
พระครูปาน  วดับางเหีย้นอก 
 

 แม่นํ้ าบางเห้ีย  เป็นลาํนํ้ าท่ีแยกจากคลองสําโรง  ออกสู่อ่าวไทย  บนพื้นท่ีตาํบลบางบ่อในปัจจุบนั             

เม่ือมีการตั้งชุมชนปากแม่นํ้ า  ตรงปากอ่าวไทย  ชาวบา้นในท่ีน้ีจึงตั้งช่ือหมู่บา้นว่า “บา้นบางเห้ีย”  มีการสร้าง 

วดัก็ตั้งช่ือว่า  วดับางเห้ีย  มี  ๒ วดั  วดับางเห้ียใน กบั วดับางเห้ียนอก  สมยัรัชกาลท่ี  ๕  ท่ีวดับางเห้ียนอก           

มีเกจิอาจารยช่ื์อดงั  ช่ือพระครุปาน (หลวงปู่ ปาน)  เป็นท่ีนับถือของชาวบา้นทั้งในดา้นความเมตตา  และการ

ปลุกเสกเคร่ืองรางของขลงั  ถึงกบัมีเร่ืองราวของท่าน  ปรากฏอยูใ่นสยามจดหมายเหตุหลายฉบบั  โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวนัของรัชกาลท่ี  ๕ 
 

 
 

องค์กลางภาพ  คือ  พระครูพพิฒัน์นิโรธกจิ (หลวงปู่ ปาน) 

 



 เป็นท่ีทราบกนัมาตลอดวา่  บา้นบางเห้ีย  มีปัญหาในเร่ืองแผน่ดินทรุด  และนํ้ าทะเลหนุน  ทาํให้มีสัตว์

ประเภท  เห้ีย  ตะกวด  และตะเข ้ เขา้คลอง  สร้างความตกใจและเป็นท่ีรบกวนชาวบา้นบางเห้ียอยูเ่นืองๆ  มีการ

ร้องทุกขไ์ปทางจงัหวดั  ทางราชการจึงไดเ้ขา้มาสาํรวจ  และใหค้วามช่วยเหลือ  โดยวิธีการสร้างประตูกั้นนํ้ าเค็ม  

แต่ตลอดเวลาการก่อสร้าง  จะมีประตูกั้นนํ้ าไม่อยู ่ ซ่อมอย่างไรก็ชาํรุดและมีนํ้ าซึมทุกปี  วนัหน่ึงพระครูปาน

ไดรั้บการนิมนต์ให้เขา้มาตรวจสอบ  ท่านนาํดิน  ๓  กอ้น  ข้ึนมาบริกรรมคาถา  แลว้หย่อนดินทั้ง  ๓  กอ้นลง 

ไปในประตูนํ้า  ปรากฏวา่  ประตูนํ้าไม่เกิดนํ้าร่ัวอีกต่อไป  เป็นท่ีอศัจรรยใ์จแก่ผูพ้บเห็น  จนเป็นเร่ืองเล่าท่ีเล่ากนั

ต่อมาจนทุกวนัน้ี 
 

 
  

 ในขณะเดียวกัน  ก็ มี เ ร่ืองเล่าอันเป็นการพิสดารอีกเ ร่ืองหน่ึง  เป็นข้อความท่ีบันทึกไว้เ ม่ือปี                     

พ.ศ. ๒๔๕๑  เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  ๕  เสด็จไปท่ีตาํบลบางเห้ีย               

จงัหวดัสมุทรปราการ  เพื่อท่ีจะทาํพิธีเปิดประตูนํ้าใหญ่ท่ีตั้งอยูด่า้นในแม่นํ้าบางเห้ีย 



 ตามจดหมายเหตุเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชกิจตามหัวเมือง

ตะวนัออกโดยทางเรือ  ขากลบัจากเมืองชลบุรี  ผา่นเมืองฉะเชิงเทรา  ไดมี้หมายกาํหนดการ  ให้แวะประทบัแรม

ท่ีปากนํ้าบางเห้ีย  ๑  คืน  ตรงกบัคืนวนัท่ี  ๒๓  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๔๕๑  ความในจดหมายเหตุนั้น  ไดท้รงบนัทึก 

ถึงเร่ืองราวความเป็นพระภิกษุผูมี้ความเมตตาของพระครูปาน  ทรงบนัทึกไวอ้ยา่งละเอียด  ความวา่ 
 

 “เร่ืองของพระครูปาน  ทีว่ดับางเหีย้ .... เวลาเช้า ทีว่่างอยู่  พวกราษฎรพากนัอยากจะเห็น  (รัชกาลที่  ๕)  

จึงออกไปให้เห็น และแจกเสมา  พระครูปานมาหาด้วย .... พระครูปานรูปนี้  เป็นที่นิยมกันในทางวิปัสสนา และ

ธุดงค์วัตร มีพระสงฆ์ต่าง ๆ พากันไปธุดงค์ด้วยสองร้อยสามร้อย  แรกลงไปที่ประชุมที่วัดบางเหีย้  มีสัปบุรุษที่

ศรัทธาเส่ือมใส  ช่วยกนัเลีย้งกนินํา้จืดทีม่ีไว้เกอืบจะหมด  แล้วกอ็อกเดิน 
 

 ทางทีเ่ดินน้ัน  ลงไปบางปลาสร้อย  แล้วจึงเวียนกลับขึน้มาปราจีน  นครนายกแล้วเดินลงมาทางสระบุรี  

เล่ากันว่าตามทางรถไฟ  แต่ไม่ขึ้นรถไฟ  เว้นไว้แต่พระที่เมื่อยล้า  เจ็บไข้  ผ่านกรุงเทพฯ  กลับลงไปบางเหี้ย  

