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ประวตัิความเป็นมาจังหวัดหนองบัวลำภู 

 
ภาพที่ 1  แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู 

ที่มา : สำนักงานสรรพสามิต จังหวัดหนองบัวลำภ ู2560 
(ข้อมูล จากการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลำภ ูวันที่ 25 กรกฎาคม 2563) 
 

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แยกออกจากจังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็น
จังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นจังหวัดเล็กๆ แต่มีประวัติความ
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เป็นมาที่ซับซ้อนมากมาย กว่าจะได้ตั้งชื่อว่าเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูนั้น 
ก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นพื้นที่การสู้รบ และยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยง
กับประวัติศาสตร์ของอีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน เช่น อุดรธานี 
หนองคาย อุบลราชธานี เป็นต้น มีเรื่องเล่าตำนาน มีโบราณสถานสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายและ
ยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูที่
อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป 
 2.1.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

  ในสมัยสุโขทัยเมื่อสิ้นสุดวัฒนธรรมขอมพื้นที่ภาคตะวัน- 
ออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมไทยลาว (ล้านช้าง) เข้ามาแทบ
ปรากฏชัดเจนในราวพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งร่วมกับกรุงสุโขทัยบริเวณลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนและแม่น้ำอูแถบเมืองเชียงของการตั้งบ้านเมืองของ
กลุ่มวัฒนธรรมไทยลาว เป็นที่ยอมรับของนักประวัติศาสตร์ อยู่ในสมัย
เดียวกับสุโขทัย เพราะมีการกล่าวถึงชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงในศิลาจารึกหลัก
ที่ 1 ว่า “..ทั้งมากล่าวลาวและไทยเมืองใต้หล้าฟ้า..ไทยชาวของชาวอู
ออกมาและ” “...เท่าฝั่งของ (โขง) ถึงเวียงจันทร์เวียงคำเป็นที่แล้ว...” 
แสดงว่าชาวเมืองสุโขทัยรู้จักชุมชนทางลุ่มแม่น้ำโขงเป็นอย่างดี ต่อมาใน
สมัยพระยาลิไทยได้กล่าวถึงชุมชนกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวที่ได้รวมตัวกัน
เป็นอาณาจักร ซึ่งเรารู้จักในนามอาณาจักรล้านช้าง 

  ในรัชสมัยพระเจ้าสามแสนไทย (พ.ศ.1919 - 1959) มี
การขยายเขตอาณาจักรล้านช้าง ได้ครอบคลุมภาคอีสานถึงที่ราบโคราช 
และได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองการปกครองและแพร่กระจายชุมชนเข้า
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มาในบริเวณแอ่งสกลนครถึงบริเวณพระธาตุพนม การที่กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยลาวเข้ามามีอำนาจเหนือแอ่งสกลนคร ในสมัยเริ่มต้นของอาณาจักร
ล้านช้างเป็นปัจจัยสำคัญทำให้วัฒนธรรมไทยลาวเข้ามาแทนวัฒนธรรม
ขอมในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี บริเวณอำเภอบ้านผือ 
หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม 

 ในสมัยของพระเข้าพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรล้าน
ช้าง ประมาณปี พ.ศ. 2106 พระไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคตหุต 
(เวียงจันทร์) ได้นำอพยพผู ้คนมาอยู ่อาศัยในเขตพื ้นที ่ของจังหวัด
หนองบัวลำภู ได้สร้างพระพุทธรูปและศิลาจารึกไว้ที่วัดถ้ำสุวรรณคูหา 
อำเภอสุวรรณคูหา และนำไพร่พลมาบูรณะสร้างบ้านแปงเมืองหนองบัว
ลุ่มภูขึ้นใหม่อีกครั้งริมหนองบัว (หนองซำช้าง) ซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยขอม
เรืองอำนาจ ได้สร้างพระพุทธรูปวิหาร และได้ขุดบ่อน้ำในบริเวณวัดใน
หรือวัดศรีคูณเมืองและยกฐานะขึ้นเป็นเมือง “จำปานครกาบแก้วบัวบาน” 
มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทร์คนทั่วไปนิยมเรียกว่า 
“เมืองหนองบัวลุ่มภู” 

 เมืองหนองบัวลุ่มภูสมัยพระวอพระตาครองเมือง เมืองหนอง
บัวลุ่มภูเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยพืชพรรณธัญญาหารมีคำกล่าวเล่าสืบต่อกันมาว่า “หนองบัวลุ่มภูนี้ 
ดินดำน้ำชุ่ม ปลากุมบ้อนคือแข่แก่งหาง ปลานางบ้อนคือขางฟ้าลัน จักจั่น
ฮ่องคือฟ้าลวงบน..” ตามบันทึกอีสานเรื ่องตำนาน “พระวอพระตา- 
ผู้สร้างเมืองหนองบัวลุ่มภู” กล่าวว่าเมืองหนองบัวลุ่มภูนี้ พระวอสร้างขึ้น
ภายหลังได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระวรราชภักดีและพระตาเป็นผู้สร้างโดย
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ได้สร้างกำแพงเมืองค่ายคูประตูหอรบครบครัน เพื่อป้องกันข้าศึกมา
รุกราน โดยเฉพาะข้าศึกจากทางเวียงจันทร์คือ สร้างกำแพงหินหอรบขึ้น
ที่เชิงภูพานคำ ซึ่งเป็นเส้นทางหน้าด่านใกล้กับบริเวณน้ำตกเฒ่าโต ห่าง
จากกำแพงเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร 

 ตามประวัติศาสตร์พระตาและพระวรราชภักดี มีภูมิลำเนาอยู่ที่
บ้านหินโงมเป็นเสนาบดีของพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์มาตั้งแต่สมัยพระเจ้า
อนุวงษ์ไทธิราช เป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ฝ่ายนอกของกษัตริย์กรุง
เวียงจันทร์ มีเรื่องขัดใจกันกับพระเจ้าสิริบุญสาร ผู้เป็นโอรสของพระเจ้า
อนุวงษ์ไทธิราชซึ่งได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระบิดา จึงพาไพร่พลที่อยู่
ในความปกครองของตน อพยพหนีข้ามลำน้ำโขงมาตั้งภูมิลำเนาบูรณะสร้าง
บ้านแปงเมือง “จำปานครกาบแก้วบัวบาน” ขึ้นใหม่ประมาณปี พ.ศ. 
2302 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุง
ศรีอยุธยา เมื่อพระตาและพระวรราชภักดี ได้บูรณะสร้างบ้านแปงเมือง
ใหม่ขึ้นแล้วจึงตั้งชื่อใหม่ว่า “นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” หมายความ
ว่าเมืองที่มีภูเขากั้นเขตแดนอยู่ในที่ราบลุ่มแห่งเทือกเขาภูพานคำ มีหนอง
น้ำ (หนองซำช้าง) ที่เต็มไปด้วยบัวหลวง ได้ต้ังตนเป็นอิสระไม่ขึ้นกับเมือง
เวียงจันทร์ ส่วนหลวงราชโภชนัยและท้าวคำผงที่อพยพมาพร้อมกันและ
ไพร่พลอีกส่วนหนึ่งไปสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ที่เมืองภูเวียง (อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน) ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของนครเขื่อนขันธ์กาบแก้ว
บัวบาน 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2310 พระเจ้าสิริบุญสารแห่งเมืองเวียงจันทร์
ได้ทราบว่าพระตาและพระวรราชภักดีแยกมาตั้งตนเป็นอิสระอยู่ที่เมือง
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นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (หนองบัวลุ่มภู) ไม่ยอมขึ้นกับเมืองเวียง
จันทร์ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี พระเจ้า
สิริบุญสารจึงได้ส่งกองทัพเวียงจันทร์ตามมารุกราน การสู้รบระหว่าง
กองทัพเวียงจันทร์กับกองทัพของพระตาและพระวรราชภักดีจึงเกิดขึ้นที่
ช่องงน้ำจั้น (น้ำตกเฒ่าโต) บนภูพานคำ กองทัพทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอยู่ 
ประมาณ 3 ปี กองทัพเวียงจันทร์ก็ไม่สามารถตีเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบ
แก้วบัวบานได้ ทางฝ่ายเวียงจันทร์จึงขอกองทัพพม่ามาช่วยเหลือ จึง
สามารถตีเอานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานได้สำเร็จ กองทัพพระตาและ
พระวรราชภักดีแพ้ย่อยยับ แม่ทัพนายกองที่สำคัญหลายคนในบังคับ
บัญชาหนีไปทางภูเวียงลงไปทางใต้ลำน้ำชี และไปขอบารมีเจ้าเมืองจำปา
ศักดิ์อยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาจึงได้แยกตัวออกมาสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ดอน
มดแดง (ปัจจุบันคือจังหวัดอุบลราชธานี) แล้วขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
ของพระเจ้ากรุงธนบุร ี
 ฝ่ายพระเจ้าสิริบุญสารก็ยังส่งกองทัพติดตามไปรุกราน กลุ่ม
พระตาและพระวรราชภักดีอยู่มิได้จนล่วงล้ำเข้ามาในเขตของไทย และ
ปราบพระตาและพระวรราชภักดีได้ในปี พ.ศ. 2321 เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรี
ทรงทราบโปรดรับสั่งให้ พระเจ้าจักรียกกองทัพขึ้นมาช่วยพระตาและ
พระวรราชภักดีและสามารถขับไล่กองทัพของพระเจ้าสิริบุญสารออกไป 
จากราชอาณาเขตของไทยได้สำเร็จ แล้วยกกองทัพติดตามเข้ามาโจมตี
เมืองเวียงจันทร์จนได้ชัยชนะ แล้วรวบรวมผู้คนและสิ่งของที่มีค่าต่างๆ 
จำนวนมากนำกลับมาถวายพระเจ้ากรุงธนบุรี มีพระแก้วมรกตซึ่งพระ
ไชยเชษฐานำไปจากเมืองเชียงใหม่ กลับคืนมาสู่เมืองไทยดั้งเดิม พระยาจักรี
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ได้รับบำเหน็จความชอบได้ขึ้นเป็น เจ้าพระกษัตริย์ศึกเมืองเวียงจันทร์ได้
ตกเป็นของไทย ในฐานะเมืองประเทศราชมีเจ้าเมืองปกครองดูแลขึ้นกับ
กรุงธนบุรีและเมืองนครเขื่อนขันธ์กอบแก้วบัวบาน หรือหนองบัวลำภู จึง
ไดข้ึ้นกับราชอาณาจักรไทยตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 หนองบัวลำภูในสมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2369 - พ.ศ. 
2317 ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงกบฏ 
ยกทัพมายึดนครราชสีมาทางกรุงเทพจึงส่งทัพมาปราบเจา้อนุวงศ์ได้ถอย
ทัพกลับมาตั้งรับอยู่ที่หนองบัวลุ่มภู ทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้รบกันอย่างสามารถ 
กองทัพฝ่ายไทยก็ได้ติดตามจับไล่เจ้าอนุวงศ์ได้ที่เวียงจันทร์ แล้วนำตัวไป
พิจารณาโทษที่กรุงเทพฯ ด้วยการทรมานและประจานให้ชาวไทยได้
รับทราบเป็นเวลาหลายวัน จึงเสียชีวิตในกรงขัง 
 หนองบัวลำภูในช่วงที่กำลังจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู  
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการกระจายอำนาจ มายังส่วนภูมิภาค เพื่อ
ประโยชน์ในด้านการปกครอง การให้บริการของรัฐ การอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน การส่งเสริมความเจริญแก่ท้องถิ่นตลอดจนความมั่นคงของ
ชาติ จึงได้พิจารณาเห็นว่า จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตกว้างขวางและมี
พลเมืองมากพอสมควรแยกอำเภอหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอ
โนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหา ออกจากการปกครองของ
จังหวัดอุดรธานี ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู แล้วประกาศจัดตั้งเป็น
จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยประกาศในหนังสือ
ราขกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 
พุทธศักราช 2536 
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 หนองบัวลำภู เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดเลย โดยหนองบัวเป็นหนึ่งในสามจังหวัดใหม่ของประเทศไทย ที่
แยกตัวออกมาจากอุดรธานี เมื่อ พ.ศ. 2536 พร้อมกับจังหวัดอำนาจเจริญ 
และจังหวัดสระแก้ว 
 ในปี พ.ศ. 2433 ได้มีการจัดระเบียบการปกครองบ้านเมือง ให้
ข้าหลวงเมืองหนองคายบังคับบัญชาเมืองใหญ่ 16 เมือง เมืองขึ้น 36 เมือง 
เรียกว่า เมืองลาวฝ่ายเหนือ และเมืองนครเขื่อนขันธ์ฯ ก็ได้ขึ้นอยู่กับเมือง
หนองคายนั้น เจ้าเมืองหนองคายได้แต่งตั้งให้พระวิชโยคมกมุทเขตมา
ครองเมือง นครเขื่อนขันธ์ฯ ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองเอก และเปลี่ยนชื่อเมือง
ใหม่ว่า เมืองกมุทธาสัย จนในปี พ.ศ. 2443 ได้มีการเปลี่ยนชื่อมณฑล
ฝ่ายเหนือ เป็นมณฑลอุดรและให้รวมเมืองต่างๆ ในมณฑลอุดรเป็น 5 
บริเวณเมืองกมุทธาสัย เป็นเมืองหนองบัวลำภู ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ได้
ถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอหหนองบัวลำภูขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี โดยมี
พระวิจารย์กมุทกิจเป็นนายอำเภอคนแรก อำเภอหนองบัวลำภูมีความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งยกระดับเป็น จังหวัดหนองบัวลำภู 
ในปี พ.ศ. 2536 

 2.1.2 คำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำภ ู
  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า
ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์
กาบแก้วบัวบาน 
 2.1.3 สัญลักษณ์ประจำจังหวัด 
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ภาพที่ 2  สัญลักษณ์ประจำจังหวัด 

 2.1.4 ความหมายตราประจำจังหวัด 
         2.1.4.1 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2117 

สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยก
กองทัพไปตีกรุงศรีสัตตนาคนหุต อาณาจักรล้านช้าง ในการศึกครั้งนั้น
สมเด็จพระนเรศวรได้ยกพลมาพักบริเวณริมหนองบัวอยู่ระยะหนึ่งจนเกิด
ประชวรเป็นไข้ทรพิษ จึงเสด็จยกทัพกลับ ชาวหนองบัวลำภูได้ร่วมใจกัน
สร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้สักการะ 

   พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งความจริงนั้น
ทรงประทับยืนอยู่ภายในศาล พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ภายในดวง
ตราที่ออกแบบให้ประทับยืนอยู่หน้าศาล เพื่อจะเน้นให้เห็นรูปเด่นชัด 
เป็นประธานของดวงตรา โดยมีศาลอยู่ข้างหลัง 
          2.1.2.2 หนองบัว เพื่อแสดงให้เห็นว่า สาสมเด็จพระ
นเรศวรฯ ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองบัว 
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  2.1.2.3 ภูพาน ภูเขาเป็นจังหวัดที่มีภูเขาและป่าไม้ อัน
ได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม หนองบัวลำภู นั้นเดิมชื่อ 
หนองบัวลุ่มภู คือเป็นหนองบัวที่อยู่ในลุ่มแต่อยู่บนที่สูงเชิงเขา 
 

 
 

ภาพที่ 3  ธงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 

 ธงผืนสีขาว เป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วย
ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม  

 ชื่อจังหวัดบนผืนผ้า หมายถึง จังหวัดที่มีหัตถกรรมทอผ้า
พื้นเมืองเป็นหลัก ส่วนชายทั้งสองข้างที่ผูกเป็นปมหมายถึง ความสามัคคี
ผูกพันแน่นแฟ้น ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภ ู

 
 
 2.1.6 ดอกไม้ประจำจังหวัด 
 

9 



 
 

 
 

ภาพที่ 4 ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 
 

  ดอกบัวหลวง ซึ่งหมายถึง นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัว
บานในอดีต ซึ่งปัจจุบันก็คือ จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

 2.1.7 ต้นไม้ประจำจังหวัด 

 
 

ภาพที่ 5  ต้นไม้ประจำจังหวัด 



 
 

 ต้นพะยูง หมายถึง ความเป็นปึกแผ่นมั ่นคงของชาวเมือง
หนองบัวลำภ ู
 2.1.8 แผนที่ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 
 

 
ภาพที่ 6 แผนที่ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 

 

 2.1.9 ข้อมูลพืน้ฐานจังหวัดหนองบัวลำภู 
  จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 มีที่ตั้งตามพิกัด
ภูมิศาสตร์ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 45 ลิปดา ถึง 17 องศา 40 
ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศา 57 ลิปดา ถึง 102 องศา 30 ลิปดา 
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ตะวันออก อยู ่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 518 กม. (ตามเส้นทาง 
กรุงเทพฯ-สีคิ ้ว-ชัยภูมิ-ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลำภู) จังหวัด
หนองบัวลำภู  มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2,411,928.74 ไร่ ขนาดพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 170,226 ตาราง 
กิโลเมตร หรือ 106,392,250 ไร่ และคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของประเทศ)  

 จังหวัดหนองบัวลำภู มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัด

อุดรธาน ี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ อำเภอ

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสีชมพู กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัด

ขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง อำเภอ
ผาขาว อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
 

ประวตัิอำเภอเมืองหนองบัวลำภ ู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หรืออำเภอหนองบัวลำภูเดิม เคยเป็น

อำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 46 
กิโลเมตร (มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ 
568 กิโลเมตร) ในอดีตจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองโบราณที่ก่อตั้ง
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มาแล้วไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต 
มีชื่อว่า "เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธกาบแก้วบัวบาน" เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจมายังส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์
ในด้านการปกครอง การให้บริการของรัฐ การอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน การส่งเสริมให้ท้องที่เจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อความมั่นคงของ
ชาติ ประกอบกับจังหวัดอุดรธาน ีมีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก 
จึงเห็นสมควรแยกอำเภอต่างๆ บางอำเภอ ตั้งขึ้นเป็นจังหวัด โดยได้รับ
การสถาปนาให้เป็นจังหวัดหนองบัวลำภู อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป 

 ที่ตั ้งและอาณาเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  มีอาณาเขต
ติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี ้

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอนากลาง และอำเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธาน ี

