พระครูปาน วัดบางเหีย้ นอก
แม่น้ าํ บางเหี้ ย เป็ นลํานํ้าที่ แยกจากคลองสํา โรง ออกสู่ อ่าวไทย บนพื้ นที่ ตาํ บลบางบ่ อในปั จจุ บ นั
เมื่อมีการตั้งชุ มชนปากแม่น้ าํ ตรงปากอ่าวไทย ชาวบ้านในที่น้ ี จึงตั้งชื่อหมู่บา้ นว่า “บ้านบางเหี้ ย” มีการสร้าง
วัดก็ต้ งั ชื่ อว่า วัดบางเหี้ ย มี ๒ วัด วัดบางเหี้ ยใน กับ วัดบางเหี้ ยนอก สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่วดั บางเหี้ ยนอก
มีเกจิอาจารย์ชื่อดัง ชื่ อพระครุ ปาน (หลวงปู่ ปาน) เป็ นที่นับถือของชาวบ้านทั้งในด้านความเมตตา และการ
ปลุกเสกเครื่ องรางของขลัง ถึงกับมีเรื่ องราวของท่าน ปรากฏอยูใ่ นสยามจดหมายเหตุหลายฉบับ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันของรัชกาลที่ ๕

องค์ กลางภาพ คือ พระครูพพิ ฒ
ั น์ นิโรธกิจ (หลวงปู่ ปาน)

เป็ นที่ทราบกันมาตลอดว่า บ้านบางเหี้ ย มีปัญหาในเรื่ องแผ่นดินทรุ ด และนํ้าทะเลหนุ น ทําให้มีสัตว์
ประเภท เหี้ ย ตะกวด และตะเข้ เข้าคลอง สร้างความตกใจและเป็ นที่รบกวนชาวบ้านบางเหี้ ยอยูเ่ นืองๆ มีการ
ร้องทุกข์ไปทางจังหวัด ทางราชการจึงได้เข้ามาสํารวจ และให้ความช่วยเหลือ โดยวิธีการสร้างประตูก้ นั นํ้าเค็ม
แต่ตลอดเวลาการก่อสร้าง จะมีประตูก้ นั นํ้าไม่อยู่ ซ่ อมอย่างไรก็ชาํ รุ ดและมีน้ าํ ซึ มทุกปี วันหนึ่ งพระครู ปาน
ได้รับการนิ มนต์ให้เข้ามาตรวจสอบ ท่านนําดิน ๓ ก้อน ขึ้นมาบริ กรรมคาถา แล้วหย่อนดิ นทั้ง ๓ ก้อนลง
ไปในประตูน้ าํ ปรากฏว่า ประตูน้ าํ ไม่เกิดนํ้ารั่วอีกต่อไป เป็ นที่อศั จรรย์ใจแก่ผพู ้ บเห็น จนเป็ นเรื่ องเล่าที่เล่ากัน
ต่อมาจนทุกวันนี้

ในขณะเดี ย วกัน ก็ มี เ รื่ องเล่ า อัน เป็ นการพิ ส ดารอี ก เรื่ องหนึ่ ง เป็ นข้อ ความที่ บ ัน ทึ ก ไว้เ มื่ อ ปี
พ.ศ. ๒๔๕๑ เมื่ อ ครั้ งพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว รั ช กาลที่ ๕ เสด็ จ ไปที่ ต าํ บลบางเหี้ ย
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะทําพิธีเปิ ดประตูน้ าํ ใหญ่ที่ต้งั อยูด่ า้ นในแม่น้ าํ บางเหี้ย

ตามจดหมายเหตุ เ มื่ อครั้ งพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงพระราชกิ จ ตามหัวเมื อ ง
ตะวันออกโดยทางเรื อ ขากลับจากเมืองชลบุรี ผ่านเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีหมายกําหนดการ ให้แวะประทับแรม
ที่ปากนํ้าบางเหี้ย ๑ คืน ตรงกับคืนวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ความในจดหมายเหตุน้ นั ได้ทรงบันทึก
ถึงเรื่ องราวความเป็ นพระภิกษุผมู ้ ีความเมตตาของพระครู ปาน ทรงบันทึกไว้อย่างละเอียด ความว่า
“เรื่องของพระครู ปาน ทีว่ ดั บางเหีย้ .... เวลาเช้ า ทีว่ ่างอยู่ พวกราษฎรพากันอยากจะเห็น (รัชกาลที่ ๕)
จึงออกไปให้ เห็น และแจกเสมา พระครู ปานมาหาด้ วย .... พระครู ปานรู ปนี้ เป็ นที่นิยมกันในทางวิปัสสนา และ
ธุดงค์ วัตร มีพระสงฆ์ ต่าง ๆ พากันไปธุดงค์ ด้วยสองร้ อยสามร้ อย แรกลงไปที่ประชุ มที่วัดบางเหีย้ มีสัปบุรุษที่
ศรัทธาเสื่ อมใส ช่ วยกันเลีย้ งกินนํา้ จืดทีม่ ีไว้ เกือบจะหมด แล้วก็ออกเดิน
ทางทีเ่ ดินนั้น ลงไปบางปลาสร้ อย แล้ วจึงเวียนกลับขึน้ มาปราจีน นครนายกแล้ วเดินลงมาทางสระบุรี
เล่ ากันว่ าตามทางรถไฟ แต่ ไม่ ขึ้นรถไฟ เว้ นไว้ แต่ พระที่เมื่อยล้ า เจ็บไข้ ผ่ านกรุ งเทพฯ กลับลงไปบางเหี้ย
ออกเดินอยู่ในแรมเดือนยี่ กลับไปวัดราวเดือนห้ าเดินหก ประพฤติเป็ นอาจิณวัตรเช่ นนีม้ า ๔๐ ปี แล้ว
คุ ณวิเ ศษที่ เสื่ อ มใส คื อ ให้ ล งตะกรุ ด ด้ า ยผูก มือ รดนํ้า มนต์ ที่นิย มกัน มาอีกอย่ า ง คือ รู ปเสื อ
และด้ ว ยเขี้ ย วเสื อ เล็ ก บ้ า งใหญ่ บ้ า ง ฝี มื อ หยาบๆ ข่ า วที่ รํ่ า ลื อ กัน ว่ า เสื อ นั้ น จะปลุ ก เสกต้ อ งใช้ เนื้อ หมู
เสกเป่ าได้ ยงั ไร เสื อนั้นกระโดดลงไปในเนือ้ หมูได้
ตัวเจ้ าคุณเอง (พระครู ปาน) เห็นจะได้ รับความลําบากเหน็ดเหนื่อย ในการที่ใครๆ กวนให้ ลงโน่ นลงนี่
... เขาว่า บางทีก็หนีไปอยู่ในป่ าช้ า ที่พระบาท ก็หนีขึน้ ไปอยู่เสี ยบนเขาโพธิ์ลังกา คนก็ตามขึน้ ไปกวน ไม่ เป็ น
อันหลับอันนอน แต่ บริวารเห็นจะได้ ประโยชน์ ในการที่ได้ ทําอะไรขาย มีแกะรู ปเสื อ เป็ นต้ น ถ้ าปรกติราคาตัว
ละบาท เวลาแย่ งชิ งกันก็ขนึ้ ไปถึง ๓ บาท ว่ ากัน ๖ บาทเลยก็มี ได้ รูปเสื อแล้ว จึงไปให้ ครูปลุกเสก