ออกเดินอยู่ในแรมเดือนยี ่ กลบัไปวดัราวเดือนห้าเดินหก  ประพฤติเป็นอาจิณวตัรเช่นนีม้า  ๔๐  ปีแล้ว 
 

 คุณวิเศษที่เส่ือมใส  คือ  ให้ลงตะกรุด  ด้ายผูกมือ  รดนํ้ามนต์  ที่นิยมกันมาอีกอย่าง  คือ  รูปเสือ               

และด้วยเขี้ยวเสือ  เล็กบ้างใหญ่บ้าง  ฝีมือหยาบๆ  ข่าวที่ ร่ําลือกันว่า  เสือน้ันจะปลุกเสกต้องใช้เนื้อหมู                 

เสกเป่าได้ยงัไร  เสือน้ันกระโดดลงไปในเนือ้หมูได้ 
 

 ตัวเจ้าคุณเอง (พระครูปาน)  เห็นจะได้รับความลําบากเหน็ดเหน่ือย  ในการที่ใครๆ กวนให้ลงโน่นลงน่ี 

... เขาว่า  บางทีก็หนีไปอยู่ในป่าช้า  ที่พระบาท ก็หนีขึน้ไปอยู่เสียบนเขาโพธ์ิลังกา  คนก็ตามขึน้ไปกวน  ไม่เป็น

อนัหลบัอนันอน  แต่บริวารเห็นจะได้ประโยชน์ในการที่ได้ทําอะไรขาย  มีแกะรูปเสือ  เป็นต้น  ถ้าปรกติราคาตัว

ละบาท  เวลาแย่งชิงกนักขึ็น้ไปถึง  ๓  บาท  ว่ากนั  ๖  บาทเลยกม็ี  ได้รูปเสือแล้ว  จึงไปให้ครูปลุกเสก 



 
 

(เขีย้วเสือหลวงพ่อปาน ถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองรางทีห่ายากในปัจจุบัน) 
 

 สังเกตดูอัชฌาสัยก็เป็นอย่างคนแก่ใจดี  กิริยาเรียบร้อยอายุ  ๗๐  ปีแล้วแต่แลดูยังไม่แก่  รูปร่างลํ่าสัน

ใหญ่โต  เป็นคนพูดน้อย  มีคนอื่นมาช่วยพูด...ได้ออกจากบางเหีย้อีก  ๕  นิมิตจะบ่าย  ๒  โมง  จนบ่าย  ๓ โมง 

ส่วน กถ็ึงพระสมุทรเจดีย์” 
 

 ต่อมาสมยัจอมพล  ป. พิบูลสงคราม  ไดเ้ปล่ียนช่ือ  ตาํบลบางเห้ีย  ให้น่าฟังข้ึนเป็นตาํบลคลองด่าน  

เปล่ียนช่ือ  แม่นํ้ าบางเห้ีย  เป็น  คลองด่าน  และเปล่ียนช่ือ  อาํเภอบางเห้ีย  เป็น  อาํเภอบางบ่อ  เม่ือช่ือคลอง            

ช่ืออาํเภอ  ได้รับการเปล่ียนช่ือให้เป็นน่าฟังข้ึนแล้ว  ทั้งประตูกั้นนํ้ าทะเล  และวดับางเห้ียทั้งสอง  ก็ได้รับ

พระราชทานนามอนัเป็นมงคล  เช่นกนั  ประตูท่ีกั้นนํ้าทะเลเขา้คลองด่าน  มีช่ือเรียกวา่  “ประตูนํ้ าชลหารวิจิตร” 

วดับางเห้ียใน  หรือวดับางเห้ียบน  เปล่ียนเป็น  วดัโคธาราม  เป็นวดันํ้ าจืด  เพราะอยูเ่หนือประตูนํ้ า  ส่วนวดับาง



เห้ียนอก  หรือวดับางเห้ียล่าง  เปล่ียนช่ือเป็น  วดัมงคลโคธาวาส  เป็นวดันํ้าเคม็  เพราะอยูใ่ตป้ระตูนํ้ า  โดยช่ือวดั

ทั้งสองท่ีดูน่าฟังข้ึน  ก็ลว้นมาจากคาํวา่โคธา  ท่ีแปลวา่  เห้ีย  นั้นเอง 
 

 

ประตูนํา้บางเหีย้  เปลีย่นช่ือเป็น  ประตูนํา้ชลหารพจิิตร 
 

 ต่อมาพระครูปาน  ได้รับพระราชทานสมณะศักด์ิเป็น  พระครูพิพัฒน์นิโรธกิจท่านมรณภาพ                             

เม่ือวนัท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๕๓  ตรงกับวนัองัคาร  แรม  ๙  ค ํ่า  เดือน  ๙  เวลา  ๕  ทุ่ม ๔๕  นาที                          

สิริอายุรวม  ๘๖  ปี  พรรษา  ๖๕  พระราชทานเพลิงศพ  วนัท่ี  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๕๔  ปัจจุบนั  ชาวบา้น                 

ทั้งในแถบคลองด่าน  และในแถบใกลเ้คียงต่างก็นบัถือท่านพระครูปานอยูมิ่เส่ือมคลาย  ดว้ยนามอนัเป็นมงคล

ของชนรุ่นหลงัวา่  หลวงปู่ ปาน  หน่ึงในเกจิอาจารยเ์พียงไม่ก่ีท่าน  ท่ีมีช่ือบนัทึกอยูใ่นจดหมายเหตุ  บนัทึกพระ

ราชกิจรายวนั  ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  ๕ 