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอนากลาง 

 
 การแบ่งเขตการปกครอง 

 การปกครองส่วนภูมิภาค 
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น       

15 ตำบล 179 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1. หนองบัว (Nong Bua)  15 หมู่บ้าน  
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2. โนนขมิ้น (Non Khamin)  10 หมู่บ้าน 
3. หนองภัยศูนย ์(Nong Phai Sun) 10 หมู่บ้าน 
4. โพธ์ิชัย (Pho Chai).   12 หมู่บ้าน  
5. กุดจิก (Kut Chik)   14 หมู่บ้าน 
6. หนองสวรรค์ (Nong Sawan)  10 หมู่บ้าน 
7. โนนทัน (Non Than)  10 หมู่บ้าน 
8. หัวนา (Hua Na)   16 หมู่บ้าน 
9. นาคำไฮ (Na Kham Hai)  11 หมู่บ้าน 
10. บ้านขาม (Ban Kham)  14 หมู่บ้าน  
11. ป่าไม้งาม (Pa Mai Ngam)  13 หมู่บ้าน 
12. นามะเฟือง (Na Mafueang)  10 หมู่บ้าน  
13. หนองหว้า (Nong Wa)   7 หมู่บ้าน 
14. บ้านพร้าว (Ban Phrao)  15 หมู่บ้าน 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ท้องที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูประกอบด้วยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก ่
1. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำภูทั้ง

ตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย 
2. เทศบาลตำบลนาคำไฮ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบล

นาคำไฮ 
3. เทศบาลตำบลนามะเฟือง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ

ตำบลนามะเฟือง 
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4. เทศบาลตำบลหัวนา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบล
หัวนา 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบล
หนองบัว (นอกเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู) 

6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่
ตำบลหนองภัยศูนย์ทั้งตำบล และตำบลโพธิ์ชัย (นอกเขตเทศบาลเมือง
หนองบัวลำภู) 

7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่
ตำบลหนองสวรรค์ทั้งตำบล 

8. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหวันา 
(นอกเขตเทศบาลตำบลหัวนา) 

9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบล     
บ้านขามทั้งตำบล 

10. องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบล
นามะเฟือง (นอกเขตเทศบาลตำบลนามะเฟือง) 

11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบล
บ้านพร้าวทั้งตำบล 

12. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบล
โนนขมิ้นทั้งตำบล 

13. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดจิก 
ทั้งตำบล 
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14. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบล 
โนนทัน ทั้งตำบล 

15. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนา
คำไฮ (นอกเขตเทศบาลตำบลนาคำไฮ) 

16. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบล
ป่าไม้งามทั้งตำบล 

17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบล     
หนองหว้าทั้งตำบล 

 เส้นทางท่องเที่ยวศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวและทำการประเมิน
และวิเคราะห์ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีเส้นทาง
การท่องเที่ยว จำนวน 38 แหล่งท่องเที่ยวโดยแยกออกเป็นการท่องเที่ยว     
2 ประเภทดังนี ้

1. เส้นทางท่องเที่ยวและทำการประเมินและวิเคราะห์ในเขต
พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงนิเวศ
มี จำนวน 19 แหล่ง คือ 

 1.1 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกษตรสายบุญ วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
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ภาพที่ 7 แหล่งท่องเที่ยวเกษตรสายบุญ 
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ภาพที่ 8 ประธานกลุ่ม แม่ประนอม คำแสน 

แม่ประนอม คำแสน อายุ 60 ปี เป็นประธานกลุ่มวิสากิจชุมชน
เกษตรสายบุญวัดถ้ำกลองเพล แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกษตรสายบุญ มี
พื้นที่ 12 ไร่ เป็นที่ดินของมารดานายไพรัตน ์เอ็งอุทัยวัฒน์ บริษัท ซีเอชซี
รับเบอร์ จำกัด ไดถ้วายที่ดินเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อมาพระองค์ท่าน ได้
มอบให้เป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2554 เดิมที่ดินแปลงน้ี
ชาวบ้านได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม ต่อมาผู้สืบทอดการทอผ้า
ไหมน้อยลงและผู้ทอผ้าไหมล้วนมีอายุมากขึ้น ไม่สามารถทอผ้าได้ จึงได้
หยุดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวรกร้าง จึงแปลงพ้ืนที่ให้เป็นประโยชน์ 
จึงมีมติในหมู่บ้านจัดแบ่งพื้นที่ เป็นแปลงให้ชาวบ้านไว้เป็นที่ทำกิน โดย
แบ่งให้ครอบครัวละ 1 งาน ชาวบ้านมาลงชื่อจำนวน 36 ครอบครัว จึง
ช่วยกันเปลี่ยนป่ารกร้างเป็นแปลงผักที่สวยงาม ในระยะเวลา 2 เดือน 



 
 
พื้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นแปลงผักอินทรีย์ และจัดให้มีความเป็นระเบียบ
มากขึ้น  
 หลังจากน้ันก็มีนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา สนใจแวะชมแปลงผัก
และซื้อผักกลับบ้าน ต่อมาได้มีแม่ค้าเข้ามาซื้อผักเพื่อนำไปจำหน่ายมาก
ขึ้น ในปี 2556 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
มาศึกษาดูงานและได้เก็บผักในแปลงนำไปประกอบอาหาร โดยคิด
ค่าใช้จ่าย คนล่ะ 150 บาท จึงเกิดกิจกรรมการเก็บผักเพื่อนำมาประกอบ
อาหาร ของผู้มาศึกษาดูงาน ทำให้มีความสนุกสนาน และมีความสุขใน
การเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย ์ในที่แห่งน้ี  

 

 
ภาพที่ 9  ผังเจ้าของแปลงวิสากิจชุมชนเกษตรสายบุญ 

วัดถ้ำกลองเพล 
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 ผักที่ปลูกเป็นผักอินทรีย์ปลอดสารเคมีทุกแปลง ใช้น้ำหมัก
ชีวภาพ ที่ผลิตเอง และระบบน้ำที่ใช้ในแปลงเกษตรเป็นน้ำบาดาล ที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ และใชแ้รงงานในครอบครัวเป็นหลัก  

 หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด 
ได้นำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาให้ความรู้เรื่องการนำ       
หญ้าหวานไปทำปุ๋ยหมัก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน) มาให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาผักแบบไม่ใช้สารเคมี ชาวนิคม     
เชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี มาให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และ
การเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยอาศัยประสบการณ์และมีการถ่ายทอดเรื่องการ
ทำปุ ๋ยให้สมาชิกในกลุ ่ม มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ปัญหาที่พบในการ
เพาะปลูก เป็นการจัดการความรู้ที ่เกิดขึ ้นเอง มีการจัดแปลงผักให้
สวยงาม และมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาตลอด ปี พ.ศ. 2562 
พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถีมาช่วยในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง
และมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของ
ชุมชน หลังจากที่เกิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สมาชิกใน
กลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายผักให้กับนักท่องเที่ยวและถ่ายรูปบริเวณ
แปลงผักมากขึ้น ด้านการบริหารจัดการมีการแต่งตั ้งกรรมการกลุ่ม
ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขา  
  ผลประกอบการ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
บ้านถ้ำกลองเพล 
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ภาพที่ 10 ข้อมูลสมาชิกเกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทำเกษตร

แปลงใหญ ่
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ภาพที่ 11 แสดงรายละเอียดการจัดการของแปลงผักชุมชนเกษตร   

สายบุญวัดถ้ำกลองเพล 
 

วิธีปลูกผักปลอดสารพิษ ผักที่ปลูกทุกแปลงเป็นผักอินทรีย์ 
ปลอดสารพิษทุกแปลง โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ ที่กลุ่มผลิตเองและแบ่งปัน
ให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้เป็นปุ๋ยรดน้ำผักในแปลง 

 ระบบน้ำ น้ำที่ใช้ในแปลงเกษตรใช้น้ำบาดาล โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ส่วนแรงงานสมาชิกในกลุ่มจะใช้แรงงานใน
ครอบครัวเป็นหลัก  

 หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด 
ได้นำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาให้ความรู้เรื่องการนำ
หญ้าหวานมาทำปุ๋ยหมัก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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(กศน) มาให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาผักแบบไม่ใช้สารเคมี ชาวนิคม
เชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี มาให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และ
การเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยอาศัยประสบการณ์ และมีการถ่ายทอดเรื่อง
การทำปุ๋ยให้สมาชิกในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่พบในการ
เพาะปลูก เป็นการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นเอง มีการจัดแปลงผักให้สวยงาม 
และมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆมาตลอด ปี พ.ศ. 2562 พัฒนาชุมชน
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มา
ช่วยในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั ่นคงและมี
เสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 

 หลังจากที่เกิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สมาชิก
ในกลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายผักให้กับนักท่องเที่ยวและถ่ายรูปบริเวณ
แปลงผักมากขึ้น ด้านการบริหารจัดการมีการแต่งตั ้งกรรมการกลุ่ม
ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขากลุ่ม  

 จุดเด่นคือ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การถ่ายทอดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมแปลงผักพร้อมซื้อผัก
กลับไปรับประทานที่บ้านอีกด้วย มีการสาธิตการปลูก การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับแปลงผักและวิธีการพัฒนาระบบต่างๆ การใช้ปุ๋ยหมัก การใช้น้ำ
หมักชีวภาพ  

1.2 กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเกษตรอินทรีย์ ไร่สขุสวัสดิ ์
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ภาพที่ 12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ไร่สุขสวัสดิ ์



 
 
 ไร่สุขสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สวนไผ่สุขสวัสดิ์ก่อตั้งโดย คุณพ่อ
สะท้าน ไชยวงษ์ ในปี พ.ศ. 2542 ท่านได้นำไผ่เลี้ยงที่เห็นตามริมห้วยในป่า 
มาปลูกที่สวน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 คุณพิกุล และคุณวิวิช พวงสวัสดิ์ 
ลูกสาวและลูกเขยได้ปรับปรุงสวนใหม่ ได้เรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน
แบบประณีต และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทำหน่อไม่เกิดนอกฤดูมีจำหน่าย
ได้ตลอดปี ไผ่ที่ปลูกในสวนมี ไผ่เลี้ยงสีทอง ทะวาย ไผ่บงหวาน ไผ่กิมซุง
หรือไผ่ตงลืมแล้ง ไผ่ดำ และไผ่สายพันธุ์ใหม่ คือไผ่รวกหวานสุขสวัสดิ์ 
แบ่งพื้นที่ปลูกผักหวานป่า ชะอม กล้วย มะละกอ มัลเบอร์รี่ มะม่วง 
ขนุน ข้าว และพืชสวนครัวต่างๆ เลี้ยงปลา กุ้ง มีบริการกาแฟ และจุด
ถ่ายภาพ เช็คอินฯลฯ 
 

วัตถุประสงค์  
1. ทำการเกษตรผสมผสานตามแนวพ่อหลวง 
2. เผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ การเกษตรผสมผสานตามแนวทาง

พ่อหลวง โดยเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) 
จังหวัดหนองบัวลำภู ของสำนักงานเกษตรจังหวัดของกรมส่งเสริม
การเกษตร  เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้ไร่สุข
สวัสดิ์ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด  

3. ผลิต ผลผลิต ผลิตภัณฑ์  แปรรูป ต้นพันพันธ์ุ เมล็ดพันธุ์ทีดี่
มีคุณภาพ  

23 



 
 

4. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
5. สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน 

 
 
 

ที่ตั้ง  
 ศูนย์เรียนรู้ไร่สุขสวัสดิ์ หรือศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จงัหวัด 
หนองบัวลำภู วิสาหกิจชุมชนสุขสวัสดิ์  
 วิวิช พวงสวัสดิ์ ประธานกลุ่ม บ้านเลขที่ 156 ม.9 บ้านห้วยเด่ือ 
ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทร. 08-1984-5179, 08-
9920-7815 ไลน์ไอดี : w18092518 เฟซบุ๊ค : ไร่สุขสวัสดิ์ สวนเกษตร
ผสมผสานแบบประณีต 

เพจ 1 : ไร่สุขสวัสดิ ์
เพจ 2 : สวนไผ่สุขสวัสดิ ์ 
เพจ 3 : ผักหวาน ไร่สุขสวัสดิ ์ 
เพจ 4 : มัลเบอร์รี่ ไร่สุขสวัสด์ิ  
ยูทูป : ไร่สุขสวัสดิ์ สวนเกษตร ผสมผสาน 

 
การเงินและบญัชี   

1. จำหน่ายหน่อไม้    20,000 บาท 
2. จำหนา่ย ต้นพันธุ์ไผ่  900,000 บาท 
3. จำหน่ายมัลเบอรร์ีผ่ล   15,000 บาท 
4. จำหน่ายนำ้มัลเบอร์รี่    40,000 บาท  
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5. จำหน่ายต้นพันธุ์มัลเบอร์รี่    20,000 บาท 
6. จำหน่ายยอดผักหวานป่า    10,000  บาท 
7. จำหน่ายเมล็ดพันธ์ุผักหวานป่า 200,000  บาท 
8. จำหน่ายต้นพันธุ์ผักหวานป่า   10,000  บาท 
9. ชาผักหวานป่า      5,000 บาท  
10. อบรม ดูงานทัศนศึกษา  100,000 บาท 
11. ร้านกาแฟ อาหาร โซนบ้านนา  150,000 บาท  

ค่าใช้จ่าย  
1. ในการจ้างคนงาน  200,000  บาท 

- งานในไร่ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย  
- เพาะขยายพันธุ์ไผ่ เพาะเมล็ดพันธ์ุ  
- แพ็คจัดส่ง 
- เตรียมพ้ืนที่จัดเก็บ ทำอาหารอบรม 
- ทำอาหาร บริการ ในร้านอาหารกาแฟ บ้านนา 

 2. ค่าอุปกรณต์่างๆ ในการทำงาน 10,000 บาท  
 3. ค่าก่อสร้างโรงเพาะชำและพัฒนาโซนท่องเที ่ยวบ้านนา 
300,000 บาท  
 

 การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย 
1. จำหน่ายที่ไร่  
2. จำหน่ายที่ตลาดขายป่าบ้านห้วยเด่ือ 
3. ออกบู๊ทจำหน่ายกับหน่วยงาน  
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4. ทางเฟสบุ๊ค ส่วนตัว 
5. ทางเพจของไร่ 4 เพจ  
6. ทางยูทูปของไร่  
7. ทางไลน์  

 

รางวัล 
1. ปราชญ์เกษตรกรดีเด่นของแผ่นเดิน ระดับจังหวัดปี 2559  
2. โครงการส ุดยอดเอสเอ ็มอ ี จ ั งหว ัด  (SME Provincial 

Champions) ปี2561  
3. ชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ปี 2561  
4. ชนะเลิศ อันดับ 1สาขา ทำไร่นาสวนผสม  ปี2559 
5. เป็นผู ้ประสานงาน Young Smart Famer ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน ดีเด่น 2560 
6. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ และความดี เพื่อพัฒนาเกษตรกรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2562 
 
การมีส่วนร่วมชุมชน  

1. สร้างงานในชุมชนการเกษตรการขยายพันธุ์การแปรรูปการ
บริการ  

2. นำพาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายไดก้ารทำตลาดย้อนยุค ทำ
ท่องเที่ยวชุมชน 
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1.3 สวนเกษตรอินทรีย์ บ้านสวนนายดอกไม้ฟาร์ม 
  เที่ยวชมสวนการเกษตรตามแบบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์และจุดพักรับประทาน
อาหารกลางวัน จุดเด่นคือ บริการอาหารกลางวันโดยนำผักที่ปลูกเองมา
ประกอบเป็นอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว   

 
 
 



 
 

 
ภาพที่ 13 บรกิารอาหารกลางวันที่สวนเกสรอินทรีย์  

บ้านสวนนายดอกไม้ฟาร์ม 

1.4 ภูหินลาดช่อฟ้า 
 ภูหินลาดช่อฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลำภู เป็นภูเขาหินสูงสลับซับซ้อนมีช่องทางเดินและมีถ้ำขนาด
ใหญ่น้อยจำนวนมาก ในอดีตเคยเป็นปราการสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ 
เป็นโรงเรียนการเมือง เขตฝึกกำลังรบและกองบัญชาการใหญ่ที่จัดส่ง
กำลังคนกระจายไปประจำในหลายจุด มีสถูปเก็บอัฐิของคนที่เสียชีวิตใน
การรบกว่า 200 ชีวิต ทุกปีในช่วงฤดูร้อนจะมีพิธีทำบุญอุทิศให้ผู้เสียชีวิต 
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ปัจจุบัน ลานฝึกใหญ่นี้ใช้เป็นลานดูดาว และสามารถมองลงไปเบื้องล่าง
จะเห็นอำเภอหนองวัวซอ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี บริเวณถ้ำตา่งๆ 
จะพบถ้ำวิทยุ ถ้ำเวที ถ้ำโรงพยาบาล ถ้ำเสบียงและถ้ำโรงแรมสำหรับ
สหายชายหญิงที่แต่งงานใหม่เพื่อไปฮันนีมูน จุดเด่นคือ มีสถานที่ชมวิว
สวยงามและตามดูรอยของสหายในอดีตโดยมีนักเล่าเรื่องเป็นคนบรรยาย 

 

  

 
ภาพที่ 14 ภูหินลาดช่อฟ้า 

1.5  ตลาดบ้านห้วยเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่
บนเส้นทางอุดรธานี - หนองบัวลำภ ู

 จุดเด่นคือ เป็นตลาดริมทางน่าแวะซื้อสินค้าอีกแห่งหนึ่งที่มี
อาหารพื้นบ้าน อาหารป่าตามฤดูกาลเป็นจำนวนมาก เปิดบริการให้
ชาวบ้านห้วยเดื่อ และหมู่บ้านใกล้เคียง นำผักและอาหารป่ามาจำหน่าย 
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สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชน กระตุ้นให้มีการใช้
จ่ายเงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เป็นจุดเช็คอิน และเป็น
ตลาดที่น่าแวะ ตลาดห้วยเดื่อนี้ยังสามารถเชื่อมโยงเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดได้โดยง่าย เป็นตลาดที่มีคุณภาพ สร้างความ
มั่นใจต่อลูกค้าที่จับจ่ายในตลาด รวมทั้งเป็นการต่อยอดทางการค้าให้มี
ความพร้อมเป็นสถานที่รวบรวมและจำหน่ายสินค้าจากภาคการผลิตของ
คนในชุมชนด้วยเช่น ผักผลไม้ตามฤดูกาล และอาหารป่า เป็นต้น  

 

ประวัต ิตลาดประชารัฐ ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จ ังหวัด
หนองบัวลำภู 
 

 
ภาพที่ 15 ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ 

ความเป็นมา 
 ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู มีความเป็นมา

เริ่มต้นเมื่อปี 2538 จากจุดเล็กๆ ของชาวบ้าน ตำบลโนนทัน ที่มีอาชีพ
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หาของป่า อาทิเช่น หน่อไม้ ผึ้งป่า ดอกกกระเจียว เห็ดประเภทต่างๆ 
เป็นต้น ได้เข้ามาหาของป่าบริเวณเหมืองร้างเดิมแล้วได้เก็บของป่ารวมไป
ถึงหินที่มีลักษณะคล้ายหอย 2 กาบ ซึ่งมีอยู่บริเวณนี้มากมาย ยิ่งขุดเข้า
ไปยิ่งพบติดอยู่ผนังถ้ำ และเชิงเขาหินต่างๆ ที่พบมีสีสัน สวยงาม จึงมี
ความคิดนำมาวางขายบนริมถนนสาย 210 อุดรธานี - หนองบัวลำภู 
ในขณะนั้นมีผู้ที่สัญจรไปมาแวะซื้อและเห็นเป็นของแปลก และสวยงาม 
ต่อมาจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้นำหินที่สวยงามเหล่านี้ส่งให้นักธรณีวิทยา
ทำการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาทางธรณีวิทยาปรากฏว่าหินที่มีลักษณะ
คล้ายหอย 2 กาบ คือ "หอยหิน 150 ล้านปี" จึงเป็นที่มาของการพัฒนา
พื้นที่ตำบลโนนทัน เป็น "พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี" ต่อมาซาวบ้าน
ยังขุดพบซากไดโนเสาร์บริเวณใกล้เคียงกัน ในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู คือ "พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี 
และไดโนเสาร์โนนทัน" 

 ย้อนกลับมาถึงความเป็นมาของลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จังหวัด
หนองบัวลำภู ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2548 อบต.โนนทัน จึงได้เข้า
ไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรได้มีที่จำหน่ายสินค้าที่สะอาดและถูกหลัก
สุขอนามัยมากยิ่งขึ้น และเข้าไปดูแลในเรื่องสาธารณสุข แต่ก็ไม่สามารถ
เข้าไปบริหารจัดการได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของทางหลวง ใน
ปี 2560 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ได้ขอคืนพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 
โดยท่านธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณกลุ่มยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด ภาคอีสานตอนบน 
ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า โดยใช้งบประมาณใน
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การก่อสร้างทั้งสิ้น 8,339,000 บาท บนเน้ือที่ 7 ไร่ มีทั้งหมด 10 อาคาร 
320 แผง จอดรถได้ 80 คัน ห้องน้ำ 20 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 2 ห้อง 
บริเวณโดยรอบร่มรื่น สวยงาม บนถนนทางหลวงหมายเลข 210 สาย
อุดรธานี - หนองบัวลำภู ซึ่งได้ทำพิธีเปิดเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2561 โดย
ท่านธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำ 

  
 การบริหารจัดการตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ 

จังหวัดหนองบัวลำภู 
 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ

ตลาดประชารัฐลานค้าชุมซนห้วยเดื่อ ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 
180/2561 ลงว ันท ี ่  29 เด ือนมกราคม พ.ศ. 2561 ได ้แต ่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารจัดการลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู 
ประกอบด้วย 

1. ปลัดจังหวดัหนองบัวลำภู             ประธานกรรมการ 
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู   กรรมการ 
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู    กรรมการ 
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู    กรรมการ 
5. ปศุสัตว์จังหวดัหนองบัวลำภู    กรรมการ 
6. พาณิชย์จงัหวัดหนองบัวลำภู    กรรมการ 
7. วัฒนธรรมจังหวดัหนองบัวลำภู    กรรมการ 
8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบวัลำภู  กรรมการ 
9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  กรรมการ 
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10. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 
11. นายอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู   กรรมการ 
12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัหนองบัวลำภู  กรรมการ 
13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน   กรรมการ 
14. ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน  กรรมการ 
15. ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนทัน โนนทัน        กรรมการ 

           และเลขานุการ 
16. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  กรรมการ 

              และผู้ช่วยเลขานกุาร 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดลานค้าขุมชนห้วยเดื่อ 

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประชุมแนวทางในการบริหารจัดการ และมีติ
มอบหมายให้ นางสาวหัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลดัองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนทัน เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้กำกับและบริหารจัดการตลาด
ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
จัดการตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู 
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ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู แม้
จะมีระยะเวลาในการเปิดทำการยังไม่ครบ 3 เดือน แต่ผลการตอบรับดี
มากและมีชื่อเสียงในฐานะตลาดประชารัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บน
พื้นที่ 7 ไร่ จำนวน 320 แผง และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชม ชิม ช็อป ใน
แต่ละวันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ มี
รถ เข้า-ออกมากกว่าวันละ 500 คัน มีลูกค้าเฉลี่ยประมาณวันละ 2,000 - 
3,000 สื่อมวลชน ทีวี หนังสือพิมพ์ นิตยสารท่องเที่ยว เป็นต้น เข้ามา
ถ่ายทำรายการตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจุดเด่นของตลาด
แห่งนี้ คือ 

1. เสน่ห์ของวิถีชุมชน แม่ค้าคือเกษตรกรที่มีผลผลิตและเก็บ
ผลผลิตมาขายเองในแต่ละวันโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้สินค้า
ทางการเกษตรราคาถูก สด และปลอดสารพิษ มีอาหารป่าตามฤดูกาล 
เช่น เห็ด หน่อไม้ ผึ้งป่า ลูกท้อป่า หมากบก กบ เขียด อึ่งอ่าง เป็นต้น 
 

 
2. เสน่ห์ของความสวยงามตามธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขา

และต้นไม้ ด้านหน้ามีน้ำพุและมองเห็นภูเขาสีเขียว ด้านหลังมีภูเขาโอบ
ล้อมสวยงาม 

3. เสน่หข์องบรรยากาศที่ร่มรืน่ สบายตา ลูกค้าเดินเพลิดเพลิน  
อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนอบอ้าว 
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4. เสน่ห์ของแม่ค้าย้ิมแย้มแจ่มใส บริการประทับใจ สินค้าราคา
ถูก พร้อมกับห้องน้ำสะอาด สะดวก สบายมีมากถึง 20 ห้อง แยกชาย-
หญิง และห้องน้ำผู้พิการ 

ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงแค่บางส่วน หากอยากทราบว่าที่นี ่มีดี
อย่างไร แวะมาชม ชิม ช็อป ที่ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ 
จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ประสานงาน นางสาวทัศญ์ ชมภูวิเศษ ปลัด อบต.
โนนทัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดลานค้าชุมชนห้วย
เดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 08-5172-2722 

 

แนวทางการในการพัฒนาตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ 
จังหวัดหนองบัวลำภู 

1. ขยายพ้ืนที่จอดรถให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ค้า เช่น 

- การแปรรูปผลติภัณฑ์ 
- การออกแบบผลิตภัณฑ ์
- การจัดการสต็อกสินค้า ฯลฯ 

1.6. ภูพานน้อย 
 จุดชมทิวทัศน์ภูพานน้อยอยู่บนเทือกเขาภูพาน ในเขต

จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหนองบัวลำภู จุดเด่น
คือ ที่จุดผาชี้เมือง จุดชมวิวตัวเมืองหนองบัวลำภู โดยเฉพาะในยามเย็น
และค่ำ ซึ่งเป็นเวลาที่แสงไฟส่องสว่างระยิบระยับไปทั้งเมือง จึงมีผู้เปรียบ
ทิวทัศน์เมืองยามค่ำว่าดาวบนดิน ภูพานน้อยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
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ภูพาน ที่ทอดตัวจากทิศตะวันออก อำเภอเมืองไปทางทิศใต้ที่ภูเก้าใน
อำเภอโนนสัง พ้ืนที ่56 ตารางกิโลเมตร (35,000 ไร่) เป็นเขาสงูชัน มีป่า
เต็งรังและป่าเบญจพรรณ ด้านทิศตะวันตก มีวัดป่าภูพานน้อยกระแต มี
พระภิกษุที่จำวัดเป็นพระปฏิบัติสายหลวงปู่ขาว อนาลโย ปัจจุบันภูพาน
น้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีงานฟื้นฟูรักษาป่าและระบบนิเวศ 
ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการป่ารักน้ำมีการสร้างฝายเพื่อขยาย
พื้นที่ชุ่มน้ำ   

 
 

      

                   

 

 

 

 

 
ภาพที่ 16 ภูพานน้อย 

 
 



 
 

 
 
 
1.7  วนอุทยานบัวบาน  
 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชที่ 1427/2549 ลงวันที ่ 25 กันยายน 2549 เพื่อ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์สงวนคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนทั่วไป และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเป็นแหล่งต้น
น้ำลำธารและสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่าแหล่งอาหารแหล่งนันทนาการ
และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ปา่

สงวนแห่งชาติป่าหนองบัว และป่าสงวน
แห่งชาติป่าหมากหญ้า ท้องที่ตำบลหนอง
บัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
จุดเด่นคือ จดุชมวิวมีลานเพื่อกางเต้นเพื่อ

พักแรมของนักท่องเที่ยวที่ชอบการขึ้นเขา
ชื่นชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 
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ภาพที่ 17 วนอุทยานบัวบาน 

1.8  ห้วยตาดข่า  
 ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลำภู ผู้ให้ข้อมูลนายพีระพล หอมเนตร มีกิจกรรมจิตอาสาทำ
ฝายกักน้ำระหว่างทางเดินเพื่อให้มีน้ำไว้เลี้ยงต้นไม้ในช่วงฤดูแล้ง โดยการ
นำของนักรักษาป่าไม้ในเขตพื้นที่หมู่บ้านห้วยทราย ได้รับความช่วยเหลือ
จากชมรมรถโลตาลี่นำทรายมาส่งไว้ที่บริเวณทำฝายกั้นน้ำในช่วงก่อน
หน้าฝนที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้มาช่วยเหลือในการทำฝายน้ำของ
ชาวบ้านห้วยทราย จะเห็นได้ว่าในการบริหารจัดการของหมู่บ้านจะพึ่ง 
ตนเอง โดยมีจิตอาสารักษาป่าซึ่งข้อมูลได้จากการเล่าเรื่องและการนำ
คณะเดินทางไปที่ห้วยตาดข่า ระยะทาง 2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางขรุขระ 
ไกด์นำทางจึงได้นำรถกระบะมาไว้บริการนักท่องเที่ยวไปจนใกล้ถึงห้วย
ตาดข่าและเหลืออีก 80 เมตร จึงให้นักท่องเที่ยวลงเดินด้วยเท้าต่อจนถึง
ลานหินกว้างมีป่าล้อมรอบ ในฤดูฝนตกจะมีน้ำตกเล็กๆ ไหลผ่านเหมาะ
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สำหรับการมาท่องเที่ยวโดยกางเต้นพักแรมเพื่อชมระบบนิเวศของป่า
สงวนห้วยตาดข่า แห่งนี้  

จุดเด่นของจุดนี้คือ มีลานกว้างเหมาะสำหรับช่วงฤดูหนาว
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ในกิจกรรมกางเต้นพักแรมและกิจกรรมภาค
กลางคืนในการเล่นรอบกองไฟ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 18 ห้วยตาดข่า 

 1.9  ภูผาคร่า   
       ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ให้ข้อมูล    

นายบัณฑิต ลือนาม มีจุดเด่นคือ เหมาะสำหรับชมวิวถ่ายภาพ ระยะทาง 
การเดินเท้าขึ้นไปชมวิวบนภูเขา ประมาณ 2 กิโลเมตร เหมาะสำหรับ
วัยรุ่นและหนุ่มสาวที่ชอบการเดินทางไกลเพื่อไปชมวิวดูธรรมชาติ 
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ภาพที่ 19 ภูผาคร่า 

1.10 ถ้ำดินเพียงวังเสือหิว 
  ประวัติความเป็นมาของถ้ำดินเพียงและวังเสือหิว ในอดีต

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีการกระจายกำลังไปตั้งฐานปฏิบัติการ
ในเขตภาคอีสาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นวันเสียงปืน
แตกโดยกองกำลังที่เรียกตัวเองว่า กองทัพปลดแอกประชาชนได้ใช้อาวุธ
เข้าโจมตีกองกำลังของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรก จากนั้นรัฐบาลไทยได้มี
การประกาศยุทธศาสตร์ใช้ชนบทล้อมเมือง และรัฐบาลได้ประกาศใช้กำลัง
กับผู้นำขบวนการหลายคน ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาล
ได้มีการกดดันกลุ่มกองกำลังอย่างหนัก จนทำให้กลุ่มนักศึกษาตัดสินใจ
เข้าป่าไปร่วมกับกองทัพปลดแอกประชาชนทางภาคอีสานมากขึ้น บ้าน
ห้วยทราย ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ในขณะ
นั้นเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่สแีดงมีกองทพัปลดแอกประชาชนมา
ใช้สถานที่เพื่อหลบซ่อน และก่อตั้งฐานบัญชาการรบขึ้น 2 แห่งด้วยกันคือ  
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1. ถ้ำดินเพียง เป็นฐานปฏิบัติการชุดที่ 1 ซึ่งมีลักษณะปากถ้ำ
เสมอกับพื้นดิน จึงมีชื่อเรียกว่า ถ้ำดินเพียงหากมองผิวเผินแล้วจะไม่มี
ทางรู ้ได้เลยว่าที่นั ่นเป็นถ้ำ และได้ใช้เป็นที่หลบซ่อน เก็บอาวุธและ
เสบียงอาหาร 

2. วังเสือหิว เป็นฐานปฏิบัติการจุดที ่สอง ซึ ่งใช้เป็นฐาน
ปฏิบัติการรบ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นพื้นหินสูงสามารถมองเห็นสถานที่
ได้อย่างทั่วถึงเป็นอย่างดี ต่อมากองทัพของรัฐบาลได้เข้าปิดล้อมกดดัน
ฐานปฏิบัติการนี้อย่างหนักเป็นเวลาหลายวัน จนกองกำลังปลดแอก
ประชาชนขาดเสบียงอาหารอย่างหนัก ทำให้กองกำลังต้องเกิดอาการหิว
และได้เขียนข้อความลงบนก้อนหินขนาดใหญ่ว่า “วังเสือหิว” และได้
พยายามตีฝ่าวงล้อมออกมาเพื่อออกไปหาเสบียงอาหารแต่ถูกทางรัฐบาล
จับตัวได้บ้างก็ต่อสู้ขัดขืนจึงถูกทหารฝ่ายรัฐบาลสังหารหลายคน จนใน
ที่สุดกองทัพของรัฐบาลก็เข้ายึดพื้นที่ได้สำเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2523 พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ได้สิ้นสุดลง จนปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้จึง
ถูกเรียกต่อกันมาว่า “วังเสือหิว” เรื่อยมา 

ชุมชนบ้านห้วยทราย ตั ้งอยู ่ที่  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำภ ูจากอดีตพื้นที่สีแดงที่เคยเป็นที่หลบภัยที่อยู่ของกลุ่ม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต ์มาถึงในช่วงที่เต็มไปด้วยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 
ที่นี ่เป็นพื้นที่ที ่แสนอันตราย มีการเสียชีวิตกันไม่เว้นแต่ละวัน ไฟฟ้า 
น้ำประปาไม่มี ผู้คนอดอยากมาก ยาเสพติดมากมายจนภายหลังมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มีทหารเข้ามาช่วยจัดการ มีหน่วยงานราชการเข้า
มาดูแลทำให้พื้นที่สีแดงแห่งนี้เปลี่ยนไป ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็หมดไป
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ตามกาลเวลายาเสพติดก็หมดไปจากพื้นที่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้กลายมา
เป็นหมู่บ้านสีขาวชุมชนเข้มแข็งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขมีอาชีพ 
มีรายได้ และมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

จุดเด่นของจุดนี้คือ การได้ทราบถึงเรื่องเล่าของสหายก่อนจะเป็น
บ้านห้วยทรายเดิมชื่อบ้านดงชะน ีเพราะมีชะนจีำนวนมาก ต่อมาเปลี่ยน
ชื่อเพราะมีภูเขาล้อมรอบและมีน้ำหลากไหลลงมาจากภูเขาเกิดเป็นลำห้วย
และไหลลงมาเซาะก้อนหินที่เป็นก้อนหินดินทราย จึงได้ชื่อว่า ลำห้วย
ทราย จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านห้วยทราย (ชื่อเป็นทางการในปี 2550) มี
ประชากรที ่อาศัยอยู ่ทั ้งหมด 914 คน 330 ครัวเรือน ปกครองโดย 
ผู ้ใหญ่บ้าน นายประสิทธิ ์ จ ันทะแจ่ม ในอดีตปกครองด้วยระบบ
คอมมิวนิสต์ เป็นเครือข่ายของ นายสุรชัย จันทิมาธร หรือที่รู้จักกันดีใน
ชื่อของ หงา คาราวาน กับ นายยืนยง โอภากุล หรือที่รู ้จักกันดีในชื่อ 
แอ๊ด คาราบาว เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิต เป็นผู้นำกลุ่มในภาคอีสาน 
ทางการเข้ามาปราบปรามเมื่อประมาณปี 2524 จนในที่สุดกลุ่มคอมมิวนิสต์
ได้มอบตัว  

 
 

 

 

 



 
 

ภาพที่ 20 ถ้ำดินเพียงวังเสือหิว 

1.11  โฮมสเตย ์บ้านห้วยทราย 

  เป็นที ่พักนักท่องเที่ยวมาดื ่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติ  
โฮมสเตยบ์้านห้วยทราย มีทั้งหมด 9 หลัง ราคา 300 - 500 บาท ต่อคืน 
ผู้เข้ามาพักส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากในตัวเมืองหรือมาจาก
ต่างจังหวัดที่ต้องการได้รับบรรยากาศแบบธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาติ
มากที่สุด โดยโฮมสเตย์ของ รต. ธนู คีรีย์  
 

 
ภาพที่ 21 โฮมสเตย์ บ้านหว้ยทราย 

  1.12 ศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษ บ้านห้วยทราย 

 เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษของผู้ใหญ่บ้าน นายประสิทธิ์ จันทะแจ่ม ได้แบ่งพื้นที่เลี้ยง
ปลา ปลูกข้าว ปลูกกล้วย ในพื้นที่ 100 ไร่  
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ภาพที่ 22 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรอินทรีย์ 
ปลอดสารพิษ บ้านห้วยทราย 