(เขีย้ วเสื อหลวงพ่ อปาน ถือเป็ นหนึ่งในเครื่องรางทีห่ ายากในปัจจุบัน)
สั งเกตดูอัชฌาสั ยก็เป็ นอย่ างคนแก่ ใจดี กิริยาเรี ยบร้ อยอายุ ๗๐ ปี แล้ วแต่ แลดูยังไม่ แก่ รู ปร่ างลํ่าสั น
ใหญ่ โต เป็ นคนพูดน้ อย มีคนอื่นมาช่ วยพูด...ได้ ออกจากบางเหีย้ อีก ๕ นิมิตจะบ่ าย ๒ โมง จนบ่ าย ๓ โมง
ส่ วน ก็ถึงพระสมุทรเจดีย์”
ต่อมาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เปลี่ ยนชื่ อ ตําบลบางเหี้ ย ให้น่าฟั งขึ้นเป็ นตําบลคลองด่าน
เปลี่ยนชื่ อ แม่น้ าํ บางเหี้ ย เป็ น คลองด่าน และเปลี่ยนชื่ อ อําเภอบางเหี้ ย เป็ น อําเภอบางบ่อ เมื่อชื่ อคลอง
ชื่ ออําเภอ ได้รับ การเปลี่ ยนชื่ อให้เป็ นน่ าฟั งขึ้ นแล้ว ทั้งประตูก้ นั นํ้า ทะเล และวัดบางเหี้ ยทั้งสอง ก็ไ ด้รับ
พระราชทานนามอันเป็ นมงคล เช่นกัน ประตูที่ก้ นั นํ้าทะเลเข้าคลองด่าน มีชื่อเรี ยกว่า “ประตูน้ าํ ชลหารวิจิตร”
วัดบางเหี้ ยใน หรื อวัดบางเหี้ ยบน เปลี่ยนเป็ น วัดโคธาราม เป็ นวัดนํ้าจืด เพราะอยูเ่ หนื อประตูน้ าํ ส่ วนวัดบาง

เหี้ ยนอก หรื อวัดบางเหี้ ยล่าง เปลี่ยนชื่อเป็ น วัดมงคลโคธาวาส เป็ นวัดนํ้าเค็ม เพราะอยูใ่ ต้ประตูน้ าํ โดยชื่ อวัด
ทั้งสองที่ดูน่าฟังขึ้น ก็ลว้ นมาจากคําว่าโคธา ที่แปลว่า เหี้ ย นั้นเอง

ประตูนํา้ บางเหีย้ เปลีย่ นชื่อเป็ น ประตูนํา้ ชลหารพิจิตร
ต่ อ มาพระครู ป าน ได้ รั บ พระราชทานสมณะศัก ดิ์ เป็ น พระครู พิ พ ัฒ น์ นิ โ รธกิ จ ท่ า นมรณภาพ
เมื่ อวันที่ ๒๙ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ตรงกับ วันอัง คาร แรม ๙ คํ่า เดื อน ๙ เวลา ๕ ทุ่ ม ๔๕ นาที
สิ ริอายุรวม ๘๖ ปี พรรษา ๖๕ พระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ ปั จจุบนั ชาวบ้าน
ทั้งในแถบคลองด่าน และในแถบใกล้เคียงต่างก็นบั ถือท่านพระครู ปานอยูม่ ิเสื่ อมคลาย ด้วยนามอันเป็ นมงคล
ของชนรุ่ นหลังว่า หลวงปู่ ปาน หนึ่ งในเกจิอาจารย์เพียงไม่กี่ท่าน ที่มีชื่อบันทึกอยูใ่ นจดหมายเหตุ บันทึกพระ
ราชกิจรายวัน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕

