระพุทธเจ้าบนสวรรค์	

	 ในช่วงวันออกพรรษา	วัดแต่ละวัดในพื้นที่ต�าบลป่าตาล	จะท�าม้าประทีป

โดยใช้ต้นกล้วยท�าเป็นตัวม้า	หางท�าด้วยก้านมะพร้าวหรือก้านกล้วย	ตั้งไว้บริเวณ

วัดเมื่อเวลาพลบค�่าของวันขึ้น	๑๔	-	๑๕	ค�า่	เดือน	๑๑	และแรม	๑	ค�่า	เดือน	๑๑	

ชาวบ้านก็จะน�าดอกไม้	ธูป	เทียน	ไปกราบไหว้ขอพรตามความเช่ือท่ีเล่าสืบต่อกัน

มาและได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณี	“ม้าประทีป”	โดยที่วัดห้วยเปี่ยมยังคงอนุรักษ์

ประเพณ	ี“การไหว้ม้าประทีป”	หรือ	“ไต้หางประทีป”	มาถึงทุกวันนี้
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 ชาวต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	มีวิถีชีวิตที่สอดคล้อง

กับธรรมชาติในสังคมเกษตรกรรมจึงเกิดภูมิปัญญาที่มาจากการพ่ึงพิงธรรมชาติ	

สามารถสรุปภูมิปัญญาของชาวต�าบลป่าตาลได้ดังนี้

	 ๑.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
 ๑.๑ นางขันทอง วงษ์ค�าภา 

	 เกิดวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๔๘๔	

	 เป็นบุตรของ	นายแม้น	ท่านท	ี

	 และนางนาค	ท่านที	

	 ที่อยู่	๑๙	หมู่ที่	๓	ต.ป่าตาล	

	 อ.เมือง	จ.ลพบุรี

	 จบการศึกษา	ป.	๔	จากโรงเรียน

	 วัดนาค	จ.พระนครศรีอยุธยา
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ภาพการสานพัด 

สศ
ว.เ
ทพ
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รี
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 นางขนัทอง วงษ์ค�าภา	เป็นผูส้งูอายใุนหมูบ้่าน	ซึง่หลงัจากประกอบอาชพี 

ขายไข่มาแล้ว	๑๕	ปี	ก็อยู่บ้านเฉย	ๆ	เกิดความคิดอยากหางานอดิเรกท�า	จึงคิด 

สานพัด	และท�าเป็นอาชีพมาอย่างต่อเน่ือง	ซึ่งการสานพัดเป็นอาชีพท่ีถ่ายทอด 

มาจากบรรพบุรุษ	ประกอบอาชีพสานพัดมาตั้งแต่รุ ่นปู ่ย่า	ตายาย	ท�าใช้เอง 

ในครัวเรือนและท�าเพื่อแจกจ่ายเพื่อนบ้าน	ซึ่งในปัจจุบัน	การสานพัดมีการย้อมส	ี 

มีหลายลาย	หลายรูปทรง	มีด้ามถือเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน	ปัจจุบัน 

นางขันทอง	รับสานพัดเพื่อส่งจ�าหน่ายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพการสานพัด

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี
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 ๑.๒ นายแสวง วงษ์ค�าภา

	 เกิดวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๔๗๕	๒๔๘๔	

	 เป็นบุตรของ	นายยา	วงษ์ค�าภาและนางศร	ีวงษ์ค�าภา	

	 ที่อยู่	๑๙	หมู่ที่	๓	ต.ป่าตาล	อ.เมือง	จ.ลพบุรี

	 จบการศึกษา	ป.	๔	จาก	โรงเรียนวัดป่าหวายทุ่ง

	 นายแสวง	วงษ์ค�าภา	 เป็นผู ้สูงอายุที่เกิดในต�าบลป่าตาล	ซึ่งหลังจาก 

ประกอบอาชีพท�านา	พร้อมทั้งเรียนรู้การจักรสานเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง	ๆ	มา 

ตัง้แต่เดก็	ในสมยันัน้	มกีารจักรสานอปุกรณ์เพือ่ใช้สอยในชวีติประจ�าวนั	เช่น	กระด้ง	

ตะกร้า	กระบุง	ไม้กวาด	ไซดักปลา	เป็นต้น	โดยปัจจุบันมีการประยุกต์การจักรสาน 

ให้เหมาะกบัการใช้งานเพ่ิมขึน้และสามารถจักรสานผลติภัณฑ์เพือ่น�าส่งออกจ�าหน่าย

ในสถานที่ต่าง	ๆ	และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้อีกด้วย	

ภาพการจักสาน

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี



40

	 ๒.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและยาพื้นบ้าน
 ๒.๑ นายยอด เมืองสุวรรณ์ 
	 เกิดวันที	่๑๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๑๑	
	 เป็นบุตรของ	นายอรุณ	และ	นางทองสุข	เมืองสุวรรณ์	
	 ที่อยู่	๑๑	หมู่ที่	๗	ต.ป่าตาล	อ.เมือง	จ.ลพบุรี
	 จบการศึกษา	ม.	๖	จาก	การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี
		 ในสมัยโบราณยาแผนปัจจุบันนั้นหายาก	และการไปรักษาตามโรงพยาบาล
เป็นไปอย่างยากล�าบากเนื่องจากมีข้อจ�ากัดในเรื่องการเดินทาง	การคมนาคม	 
ยาสมนุไพรจงึมคีวามส�าคญัมากเมือ่เวลามผีูเ้กดิอาการเจบ็ป่วยต่าง	ๆ 	ข้ึนในหมูบ้่าน	
และในปัจจุบันการใช้ยาปฏิชีวนะบางอย่างก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับร่างกาย
 สรรพคุณ/การรักษา 
	 นายยอด	เมืองสุวรรณ์	เป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้าน	
โดย	ได้รับใบประกอบวชิาชพีแพทย์แผนไทย	สาขา	เภสัชกรรมไทย	และจบหลักสตูร
การนวดแผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุข	โดยน�าพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นยา
รักษาโรคต่าง	ๆ	และใช้ในการนวดประคบเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อย	ซึ่งได้ปลูก
และน�าสมุนไพรต่าง	ๆ	เช่น	รางจืด	บรเพชร	แห้วหมู	ไพร	ขมิ้น	ดีปรี	ทองพันชั่ง	
ว่านเฒ่าหนังแห้ง	ฟ้าทะลายโจร	มาใช้ในการรักษาแพทย์แผนไทย	และได้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาสู่เด็ก	เยาวชนและประชาชนที่สนใจ	นอกจากนั้นนายยอด	เมืองสุวรรณ์	
ยังได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปูนา	เพื่อสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพอาชีพเลี้ยงปูนาภาพภูมิปัญญาด้านสมุนไพร

สศ
ว.เ
ทพ
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รี
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	 ๓.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
 ๓.๑ นางประดิษฐ์ ภู่ปรางค์ 
	 เกิดวันที่	๔	มกราคม	๒๔๙๒
	 เป็นบุตรของ	นายหวด	และนางพัน	ทาบุตร	
	 ที่อยู่	๑๙	หมู่ที่	๓	ต.ป่าตาล	อ.เมือง	จ.ลพบุรี
	 จบการศึกษา	ป.	๔	จาก	โรงเรียนวัดป่าหวายทุ่ง
	 นางประดิษฐ์	ภู่ปรางค์	 เป็นผู้สูงอายุที่เกิดในต�าบลป่าตาล	ซึ่งหลังจาก
ประกอบอาชพีท�านา	กไ็ด้เรยีนรูก้ารประกอบอาหารคาวหวานต่าง	ๆ 	จากบรรพบรุษุ
มาตั้งแต่เด็ก
	 ในสมัยน้ันได้มกีารท�าขนมหวานแบบพืน้บ้านเพือ่รบัประทานและนยิมน�าไป
ท�าบุญใจงานบุญต่าง	ๆ	เช่น	ขนมบัวลอยสมุนไพร	ถั่วแปบ	ตะโก้	ข้าวเหนียวเปียก 
ขนมตาล	ขนมต้ม	เป็นต้น	และได้อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันและได้ถ่ายทอดเป็น