1.13  สวนผสมเกษตรอินทรีย์ บ้านห้วยทราย  
   ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวเป็นพื้นที่โล่ง

เนื่องจากการทำไร่เลื่อนลอยเมื่อปี 2556 เริ่มมีชาวบ้านเข้ามาจับจอง
พื้นที่ทำสวนปลูกต้นไม้ทำการเกษตรผสมผสานเลี้ยงปลา พืชผักผลไม้ที่
ปลูกเองสามารถเก็บกินได้ตลอด นอกจากนี้ยังปลูกกาแฟด้วย 

 โฮมสเตย์สวนผสมครัวเรือนสัมมาชีพ 
 โฮมสเตย์สวนผสมครัวเรือนสัมมาชีพ เป็นโฮมสเตย์

ระดับ 4.5 ดาว มีที่พักทั้งหมด 2 หลังรองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 15 คน 
มีระบบรักษาความปลอดภัย 
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 บ้านพักโฮมสเตย์ มีอยู่ 4 ลักษณะ 
 1. แบบรีสอร์ทชมวิวของภูเขา มี 2 ที่คือ รีสอร์ทคุ้มภูพาน

และรีสอร์ทภูโอบ มีที่พักอยูจ่ำนวน 5 หลัง 
 2. แบบที่พักโฮมสเตย์ของภูพานทอง มีอยู่ทั้งหมด 6 หลัง 
 3. แบบฟาร์มสเตย์ คือ การนอนกางเต้นท์ในสวนเกษตร

และทำกิจกรรมด้านเกษตร 
 4. แบบแคมป์ปิ้ง คือ กางเต้นท์รอบกองไฟ มีกิจกรรม

ตอนกลางคืน 
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ภาพที่ 23 สวนผสมเกษตรอนิทรีย์ บ้านห้วยทราย 

 
 
 
 
 
 
 

1.14 ท่องเที่ยวภูผาเพ 
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ภูผาเพ ชื่อมีเรื่องราวเล่าว่าช้างเอราวัณมาตามหานางผมหอม

และทำลายภูเขาจนสิ้น จึงได้ช่ือเขานี้ว่า “ภูผาเพ” บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 1 
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มองเห็นภูผาเพได้
ชัดเจน เกษตรกรมาตั้งหมู่บ้านอยู่ตั้งแต่ ปี 2500 ในปี 2522 เริ่มปลูก 
ไม้ผล เช่น มะขามหวาน ยางพารา ในปัจจุบันปลูกมะขามหวาน ลำไย 
อ้อย มันสำปะหลัง ผักสวนครัวและทำนา คุ้มภูผาเพ เป็นคุ้มหนึ่งของ
บ้านห้วยทราย คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและสามัคคี ระยะทางจาก
ปากทางไปถึงคุ้มประมาณ 1 ,000 เมตรหรือ 1 กิโลเมตร มีสวนแก้ว
มังกรพันธ์สีขาวและสีแดงที่ชาวคุ้มช่วยกันปลูกและปลอดสารอินทรีย์ 
100% จุดเด่น ชมวิวสวยงามตามธรรมชาติเหมาะกับนักท่องเที่ยวชอบ
ผจญภัยวันหนุ่มสาวและเด็กวัยรุ่น 
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ภาพที่ 24 ท่องเที่ยวภูผาเพ 

1.15 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์  
ภูผาเพ 

 เส้นทางท่องเที่ยว สวนเมล่อน ถนนอุโมงค์ป่ากล้วย ป่าไผ่ 
โฮมสเตย์ นาอินทรีย์ สวนแก้วมังกร สวนผักอินทรีย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ บริเวณใกล้เคียงภูผาเพ มีจุดชมวิวบนภูพาน
น้อย วัดดอยเทพสมบูรณ์ ศาลปู่หลุบ น้ำตกเฒ่าโต้ เขื ่อนดิน ตลาด
ไดโนเสาร ์จุดเด่น มีสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีชาผักหวานป่าพร้อม
อาหารว่างขนมที่ทำจากเมล่อนและมีแปลงปลูกเมล่อนให้ซื้อและชม
ตลอดปี เหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว กลุ่มนักศึกษา 
และนักเรียน 
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ภาพที่ 25 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มวสิาหกิจชมุชน เกษตรอนิทรีย์ภูผาเพ 
 

1.16 น้ำตกเฒ่าโต ้
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ภาพที่ 26 น้ำตกเฒ่าโต้ 

 ตำนานน้ำตกเฒ่าโต้เขียนเป็นกลอนอีสาน “เนินการกาลก่อน 
ย้อนรอยถอยหลัง ครั้งหนึ่งเฒ่าโต้ คนโตถิ่นนี้ มีศักดิ์มีศรีเป็นที่รู้จัก สาว
เคยคุ้น มีคุณธรรม จำใจเดินป่า พรานไพรพนา หาเลี้ยงชีวิต คิดอยาก
ท่องเที่ยว เลี้ยวและชมเขา พบสาวเลี้ยงสัตว์ลัดและเล่มหญ้า อยู่กลาง
ไพรพนา ปีนผาหาหน่อไม้ ได้เรียนล่อต่อรัก ฮักชวน สนุก ทุกคนเฮฮา 
ตามประสาชาวดง นวลอนงค์เอ่ยเอื้อน กับเพื่อนสองคน ดลใจให้ท้าทาย 
หมายเป็นคู่ครอง ถ้าเฒ่าโต้หมายปอง ให้กระโดดเหวลึก ถ้าแม้นปลอดภัย
ได้เมียดังใจนึก ตาเฒ่าจึงตั้งท่า เลยผวากระโดด โลดแล่นตกผา เพราะ



 
 
ด้ามพร้าสะพาย ดันกายกระทุ้งดิน กระแสสินพัดพา ตาเฒ่าตกอับ หว่าง 
กลางไพรพฤกษ์ ลอดตายมา รู้สึกว่าตนปลอดภัย จึงได้ทวงสัญญา สอง
แม่กานดาจึงมอบกายา เป็นเมียตาเฒ่า เฝ้าปรนนิบัติ ประวัติมีมาให้
สมญาน้ำตกเฒ่าโต้ แห่งนี้ แห่งนี้พ่ึงฉงน” 

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทั้งความงดงามและอุดมไป
ด้วยบรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีววิทยาที่บรรดาขานัก
เดินทางเหล่าถวิลหา วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งจุดหมาย
ปลายทางที่เหล่าบรรดาขานักเดินทางทั้งหลายต้องไม่พลาดสำหรับครั้ง
หนึ่งในชีวิตการเดินทางด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นไปด้วยหมู่แมกไม้นานา
พันธุ ์กอปรกับโขดหินที่มีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายแปลกตาซึ่งเป็นอีก
หนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับการวางแผนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อพักผ่อน 
หรือทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวหรือระหว่างเพื่อนฝูง ด้วยบรรยากาศ
ที่สบาย อากาศบริสุทธิ์สงบร่มรื่น เมื่อพูดถึงความงามของน้ำตกเฒ่าโต้
แห่งนี้แล้ว นับว่าสวยงามและแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ในสายน้ำที่ไหลลง
โดยเฉพาะในฤดูฝนที่จะมีปริมาณและความแรงของสายน้ำไหลเป็นพิเศษ 
อันเป็นภาพแห่งความงาม ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนทั้งหลายที่
จะต้องบันทึกภาพแห่งความทรงจำของสถานที่แห่งนี้นั้น เก็บกลับไปเป็น
ที่ระลึกในการเดนิทางในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงมี "ศาล
ปู่หลุบ"ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวหนองบัวลำภูและผู้ที่เดินทาง 
ผ่านไปมาเพื่อสวัสดิภาพและโชคลาภตลอดการเดินทางรวมทั้งเพื่อเป็น
สิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย  
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สำหรับผู้ที่สนใต้องการเดินทางไปเพื่อเยี่ยมชมและพักผ่อนนั้น 
วนอุทยานน้ำตกเฒา่โต้ ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองบัวลำภ-ูอุดรธานี ตำบลหนอง
บัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 อยู ่ห่างจากตัวเมือง
หนองบัวลำภูไปทางจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 3 กิโลเมตร 

พิกัด 17.229726/102460208 
โดยจะเปิดทำการ เวลาเปิดทำการให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้

เข้าได้ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 
ช่วงเวลา (เดือน) ที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว ช่วงฤดูฝน โดย

ปกติแล้วฤดูฝนของประเทศไทยจะเริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัด
ปกคลุมประเทศไทยแล้ว คือ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และ
ไปสิ้นสุดราวกลางเดือนตุลาคม มีระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 

ข ้อม ูลต ิดต ่อ Website http://www.nbsao.go.th/Email 
Fonsa959@gmail.com Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
เบอร์โทร 042312725 Fax: 042312725 Line: 08-2778-4680  

 

1.17  วิสาหกจิชุมชน กลุ่มมะม่วงแปลงใหญ ่
 เป็นกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ บ้านใหม่ศิลามงคล และบ้าน

หินลับศิลามงคล ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู ซึ่งมีเกษตรกรที่ปลูกสวนมะม่วงกว่า 30 ราย พื้นที่กว่า 
200 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 60 ตัน มีมะม่วงฟ้าลั่น และมะม่วงเขียวเสวย 
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
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 จุดเด่น คือ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและ
นักเรียนนักศึกษา กลุ่มเกษตรกรเป็นการเรียนรู้ในการสร้างอาชีพและ
รายได้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมะม่วงแปลงใหญ ่

1.18 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านเพ็กเฟื้อย (ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP วิถ)ี  

 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 134 หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย 
ตำบลหนองหว่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางเดือนฉาย ทูลแก้ว 
ครูโรงเรียนเอกชนเกษียณอายุ 60 ปี กลับมาดำเนินชีวิตในบ้านเกิดจน
ประสบความสำเร็จและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายถอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร และเป็นแหล่งเลี้ยงและจำหน่ายจิ้งหรีดอินทรีย์ จุดเด่น คือมี
จุดเรียนรู้จากภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านที่คงอยู่และสืบทอดความรู้ใหก้ับ
คนรุ่นหลัง 
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ภาพที่ 28 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านเพ็กเฟื้อย (ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP วิถ)ี 

1.19  กลุ่มผลติข้าวอินทรีย์บ้านโนนขมิ้น  
 เริ่มผลิตและรวมกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2562 มี

จำนวนสมาชิก 27 คน เงินทุนของกลุ่ม 300,000 บาท มีหน่วยงานเข้ามา
สนับสนุน กรมพัฒนาที่ดิน (เข้ามาช่วยเรื่องทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ) 
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวลำภู สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (สอนปลูกข้าวอินทรีย์) พื้นที่เพาะปลูก 
22 ไร่ ปลูกข้าว 15 ไร่ เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ 7 ไร่  
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 สิ่งที่ขาด ยังไม่ได้รับมาตรฐาน ยังไม่มีการแปรรูป ปลูกเอง
กินเอง มีผักในโรงเรือน ยังไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด ไม่มีเครือข่าย 
ไม่มีการประชาสัมพันธ์ และไม่มีโรงสีเป็นของกลุ่ม  
     
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโนนขมิ้น 

2. เส้นทางท่องเที่ยวและทำการประเมินและวิเคราะห์ในเขต
พื้นที ่อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูแหล่งท่องเที ่ยวประเภทเชิง
วัฒนธรรม มีจำนวน 19 แหล่ง คือ 

 2.1  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
  ตั ้งอยู ่ในบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ใจกลางเมืองหนองบัวลำภู ริมหนองบัว พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
ทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกเมื่อปี  พ.ศ. 
2117 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยกทัพมาที่หนองบัวซึ่งเป็นเมืองหน้า
ด่านทางใต้ของเวียงจันทร์ ทรงพระประชวร และได้ยกทัพกลับ ภายใน
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ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรง
ประทับยืนพระหัตถ์ซ้ายถือพระแสงดาบอยู่ในศาลาไม้ทรงไทย และใน
ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคมของทุกปีจังหวัดหนองบัวลำภู จะจัดงาน 
พิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และมีพิธีถวายสักการะ
บวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ โดยจะมีประชาชนมาร่วมรำ
บวงสรวงถวายเป็นราชสักการะเป็นจำนวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 



 
 
 

2.2 วัดถ้ำกลองเพล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31 วัดถ้ำกลองเพล 

 วัดถ้ำกลองเพล เป็นวัดที่มีชื ่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภู  
ภายในวัดมีถ้ำซึ่งมีกลองโบราณสองหน้า มีพระพุทธรูปปางลีลาจำหลักใน
ก้อนหิน และสวนหินสวยงามที่มีรูปร่างแปลกตา วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่
วิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์หลวงปู่ขาว อนาลโย พระวิปัสสนา
สายพระอาจารย์หลวงปู่มั ่น ภูริทตฺโต ซึ่งปัจจุบันได้สร้างพิพิธภัณฑ์
รวบรวมเครื่องอัฐบริขาร และรูปปั่นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ขาว อนาลโย ไว้
เป็นที่ระลึกและสักการบูชาของศาสนิกชนทั่วไป ภายในบริเวณถ้ำมี
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พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
บริเวณด้านหน้า ในบริเวณวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบ มีความ
เป็นธรรมชาติและมีต้นไม้หลายสายพันธ์ุ จำนวนมาก 
 จุดเด่น คือ มีเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นสถานที่
ด้านวัฒนธรรม ที่พุทธศาสนิกชนไปสักการะบูชาและเป็นสถานที่เรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมเหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สนใจด้านพระพุทธศาสนา   
หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู 
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง      

 

 

2.3 พระบางคูว่ัดมหาชัย 
 วัดมหาชัย เดิมชื ่อ วัดมหาธาตุไตรยภูมิ สันนิษฐานว่า 

มหาธาตุ ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่กองดินขนาดใหญ่ อยู่เยื้องกับอุโบสถของวัด
เป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของเจ้าปางคำ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุฯ,วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ 
และภูมิปัญญาจังหวัดหนองบัวลำภูและในวัดมหาชัย ยังมีพระพุทธรูป
พระมหาชัยมงคล หรือหลวงพ่อพระเจ้าปางคำ จารึกอักษรธรรมอีสานที่
ฐานพระพุทธรูปสรุปเนื้อความได้ว่า พระพุทธรูปองค์นี้ สร้างขึ้นเมื่อวัน
อังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 หรือเดือนอ้าย ในปี จ.ศ. 1031 ตรงกับปี 
พ.ศ. 2212 ปีระกา ฉศก ซึ่งเป็นช่วงรัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช 
(พ.ศ. 2181 - 2238) ของราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งเป็น ยุคทอง
ของพระพุทธศาสนายุคหนึ่งในราชอาณาจักรล้านช้าง (ธีระวัฒน์ แสนคำ, 
2560 : 7-8) 
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ภาพที่ 32 พระบางคู่วัดมหาชัย 

  ในปี พ.ศ. 2551 คุณตาเพชร วิชชุดากร มาตุภูมิเป็นชาว
หนองบัวลำภู (ชาวหนองบัวลำภูทุกคนชาวไทยอีสานล้วนถือเป็นลูกหลาน
ปู่ปางคำ รวมถึงลูกหลานในภูมิภาคอารยธรรมลุ่มน้ำโขง) ได้มอบถวาย
พระพุทธมหาชัยมงคล หรือพระเจ้าปางคำ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพ
บุรุษถวายให้กับวัดมหาชัย เพื่อที่จะได้ระลึกถึงคุณงามความดีผลงานของ
ท่านเรื่องภาษาศาสตร์ อักษรไทยอีสานโบราณ วรรณกรรมไทยอีสาน
ทั ้งหมดฮีต – ดอนเมือง (ฮีต 12 คอง 14) กฎหมายโบราณเมือง
หนองบัวลำภู กฎหมายโบราณไทยอีสาน ที่ฝากไว้เป็นมรดกไว้ให้ลูกหลาน
มีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ รู้รากเหง้าของตน ก่อนน้านี้คุณตาเพชร
ท่านได้บริจาคที่ดินมรดกจากบิดามารดาของท่านให้กับวัดมหาชัยส่วนที่
เป็นผืนดินด้านหลังวัดมหาชัยปัจจุบัน ท่านยังร่วมกับคณะจากกรุงเทพฯ 
นำกฐินสามัคคีทอดถวาย เพื่อสมทบทุนสร้างหอพระบางวัดมหาชัย คุณตา
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เพชร พร้อมคณะยังได้หล่อพระบางจำลอง 2 องค์ (ขนาดเท่าองค์จริง) 
มอบถวายให้กับวัดมหาชัย  
 
 

 

 

 

 ซึ่งองค์พระบางคู่จำลองประดิษฐานที่หอพระบางในวันที่
ช่างมาถอดหล่อพิมพ์พระบางคู่จากองค์จริงผู้หมวดรัช ได้มาช่วยดูแล
ความเรียบร้อยเนื่องจากทางเจ้าอาวาส (พระครูสุทัศน์ธีรธรรม) ห่วงมาก
กลับหายหรือถูกสับเปลี่ยน เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปโบราณ 

 มีเอกสารอ้างอิงที่พบในยุคเจ้าปางคำ คือ จารึกวัดนันทวา
ราม (วัดพระธาตุเมืองพิณ) พ.ศ.2195 พระญาอะรินสามหมื่นสร้างวิหาร 
หลังนี้ชื่อว่า นันทอาราม สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ที่ 7 ขอนแก่น นอกจากนี ้ย ังมีกฎหมายโบราณเมืองหนองบัวลำภู 
กฎหมายหนองบัวลำภูต้นฉบับจากวัดบ้านเหล่าหมี บ้านเหล่าหมี ตำบล
เหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กฎหมายหนองบัวลำภู ฉบับ
นายบาน โพธิไทรอรรถ นันทจักร กฎหมายอีสานฉบับต่างๆ รูปแบบ
และพัฒนาเอกสารเผยแพร่ ลำดับที่ 5 และ 7 ศูนย์วัฒนธรรมอีสาน
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โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ . 
2260 นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตั้งอยู่บริเวณจงหวัดหนองบัวลำภู 
ปัจจุบันถูกสถาปนาขึ้น โดยเจ้านายเชือ้สายเชียงรุ้ง จากอาณาจักรหอคำ
เชียงรุ้ง (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Mainland) โดยใช้แผนที่ 
(ไม่อิงประวัติศาสตร์กระแสหลัก (ชาตินิยม) Destiny of B Destiny) 
พระธาตุไตรภูมิองค์เก่า ปัจจุบันเหลือแต่กองดินขนาดใหญ่ ส่วนฐานเป็น
ที่บรรจุอัฐิของเจ้าปางคำ เจ้าเมืองหนองบัวลำภูในอดีตหรือ เจ้าเมือง
จำปานครกาบแก้วบัวบาน ส่วนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ตั้งอยู่ที่วัดมหาชัย ตำบลลำภ ูอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศ
ไทย   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 2.4  วัดศรีคุณเมือง 
  วัดศรีคูณเมือง ตั ้งอยู ่ที ่บ้านเหนือ หมู ่ 5 ตำบลลำภู 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สร้างเมื่อ พ.ศ. 2310 เดิมเป็นวัด
โบราณ มีซากอุโบสถเก่าแก่ มีใบเสมาเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญ มีพระพุทธรูป
อยู่ในสถูปเรียกว่า หลวงพ่อพระไชยเชษฐามีบ่อน้ำเก่าแก่เป็นบ่อน้ำ
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ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้นำน้ำไป
ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื ่อวันที่  5 อันวาคม 2555 และใช้
ประกอบพิธีราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ในพระราชพิธีและพิธีสำคัญๆ จะ
นำน้ำจากบ่อแห่งนี้ไปใช้ ตัวบ่อสร้างด้วยอิฐเผาตลอดปากบ่อจนถึงก้นบ่อ 
เป็นบ่อน้ำก่อด้วยอิฐขนาดเคียวกับกำแพงเมืองหนองบัวลำภ ู

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 33 วัดศรีคูณเมือง 
               

2.5  ชุมชนห้วยเด่ือ OTOP นวัตวิถ ี 
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 บ ้านห ้วยเด ื ่อ  ตำบลโนนท ัน อำเภอเม ือง  จ ังหวัด
หนองบัวลำภู ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู 12 กิโลเมตร นายประเวส   
ล้อมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน เล่าว่า  บ้านห้วยเดื่อ มีประวัติความเป็นมาอัน
ยาวนานมีการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2485 โดยชาวจังหวัดนครราชสีมา 
ที่เดินทางมาพบกับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีภูเขาล้อมรอบมีลำธาร
ไหลผ่าน ริมฝั่งลำธารมีต้นมะเดื่อเกิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อว่า 
“บ้านห้วยเดื่อ” จนถึงปัจจุบัน  

 จุดเด่นคือ บ้านห้วยเดื่อเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 
OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
จากพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภ ู 

 
 

                      
 
 
 
 



 
 

 
ภาพที่ 34 ชุมชนห้วยเดื่อ OTOP นวัตวิถ ี

2.6  พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านป ี
 พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ไดโนเสาร์โนนทัน และสวน

อุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดแสดงเกี่ยวกับซาก
ฟอสซิลหอยอายุราว 140 - 150 ล้านปี ซึ่งค้นพบจำนวนมากบริเวณ
หน้าผาสูงชัน 50 เมตร มีสภาพที่สมบูรณ์และยังคันพบซากกระดูกจระเข้
โบราณ เศษหิน จาไมก้า และแร่ธาตุบางชนิดอีกด้วย อาคารแสดง
นิทรรศการกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดพบบนชั้นหินเหนือชั้นที่พบซากหอยหิน 
2 เมตร เป็นกระดูกขาหน้าส่วนบนทั้งซ้ายขวา ขาหลังส่วนล่างกระดูก
สะบัก กระดูกนิ้ว กระดูกซี่โครง ฯลฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำหุ่นยนต์
ใดโนเสาร์ฯ หนึ่งในตระกูลที-เร็กซ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในภาพยนตร์เรื่อง
จูราสสิคปาร์ค ขนาดเท่าตัวจริง ยาวกว่า 7 เมตร สูง 4 เมตร น้ำหนักถึง 
1.7 ตัน ราคากว่า 4 ล้านบาท ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกตั้งโปรแกรมให้สามารถ
เคลื่อนไหวได้และถือว่าเป็นตัวแรกในประเทศไทยที่หุ่นยนต์ใดโนเสาร์
สามารถเคลื ่อนไหวได้หลายจุด "ไดโนเสาร์สยามโมซอรัส" ตั ้งอยู ่ที่
พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ที่บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ติดกับถนนสายอุดร-เลย (ถนนหมายเลข 210) 
ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับวัดถ้ำ
กลองเพล และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขาว อนาลโย การค้นพบหอยหิน
โบราณ ในปีพ.ศ. 2539 ชาวบ้านเข้าป่าหาเก็บของป่าบริเวณบ้านห้วยเดื่อ 
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ซึ่งเดิมเป็นแหล่งระเบิดหินของโรงโม่เก่าสภาพเป็นหน้าผา สูงประมาณ 
15 เมตร ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 280 เมตร ห่างจากหมู่บ้าน 
1.5 กิโลเมตรค้นพบหินที่มีลักษณะคล้ายหอย มีลักษณะสวยงามและ
แปลกตาจำนวนมาก จึงเก็บไปวางขายตามกิโลกรัมละ 2 บาท และมี
ผู้สนใจซื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 12 บาท จน
เป็นสิ่งล่อใจให้ชาวบ้านเข้าป่ามาขุดหอยขายเป็นจำนวนมาก จังหวัด
หนองบัวลำภู จึงได้จัดส่งนักธรณีวิทยามาตรวจสอบและสั่งห้ามไปขุด
หอยหินมาขายอีก สวนอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) บน
พื้นที่ 5 ไร่ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นด้วยแมกไม้และเทือกเขาและโขด
หินภายในประกอบด้วย น้ำตกเทียม หุ่นยนต์ไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ 10 
ตัว พร้อมไข่ได้โนเสาร์ จำนวน 36 ฟอง และรถรางนำเที่ยว ภายในสวน
อุทยานภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน 1 
จำนวน 39,200,000 บาท นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ห่างจากตัว
เมืองหนองบัวลำภู เพียง 10 กม. และห่างจากจังหวัดอุดรธานี 35 กม.
เท่านั้น โดยสวนอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) ตั้งอยู่ภายใน
พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนทัน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด คือ วัดถ้ำกลองเพล 
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ภูหินลาดช่อฟ้า สถูปภูซาง หมู ่บ้าน
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา และตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ 
จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมแล้วกับการเปิดเมืองหนองบัวลำภู สู่เมืองน่า
อยู่ น่าเที่ยว 
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จำนวนนักท่องเที่ยว 

เดือน 

จำนวน
นักท่องเที่ยว พ.ศ. 

2562 
(ก่อนมีไดโนปาร์ค) 

จำนวน
นักท่องเที่ยว พ.ศ.

2563 
(หลังมีได้โนปาร์ค) 

ผลตา่ง
รายได ้

สิงหาคม 6,674 31,143 +24,469 
กันยายน 5,673 57,953 +52,280 
ตุลาคม 8,320 27,786 +19,466 

พฤศจิกายน 2,850 28,603 +25,753 
ธันวาคม 7,749 26,530 +18,781 

จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มหลังมีไดโนปาร์ค 
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จำนวนนักท่องเที ่ยวเพิ ่มขึ ้นหลังมีไดโนปาร์คเฉลี่ยเดือนละ 

28,149.8 

 อัตราค่าเข้าชม 

- ความสูงน้อยกว่า 80 ชม.   ฟร ี

- เด็ก (ความสูง 80 - 130 ชม.) 10 บาท 
- ผู้ใหญ ่(ความสูงมากกว่า 130 ชม.) 20 บาท 
- นักเรียน/นักศึกษา 10 บาท 
- ชาวต่างชาติ 50 บาท 
- พระสงฆ์.คนพิการ.คนชรา  ฟร ี
- คณะ 50 คนขึ้นไป (เด็ก 8 บาท ผู้ใหญ่ 16 บาท) 
วันทำการ : วันอังคาร – อาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์ ยกเว้น

วันหยุดนักขัตฤกษ์)  
เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. 
 
2.7  สถูปภูซาง 

 ตั้งอยู่บริเวณวัดอุทุมพรพิชัย ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นที่ตั้งของ“สถูปภูซาง”ที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึง
สหายและญาติผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้ในช่วงสงครามคอมมิวนิสต์ จุดเด่น
คือ มีนักเล่าเรื่องที่เป็นสหาย เล่าเรื่องราวในอดีตของกลุ่มสหายและ
ประชาชนบ้านห้วยเดื่อที่เป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวในอดีต 
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2.8  รอยพระพุทธบาท ณ กลางดง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 รอยพระพุทธบาทอยู่ท่ามกลางป่าเขาเช่นเดียวกับรอยพระ      

พุทธบาท ณ กลางดงซึ่งมีสภาพเดิมไม่มีการตกแต่งแต่อย่างใด ยังรักษา
รอยพระพุทธบาทให้เห็นเป็นธรรมชาติ  
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2.9  กลุ่มงานหัตดิษฐ์ การปัน้พญานาค 
 กลุ่มงานหัตดิษฐ์ปั้นพญานาคของคุณชัยศรี สารีมุข ประกวด

ได้ที่ 1 ของประเทศมา 3 ปีซ้อน ได้รู้วิธีการปั้นพญานาคซึ่งคุณชัยศรี
บอกว่า แต่ละครั้งที่จะเริ่มปั้นจะฝันเห็นพญานาค และจำภาพที่อยู่ในฝัน
นำมาป้ันเป็นพญานาคแบบต่างๆ และต้องถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด 
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2.10  ศาลหลักเมืองพระวอพระตา 
   ประวัติพระวอพระตาสมัยนั้นพระตา มีตำแหน่งเป็นหัวหน้า
หมู่บ้านที่บ้านหินโงม และกาลต่อมาได้เลื่อนขั้นเป็น “ตาแสง” เป็นการ
ช่วยเหลือราชการภายนอำให้แก่ “พระเจ้าศิริบุญสาร” กษัตริย์ครองนคร
เวียงจันทน์ ซึ่งตรงกับปี จ.ศ. 1121 และตรงกับปี พ.ศ. 2302 
 

 



 
 

 
 พระเจ้าศิริบุญสาร เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอนุวงศ์ไทธิ
ราช ซึ่งสวรรคตไปแล้วในกาลต่อมาพระเจ้าศิริบุญสารจึงได้ขึ้นครองราชย์
สืบต่อมา พระตาเป็นผู้ที่ไว้วางพระทัยของพระเจ้าศิริบุญสารพระองค์ได้
มอบหมายให้พระตาทำหน้าที่ปกครองภายนอกเมืองหลวง คือบ้านหินโงม
ที่พระตาอาศัยอยู่ ซึ่งปัจจุบันน้ีอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย ระยะทางห่าง
จากตัวจังหวัดออกไปทางด้านทิศตะวันออกไปทางด้านทิศตะวันออก
ประมาณ 12 กิโลเมตร (บำเพ็ญ ณ อุบล, 2539: 44-45) 
 ตามประวัติพระตามีบุตรทั้งหมด 7 คน คือ เป็นชาย 3 คน 
เป็นหญิง 4 คน ซึ่งแต่ละคนมีรูปร่างลักษณะสวยงามกันทุกคน และเป็น
ที่ภาคภูมิใจและหวงแหนของพ่อแม้ โดยเฉพาะบุตราชายแรกของพระตา
นั ้น พระเจ้าอนุวงศ์ไทธิราชได้ทรงพระราชทานชื ่อให้อันเป็นนาม
พระราชทานว่า “วอ” หรือ “พระวอ” เมื่อเจริญวัยขึ้นตามประวัติกล่าวว่า 
พระวอเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษคือ มีความสามารถมากกว่าบุคคล
ธรรมดาทั่วไป อาทิ ด้านกำลัง ด้านเพลงดาบ ด้านเวทย์มนต์คาถาอีกทั้ง
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ยังเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ดังนั้น บิดาจึงให้เป็นผู้ช่วยในการปกครอง
บ้านเมืองจนเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป 
 ต่อมาบุตรสาวผู้เป็นบุตรคนโตของพระตานั้น เติบโตเป็นสาว
สวยจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกทิศทางว่ามีรูปลักษณ์สวยงาม กิริยาวาจา
เรียบร้อย ในที ่สุดข่าวนี ้ก็เข้าสู ่ราชสำนักของเจ้าผู ้เป็นใหญ่ในนคร
เวียงจันทน์ในขณะนั้น และฝ่ายเจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทน์ได้
ทรงทราบ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้อำมาตย์คนสนิทไปทูลพร้อมทั้งราช
สาส์นจากราชสำนักของพระองค์ไปยังพระตา เพื่อแจ้งพระประสงค์ของ
พระองค์ให้พระตาทราบว่าอยากจะได้บุตรสาวคนโตของพระตาเข้าไปใน
ราชสำนักเพื่อเป็นพระสนมนางในโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ฝ่ายพระตาเมื่อ
ได้รับพระราชสาส์นและทราบพระประสงค์ของพระเจ้าเหนือหัวแล้ว จึง
เกิดความไม่พอใจและคิดว่าในสมัยที่สมเด็จพระราชบิดาปกครองอยู่นั้น
ไม่มีพระประสงค์เช่นนี้ พระตาเกิดความไม่พอใจในพระประสงค์ของ
พระเจ้าเหนือหัว ในที่สุดก็เรียกพระวอ ท้าวคำผง ท้างทิดพรหม ซึ่งเป็น
บุตรชายและญาติพี่น้องมาร่วมปรึกษากัน การปรึกษากันในครั้งนี้ไม่มีผู้ใด
ที่จะเห็นด้วยตามพระประสงค์ของเจ้าเหนือหัวผู้ครองเวียงจันทน์ และต่าง
ก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าเจ้าเหนือหัวทำเช่นนี้เป็นการรังแกคนที่อ่อนแอ
กว่าอย่างเห็นได้ชัด ถ้าหากพระตาจะคิดต่อสู้ก็ไม่มีทางที่จะสู้ฝ่ายราช
สำนักของพระเจ้าเหนือหัวได้ เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วทุกอย่างนั้น
เป็นรอง ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการอพยพครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง 
สมัครพรรคพวกที่เคารพนับถือทั้งหลายไปตั้งหลักฐานบ้านเมือง สร้างที่
ทำมาหากินใหม่ เมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมการนำช้าง ม้า 
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วัว ควาย หมู หมา เป็ด ไก่ ฯลฯ และเสบียงอาหารต่างๆ พร้อมศาสตราวุธ
ทุกชนิดอย่างพร้อมสรรพ ทำการอพยพโยกย้ายเพื่อมาตั้งถิ่นฐานบ้านเมือง
ขึ้นใหม่ให้ไกลจากทางราชสำนักของนครเวียงจันทน ์
 พอถึงเดือน 3 ขึ้น 5 ค่ำ วันอังคาร หรือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2302 หรือ จ.ศ. 1121 ในตอนเช้า เมื่อได้ฤกษ์ยามดีแล้วก็ได้ลั่นฆ้องเป็น
สัญญาณ 3 ครั้ง ก่อนที่จะออกเดินทาง จำนวนผู้ที่อพยพติดตาม พระวอ-
พระตา ในคราวนั้นทั้งญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง สมัครพรรคพวกที่เคารพนับถือ 
รวมจำนวนทั้งหมดประมาณ 3 หมื่นเศษ โดยจัดออกเป็น 3 กอง กอง
กำลังส่วนฝ่ายขวาทำหน้าที่ทางด้านการทหาร 2 พันเศษ โดยมีหลวงราช
โภชนัยเป็นหัวหน้า ท้าวพรหมรองหัวหน้ากองกำลังควบคุมฝ่ายซ้าย มี
ท้าวนาม ทา้วมหา ท้าวเชียง ส่วนกองทัพที่อยู่กลางนั้นได้แก่ พระตาท้าว
คำผง ควบคุมเสบียงอาหารพร้อมทั้งเครื่องใช้ต่างๆ ของครอบครัวทุกคน
ที่อพยพติดตาม ส่วนกองกำลังพิเศษที่เป็นกองกำลังระวังอยู่ทางหลังมี
พระวอเป็นหัวหน้าที่คอยระวังทางฝ่ายเวียงจันทน์ที่จะติดตามมา กำลัง
พลของหลวงราชโภชนัยรวมกับจำนวนทั้งหมดที่อยู ่ในกองนี้จำนวน
ประมาณ 1 หมื่น และที่อยู่กับกองพระตานั้นมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 
1 หมื่น ซึ่งเป็นกองขบวนอยู่ตรงกลางในการอพยพโยกย้ายในคราวนั้น 
 กองทัพกำลังพิเศษของพระวอเป็นกองทัพที่มีจำนวนทหาร
มากกว่ากองทัพอื่นๆ มีกำลังจำนวนทั้งหมดประมาณ 5 พันคน อีกส่วน
หนึ่งเป็นของท้าวพรหมผู้เป็นน้อง มีกำลังจำนวนทั้งหมดประมาณ 3,000 
คน โดยแอบซุ่มอยู่ตามป่าในที่ต่างๆ เพื่อคอยสังเกตความเคลื่อนไหวทาง
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ฝ่ายของนครเวียงจันทน์ที่จะส่งทหารติดตามมาเพื่อความไม่ประมาท จึง
ได้จัดกองกำลังคนน้ีขึ้นเป็นกรณีพิเศษในการเดินทาง 
 ส่วนอีกกองทัพหนึ่งเป็นกองทัพลาดตระเวน ซึ่งมีท้าวสูนเป็น
หัวหน้า มีกำลังคนประมาณ 2,000 คน ออกลาดตระเวนทั้งใกล้และไกล 
โดยมีการจัดกำลังคนส่วนหนึ่งเดินล่วงหน้าไปจนกว่าผู้คนในกองทัพจะ
ฟังเสียงสัญญาณโดยสัญญาณนี้ใช้ “ฆ้องมิ่งเมือง” เป็นสัญญาณบอกเหตุ
ถ้าหากว่าไม่ได้ยินเสียงฆ้องภายในเวลาที่กำหนดให้เดินทางตามไปได้ 
 การเดินทางอพยพของพระวอพระตาไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆ 
เกิดขึ ้น การเดินทางจึงเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย เกิดความสงบ
เรียบร้อยในการเดินทาง หนุ ่มๆ สาวๆ ก็พลอยมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไม่มีความโศกเศร้าที่จะคิดถึงบ้านเดิม พร้อมทั้งเพลิดเพลินไป
ตามความอุดมสมบูรณ์ของพฤกษชาตินานาชนิดที ่กำลังผลิดอกใน
ฤดูกาลของต้นเดือน 3 ข้างขึ้นส่งกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติตลอดทาง 
 การอพยพโยกย้ายของพระวอพระตาใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 เดือนจึงถึงเป้าหมายในเขตพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน 
เมื่อมาถึงแล้วทุกคนได้สำรวจพื้นที่ มีความเห็นตรงกันว่าเป็นสถานที่ที่มี
ความเหมาะสมทุกด้านในการที่จะสร้างเป็นบ้านเมืองขึ้นใหม่ 
 ต่อมาพระวอพระตาจึงแต่งตั้งให้บุคคลจำนวนหนึ่งออกไป
สำรวจหาทำเลที่เหมาะสมในการที่จะก่อสร้างบ้านเมือง ตลอดทั้งสถานที่
เพาะปลูกพืชสวนไร่นา และสำหรับผู้ที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ต่อไปหลังจากที่
ได้ออกสำรวจพื้นที่ต่างๆ แล้วเป็นที่พอใจของพระวอพระตา ท่านทั้งสอง
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จึงบอกให้พากันรีบทำที่พักอาศัยเป็นการด่วนเพราะใกล้จะถึงฤดูกาลที่
จะทำไร่ทำนากันแล้ว 
 พระวอพระตา ได้เอาพื้นที่หนองบัวลำภูเป็นสถานที่ตั้งบ้านเมือง 
เพราะมีความเหมาะสมในการทำมาหากินยิ่งนัก และต่อไปในอนาคต
จำนวนผู้คนก็มากขึ้นเรื่อยๆ ภายภาคหน้าที่ทำกินอาจจะไม่เพียงพอจึง
ได้เรียกประชุมเพื่อหาแนวทางขยายอาณาเขตที่ทำกิน โดยได้แบ่งกำลัง
ออกสำรวจพื้นที่ต่างๆ เป็น 3 กลุ่ม และถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น
ด้วยประการใดๆ หรือมีข้าศึกที่จะเข้าโจมตีทำอันตรายแก่ชาวบ้านและ
บ้านเมืองผู้คนของเราก็ให้ใช้ม้าเร็วมาส่งข่าวโดยด่วน เพื่อที่จะได้ไป
ช่วยเหลือกันให้ทันการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้
มอบให้ผู้มีความชำนาญทางป่าหรือพรานป่าไปแสวงหาทำเลที่ทำมาหา
กินและตั้งเป็นบ้านโดยเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำนา ทำสวน เป็น
การสำคัญโดยจะแบ่งกันออกเป็น 2 สาย คือ 
 สายที่ 1 มุ่งหน้าเดินลงไปทางทิศใต้ จึงได้ไปพบกับสถานที่ที่
เหมาะสม ทั้งสถานที่เป็นบ้านเป็นเมือง และพื้นที่ที่จะทำเป็นที่ทำกินอัน
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะสถานที่ที่
จะตั้งเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองนั้น เป็นสภาพพื้นที่ที่จะให้ความปลอดภัยใน
การที่จะหลบหลีกเมื่อมีเหตุร้ายหรือมีศัตรูเข้าทำศึกสถานที่ดังกล่าวนี้ก็
คือพื้นที่ของ “อำเภอภูเวียง” จังหวัดขอนแก่น ในปัจจุบัน 
 ส่วนอีกสายที่ 2 ซึ่งนำโดยผู้ชำนาญป่าได้ออกเดินทางไปทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ไปพบสถานที่อันอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกว่า
การที่จะตั้งบ้านเมือง สถานที่นี้คือ “บ้านผ้าขาพันนา” หรือพื้นที่ของ

68 



 
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันนี้ ทั้งสองสายที่ไดพากันออกแสวงหาพื้นที่ทำมา
หากินและที่จะตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นใหม่ เมื่อได้พบสถานที่เป็นที่พอใจ
ทั้งสองแห่งแล้วก็ได้เดินทางกลับมายังค่ายเดิมที่หนองบัวลำภูและรายงาน
พระวอพระตาทราบ เมื่อพระวอพระตาทราบแล้วจึงมอบให้หลวงราช
โภชนัยพร้อมครอบครัวญาติพี่น้อง สมัครพรรคพวกจำนวนหนึ่งให้ไปตั้ง
หลักปักฐานที่บ้านผ้าขาพันนาโดยกำชับว่าให้พากันรีบเร่งทำทุกอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องเสบียงอาหารนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับหน่ึง 
 ส่วนท้าวนามกับครอบครัวญาติพี่น้อง สมัครพรรคพวกมอบให้
ไปต้ังหลักฐานบ้านเมืองที่เขตอำเภอภูเวียง พระวอพระตาท่านทั้งสองได้
กำชับให้รีบเร่งในเรื่องที่อยู่อาศัยและเร่งมือในการผลิตเสบียงอาหาร
จัดเตรียมไว้พร้อมเพื่อกาลข้างหน้าเหมือนกัน 
 เมื่อเป็นที่เข้าใจกันดีทุกฝ่ายแล้ว คณะของหลวงราชโภชนัย
และคณะของท้าวนามหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็พากันออกเดินทาง โดยกลุ่ม
ของหลวงราชโภชนัยไปบ้านผ้าขาวพันนา ท้าวนามไปภูเวียงตามที่ได้ไป
เห็นมา ทั้งสองกลุ่มเมื่อเดินทางไปถึงที่แล้วก็พากันเร่งจัดสถานที่พักอาศัย 
เสร็จแล้วก็เร่งลงมือทำนาทำไร่ ส่วนทางฝ่ายพระวอพระตาก็รีบเร่งลงมือ
ทำกิจกรรมทุกอย่างเช่นกันทั้งที่อยู่อาศัยและเสบียงอาหาร โดยเตรียม
คามพร้อมเพื่อว่าถ้าในภายภาคหน้ามีการบเกิดขึ้นจะได้มีกำลังและ
เสบียงอาการเพียงพอ 
 เวลาผ่านไป 3 ปี พระวอพระตาได้สร้างหลักฐานบ้านเมืองขึ้น
ใหม่เกือบจะสมบูรณ์ทุกอย่างและได้ตั้งชื่อเมืองที่จะสร้างขึ้นใหม่ว่า “เมือง
นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” โดยท่านทั้งสองตั้งใจว่าจะไม่อพยพ
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โยกย้ายไปไหนอีก และที่สำคัญจะไม่ขึ้นอยู่ในความปกครองของ “นคร
เวียงจันทน์” และจะต้ังตนเป็นอิสระ 
 การเคลื่อนไหวทั้งหมดของพระวอพระตาอยู่ในสายตาของเจ้า
ผู้ครองนครหลวงเวียงจันทน์โดยตลอด รอเพียงเวลาที่เหมาะที่จะยก
กองทัพมาตีเท่านั้น เพราะถ้าด่วนยกทัพไปตีเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้ว
บัวบานในตอนนี้ พระองค์จะถูกกล่าวหาว่าสาเหตุที่ยกทัพมาตีก็เพราะว่า
พระวอพระตาไม่ยอมยกบุตรสาวให้ จึงรอเวลาที่เหมาะสมคือเมื่อพระวอ
พระตาประกาศตนเป็นอิสระอย่างชัดเจน อีกทั้งสร้างเมืองขึ้นใหม่และ
ตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่ในความปกครองของราชสำนักแห่งนครหลวง
เวียงจันทน์ อันหมายคามว่าเป็นการแข็งข้อนั่นเอง เมื่อพระองค์ทรง
ทราบ ดังนั้นเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์จึงได้มอบให้แสนเมืองเป็นทูตมา
เจรจากับพระวอพระตาว่าที่สร้างบ้านเมืองขึ ้นใหม่นี ้จะอยู่ในความ
ปกครองของทางราชสำนักหรือไม่เพื่อจัดส่งส่วยตามธรรมเนียมของเมือง
หน้าด่านของเมืองหลวงหรือไม่ ทางฝ่ายพระวอพระตาก็หายินยอมไม่ 
 เมื่อการเจรจาผลออกมาเช่นนั้นทางฝ่ายทูตของเจ้าแห่งนคร
เวียงจันทน์ก็พากันเดินทางกลับด้วยความผิดหวัง พอกลับไปถึงแล้วก็
รับเข้าเฝ้ากราบบังคับทูลเจ้าเหนือหัวให้ทรงทราบทุกประการ เมื่อเจ้า
เหนือหัวได้ทรงทราบดังนั้นแล้วเกิดความไม่พอพระทัยเป็นอย่างมาก จึง
ได้มพีระบรมราชโองการให้เสนาอำมาตย์รับไปตามเมืองแสนเมืองจันทน์
มาโดยด่วน แล้วก็มอบให้ทั้งสองนำกำลังทัพจำนวน 1 หมื่นนาย ออก
เดินทางมายังเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน อันเป็นเมืองสร้างขึ้น
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ใหม่ของพระวอพระตาซึ่งตามประสงค์ของพระองค์นั้นให้จับพระวอพระ
ตาฆ่าเสีย และที่เหลือนั้นให้เอากลับคืนยังถิ่นเดิมมิให้อยู่ต่อไปเป็นอันขาด 
 เมื่อเมืองแสนเมืองจันทน์ได้รับทราบพระประสงค์ของเจ้าเหนือ
หัวแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจอยู่ไม่น้อย แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็จำใจเตรียม
กำลังพลเพื่อรบพร้อมทั้งขุนศึกทั้งหลาย เมื่อพร้อมแล้วก็เดินทัพมาที่เมือง
นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานเพื่อทำศึกกับพระวอพระตาในการทำศึก
ครั้งนี้ยังเมืองใหม่ของพระวอพระตา ในการสู้รบครั้งนี้เป็นครั้งแรกปรากฏ
ว่ากองทัพของนครเวียงจันทน์เป็นฝ่ายปราชัยกลับไป เนื่องจากฝ่ายนคร
เวียงจันทน์ไม่ชำนาญในภูมิประเทศ ฝ่ายพระวอพระตาจึงได้รับชัยชนะ
ในเวลาอันไม่มากเท่าใดนัก หลังจากที่เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์ทราบว่า
ทัพของตนพ่ายแพ้ทัพ พระวอพระตายิ่งเพิ่มความพิโรธขึ้นเป็นอันมาก 
จึงรับสั่งให้เพิ่มจำนวนกำลังพลรบเป็นจำนวนมากขึ้นสองเท่า พอได้ฤกษ์
แล้วก็พากันยกกองกำลังมาตี พระวอพระตาอีกในครั้งนี้สู้กันอยู่เป็นเวลา 
นาน ในที่สุดกองทัพนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้รับความพ่ายแพ้กลับคืน
ไปอีกเป็นครั้งที่สองยิ่งพิโรธหนักขึ้นเป็นทวีคูณ ในครั้งนี้รับสั่งเพิ่มกำลัง
ขึ้นอีกเป็นจำนวนมากกว่าเดิมหลายเท่า และให้ออกเดินทัพในเวลาที่ไม่
ห่างกันนัก โดยหวังง่าจะไม่ให้ทางพระวอพระตาได้ตั้งตัวพร้อม พร้อมทั้ง
เสบียงอาหารให้ลดน้อยลงเรื่อยๆ การสู้รบกันครั้งที่สามนี้ในที่สุดทางฝ่าย
พระตาก็เป็นฝ่ายปราชัยทางนครเวียงจันทน์ตามประวัติที่กล่าวว่าในครั้งนี้
พระวอพระตาสู้ศึกป้องกันบ้านเมือง ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง 
สมัครพรรคพวกของท่านจนนาทีสุดท้าย ท่านได้เสียชีวิตในที่ต่อสู้กับศัตรู
ของท่านด้วยการหมดกำลังโดยที่ไม่ได้ถูกคมอาวุธใดๆ จากศัตรูของท่าน



 
 