ภูมิปัญญาด้านการท�าขนมไทย	สู่คนรุ่นหลังสืบไป

ภาพภูมิปัญญาด้านการท�าขนมไทย

สศ
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 ๓.๒ นางพัด หอลัดดา 

	 เกิดวันที	่๑๐	กรกฎาคม	๒๔๘๔	

	 เป็นบุตรของ	นายสุ่ม	อ้วนศรี	และนางมะลิ	อ้วนศรี

	 ที่อยู่	๓๓/๒	หมู่ที่	๑	ต.ป่าตาล	อ.เมือง	จ.ลพบุรี

	 จบการศึกษา	ป.	๔	จาก	โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดลพบุรี

	 นางพัด	หอลัดดา	 เป็นผู ้สูงอายุในพ้ืนที่ต�าบลป่าตาล	 ได้เรียนรู ้การ 

ประกอบอาหารคาวหวานต่าง	ๆ	จากบรรพบุรุษมาตั้งแต่เด็ก	ในสมัยนั้นได้มีการ 

ท�าอาหารคาวแบบพื้นบ้านเพื่อรับประทานและนิยมน�าไปท�าบุญในงานบุญต่าง	ๆ	 

คือ	ห่อหมกหน่อไม้	ซึ่งเป็นพืชผักที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่	หากินง่ายในสมัยนั้น	 

ในอดีตห่อหมกหน่อไม้จะไม่ใช้ใบตองจะปรุงส่วนผสมต่าง	ๆ	ลงในหม้อ	เรียกว่า	

“หมกหม้อหน่อไม้”	ส่วนผสมก็ไม่มีกะทิและหมู	ต่อมาได้มีการดัดแปลงสูตรและ 

รูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยมาขึ้น	โดยการน�าใบตองมาห่อเพื่อความสวยงาม	และ 

มีกลิ่นหอมของใบตอง	และสะดวกในการรับประทานหรือน�าไปท�าบุญหรือเป็น

ของฝาก

	 โดยมีส่วนผสมคือ	หน่อไม้รวกดิบเผาไฟแล้วน�ามาขูดเป็นเส้นแล้วน�าไปต้น	

กะทิ	ข้าวเบือ	ปลาร้า	พริกแกงเผ็ด	น�้าใบย่านาง	เนื้อหมูสามชั้น	ใบยอ	ใบแมงลัก	

และเรียกว่า	“ห่อหมกหน่อไม้”	และยังเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมรับประทานกันมา

จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้	สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี
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ภาพห่อหมกหน่อไม้สศ
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	 ๔.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรม	บายศรีสู่ขวัญ	
 ๔.๑ นายจ�าลอง สนามทอง 
	 เกิดวันที	่๑๘	ธันวาคม	๒๔๘๑	
	 เป็นบุตรของ	นายเปีย	และนางนอง	สนามทอง
	 ที่อยู่	๒๖/๒	หมู่ที่	๗	ต.ป่าตาล	อ.เมือง	จ.ลพบุรี
	 จบการศึกษา	ป.	๔	จาก	โรงเรียนวัดป่าหวายทุ่ง	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดลพบุรี
	 นายจ�าลอง	สนามทอง	 เป็นผู ้สูงอายุในพ้ืนท่ีต�าบลป่าตาล	ได้เรียนรู  ้
การบายศรีสู่ขวัญจากบรรพบุรุษ	โดยมีความเชื่อว่าเป็นการเรียกขวัญและก�าลังใจ 
ให้กับชาวบ้านให้หายจากอาการเจ็บป่วย	หรือการเดินทางมาจากท่ีอื่นก็มีการ 
เรียกขวัญให้มาอยู่กับตัว	และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้รับการสู่ขวัญ	 
โดยมีพิธีกรรมประกอบด้วยการจัดท�าบายศรีที่ท�าจากใบตอง	ไข่ไก่ต้ม	ถั่ว	งา	 
ข้าวต้มมัด	ด้ายสายสิญจน์ส�าหรับให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผูกข้อมือเพื่อท�าพิธีเรียกขวัญให้กับ

ชาวบ้าน	ลูกหลาน	หรือผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน

ภาพบายศรีสู่ขวัญ

สศ
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งานศิลปะประจ�าท้องถิ่น	

	 “พวงมโหตร”	เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานสืบต่อกันมา	พวงมโหตรเป็นสิ่งที ่

ชาวบ้านประดิษฐ์ขึ้นโดยได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือจดจ�ามาจาก 

ช่างฝีมือพื้นบ้าน	มีการสืบทอดการท�ามารุ่นสู่รุ่น	โดยเป็นความเช่ือของบรรพบุรุษ

ปฏบิตัสืิบดต่อกนัมาว่าการท�าพวงมโหตรนี	้จะท�าขึน้เพือ่ใช้ประดบัตกแต่งบ้าน/วดั	 

ในงานบุญ	งานบวช	งานแต่งงาน	พิธีมงคล	งานประเพณีทางวัฒนธรรมต่าง	ๆ	เช่น	

ประเพณีสงกรานต	์เพื่อให้งานมีความสวยงามน่ามอง	

 การประกอบพิธี / ความเชื่อ

	 การท�าพวงมโหตร	เป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้ประดิษฐ์ข้ึนมาแต่สมัยโบราณเป็น

ภมูปัิญญาท้องถิน่ท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบรุุษ	ช่างฝีมือพืน้บ้าน	เพือ่จะน�ามาใช้แขวน 

ประดับตกแต่งในงานบุญ	หรือ	พิธีมงคลต่าง	ๆ	เช่น	น�ามาใช้ประดับรถที่ใช้ในพิธ ี

ตักบาตรเทโวในช่วงเทศกาลออกพรรษา	พิธีทอดกฐิน	ผ้าป่า	งานบวช	งานแต่งงาน 

ซ่ึงท�าจากกระดาษแก้ว	หรือ	กระดาษว่าว	น�ามาตัดเป็นพวงมาลยัสสีนัต่าง	ๆ 	สวยงาม	

โดยมีความเชื่อกันว่าการท�าพวงมโหตรนี้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า	และในปัจจุบันนี ้

ในหมู่บ้านมีน้อยคนนักที่สามารถท�าพวงมโหตรนี้ได้

 

สศ
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ภาพการท�าพวงมโหตร

สศ
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สถานที่ส�าคัญในต�าบลป่าตาล

	 ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมอืงลพบรุ	ีจงัหวดัลพบรุ	ีเป็นอกีชมุชนหนึง่ของจงัหวดั

ลพบุรีที่มีสถานที่ส�าคัญที่น่าสนใจหลายแห่ง	ดังนี้

	 ๑.	 ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล
	 	 ที่ตั้ง	๑๒/๓	หมู่	๗	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	

	 	 โทร	๐๖๑-๗๖๑-๘๕๓๐

 ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล	จัดตั้งข้ึนเพื่ออนุรักษ์	ฟื้นฟ	ู

สบืสาน	วฒันธรรม	ประเพณขีองชาวลาวเวยีงป่าตาลให้คงอยูแ่ละให้เป็นทีรู่จ้กัของ

ประชาชนโดยทั่วไป
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ภาพการท�ากิจกรรมศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล
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	 ๒.	 พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ
	 	 ที่ตั้ง	กรมรบพิเศษที่	๑	ค่ายวชิราลงกรณ์	หมู่	๖	บ้านป่าหวายทุ่ง	