แต่อย่างใดเลย กล่าวกันว่าได้ลงต่อสู้กันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงซึ่ งข้าวปลา
อาหารใดก็ไม่ลงสู่ท้องของท่านแต่อย่างใดเลย ดังนั้นท่านจึงหมดกำลังลง
ไปด้วยความจำเป็นว่ากันอีกว่าลำพังคมอาวุธต่างๆ นั้นไม่ระคายผิวหนัง
ของท่านไม่ว่าจะเป็นประเภทใดของอาวุธสมัยนั้น 
 ในการสู้รบระหว่างพระวอพระตากับทางฝ่ายเจ้าเหนือหัวแห่ง
นครเวียงจันทน์นั้นสู้รบกันอยู่ 3 ครั้ง รวมเป็นเวลา 3 ปี จึงยุติ โดยที่
พระตาเสียชีวิตในสนามการต่อสู้กันเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้น ฝ่ายพระวอ
จึงพากันอพยพครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ทั้งสมัครพรรคพวกที่เหลือ
นั้นไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านดอนมดแดง (ปัจจุบันคือจังหวัดอุบลราชธานี) 
เมื่อกองทัพเวียงจันทน์ทราบว่าพระวอกับพวกอพยพไปอยู่ที่บ้านดอน
มดแดงเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์จึงได้สั่งให้พระยาสุโพนำกลังทัพขอ
นครเวียงจันทน์ตามไปตีพระวอ ฝ่ายพระวอทรงทราบข่าวจากทหารว่า
พระยาสุโพยกทัพมาตีจึงอพยพหนีไปอยู่ที่ตำบลเวียงดอนกอง ปัจจุบัน
อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พระวอไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องออกต่อสู้
กับศัตรูทางเวียงจันทน์ พระวอสู้กับศัตรูตลอดทั้งวันโดยไม่ได้หยุดพัก
สุดท้ายพระวอก็หมดกำลังลงและเสียชีวิตเหมือนกับพระตาคือ ไม่ปรากฏ
ให้เห็นร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากอาวุธบนร่างกายของท่านเลย 
 ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณเกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้าง
เมือง จะต้องทำพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง สิ่งที่
สร้างนั้นก็คือ “การยกเสาหลักเมือง” ที่เป็นที่ตั้งสิ่งที่เป็นมิ่งขวัญสำหรับ
ประชาชนของเมือง และเป็นที่ยึดถืออันเป็นที่พึ่งทางจิตใจว่าบ้านเมืองที่
สร้างขึ้นมานั้นมีหลักฐานฝังไว้มั่นคงเป็นที่น่าเชื่อแน่นอน 
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 การสร้างบ้านเมืองในสมัยโบราณมีสิ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องขวัญ
กำลังใจและจิตใจของประชาชนของบ้านเมืองรวมอยู่ด้วย เพราะประชาชน
เป็นส่วนสำคัญของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองใด เชื้อชาติใดก็ตาม ถ้า
ประชาชนมีจิตใจที่มั่นคง เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อควรเคารพที่อยู่ในเมืองแล้ว
บ้านเมืองนั้นก็จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 ตามประวัติพิธียกเสาหลักเมืองของชนชาติไทยคงจะทำมาตั้งแต่
กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจน แต่บางจังหวัดหรือหัวเมืองต่างๆ ก็นิยมสร้างหลักเมืองเช่นกัน 
ซึ่งแต่ละจังหวัดหรือแต่ละภาคก็ยังทำกันบ้าน เช่น หนองบัวลำภู ในอดีต
ตอนเป็นเมืองอยู่ก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นทำให้เกิดความเชื่อก่อนโดยที่
ชาวบ้านไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้สิ่งที่เห็นนั้นกลายเป็นความเชื่อ ความ
ศรัทธาของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีต่อศาลหลักเมืองพระวอพระตา
มาจนถึงปัจจุบันนี ้
 จากปรากฏการณ์เรื ่องที่เกิดขึ ้นนั้น แม้จะพิสูจน์ไม่ได้เป็น
รูปธรรมแต่ก็มีเค้าของความเป็นไปได้จนได้รับการยอมรับว่ามีทางเป็นไป
ได้ จึงพากันปฏิบัติตามสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะปาฏิหารในครั้งนั้นของ
พระวอพระตาผู้เป็นหลักเมืองหนองบัวลำภูสืบมาจนถึงทุกวันนี้ 
 ศาลหลักเมืองพระวอพระตาก่อนที่จะมาเป็นศาลหลักเมืองของ
ทางราชการตามที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ตามความเป็นมาในสมัยก่อนมีลักษณะ
เป็นดอนปู่ตาหรือปู่ตา-อาฮักที่ชาวหนองบัวลำภูเรียกกันมาก่อน ซึ่งเป็น
ระยะเวลายาวนานมากและมีความสลับซับซ้อนอีกด้วยในเรื่องนี้ ซึ่งเป็น
ตำนานเล่าขานกันมาโดยไม่มีการบันทึกลายลักษณ์อักษร แต่มีเหตุการณ์
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เกิดขึ้นจริงก่อนที่พระวอพระตาจะมาเป็นหลักเมืองหนองบัวลำภูจาก
สภาพของดอนปู่ตาจนกลายเป็นหลักเมืองในปัจจุบันนี้ คิดว่าควรที่จะทำ
ความเข้าใจในสถานภาพของดอนปู่ตา-อาฮักตามคติความเชื่อของชน
ชาวอีสานโดยทั่วๆ ไปเสียก่อน เพื่อที่จะเข้าใจความเป็นมาของศาลหลัก 
เมืองพระวอพระตาจนกลายเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรม ทางด้านพิธีกรรม 
ความเช่ือของชาวหนองบัวลำภ ู
 ศาลหลักเมืองพระวอพระตาในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชุมชนห้วยเชียง 
หมู่ที่ 3 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งศาลหลักเมือง
ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันกับศาลหลักเมือง ซึ่งศาลเป็นสถานที่สิงสถิตของ
ดวงวิญญาณของพระวอพระดวงวิญญาณของพระวอพระตาซึ่งเป็นผู้สร้าง
เมืองหนองบัวลำภูและได้กลายเป็นมเหศักดิ์หลักเมืองนั้นถือว่าเป็นหลัก
ให้ยึดเหนี่ยวให้เกิดความมั่นคง เป็นหลักไม้ที่ทำด้วยแก่นขามตั้งอยู่ตรง
กลางของศาล แก่นขามนั้นมีความสูง 150 เซนติเมตร วัดเส้นรอบของ
แก่นขามที่เป็นหลักเมืองได้ 60 เซนติเมตร 
 ศาลหลักเมืองพระวอพระตาเป็นสถานที ่แห่งหนึ ่งที ่ชาว
หนองบัวลำภูให้ความเคารพนับถือจากการศึกษาของประวัติความเป็นมา
ของศาลหลักเมืองพระวอพระตาพบว่า แต่ก่อนนั้นศาลหลักเมืองพระวอ
พระตาสถานที่ดังกล่าวเป็นป่าทึบไม่มีใครเข้ามาอยู่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2340 
ก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ยังไม่เคยปรากฏการณ์ขึ้น ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังจากพระตาเสียชีวิตไปแล้วใน พ.ศ. 2311 พระวอ
พระตาได้เสียชีวิตในสนามรบบนเชิงภูพานใต้น้ำตกเฒ่าโต้ ซึ่งห่างจากตัว
ศาลหลักเมืองพระวอออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร ส่วนพระวอหลังจาก
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ทำศึกร่วมกันกับพระตาทำให้การสู้รบครั้งนั้นทัพของพระวอพระตาพ่าย
แพ้บนเชิงเขาภูพานดังกล่าวมาแล้ว พระวอก็ได้หลบหนีข้าศึกทัพของเจ้า
ผู้ครองนครเวียงจันทน์อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ดอนมดแดง 
ปัจจุบันเป็นจังหวัดอุบลราชธานี ในขณะที่อยู่ดอนมดแดงพระวอก็ได้ทำ
ศึกอีกครั้งกับพระยาสุโพซึ่งเป็นแม่ทัพของเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์จน
ทัพของพระยาสุโพก็ตามมาจับตัวพระวอและฆ่าพระวอทิ้งเสียที่ตำบล
เวียงดอนกอง ใน พ.ศ. 2319 ซึ่งตำบลเวียงดอนกองในปัจจุบันอยู่ในเขต
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (พระราชพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานของ
หม่อมราชวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว. ปฐมคเนจร, 2536 : 11-12) ก่อนที่จะสร้าง
พระวอพระตาได้ มีมูลเหตุของการก่อสร้างขึ้นก่อนในปี 2340 โดยครั้ง
แรกที่ว่านั้นเกิดขึ้นประมาณ 200 ปีเศษ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
(สัมภาษณ์คุณยายแพงศรี นุชิต ขณะนั ้นอายุ 106 ปี ที ่บ้านกลาง 
บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 4 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู, 
วันที่ 12 มกราคม 2546) คุณยายแพงศรีได้เล่าว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับ
ยายหล่ำ ซึ่งปกติยายหล่ำเป็นคนสุขภาพแข็งแรงอยู่มาวันหนึ่งขณะที่
ยายหล่ำนั่งพักผ่อนตามปกติ อยู่ดีๆ ก็ร้องขึ้นเสียงดังโดยไม่เคยเป็นมา
ก่อน หลังจากนั้นยายหล่ำก็ล้มลงหมดสติไปเลย สร้างความประหลาดใจ
แก่พ่อแม่ ญาติพี่น้องที่เห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมาก) และไม่ทราบว่าจะ
รักษากันอย่างไรตลอดระยะเวลา 5 วัน 5 คืน อาการก็ยังไม่ดีขึ้น แต่ยัง
หายใจปกติ ผิวพรรณก็ยังเหมือนเดิมและยังคงความสงสัยแก่ญาติๆ ซึ่ง
สมัยนั้นก็มีการรักษาตามหลักสมุนไพร ไสยศาสตร์ หมอธรรม เวทมนตร์ 
คาถา น้ำมัน หักไม้ไล่ยาม (หมอดู) หมอผี หมอสู่หมอส่องเท่านั้น ตาม
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ประวัติเล่าว่า ทำการรักษาเกือบทุกทางแต่ไม่เป็นผล เหลือเพียงการหัก
ไม้ไล่ยามวิธีเดียวจึงลองไปหาพ่อตู้เสนทำพิธีหักไม้ไล่ยามให้ว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับคุณยายหล่ำ หลังจากทำพิธีเสร็จพ่อตู้เสนบอกว่าเกิดจากดวง
วิญญาณพระตาต้องการเป็นหลักเมืองในลักษณะมเหศักดิ์ จึงบอกให้ทราบ
ตามวิธีของท่านโดยจะไม่ทำอันตรายใดๆ ถ้าหากปฏิบัติตามเงื่อนไขคือ
ต้องการให้ยายหล่ำเป็นตัวแทนของท่านตามเงื่อนไขที่ท่านต้องการ โดย
มีเงื่อนไขดังนี ้
 1. ให้ยายหล่ำเป็นนางเทียมตั้งแต่นี้เป็นต้นไป และให้เรียกว่า 
“ญาแม่พระตา” (ญาแม่ หมายถึง นางเทียมพระตา) ตั้งแต่วันนั้นเป็นตน้มา 
 2. ให้ทำหอขึ้นที่บริเวณดอนหอ บริเวณศาลพระวอพระตาใน
ปัจจุบัน 
 3. ให้พาญาติพี่น้องที่นับถือพระวอพระตามาทำพิธีเลี้ยงเป็น
ประจำทุกปีในวันพุธแรกของเดือนหก ถ้าวันพุธแรกตรงกับวันพระให้
เลื่อนเป็นวันพุธถัดไปที่ไม่ตรงกับวันพระ ก่อนจะลงมือทำไร่นา 
 4. ให้บอกให้ทราบโดยทั่วกันว่าพระตาที่เสียชีวิตไปแล้วมาอยู่
ในร่างของยายหล่ำนั่นคือ นางเทียมโดยนำร่างมาเรียมเป็นมเหศักดิ์หลัก
เมืองปกปักรักษาบ้านเมืองหนองบัวลำภ ู
 ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นการเกิดนางเทียมคนแรกขึ้น คนที่พบ
เห็นเหตุการณ์ได้รับปากและจะปฏิบัติตามเงื่อนไข หลังจากพูดจบยายหล่ำ
ก็นั่งขัดสมาธิในลักษณะของผู้ชายแล้วก็พูดขึ้นว่า ที่มาหาพวกเจ้ามาเข้า
ร่างเทียมก็เพื ่ออยากให้พวกเจ้าทั ้งหลายรับรู ้ความต้องการของพ่อ
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เท่านั้น ไม่ได้มาทำร้ายผู้ใด หลังจากพูดจบยายหล่ำก็ลุกขึ้นเดินเหมือน
คนปกติ 
 พอยายหล่ำรู้สึกตัวก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและชาวบ้านก็
พากันมาตั้งศาลขึ้น โดยยกศาลสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร เหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2340 ทำเป็นลักษณะศาลปู่ตาโดยทั่วไปหรือ
เรียกว่า หอ (อภัย พรมสิทธิ์, 2543 : 14-15) 
 ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อมีหอทั้งสามหอแล้วพระตาที่เป็น
ใหญ่จะอยู่ตรงกลาง ด้านขวาจะเป็นพระวอ ด้านซ้ายจะเป็นท้าวผาแดง 
เรียงลำดับอาวุโส ซึ่งถือเอาหน้าจั่วของหอสามนั้นเป็นหลักหันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก 
 ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ถือเป็นอุบัติการณ์ของการเกิด
หลักเมืองหนองบัวลำภูในความหมายของมเหศักดิ์หลักเมือง และสภาพที่
เป็นดอนของสภาพภูมิประเทศอีสาน พร้อมให้ฉายาใหม่แก่แม่ญาทั้งสาม
ว่า ยายหล่ำเป็นญาแม่พระตา แม่จูมเป็นญาแม่พระวอ และยายผมเป็นญา
แม่ท้าวผาแดง แต่ศาลนั้นจะไม่มีชื่อของผาแดง แต่ปัจจุบันภายในศาล
จะมีศาลของผาแดงอยู่ ชาวเมืองจึงถือว่าเป็นปฐมเหตุแห่งการเกิดขึ้นของ 
“นางเทียม” 
 เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่หนองบัวลำภูเปลี่ยนชื่อจากนครเขื่อน
ขันธ์กาบแก้วบัวบานมาเป็นเมืองกมุทธาสัยบุรีในสมัยกรุงเทพฯ ตอนต้น
ในรัชกาลที่ 3 ในช่วงของเจ้าเมืองพระวิชโยกมุทธรเขตมาปกครองและ
ระหว่างที่เจ้าเมืองปกครองอยู่ท่านก็ได้ส่งเสริมพิธีกรรมเลี้ยงบ้าน ในการ
จัดทำของแก่ชาวบ้านทุกๆ ปี ตามเง่ือนเวลาที่นางเทียมคนแรกพากันทำ
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เรื่อยมาก ซึ่งพิธีเลี้ยงบ้านนี้ได้ทำสืบเนื่องต่อกันมาทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็น
การสักการะมเหศักดิ์หลักเมือง อันเป็นการกำเนิดวิถีทางวัฒนธรรมของ
คนในพื้นที่สืบทอดจนบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ (แพงศรี นุชิต, 
2545) 
 จากประวัติศาสตร์การสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
ของพระวอพระตาจึงเป็นที่มาของศาลหลักเมืองที่ต้องการมาช่วยลูก 
หลานเมืองหนองบัวลำภูให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเกิดความสามัคคกีัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองพระวอพระตา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2518 
ตรงกับวันศุกร์แรม 3 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ (ศาลหลักเมืองรูปทรง
จัตุรมุข) 
 กำหนดประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองพระวอพระตาอย่างเป็น
ทางการ วันที่ 15 เมษายน 2519 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 3 ค่ำ เดือน 
5 ปีมะโรง ค่าก่อสร้างทั้งหมด 160,000 บาท นับตั้งแต่วันนี้มาทาง
ราชการก็ได้กำหนดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอย่างเป็นทางการมาจนถึง
ทุกวันนี้ ส่วนพิธีกรรมของชาวบ้านเรียกกันว่า “การเลี้ยงบ้าน” เมื่อถึง
เวลาเดือนหกข้างขึ้น วันพุธแรกของเดือนนางเทียมก็จะพากันมาทำพิธี
ทุกๆ ปี จะขาดไม่ได้เลยแม้แต่ปีเดียว เป็นการประกอบพิธีกรรมของ
ชาวบ้านโดยตรงไม่เกี่ยวกับส่วนราชการ ส่วนพิธีบวงสรวงก็จะมีส่วน
เกี่ยวเนื่องทางสงฆ ์
 ศาลหลักเมืองพระวอพระตาสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่เคารพ
กราบไหว้ของชาวเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งตอนแรกนั้นศาลถูกสร้างด้วยไม้
ธรรมดา (เหมือนศาลปู่ตาทั่วไป) ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงสร้างให้มีความ
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แข็งแรง คงทนถาวรขึ้น และมีการทำพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพ 
เป็นสิริมงคลของชาวหนองบัวลำภ ู
 

2.11 วัดดอยเทพสมบูรณ์  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.12. ศาลปู่หลุบ  
 
 

 
 
 



 
 

พระพุทธขยันตี  
ในปีพุทธศักราช 2555 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการเฉลิม

ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ถวายเป็นพุทธบูชาโดยเน้นหนักในด้านการปฏิบัติบูชาและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้ประชาชนได้ปฏิบัติตนตามวิถีชาวพุทธอย่างแท้จริง อัน
จะทำให้เกิดความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่าง
ยั ่งยืน จังหวัดหนองบัวลำภู จึงมีโครงการก่อสร้างพระพุทธชยันตี
หนองบัวลำภู เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางประธานพร ที่มีลักษณะงดงาม
เด่นเป็นพิเศษยิ่งกว่าพระพุทธรูป ที่เคยมีมาในอตีต ขนาดความสูง 2,600 
เซนติเมตรซึ่งมีความหมายถึงพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐาน 8 เหลี่ยม 
หมายถึง มรรคมีองค์ 8 คือ หนทางสู่ความพันทุกข์อันชอบ เป็นส่วนหนึ่ง
ของอริยสัจ เฉพาะฐานพระมีความสูง 12 เมตร รวมความสูงจากฐาน ถึง
ส่วนยอดของเศียรพระ 38 เมตร เป็นความหมายแสดงถึงมงคลชีวิต 38 
ประการ ที ่ เป ็นเหตุแห่งความสุขความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต 
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง 

ประการที่หนึ่ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันดี 2600 ปี 
แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมนาสัมพุทธเจ้า 

ประการที่สอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ
พระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่ 12 สิงหาคม 
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2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ
พระขนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 

ประการที่สาม เพื่อให้ประชาชนชาวหนองบัวลำภู และประชาชน
ชาวไทย เกิดความศรัทธต่อพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมเป็นเครื่องยืด
เหนี่ยวจิตใจ ในการดำเนินชีวิต 

ประการสุดท้าย เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ทาง พุทธศาสนา 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แบบวิถีพุทธ ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วม
แสดงออกถึงการปฏิบัติตนทางกาย วาจา ใจ อย่างมีเมตตาปราณีที่ดีต่อกัน 

สถานที่จัดสร้างพระพุทธชยันดีหนองบัวลำภู บริเวณเทือกเขาภู
พานน้อย ณ วัดดอนเทพสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
จังหวัดหนองบัวลำภู องค์พระหันพระพักตร์สู่เมืองหนองบัวลำภู ผู้สัญจร
ไปมาบนถนนสาย 210 หนองบัวลำภู – เลย – อุดรธานี จะสามารถ
มองเห็นองค์พระประทับยืนประทานพรอย่างสง่างาม และพุทธศาสนิกชน
สามารถเดินทางขึ้นมากราบสักการะขอพร ณ ที่ประดิษฐานองค์พระ 
รวมทั้งนักท่องเที่ยวจะสามารถชมทัศนียภาพ ความงดงามของเมือง
หนองบัวลำภู จากบริเวณที่ตั้งองค์พระพุทธชยันตีหนองบัวลำภู ได้อย่าง
ชัดเจน  

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2557 
สถานที ่ดำเนินการ ณ วัดดอยเทพสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว 

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์จ้าพัชรกิติยภา เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์

การก่อสร้างพระพุทธชยันตีหนองบัวลำภู ณ วัดดอยเทพสมบูรณ์ ตำบล
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หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2556 

ที ่อย ู ่  ว ัดดอยเทพสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเม ือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภ ู

เวลาเปิดให้บริการ 08.30 – 16.30 น. 
ช่วงเวลา (เดือน) ที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว กราบสักการะ 