	 	 ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	

 พพิธิภณัฑ์ทหารรบพเิศษ	แห่งนี	้เป็นแหล่งรวบรวมประวตัศิาสตร์ทางทหาร	

และวรีกรรมของทหารรบพเิศษ	ทีไ่ด้เสยีสละเลอืดเนือ้และชีวติ	เพือ่ปกป้องเอกราช

ของชาต	ิและเพือ่เป็นการยกย่องเชดิชเูกยีรติทหารรบพเิศษให้อนชุนรุน่หลงัได้ยดึถอื	

เป็นแบบอย่างของความเสียสละต่อไป

ภาพการท�ากิจกรรมศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล

ภาพพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ 
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	 ๓.	 ป้อมชัยชนะสงคราม
	 ป้อมชยัชนะสงคราม	เป็น	๑	ใน	๗	ป้อม	ทีส่ร้างขึน้ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์

มหาราช	ด้วยพระองค์ทรงต้องการให้ลพบุรีเป็นราชธานแีห่งที	่๒	ของกรงุศรอียธุยา	

จึงได้โปรดฯ	ให้สร้างประตูเมืองด้วยอิฐ	สร้างป้อมเป็นมุมแหลมยื่นออกจากคันดิน	

และจากก�าแพงเมืองห่างกันเป็นระยะ	ๆ 	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	๗	ป้อม	(๑.	ป้อมท่าหิน 

๒.	ป้อมท่าโพธ์ิ	๓.	ป้อมวัดเชิงท่า	๔.ป้อมบริเวณหลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย	 

๕.	ป้อมวัดมเหศวร	๖.	ป้อมชัยชนะสงคราม	๗.	ป้อมประตูชัย)	

	 ป้อมชัยชนะสงคราม	ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าลพบุรี	ที่หมู่ที	่๘	บ้านพรมน�้าอบ 

ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	ปัจจุบันอยู ่ในความดูแลของ

ส�านักศิลปากร	๔	ลพบุรี	และกรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

ของชาติในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	๕๓	หน้า	๙๐๓-๙๐๕	เมื่อวันท่ี	๒	สิงหาคม	

พ.ศ.	๒๔๗๙

ภาพป้อมชัยชนะสงคราม	
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	 ๔.	 ประตูช่องกุด
 ประตูช่องกุฎิ	ตั้งอยู่ที่บ้านพรมน�้าอบ	หมู่ที่	๘	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมือง 
ลพบุรี	 จังหวัดลพบุรี	ประตูช่องกุฎิ	 เป็นประตูระบายน�้าชั้นในสมัยสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช	ตั้งอยู่ในคูเมือง	สร้างเมื่อประมาณปี	พ.ศ.	๒๒๐๘	-	๒๒๒๐	
มีลักษณะคล้ายปากจั่นแต่ขนาดใหญ่กว่า	เป็นประตูท่ีสร้างข้ึนส�าหรับก้ันน�้าและ
ระบายน�า้ระหว่างคูเมอืงกบัแม่น�า้ลพบรุ	ีชาวบ้านเรยีกประตแูห่งนีว่้า	ประตชู่องกุฎ	ิ
กรมศลิปากรประกาศขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานของชาต	ิตามประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา	เล่ม	๕๓	ตอนที่	๒๔	เมื่อวันที่	๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๗๙	ปัจจุบันอยู่ใน
ความดูแลของส�านักศิลปากร	๔	ลพบุรี

ภาพประตูช่องกุด

	 ๕.	 ท่าเรือจอด	/คลองบางปี่
 “ท่าเรือจอด”	ตั้งอยู่บริเวณหมู่	๓	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัด
ลพบุรี	ในอดีตเป็นท่าเรือส�าคัญในคลองบางปี่ซึ่งเป็นคูเมืองเก่าชั้นในสุด	ท่าเรือ 
แห่งน้ีใช้ส�าหรับขนส่งสินค้าและน�าสินค้าออกสู่ตลาดทั่วไป	เช่น	เส้นทางน�้าไปสู่
จังหวัดสระบุร	ีพระนครศรีอยุธยา	โดยมีเรือสินค้าเดินทางมาทางแม่น�า้ลพบุรี	ผ่าน 
เข้ามาทางคลองบ้านพรมน�้าอบ	หมู่ที่	๘	และมาจอดที่ท่าเรือจอด	โดยเรือสินค้า 
จะแวะจอดทีท่่าเรอืจอดแห่งนีเ้พือ่ให้ชาวบ้านได้ไปซือ้	–	ขายสนิค้าต่าง	ๆ 	กบัพ่อค้า	

โดยสินค้าที่น�ามาค้าขายกันในสมัยนั้น	ได้แก่	หม้อ	ไห	กระทะ	น้อยหน่า	เป็นต้น
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	 ปัจจุบันมีประชาชนได้ก่อสร้างบ้านเรือนปิดทางน�้าและคลองเดิมซ่ึงเป็น
คูเมืองเก่าชั้นใน	(คลองบางปี่)	ประกอบกับมีวัชพืชขึ้นอยู่เต็มล�าคลองแห่งนี้ท�าให้
ไม่สามารถเดนิเรอืได้เหมือนในอดตีทีผ่่านมา	และประกอบกบัการคมนาคมทางบก 
ได้มีความเจริญและมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	 ในปัจจุบันได้เรียกชื่อว่า	 

“ซอยท่าเรือจอด”	(ตั้งอยู่บริเวณหลังหมู่บ้านเหมราชในปัจจุบัน)	

	 ๖.	 สถานีรถไฟป่าหวาย
	 สถานีรถไฟบ้านป่าหวาย	เป็นสถานีรถไฟชั้น	๓	ของทางรถไฟสายเหนือ	 
ตั้งอยู่ที่	บ้านป่าหวายเก่า	หมู่ที่	๖	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี	ห่างจาก
กรุงเทพ	๑๒๗.๔๔	กม.	ประวัติการก่อสร้างไม่แน่ชัดน่าจะสร้างเมื่อสมัยรัชการที่	๖	

เพราะรถไฟสายแรกของไทยคือสาย	กรุงเทพ-นครราชสีมา

ภาพท่าจอดเรือ

ภาพสถานีรถไฟบ้านป่าหวาย
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	 ๗.	 หนองอีโล่ง	บ้านห้วยเปี่ยม
 หนองอีโล่ง	ตั้งอยู่บริเวณหมู่	๑	-	๒	บ้านห้วยเปี่ยม	เดิมทีช่ือ	หนองหลง	
เนื่องจากเป็นป่ารกทึบ	เข้าไปแล้วเกิดหลงทาง	มีข้าง	ม้า	และสัตว์ป่ามากินน�้า 
บริเวณหนองน�้าน้ีเป็นจ�านวนมาก	เป็นหนองน�้าขนาดใหญ่	ต่อมาได้เรียกชื่อเป็น	

“หนองอีโล่ง”	เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่โล่งแจ้งจากเมื่อก่อน 

ภาพหนองอีโล่ง

	 ๘.	 วัดห้วยเปี่ยม	
	 วัดห้วยเป่ียม	ต้ังอยู่เลขท่ี	๗๐	บ้านห้วยแล้ง	หมูท่ี่	๑	–	๒	บ้านห้วยเป่ียม	ต�าบล
ป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย	มีที่ดินตั้งวัด 
เนื้อที่	๑๐	ไร	่อาณาเขต	ทิศเหนือยาว	๒๐๒	เมตร	ติดต่อกับก�าแพงถนนติดต่อกับ 
ที่มีที่ธรณีสงฆ์	ทิศใต้ยาย	๑๙๙	เมตร	ติดต่อกับที่ดินของนายน้อย	ทาบุตร	ทิศ
ตะวันออกยาว	๘๒	เมตร	ติดต่อกับที่ดินของนางบุ่น	คล่องแคล่ว	ทิศตะวันตกยาว	
๘๖	เมตร	ติดต่อกับที่ดินของนายสมพงษ	์รัตนะ	มีที่ธรณีสงฆ์๑	แปลง	เนื้อที	่๕	ไร่
	 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง	อาคารเสนาสนะต่าง	ๆ 	มี	อุโบสถกว้าง	๖.๖๐	เมตร 
ยาว	๑๖.๕๐	เมตร	สร้าง	พ.ศ.	๒๕๐๐	โครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็	ศาลาการเปรยีญ 
กว้าง	๑๑	เมตร	ยาว	๑๗	เมตร	สร้าง	พ.ศ.	๒๕๑๙	เป็นอาคารคอนกรีต	๒	ช้ัน 
ยาว	๑๕.๒๐	เมตร	สร้าง	พ.ศ.	๒๕๐๔	เป็นอาคารไม้	ส�าหรบัปชูนยีวตัถ	ุมพีระประธาน 
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ในอุโบสถ	๑	องค์	ในศาลาการเปรียญ	๑	องค์	พร้อมด้วยพุทธรูปต่าง	ๆ	อีก	๓	องค์	
ที่หอสวดมนต์มีพระประธาน	๑	องค์	และพระพุทธรูปอื่นอีก	๓	องค์
	 วัดห้วยเปี่ยม	สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๑๖	เดิมมีนามว่า	
“วัดห้วยแล้ง”	เน่ืองจากมีล�าห้วยอยู่ห่างจากวัดประมาณ	๕๐๐	เมตร	ถึงฤดูร้อน
หน้าแล้งน�า้จะแห้งขอด	จึงเรยีกชือ่บ้านและวดัว่า	“ห้วยแล้ง”	ถงึปี	พ.ศ.	๒๔๘๓	ได้
เปลี่ยนนามใหม่เป็น	“วัดห้วยเปี่ยม”	เพื่อให้มีความหมายดีขึ้น	ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาวันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๕	เขตวิสุงคามสีมากว้าง	๔๐	เมตร	
ยาว	๖๐	เมตร	โดยในอดีตมีพระภิกษุอยู่จ�าพรรษาปีละ	๔	รูป	สามเณร	๑	รูป	ที่วัด
มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ด้วย	ชื่อ	โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม	เป็น
อาคารไม้ชั้นเดียว	ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว

	 ๙.	 วัดป่าหวายทุ่ง	
	 วัดป่าหวายทุ่ง	ตั้งอยู่เลขที่	๙๒	บ้านป่าหวายทุ่ง	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมือง
ลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย	มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่	๗	ไร่	๑	งาน	 
๖๕	ตารางวา	โฉนดเลขที่	๓๙	อาณาเขต	เทศเหนือ	๔๔	วา	๒	ศอก	ติดต่อกับ
ที่ดินของทางราชการทหาร	ทิศใต้ยาว	๔๗	วา	๒	ศอก	ติดต่อกับที่ดินของนางแสง	 
และนายไสว	ทิศตะวันออกยาว	๖๒	วา	ติดต่อกับที่ดินของนายวันดี	ทิศตะวันตก

ยาว	๖๗	วา	ติดต่อกับที่ดินของ	นายภุมมา	มีที่ธรณีสงฆ์	๑	แปลง	เนื้อที่	๑๐	ไร่

ภาพวัดห้วยเปี่ยม
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	 พ้ืนที่วัดตั้งเป็นที่ราบลุ่ม	อาคารเสนาสนะต่าง	ๆ	มีศาลาการเปรียญกว้าง	 

๒๐	เมตรสร้างข้ึนเพ่ือ	พ.ศ.	๒๕๑๖	เป็นอาคารไม้	หอสวดมนต์กว้าง	๒๐	เมตร	 

ยาว	๒๑	เมตร	สร้างขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๖	เป็นอาคารไม้	กุฏิสงฆ์	จ�านวน	๔	หลัง	

เป็นอาคารไม้และคร่ึงตึกครึ่งไม้ตามแบบปูชะนีวัตถุ	มีพระพุทธรูปขนาดต่าง	ๆ	

จ�านวน	๕	องค์

	 วัดป่าหวายทุ ่ง	สร้างขึ้นเป็นวัดนับต้ังแต่	พ.ศ.	๒๓๖๙	ตั้งอยู ่ ท่ีบ้าน 

ป่าหวายทุ่ง	หมู่ที่	๗	ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส�านักงานเทศบาลต�าบลป่าตาล	มีผู้ร่วม

ด�าเนินการสร้างวัด	ได้แก่	นายโก่น	พวงเปลี้ย	นายปาน	พวงเปลี้ย	เดิมมีที่ดิน	๗	ไร่	

ต่อมา	นายน้อย	นางอ่อน	พวงเปลี้ย	บริจาค	๓	ไร่	ที่ตั้งเดิมอยู่ติดต่อกับอาณาเขต

ชลประทานมักถูกน�า้ท่วมเป็นประจ�า	มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการอยู่ที ่

วัดนี้ด้วย	ชื่อโรงเรียนวัดป่าหวายทุ่งประชาบาล	ตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๘๑	เปิดสอน 

ในระดับ	ป.๑	–	ป.๔	ปัจจุบันโรงเรียนได้ยุบเลิกการเรียนการสอนแล้วและมาเรียน 

ที่โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์	มิตรภาพท่ี	๕๐	แทนเนื่องจากสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม 

น�้าท่วมขังอยู่เป็นประจ�า	จึงเป็นสาเหตุให้วัดป่าหวายทุ่งได้ย้ายมาตั้งอยู่	ณ	บ้าน 

กกมะเกลือ	หมูท่ี	่๓	ทีอ่ยูปั่จจบุนั	ได้รบัพระราชทานวสิงุคามสมีา	วันที	่๒๗	สงิหาคม	

๒๕๒๗	เขตวิสุงคามสมีากว้าง	๒๙	เมตร	ยาว	๔	เมตร	ในอดตีมพีระภกิษอุยูจ่�าพรรษา	

ปีละ	๖	รูป	ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม	พ.ศ.	๒๔๖๙	

ภาพวัดป่าหวายทุ่ง
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เกจิดังต�าบลป่าตาล
พระอธิการเภา	ส�วโร	พระเกจิแห่งวัดป่าหวายทุ่ง

 

 

	 พระอธิการเภา	ส�วโร	(หลวงปู่เภา	

ส�วโร)	ถือก�าเนิดเมื่อ	วันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	

๒๔๔๘	ตรงกับวันศุกร์	แรม	๕	ค�่า	เดือน	

๓	ปีมะเส็ง	เป็นบตุรของพ่อนยุ	แม่ส	ีบญุม ี

เกิดที่บ้านโนน	ต�าบลโนนเมือง	อ�าเภอ

อาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีพี่น ้อง 

ทัง้หมด	๑๐	คน	คนทีห่นึง่	คณุแม่นาง	บุญมี	 

คนที่สอง	คุณพ่อเคน	บุญมี	 คนท่ีสาม	 

คุณพ่อบุตร	บุญม	ีคนที่สี่	คุณพ่อสิงห์	บุญมี	 

คนที่ห้า	คุณพ่อสอน	บุญมี	คนที่หก	คุณพ่อด่อน	บุญมี	คนที่เจ็ด	คุณแม่ป้อง	บุญมี	 

คนที่แปด	หลวงปู่เภา	ส�วโร	(บุญมี)	คนที่เก้า	คุณแม่เพ็ง	มงคลเคหา	คนท่ีสิบ	 

คุณแม่สุด	กุลสุวรรณ

	 เมื่ออายุได้	๖	ปี	บิดามารดา	ได้พาครอบครัวอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที ่

บ้านหัวทุ่ง	ต�าบลหัวทุ่งอ�าเภอพล	จังหวัดขอนแก่น

 การศึกษา

	 เมื่ออายุได้	๘	ปี	ได้เข้าศึกษาหัดเขียนหนังสือท่ีวัดมาลัยจันทร์	บ้านหัวทุ่ง	

ต�าบลหัวทุ่ง	โดยมีพระอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้สอน

 การบรรพชา

	 หลวงปู่เภา	ส�วโร	ได้บรรพชาเมื่ออายุ	๑๘	ปี	ตรงกับวันที่	๑๓	เมษายน	พ.ศ.	
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พ.ศ.	๒๔๗๑	ที่วัดมาลัยจันทร์	บ้านหัวทุ่ง	มีพระครูบางเป็นพระอุปัชฌาย์

 การอุปสมบท

	 หลวงปู่เภา	ส�วโร	ได้อุปสมบทเมื่อวันที่	๑๘	พฤษภาคม	๒๔๗๑	 ท่ีวัด

ประทุมวัน	ต�าบลเพ็กใหญ่	อ�าเภอพล	จังหวัดขอนแก่น	โดยมีพระครูคลี	 เป็น

พระอุปัชฌาย์	จากนั้นหลวงปู่เภา	ส�วโร	ได้เดินทางไปศึกษามูลกระจายท่ีจังหวัด

อุบลราชธานีเป็นเวลาหลายปี	และกลับมาจ�าพรรษาท่ีวัดมาลัยจันทร์	บ้านหัวทุ่ง	 

ต�าบลหัวทุ่งอีกครั้งหนึ่ง	และได้น�าชาวบ้านสร้างกุฏิสงฆ์และศาลาการเปรียญ	 

มีลูกศิษย์มาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเป็นจ�านวนมาก	จนถึงปี	พ.ศ.	๒๔๘๑	 

หลวงปู่เภา	ส�วโร	ได้เดินทางจากวัดมาลัยจันทร์	บ้านหัวทุ่ง	มาจ�าพรรษาอยู่ที่วัด

ป่าหวายทุ่ง	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	โดยได้น�าลูกศิษย์	ภิกษุ

สามเณรตลอดจนชาวบ้านร่วมกันสร้างกุฏิสงฆ์และศาลาการเปรียญ	และจัดตั้ง

โรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๕	ซึ่งการศึกษาปริยัติธรรมเริ่มเจริญรุ่งเรือง

ขึน้ตามล�าดบั	มลีกูศิษย์ทัว่สารทศิมาขอศึกษาปรยิติัธรรม	จนบางพรรษาไม่มีกฏุสิงฆ์

พอที่จะรองรับศิษย์ได้	หลวงปู่เภา	ส�วโร	ได้น�าศิษย์เหล่านั้นไปฝากยังอารามอื่น 

ที่มีการศึกษาต่อไป

 การศึกษาธรรม 

 	 สอบนักธรรมชั้นตรีได	้เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๐

 	 สอบนักธรรมชั้นโทได้	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๒

 	 สอบนักธรรมชั้นเอกได้	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๓

 งานศึกษา 

	 ได้รับแต่งตั้งเป็น	ครูสอนปริยัติธรรม	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๑

 การปกครอง

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหวายทุ่ง	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๕

 การเผยแพร่

	 ได้รับแต่งตั้งเป็น	ครูอบรมศีลธรรม	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๖
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 งานสาธารณูปการ 

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๙

 การด�ารงต�าแหน่ง 

	 ๑.	 เป็นเจ้าคณะต�าบลป่าตาล	–	โคกล�าพาน	เมือ่	๑	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๐๑

	 ๒.	 เป็นพระอุปัชฌาย์	เมื่อ	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๐๒

	 ๓.	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบประโยคธรรมสนามหลวง	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๒

	 ๔.	 ได้เข้ารับการศึกษาและส�าเร็จการศึกษา	จากโรงเรียนพระสังฆาธิการ

ส่วนภูมิภาค	แผนกอบรม	เป็นรุ่นที่	๑	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๔

 พรรษา 

	 รวมบรรพชาและอุปสมบทได้	๖๗	พรรษา	และได้จ�าพรรษาวัดป่าหวายทุ่ง

เป็นระยะเวลา	๕๒	พรรษา

 อาการอาพาธ 

	 หลวงปู่เภา	ส�วโร	ได้ล้มป่วยด้วยโรคชรา	เป็นเวลา	๔	ปี	ได้เข้ารับการรักษา

โรงพยาบาลหลายครั้ง	จนถึงวันที่	๒๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๓๓	เวลา	๑๕.๒๒	นาฬิกา	

หลวงปู่เภา	ส�วโร	ก็ได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ	

	 หลวงปู่เภา	ส�วโร	เป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด	เป็น 

พระนักพัฒนามีความอุตสาหะวิริยะอดทนอย่างสูงส่ง	 เป็นท่ีนับถือแก่พระภิกษุ	

สามเณร	และเคารพรักใคร่ของประชาชนโดยทั่วไป

 วัตถุมงคล 

	 หลวงปูเ่ภา	ส�วโร	นอกจากท่านจะเป็นพระนกัพฒันาแล้ว	ท่านยังเป็นพระเกจ ิ

ชื่อดังที่ลูกศิษย์ให้ความเคารพนับถืออย่างแพร่หลายในเรื่องของความศักดิ์สิทธ์ิ	 

การสร้างวตัถมุงคลต่าง	ๆ 	โดยในช่วง	พ.ศ.	๒๕๑๔	ท่านได้จดัท�าเสือ้ยนัต์	ลกัษณะคล้าย 

เสื้อกั๊ก/เสื้อวินมอร์เตอร์ไซค์)	มีความเชื่อว่ามีพุทธคุณอยู่ยงคงกระพันธ์มีเรื่องเล่า 

กันว่าภรรยาหลวงใช้มีดฟันภรรยาน้อย	ผลปรากฏว่าฟันไม่เข้า	จึงมีความเชื่อกันว่า 

สาเหตุที่ฟันไม่เข้าเพราะภรรยาน้อยได้ใส่เสื้อยันต์ของหลวงปู่เภา	ส�วโร	ไว้นั้นเอง
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 เหรียญหลวงปู่เภา ส�วโร

 เป็นวตัถมุงคลทีบ่รรดาลกูศษิย์ให้ความเคารพนบัถอือย่างแพร่หลายในเรือ่ง

ของพุทธคุณ	ความศักด์ิสิทธิ์ฟันแทงไม่เข้าโดยได้จัดสร้างเหรียญหลวงปู่เภาข้ึน	

จ�านวนหลายรุ่น	แต่ขอกล่าวถึงการสร้างเหรียญหลวงปู่เภา	รุ่นที่	๑	พอสังเขป	ดังนี้	

	 เหรียญรุ่นที่	๑	สร้างขึ้นเมื่อ	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๔	 ซ่ึงบนเหรียญได้ใช้ชื่อว่า	 

“วัดทุ่งสังวราราม”	สาเหตุที่ใช้ชื่อว่า	“วัดทุ่งสังวราราม”	เนื่องจากช่วงปี	พ.ศ.	

๒๕๑๔	ได้มีการย้ายวัดป่าหวายทุ่งจากเดิมตั้งอยู่ที่บริเวณส�านักงานเทศบาลต�าบล

ป่าตาล	(ปัจจุบัน)	มาสร้างใหม่	ณ	บริเวณบ้านกกมะเกลือหมู่	๓	ในปัจจุบัน	มี 

ความคดิเหน็จากผู้เฒ่าผูแ้ก่และชาวบ้านว่าเมือ่เราย้ายวดัมาสร้างใหม่แล้วกเ็ปลีย่น

ชื่อวัดจากเดิมชื่อ“วัดป่าหวายทุ่ง”	 เปลี่ยนเป็น	“วัดทุ่งสังวราราม”	พร้อมกับ 

ได้จดัท�าเหรยีญหลวงปูเ่ภา	ส�วโร	รุน่	๑	ขึน้มา	โดยใช้ชือ่	“วดัทุง่สงัวราราม”	จากนัน้ 

ทางคณะกรรมการวัดได้ท�าหนังสือเสนอกรมศาสนา	เพื่อขอเปลี่ยนช่ือวัด	แต่ผล

ปรากฏว่า	ทางกรมศาสนาไม่อนุมัติให้มีการเปลี่ยนชื่อจึงต้องใช้ช่ือตามเดิมคือ 

วัดป่าหวายทุ่ง	ดังนั้นจึงท�าให้เหรียญหลวงปู่เภา	ส�วโร	รุ่น	๑	ท่ีสั่งจัดท�าไปแล้ว 

จึงเป็นชื่อ	“วัดทุ่งสังวราราม”	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๑๔

	 จากน้ันก็ได้มีการสร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญ	รูปหล่อ	และผ้ายันต์	 

หลวงปู ่เภา	ส�วโร	ขึ้นอีกในรุ ่นต่อมาตามโอกาสส�าคัญต่าง	ๆ	ที่ทางวัดจัดขึ้น 

เพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ได้น�าไปเคารพบูชาตามความเชื่อและความเลื่อมใสศรัทธา 

ที่มีต่อหลวงเภา	ส�วโร	นั่นเองสศ
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ลาวเวียงในประเทศไทย

 ลาวเวียง เป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่ได้รับการจ�าแนกอยู่ในกลุ่มชนชาติลาวลุ่ม  

ซึ่งหมายถึงกลุ่มลาวอื่น	ๆ	เช่น	ลาวครั่ง	ลาวพวน	และลาวโซ่ง	 ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

ราบต�่า	มีรูปแบบทางเศรษฐกิจในลักษณะพี่งพาตนเองด้วยวิถีทางการเกษตร	

เช่น	การเพาะปลูก	เลี้ยงสัตว์	และหัตถกรรม	โดยแต่ละชาติพันธ์จะมีอัตลักษณ ์

ที่แตกต่างกันออกไป	(จตุพล	อังศุเวช,	๒๕๕๕,หน้า	๒๕)	โดยค�าเรียก	ลาวเวียง	 

เป็นเพราะชาวลาวกลุ่มนี้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	ค�าว่า	“ลาว”	ไม่ได้แปลว่า	คน	เฉย	ๆ	หากแต่หมายความถึง	 

“ชนผู้เป็นนาย”	ข้อสังเกตน้ีได้มาจาก	การพิจารณานามกษัตริย์ของอาณาจักร 

เงนิยาง	มคี�าว่าลาวน�าหน้าทกุพระองค์	เริม่ต้ังแต่ลาวจก	ลาวเก้าแก้ว	ลาวเลา	ลาวต้น 

	เรื่อยลงมาทั้งหมดกว่า	๓๐	ลาว	ยุคหลังจึงค่อยเปลี่ยนมาใช้	ขุน	น�าหน้ากษัตริย์	

	 ลาวเวียง	 เป็นช่ือเรียกกลุ่มชนที่มีการย้ายถิ่นฐานจากเมืองเวียงจันทน์	

สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว	เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย	ตั้งแต่สมัย

กรงุธนบรีุ	มกีารโยกย้ายครัง้ใหญ่ในสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น	ตรงกบัรชัสมยัสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุครั้งนี้เป็นผลเนื่องจากการก่อกบฏของเจ้าอนุวงศ์  

ใน พ.ศ. ๒๓๖๙	เมือ่การต่อสูส้ิน้สดุลง	และกรงุเทพฯ	ได้รบัชัยชนะ	พระบาทสมเดจ็

พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หวั	มพีระราชประสงค์ให้กวาดต้อนผูค้นจากเมอืงเวยีงจนัทน์และ
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หัวเมืองไกล้เคียงกลับมามากที่สุด	เพราะหากให้เวียงจันทน์ตั้งเป็นบ้านเมืองเพื่อ

ช่วยดูแลและเกลี้ยกล่อมหัวเมืองลาวต่าง	ๆ	ให้สวามิภักดิ์ต่อกรุงเทพฯ	นั้น	อาจจะ

ไม่มีผู้ที่จะไว้ใจให้ดูแลได้	ท�าให้กลุ่มชาวลาวเมืองเวียงจันทน์และหัวเมืองใกล้เคียง 

ถูกกวาดต้อนส่งลงมาหลายครัง้	มกีารอพยพเข้ามาเองกม็บ้ีาง	ถูกส่งไปยงัเมอืงต่าง	ๆ  

	ในเขตหัวเมืองชั้นใน	ในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับบ้านเกิด	ตั้งถิ่นฐาน

ท�ามาหากินในพื้นที่ต่าง	ๆ	โดยอยู่รวมกลุ่มกับชาวลาวที่มาอยู่ก่อน	เพื่อง่ายต่อการ

ควบคมุดแูล	อกีทัง้หวัเมืองเหล่านีย้งัอยูไ่กลจากแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัเดมิ	ท�าให้การหลบ

หนีเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	จนเกิดเป็นชุมชนที่ขยายใหญ่ขึ้น	ก่อประโยชน์แก่

ส่วนกลางทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

	 ในช่วงเวลานั้นระบบเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การท�า 

สนธิสัญญาเบาว์ร่ิง	ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดย 

เปลีย่นจากการผลติเพือ่การยงัชีพเป็นการผลติเพือ่ส่งออก	โดยเฉพาะการเพาะปลูก 

ข้าว	การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ีส่ง

ผลต่อการโยกย้ายถิ่นของประชากร	เนื่องจากรัฐต้องการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อ 

ความต้องการของตลาด	ชุมชน	หลายแห่งต้องโยกย้ายถ่ินฐานไปยังบริเวณท่ีมี 

ความอดุมสมบูรณ์กว่า	ในช่วงเวลาน้ันมหีลายชมุชนทีเ่หน็ว่าทีด่นิของตนไม่อดุมสมบรูณ์

หรอืไม่เพยีงพอต่อการท�าเกษตรกรรม	จงึโยกย้ายไปหาทีด่นิถิน่ฐานใหม่	ตัง้ชมุชนใหม่

ในพืน้ทีห่่างไกลออกไป	รวมถงึความต้องการตดิตามหาญาตพิีน้่องท่ีพลัดพรากจากกัน	

ซึง่อพยพมาตัง้ถิน่ฐานก่อนหน้ากลุม่ของตน	และในทางกลบักนัมบีางชมุชนทีม่ทีีด่นิ

อดุมสมบูรณ์	แต่ถกูรุกไล่จากผูท้ีม่าใหม่	ท�าให้ต้องอพยพย้ายถ่ินออกไปและหาพืน้ที่

ที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนใหม่

	 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	๒๔๗๕	บ้านเมืองเผชิญภาวะ

สงครามและภาวะเศรษฐกิจถดถอย	รัฐบาลจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	พยายาม

รักษาเสถียรภาพบ้านเมืองด้วยมาตรการต่าง	ๆ	รวมถึงการส่งเสริมความเป็นไทย	

โดยเฉพาะเรื่องภาษาที่ให้เปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยภาคกลางเป็นภาษาหลักเพื่อ

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี



61

แสดงถึงความเป็นไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจ�าชาติ	ภาษาท้องถิ่นได้รับผลกระทบ

จากนโยบายชาตินิยม	กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาถิ่นเป็นของตนเองก็ได้รับผลกระทบ	 

ในช่วงเวลาน้ันพบว่ามคีนลาวในหลายพืน้ทีรู่ส้กึว่าการพดูภาษาลาวไม่สอดคล้องกบั

วฒันธรรมประจ�าชาติและความทันสมยั	มชีาวลาวจ�านวนไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ที่พ่อหรือแม่แต่งงานกับคนไทยมาก่อนหน้านี้เริ่มเปลี่ยนมาพูดภาษาไทยและปรับ

เปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นไทย	ภายหลัง	พ.ศ.๒๕๐๐	เมื่อระบบ

เศรษฐกจิแบบทนุนยิมขยายตวัอย่างรวดเรว็และต่อเนือ่งตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	รัฐบาลพัฒนาความเจริญและสร้างทางหลวงจากเมืองใหญ่ไปสู ่

หมูบ้่านชนบท	ส่งเสรมิอตุสาหกรรมการเกษตร	ชมุชนได้รบัความเจรญิและเกดิการ 

ขยายตัว	มีการขยายหมู่บ้านและแยกบ้านไปตามทางหลวงหรือเขตท่ีมีความเจริญ	

ซ่ึงนับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	ในหลายจังหวัดทั้งสระบุรี	ลพบุรี	สุพรรณบุร	ี

ราชบุรี	เพชรบุรี	ฯลฯ	ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตและประเพณีก็ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้า

กับความทันสมัยและมีค่านิยมที่เน้นความศิวิไลซ์	

	 จากการอพยพโยกย้ายและการต้ังถ่ินฐานชัดเจน	บนแผ่นดินท่ีไม่คุ้นเคย	

ท�าให้ชาวลาวเวียงต้องปรับตัวในระบบการด�าเนินชีวิตแบบใหม่	แต่ก็ท�าให้เกิด

ความรู้สกึถงึความเป็นคนในกลุม่ชาติพนัธ์เดียวกนั	จนสามารถธ�ารงรกัษาวฒันธรรม	

ประเพณี	บ้านเรือนและภาษาได้อย่างน่าสนใจ

	 ภาษา
	 ภาษาลาวเวียงเป็นภาษาในตระกูลไท-กระได	ซึ่งเป็นตระกูลภาษาที่มี 

ความส�าคญัมากตระกลูหนึง่ในภมูภิาคอาเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ใช้สือ่สารครอบคลมุ

พื้นที่บริเวณประเทศไทย	ลาว	เมียนมาร	์แคว้นอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

อินเดีย	เวียดนามเหนือ	และทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน	มีการเรียกขานต่างกันไป

ตามชื่อเผ่าพันธุ์	หรือตามที่ชาติอื่นใช้เรียก	เช่น	ภาษาชาน	(Shan)	ในเมียนมาร์	

ภาษาไทย	(Thai)	ในประเทศไทย	และภาษาลาว	(Laos)	ในประเทศลาว	ภาษาถิ่น
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ตระกูลไทย	ที่ใช้พูดในประเทศไทย	นอกจากภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาราชการแล้ว	 

ยังมีภาษาไทยอื่นอีกมากมาย	อันมีกลุ่มที่ส�าคัญกลุ่มหนึ่ง	ได้แก	่ภาษาลาว	(Laos)	 

ที่ใช้กันมากแถบตะวันออกเฉียงเหนือของไทย	และที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง	ๆ	

ในภาคกลางและภาคตะวนัออก	เช่น	จงัหวดัลพบรุ	ีสพุรรณบรุ	ีนครปฐม	นครนายก	

ปราจีณบุรี	ชลบุรี	และฉะเชิงเทรา	เป็นต้น	

	 ระบบเสียงและลักษณะภาษาของลาวเวียง	 เป็นดังนี้	 เสียงพยัญชนะ	 

มี	๒๐	หน่วย	เสียงสระมี	๒๑	หน่วยเสียง	เสียงวรรณยุกต์มี	๗	หน่วยเสียง

	 เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน	พบว่า	เสียงพยัญชนะ	๒๐	หน่วย

เสียง	ส่วนมากเป็นเสียงท่ีตรงกับภาษาไทย	เสียงท่ีภาษาไทยกลางแตกต่างจาก

ภาษาลาวเวียงมีอยู่	๓	หน่วยเสียง	คือ	หน่วยเสียง	(ช,ฉ)	หน่วยเสียง	(ห,ฮ)	และ

หน่วยเสียง	(ร)	ส่วนหน่วยเสียงที่ภาษาลาวเวียงมีใช้แต่ภาษาไทยกลางไม่มี	มีอยู่	๒	

หน่วยเสยีง	คอื	หน่วยเสยีง	(ญ	:	ขึน้จมกู)	และเสยีง	(ห	:	ข้ึนจมกู)	เสยีงทีแ่ตกต่างกนั 

ในภาษาถิ่นในตระกูลเดียวกัน	

	 การเปรียบเทียบค�าลาวเวียงกับค�าไทยมาตรฐาน
	 ระบบค�าของภาษาลาวเวยีง	มคี�าส่วนมากคล้ายกนักบัระบบค�าในภาษาไทย

มาตรฐาน	มท่ีีต่างกันอยู	่๓	ประเภท	คอื	ค�าลงท้าย	ค�าบรุษุสรรพนาม	และค�าประสม	

ดังนี้

	 ค�าลงท้ายในภาษาลาวเวียงมีจ�านวนน้อยกว่าในภาษาไทยมาตรฐานเพียง	 

๑๐	ค�า	ตามการใช้ดังนี้

	 ค�าลงท้ายที่ใช้กับประโยคบอกเล่า	มี	๖	ค�า	คือ	ซ	ินะ	เสีย	ละ	บ้าง	เออ	ค่ะ	

ครับ	ค�าลงท้ายที่ใช้กับประโยคปฏิเสธ	มี	๑	ค�า	คือ	ดอก	หรือ	หรอก	ค�าลงท้ายที ่

ใช้กบัประโยคค�าถาม	ม	ี๓	ค�า	คอื	ไหม	ใช่ไหม	ใด	การใช้ค�าลงท้ายในภาษาลาวเวยีง

ส่วนมากไม่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัสังคมและวฒันธรรม	เช่น	ค�าในภาษาไทยมาตรฐาน	

หากแต่มีเพียงบางค�าเท่าน้ันที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมแก่บุคคล	เช่น	ค่ะ/ครับ	 

จะใช้เฉพาะพระเท่านั้น	ส่วนค�าอื่น	ๆ	ใช้ได้ทั่วไป
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	 ค�าบุรุษสรรพนาม	มีจ�านวนค�าใช้น้อยกว่าค�าในภาษาไทยมาตรฐาน	ไม่มีค�า

ที่ถือว่าไม่สุภาพ	การใช้ค�าบุรุษสรรพนามต้องค�านึงถึง	๓	ประการ	คือ	ความสนิท

สนม	ฐานะทางสังคม	และความมีอาวุโสมากน้อย	เช่นเดียวกับการใช้ค�าสรรพนาม

ในภาษาไทยมาตรฐาน	แตกต่างกันในการใช้ค�าที่เป็นค�าเดียวกันให้สัมพันธ์กัน	 

๓	ประการ	ดังกล่าว	เช่น	“เรา,	ฉัน”	ในภาษาลาวเวียง	ใช้แทนผู้พูดที่อ่อนอาวุโส

กว่า	พูดกับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยและที่ไม่คุ้นเคย	และใช้เป็นค�าสุภาพ	ส่วนค�าว่า	“เรา”	 

ในภาษาไทยมาตรฐานใช้แทนผู้พูดที่มีอ�านาจหรือผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย	เป็นต้น

	 ค�าประสมในภาษาลาวเวียง	มีค�าประสมทั้งที่เหมือนกันและต่างกันกับ 

ค�าประสมในภาษาไทยมาตรฐาน	เปรียบเทียบได้	๓	ประการ	คือ

	 ค�าประสมที่ประกอบด้วยค�าที่เป็นค�าเดียวกันและเรียงค�าเหมือนกัน	เช่น	

ข้างเหนียว

	 ค�าประสมทีป่ระกอบด้วยค�าทีเ่ป็นค�าเดียวกนัแต่เรยีงค�าต่างกนั	เช่น	“ต�าส้ม”	

“ส้มต�า”

	 ค�าประสมที่ประกอบด้วยค�าต่างกันและใช้ในความหมายเดียวกัน	 เช่น	 

“แมงบ่อ”	กับ	“ลูกน�้า”	

	 ภาษาพูด
	 ชาวลาวเวยีงใช้ภาษาลาวเวยีงสือ่สารกนัในครอบครวั	ชมุชนและผูท่ี้พดูภาษา

ลาวเวียง	แต่ใช้ภาษาไทยกลาง	(ไทยมาตรฐาน)	ในโรงเรียนและในสถานที่ราชการ	

ทั้งนี้ไม่พบว่ามีการใช้ภาษาเขียนในการติดต่อสื่อสาร	สันนิษฐานว่า	เมื่ออพยพมาสู่

ประเทศไทย	ชาวลาวเวยีงใช้การสือ่สารด้วยภาษาพดูเป็นหลกั	จงึไม่มหีลกัฐานเป็น

ลายลักษณ์อักษรหลงเหลืออยู่	
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	 ลาวเวียงในจังหวัดลพบุร	ี
	 ในจงัหวดัลพบุรี	มลีาวเวยีงต้ังบ้านเรอืนอยูอ่าศัยกระจัดกระจายใน	๓	อ�าเภอ	

ได้แก	่อ�าเภอเมืองลพบุรี	อ�าเภอบ้านหมี่	และอ�าเภอโคกส�าโรง	

	 อ�าเภอบ้านหม่ี	ได้แก่	ลาวเวียงบ้านหนองทรายขาว	บ้านลาด	บ้านโคกสุข	

บ้านโค	บ้านสระตาแวว	บ้านคลอง	บ้านหนองเมือง	บ้านห้วยกรวด	และบ้านนาจาน	

	 อ�าเภอโคกส�าโรง	 ได้แก่	ลาวเวียงบ้านวังจั่น	บ้านห้วยวัวตาย	บ้าน 

สระพรานนาค	บ้านสระพรานจันทร์	บ้านสระพานขาว	บ้านห้วยโป่ง	บ้านหนอง 

จับเขียด	บ้านหนองงิ้ว	และบ้านหนองแขม	

	 อ�าเภอเมืองลพบุรี	ได้แก่	ลาวเวียงบ้านท่าแค	บ้านหนองแขม	บ้านหนอง 

บัวขาว	บ้านโนนหัวช้าง	บ้านดอนประดู่	บ้านเขาพระงาม	บ้านดงสวอง	บ้านหนอง 

บัวขาว	บ้านโคกล�าพาน	และต�าบลป่าตาล	
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มหาสิลา	วรีะวงศ์	เรยีบเรยีง,	สมหมาย	เปรมจติต์	แปล.	ประวตัศิาสตร์ลาว	โรงพมิพ์

เทคนิคการพิมพ์;	ล�าพูน,	๒๕๓๔.
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รายงานผลการพิจารณาศกึษา	เรือ่ง	สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสรมิและคุม้ครอง

กลุ่มชาติพันธุ์	ประเทศไทย	ของ	คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	 

ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ	สภาผู้แทน

ราษฎร.

รัชฏา	สุขแสงสุวรรณ.	(๒๕๔๗)	ผ้าไทคั่ง	ไทเวียง	กรุงเทพฯ:	ภูมิปัญญา.

วรรณพร	บุญญาสถิต	และคณะ.	(๒๕๕๙).	พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ 

กลุม่ชาตพินัธิล์าวเวยีง	อ�าเภออูท่อง	จังหวดัสพุรรณบุร	ีกรงุเทพฯ:	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏพระนคร.

วรรณา	รัตนประเสริฐ.	(๒๕๒๘).	ค�าและลักษณะค�าในภาษาลาวเวียงในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา.	กรุงเทพฯ:	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วลัยลักษณ์	ทรงศิริ.	(๒๕๔๗).	ลาวในเมืองไทยกลุ่มชาติพันธ์ที่คลุมเครือ.	วารสาร

เมืองโบราณ	ปีที่	๓๐	ฉบับที่	๒	(เม.ย.-มิ.ย.	๒๕๔๗):	๗๔-๘๘.	ส�านักวิจัยสังคม

และสุขภาพ.	(๒๕๕๙).	

วลยัลกัษณ์	ทรงศริ.ิ	เรยีบเรียง.	ลาวในเมอืงไทย	ชาติพันธ์ทีค่ลมุเคลอื,	๒๗.พฤษภาคม	

๒๕๕๙.

ศิลาพร	ณ	ถลาง	(๒๕๓๙)	การวิเคราะห์ต�านานสร้างโลกของคนไท.	กรุงเทพฯ:	

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สัจจา	ไกรศรรัตน	์(๒๕๕๕)	โครงการศึกษา	แนวทางการน�าวัฒนธรรม	๘	ชาติพันธุ์	

จังหวัดราชบุรี	มาใช้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวราชบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง.

สิลา	วีระวงส	์(๒๕๓๙)	ประวัติลาว	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์มติชน.

สุจิตต์	วงษ์เทศ	บรรณาธิการ.	นิราศทัพเวียงจันทน์กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์มติชน,	

๒๔๔๔.

สุวิทย์	ธีรศาศวัด.	ประวัติศาสตร์ลาว	๑๗๗๙-๑๙๗๕	ส�านักพิมพ์สร้างสรรค์	 :	

กรุงเทพฯ;	๒๕๔๓.
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สุวิทย์	 ธีรศาศวัด.	 (๒๕๔๑)	ประวัติศาสตร์ลาว	๑๗๗๙-๑๙๗๕	ขอนแก่น:	 

ภาควิชาประวัติศาสตร์และ	โบราณคดี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม.	บรรณาธิการ.	ลาวเวียงบ้านหนองแขม	ต�าบลท่าแค	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี:	ลพบุรี;	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.	(๒๕๖๔).

สมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ.	(๒๕๐๕)	พระราชพงศาวดาร	กรงุรตันโกสนิทร์	

เล่ม	๒.	กรุงเทพฯ:	คลังวิทยา.	

หนังสือสมุดไทยด�าเส้นดินสอขาว.	เลขที่	๑๐	ชื่อร่างศุภอักษรถึงเมืองเวียงจันทน์

เรื่องสืบราชการเมืองพุทไธเพชร.	จดหมายเหตุรัชกาลที่	๓	หอสมุดแห่งชาติ.	

(จ.ศ.๑๒๐๓).	

หนังสือสมุดไทยด�าเส้นดินสอขาว.	เลขที่	๑๐๐	ชื่อเรื่องจ่ายเบี้ยหวัดลาว	เขมรและ

หัวเมืองต่างๆ

เอกสารอัดส�าเนา	อนงค์	หนูแป้น	และคณะ.	(๒๕๔๖).	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	

สุพรรณบุรี.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี.	

อรศิริ	ปาณิณท์	(๒๕๕๔).	การปรับตัวในบริบทใหญ่ท่ีแตกต่างของกลุ่มชาติพันธ์

ไท-ลาว	ในพื้นที่ลุ่มน�้าภาคกลาง.	หน้าจั่ว:	ว่าด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบ

และสภาพแวดล้อม,	๒๐๑-๒๒๓.

อดิศร	เสมแย้ม.	(๒๕๕๒).	เสียงแคนในการเมืองสยาม	ลาว.	(ออนไลน์).สืบค้นจาก:	 

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view= 

article&id=๑๑๙๕:๒๐๐๙-๐๔-๐๙-๐๗-๐๐-๐๐&catid=๒๘:๒๐๑๓-๑๑-

๒๕-๐๖-๔๑-๓๗&Itemid=๒๒๓	(๒๒	ก.ค.	๒๕๕๘).	สศ
ว.เ
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สำนัักศิิลปะและวััฒนัธรรม 

มหาวัิทยาลัยราชภััฏเทพสตรี

สำำ�นัักศิิลปะและวััฒนัธรรม

มห�วัิทย�ลัยร�ชภััฏเทพสำตรี ลพบุุรี

๓๒๑ ถนันันัารายณ์์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศิร อำเภัอเมืองลพบุรี จัังหวััดลพบุรี ๑๕๐๐๐

โทรศิัพท์ ๐ ๓๖๔๑ ๓๐๙๖

ตำำ�บลป่่�ตำ�ล อำำ�เภอำเมืือำงลพบุรีี จัังหวััดลพบุรีี

สำนัักศิิลปะและวััฒนัธรรม 

มหาวัิทยาลัยราชภััฏเทพสตรี

สำำ�นัักศิิลปะและวััฒนัธรรม

มห�วัิทย�ลัยร�ชภััฏเทพสำตรี ลพบุุรี

๓๒๑ ถนันันัารายณ์์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศิร อำเภัอเมืองลพบุรี จัังหวััดลพบุรี ๑๕๐๐๐

โทรศิัพท์ ๐ ๓๖๔๑ ๓๐๙๖

ตำำ�บลป่่�ตำ�ล อำำ�เภอำเมืือำงลพบุรีี จัังหวััดลพบุรีี
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