เที่ยวชมได้ทุกฤดูกาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบมูลนิธิวัดดอยเทพสมบูรณ ์
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2.12 ศาลปู่หลุบ 
  การสร้างศาล สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและที่
เคารพบูชาของผู้คน อีกทั้งก่อให้เกิดพิธีกรรมการเลี้ยงศาลปู่หลุบขึ้นใน
ทุกๆ ปี ปู่หลุบเป็นบุคคลของบ้านเมือง มีผู้คนเคารพนับถือ ดังนั้น จึง
เกิดความคิดความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปู่หลุบได้นำมาสู่การตั้งศาล 
ศาลปู่หลุบในจังหวัดหนองบัวลำภูอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งศาลปู่หลุบในจังหวัดหนองบัวลำภูนั้นมีศาล 2 
แห่ง ได้แก ่
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 1. ปู่หลุบที่อยู่ในหุบเขา หรือศาลปู่หลุบ 
 2. ศาลปู่หลุบที่อยู่ริมถนน 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ศาลปู่หลุบที่อยู่ในหุบเขา หรือศาลปู่หลุบ (เก่า) 
  ศาลปู่หลุบ หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า “หอเหนือ” พ.ศ. ใน
การตั้งนั้นไม่มีใครทราบสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นพร้อมกับหลวงปู่ใหญ่
มากกว่า 35 ปี และผู ้ไม่ประสงค์ออกนาม กล่าวว่า สร้างพร้อมกัน 
เพราะเห็นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ น่าจะประมาณ 50 ปีมาแล้ว จะเห็นว่า ไม่
มีบุคคลใดให้คำตอบที่แน่นอนได้เพราะต่างเชื่อกันว่าเกิดมานานแล้ว และ
ล่าสุดมีการบูรณะเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาใกล้
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น้ำตกเฒ่าโต้ น้ำตกแห่งนี้เช่ือกันว่าเป็นสถานที่ที่พระวอพระตาใช้น้ำเพื่อ
หล่อเลี้ยงชีวิตในช่วงที่ทำศึกษาสู้รบกับเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นสายน้ำสาย
เดียวกันกับที่พบเห็นในบริเวณภูเขานั้น ศาลปู่หลุบแห่งนี้เป็นสถานที่แรก
ที่พระวอพระตาใช้เป็นที่ตั้งกองทัพแห่งแรกหลังจากอพยพมาจากฝั่งลาว 
เป็นสนามรบในสมัยของพระวอพระตา 
  ลักษณะของศาล แต่เดิมเป็นเพียงศาล ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธา
ได้บูรณะสร้างให้มั่นคงแข็งแรง จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นสีแดง ไม่ว่าจะ
เป็นหลังคาศาล เสา กระเบื้องปื้น พื้นที่จะตั้งตามลักษณะภูมิศาสตร์
ไม่ใช่ที่ราบ ข้างศาลจะมีช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพราะเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้เป็น
สัตว์คู่กายของทหารนักรบ และในศาลนี้จะไม่มีรูปปั้นเคารพบูชา แต่
ผู้คนก็เชื่อว่ามีดวงวิญญาณของปู่จริง และจะเห็นว่ามีการแบ่งห้อง ซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นบ้านของปู่ โดยห้องแรกจะเป็นห้องของพระวอพระตา 
ห้องที่สองจะเป็นห้องของปู่หลุบ ห้องที่สามเป็นห้องของปู่ส่อง ปู่เชียง 
และห้องที่สี่เป็นห้องของปู่ผาแดง สาเหตุที่รวมศาลปู่ทั้งสี่ไว้ด้วยกันเพราะ
เชื่อว่าปู่ทั ้งสี่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อบ้านเมือง เกี่ยวข้องกันใน
ประวัติศาสตร์ จึงนำมารวมไว้ด้วยกันและเพื่อเป็นการประหยัดเวลาใน
การประกอบพิธีกรรม เพราะถ้าต้ังไว้คนละที่ก็ต้องทำพิธีกรรมคนละครั้ง 
ฉะนั้น จึงนำมารวมไว้ด้วนกัน ทำพิธีวันเดียวกัน อัญเชิญมาพร้อมกัน 
 ศาลแห่งเดิมนี้ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่หรือคนที่เคยทำพิธีกรรมก็จะ
ไม่มีคนเห็นเพราะอยู่ในหุบเขา แต่เดิมบริเวณนี้เป็นเส้นทางที่เดินทางไป
จังหวัดอุดรธานี แต่เนื่องจากมีการตัดถนนใหม่จึงทำให้เส้นทางนี้ถูกเลิกใช้ 
เมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางเปลี่ยนแปลงผู้คนจึงไม่รู้จักศาลปู่หลุบแหง่นี้ ต่อมา
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จึงมีการสร้างศาลปู่หลุบใหม่ที่ถนนเส้นตัดใหม่ เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้
เคารพบูชา และปัจจุบันคนจะเป็นศาลริมถนนมากกว่าเพราะเป็นทางผ่าน
เส้นทางหลักในการเดินทาง 
 ศาลเดิมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพิธีกรรมเลี้ยงบ้านใน
แต่ละปี และมีผู้คนมาดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ (ไม่จำกัดว่าใคร 
ใครสะดวกหรือมีจิตอาสาก็สามารถทำได้) แต่น้อยคนนักที่จะมาบนบาน
ศาลนี้เพราะทุกคนต่างคุ้นเคยและสะดวกกับศาลที่ตั้งอยู่ริมถนนมากกว่า 
 ศาลปู่หลุบที่ตั้งอยู่ริมถนนหรือคนในพื้นที่เรียกว่า “หอส่อง” 
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ใดนั้นไม่มีใครทราบแต่สันนิษฐานได้ว่าน่าจะตั้งขึ้น
พร้อมๆ กับการตัดถนนใหม่มากกว่า 20 ปี และมีผู้ที่มาสักการะกล่าวว่า 
ศาลนี้สร้างประมาณ 33 ปี เกิดมาพร้อมๆ กับลูกชายของตน แต่ก่อน
เป็นเพียงศาลเล็กๆ ต่อมามีผู้ใจบุญบูรณะให้กว้างขวางขึ้นดังปัจจุบันนี้ 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่นไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าศาลนี้
เกิดขึ้นเท่าไหร่ อาจเปรียบเทียบได้จากสิ่งที่ตนเห็นมาพร้อมๆ กัน เชื่อว่า
ศาลปู่หลุบเกิดขึ้นมานานมากแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
มาจนถึงปัจจุบัน 
 ศาลนี้ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 210 หนองบัวลำภู-อุดรธานี 
จากตัวเมืองหนองบัวลำภูไปอุดรธานีประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจาก
ศาลเดิมซึ่งอยู่ในหุบเขาลึกลงไปจากที่ใหม่ประมาณ 1 กิโลเมตร ศาลเดิม
ใช้สอดส่องดูแลบ้านเมือง เพราะถ้ามองไปจากตรงนี้จะเห็นภูมิทัศน์ของ
จังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากนี้ชาวหนองบัวลำภูยังเชื่อว่าเป็นการสร้าง
เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางเพราะตั้งอยู่ริมถนนที่เป็นทางโค้ง หากเกิด
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อุบัติเหตุก็สามารถเลยโค้งตกเขาได้ แต่เมื่อมีศาลปู่หลุบขึ้นก็สามารถช่วย
ลดอุบัติเหตุได้ และเมื่อผู้คนขับรถผ่านก็จะชะลอความเร็วแล้วบีบแตรรถ 
3 ครั้ง เพื่อแสดงความเคารพขอให้ปู่คุ้มครองเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
 ลักษณะของศาลนี้เป็นศาลใหญ่รวมศาลปู่ทั ้ง 4 ศาลไว้ที่
เดียวกัน แต่จะแยกกันเป็นหลังๆ แต่ละหลังนั้นมีลักษณะเล็กๆ คล้าย
ทรงไทย อุปกรณ์และของตกแต่งนั้นจะเน้นสีแดงเป็นหลักเพราะเชื่อว่าสี
แดงคือสีของนักรบ ภายในศาลนั้นนอกจากจะมีศาลปู่ทั้ง 4 หลังแล้ว ยัง
มีป้ายบอกประวัติความเป็นมาของปู่หลุบ ป้ายบอกสิ่งของที่ต้องนำมาแก้
บน ขั้นตอนการบน ข้อห้ามในการแก้บน คำบูชาปู่หลุบ ปู่พระวอพระตา 
รวมไปถึงการทำนายเซียมซีก็มีอยู่ในศาลนี้ด้วย ข้างหน้าศาลจะมีร้าน
ขายดอกไม้ธูปเทียน บริเวณโดยรอบศาลก็จะมีสัตว์ที่ผู้คนนำมาแก้บน 
 ผู้คนที่มาบนบานส่วนใหญ่ก็บนบานกับปู่หลุบ เพราะเชื่อว่าปู่
หลุบเป็นผู้ที่มีความแกร่งกล้า มีคาถาอาคมมาก ส่วนปู่อื่นๆ ก็เพียงการ
กราบไหว้สักการบูชาเท่านั้น ผู้เรียกศาลแห่งนี้ว่า “ศาลปู่หลุบ” 
 ภายในศาลแห่งใหม่นี้ ประกอบไปด้วยศาลย่อยอีก 4 ศาล
ด้วยกันนั่นคือ ศาลพระวอพระตา ศาลปู่หลุบ ศาลปู่ส่อง ปู่เชียง และ
ศาลปู่ผาแดง ซึ่งมีความเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันทาง
ประวัติศาสตร์ จึงได้ตั้งศาลไว้ในสถานที่ใกล้เคียงกัน แม้จะสร้างศาลใหม่
ก็ยังต้องรวมศาล 4 ศาลไว้ด้วยกัน โดยแต่ละคนมีเรื่องราวความเป็นมา 
ดังนี ้
 ความเปน็มาของปู่หลุบ 
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 ประวัติความเป็นมาของศาลนั้นพบว่า ปู่หลุบมีที่มาไม่เหมือนกัน
คือ มีที่มาทั้งที่เป็นประวัติศาสตร์ ที่เป็นทหารของพระวอพระตาผู้ก่อตั้ง
จังหวัดหนองบัวลำภู และยังมีตำนานเล่าว่าเป็นคนที่มีคาถาอาคมแกร่ง
กล้ามาก เป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายถิ่นฐานมาเรื่อยๆ จนมาเสียชีวิต
ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งทั้งสองประวัติก็มีเรื่องราวแตกต่างกันและศาล
ปู่หลุบที่จังหวัดหนองบัวลำภู ก็มี 2 ศาล 
 เมืองจำปานครกาบแก้วบัวบานในตำนาน กล่าวไว้ว่า พระเจ้า
สุวรรณปาหลังปางคำยกกองทัพไพร่พลกวาดต้อนเอาราษฎรและทรัพย์สิน
อพยพออกเดินทางข้ามแม่น้ำโขง หลบลี้หนี้ข้าศึกมาตามป่าดงขุนเขา
ลำเนาไพรเรื่อยมา จนถึงดินแดนบริเวณถิ่นที่ราบสูงใต้เชิงเขา มีบึงน้ำใหญ่
ใสสะอาดเต็มไปด้วยมวลหมู่ประทุมชาติ อุบลบังหลวงเปล่งปลั่งและอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร จึงปรึกษาหารือเสนาอำมาตย์แม่ทัพ
นายกอง และเหล่าอาณาประชาราษฎร์ลงมือบุกเบิกตั้งบ้านเรือนสร้าง
วัดวาอารามขึ้นไว้ ขุดบ่อน้ำใหญ่ก่อรอบด้วยอิฐตั้งแต่ฐานบนจนพื้นล่าง 
เพื่อให้ได้มีใช้ในการบริโภคเพียงพอกัน จึงขนานนามชื่อวัดนี้ ว่า วัดคน
ขุดน้ำออกบ่อ ก่อกำแพงล้อมรอบเมืองอย่างแน่นหนาถาวรทำป้อมยาม
รักษาการซุ้มประตูไว้พร้อมทั้งสี่ทิศ เสร็จสมบูรณ์จึงยกเสาเอาหลักเมืองขึน้
สถาปนาชื่อเมืองจำปานครกาบแก้วบัวบาน (ปัจจุบันหนองบัวลำภู) ในปี
พุทธศักราช 2726 ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์อยู ่ด้วยความ
ร่มเย็นเป็นสุขต่อไป 
 พระเจ้าสุวรรณปาหลังปงคำเสด็จสวรรคต พระราชโอรสองค์
ใหญ่ได้อภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองจำปานครกาบแก้วบัวบาน 
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ทรงพระนามว่า พระเจ้าสุวรรณปาหลังปงคำ และได้ทรงพัฒนาบ้านเมือง 
ปรับปรุงขยับขยายให้กว้างขวางออกไป ก่อสร้างวัดขึ้นอีกเป็นแห่งที่ 2 
อยู่นอกเขตกำแพงเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งหนองทางด้านทิศตะวันตก ทรงก่อ
เจดีย์ขึ้นเป็นที่เก็บพระอัฐิของพระราชบิดาและพระราชมารดา ตั้งชื่อว่า 
วัดพระธาตุไตยภูมิ ต่อมาเมื่อสิ้นรัชสมัยพระเจ้าสุวรรณปงปลงัปงคำพระ
ราชโอรสเสด็จขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อมาทรางพระนามว่า พระเจ้าสุวรรณ
ปาหลังแท่งคำ ทรงก่อสร้างวัดวาอารามขึ้นอีก 2 แห่งคือ วัดพระเรืองชัย
สมสะอาด ซึ่งตั้งขึ้นไว้ริมฝั่งหนองทางทิศใต้ กับวัดพระศรีสุมังหายโศก 
สร้างขึ้นทางทิศตะวันตกของเมือง ทั้งโปรดให้ขุดบ่อน้ำขึ้นอีกเป็นแห่งที่
สองเอาไว้นอกเขตของกำแพงเมืองในบริเวณชานทุ่งนากี่ปู อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตกของวัดไตยภูมิเพ่ือให้ประชาราษฎร์ได้มีใช้เพียงพอกัน 
 จนกาลเวลาล่วงเลยมาถึงพุทธศักราช 2059 อาณาจักรของ
นครเวียงจันทน์ล้านช้างยังตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของจักรพรรดิ
เชียงชินแห่งอาณาจักรญวน เมื่อทรงทราบข่าวว่าเมืองจำปานครกาบแก้ว
บัวบานตั้งขึ้นเป็นประทศราชธานี จึงยกกรีฑาทัพบุกเข้าโจมตีทำลาย
กำแพงเผาบ้านเมืองวัดวาอารามวอดวายย่อยยับเหลือแต่ซากปรักหักพัง 
จับตัวพระสุวรรณปาหลังแท่งคำนำตัวไปประหารชีวิต แล้วกวาดต้อนเอา
ราษฎรทรัพย์สินกลับคืนไปไว้ที่เมืองเวียงจันทน์ล้านช้างอีกเช่นเคย 
 ส่วนท้าวโพธิสาร พระราชโอรสของพระเจ้าสุวรรณปาหลัง
แท่งคำ ซึ่งหลบหนีออกไปได้เดินทางหลบลี้ภัยไปอาศัยอยู่กับพระเจ้าเกษม
เกล้า กษัตริย์เชียงใหม่ แห่งอาณาจักรล้านนา เมื่อกาลต่อมาจึงได้อภิเษก
สมรสกับเจ้าหญิงยอดคำ พระราชธิดาของพระเจ้าเกษมจนมีพระราชโอรส 



 
 
3 พระองค์ คือ 1) เจ้าฟ้าชายเชษฐาวงศ์ 2) เจ้าฟ้าชายนาเรือ  3) เจ้าฟ้า
ชายวรวงค์ และมีพระราชธิดาอีก 3 พระองค์ คือ 1) เจ้าฟ้าหญิงแก้ว
กุมาร 2) เจ้าฟ้าหญิงคำเหลา และ 3) เจ้าฟ้าหญิงคำใคร 
 ในการต่อมา พระเจ้าโพธิสารจึงทูลขอพระราชทานกองทัพจาก
กษัตริย์ล้านนายกกองทัพกรีฑาพลอันเกรียงไกร ทรงเสด็จออกอาณาจักร
ล้านนายกทัพข้ามแม่น้ำโขงไปทำศึกล้างแค้นกับเจ้าจักรพรรดิเชียงชิน
แห่งญวนที่เข้ามาปกครองอยู่นครเวียงจันทน์ล้านช้าง บุกเข้าโจมตีจน
แตกพ่ายแพ้ไป ได้ชัยชนะยึดเอาอาณาจักรเวียงจันทน์ล้านช้างมาไว้ใน
ความปกครอง สืบต่อมาทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนาม
ว่า พระเจ้าโพธิสาร ประกาศอาณาจักรเวียงจันทน์ล้านช้างขึ้นเป็นประเทศ
ราชต่อไป 
 เมื่อถึงปีพุทธศักราช 2098 พระเจ้าเกษมกล้าเชียงใหม่ กษัตริย์
แห่งอาณาจักรล้านนามได้สวรรคตลง แผ่นดินล้านนาไร้กษัตริย์ที่จะ
ครองราชย์สมบัติ อุปราชจึงกราบทูลยังพระเจ้าโพธิสารแห่งอาณาจักร
เวียงจันทน์ล้านช้างให้ทรงทราบ ทูลขอพระราชโอรสองค์ใหญ่ที่เกิดแก่
เจ้าหญิงยอดคำผู้ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อสายของกษัตริย์ล้านนา ให้ทรงเสด็จ
กลับมาครองราชย์บัลลังก์ต่อไป พระเจ้าโพธิสารทราบเชนนั้นจึงทรง
อนุญาต แล้วส่งเจ้าฟ้าชายเชษฐาวงค์กลับไปให้อภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ 
ทรงพระนามว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ 
ปกครองอาณาจักรล้านนาสืบต่อมาในปีพุทธศักราช 2095 พระเจ้าโพธิ
สารสวรรคต อุปราชแห่งอาณาจักรเวียงจันทน์ล้านช้างจึงไปกราบทูลให้
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงทราบ และเสด็จลงมาจัดการพระศพของ
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พระบิดา พร้อมด้วยได้อัญเชิญเอาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้ว
มรกตกับพระบางจากนครเชียงใหม่นำลงมาไว้ท ี ่อาณาจักรนคร
เวียงจันทน์ล้านช้าง 
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงรวบรวมเอาแม่ทัพนายกองไพร่พล
กวาดต้อนเอาครอบครัวราษฎรอพยพหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ตามป่าเขา
ลำเนาไพร ลำเลียงไพร่พลออกเดินทางมาถึงเขตดินแดนถิ่นที่ราบสูงใต้
เชิงเขา มีบึงน้ำใหญ่ใสสะอาดดารดาษไปด้วยด้วยหมู่ประทุมชาติและอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิด ทั้งเป็นเมืองร้างเก่าแก่มี
รอยซากกำแพงเมืองปรักหักพังจึงหยุดไพร่พลพักกองทัพอยู่ที่นี่ ซ่องสุม
กำลังฝึกอาวุธทหารเตรียมพร้อมและสะสมเสบียงอาหารไว้ในการทำศึก
สงครามต่อไป พร้อมได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นแล้วก่ออิฐครอบไว้ที่ลาน
บริเวณวัดคนชุมน้ำออกบ่อ แล้วางแผนจะสร้างเมืองต่อไปแต่ไม่สำเร็จ
เพราะความทราบไปถึงพระเจ้าหงาสวดีเสียก่อนจึงส่งกองทัพพม่าบุกเข้า
โจมตีทำลายแตกกระจายไป 
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงรวบรวมเอาไพร่พลราษฎรออก
เดินทางหลบหนี้ไปทางทิศตะวันตกเพื่อหาสถานที่ที่ปลอดภัยหลบซ่อน
ข้าศึก ลำเลียงมาถึงบริเวณเทือกเขาผงวังซึ่งมาขุนเขาลูกหนึ่ง (ปัจจุบัน
คือถ้ำเอราวัณ ตำบลนากลาง) เมื่อเสร็จแล้วจึงมอบให้เจ้าชายนาเรือง
และเจ้าชายวรวงศ์ ผู้เป็นพระอนุชาแบ่งไพร่พลราษฎร์ครึ่งหนึ่งประจำ
อยู่ที่ถ้ำเอราวัณสุบรรณราช เพือ่ซ่องสุมกำลังพลฝึกทหารและสะสมเสบียง
อาหารเก็บไว้ในการทำศึกสงครามกู้แผ่นดินต่อไป ส่วนพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราชแยกเอาไพร่พลครึ่งหนึ่งอพยพออกเดินทางมุ่งหน้าบุกป่าฝ่าดงไปทาง
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ทิศเหนือ มาถึงบริเวณพ้ืนที่บริเวณเทือกเขาสลับซับซ้อนแวดล้อมไปด้วย
ป่าดงดิบไม้หนาทึบ จึงหยุดพักไพร่พลราษฎรจัดตั้งฐานทัพลงมือก่อสร้าง
อุโมงค์ใต้ขุนเขา เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหลบซ่อนข้าศึกชื่อถ้ำสุวรรณคูหาคีรี
สีหราช (ปัจจุบันอำเภอสุวรรณคูหา) ต่อจากนั้นก็เริ่มฝึกกำลังอาวุธทหาร
และสะสามเสบียงอาหารไว้ได้พร้อมเพรียงจึงมีคำสั่งไปยังเจ้าชายนาเรือ
และเจ้าชายวรวงศ์ให้ยกทัพมาสมทบกัน เพื่อทำศึกสงครามกู้ชาติแผ่นดิน
กลับคืนมา 
 ครั้นถึงพุทธศักราช 2115 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงแต่งตั้งให้
เจ้าชายนาเรือเป็นแม่ทัพหน้า ทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายวรวงศ์เป็นแม่ทัพหลัง 
ส่วนพระองค์เป็นแม่ทัพหลวงยกพลกรีฑาทัพออกเดินทางจากถ้ำสุวรรณ
คูหาคีรีสีหราชข้ามแม่น้ำโขงบุกเข้าโจมตีกองทัพของพม่าที่มายึดครอง
อาณาจักรจนแตกกระเจิงพ่ายแพ้ย่อยยับไป ยึดคืนได้มาไว้ในครอบครอง
แล้วทรงประกาศตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์บัลลังก์
ของอาณาจักรล้านช้าง ประกาศนครเวียงจันทน์ล้านช้างขึ้นเป็นประเทศ
สืบต่อไป 
 ในปีพุทธศักราช 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดี กษัตริย์แห่ง
ประเทศพม่าทรงพิโรธโกรธแค้นมากที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชบังอาจหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพของพระองค์เช่นนั้น จึงมีพระบรมราชโองการไปยัง
กษัตริย์ของหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ในความปกครองของพม่าให้ยกกรีฑาทัพ
ออกทำสงครามกับนครเวียงจันทน์สัตนาคนหุตล้านช้าง แยกย้ายกำลังพล
ของกองทัพจากหัวเมืองต่างๆ ทั้งหลายออกรายล้อมกรุงเวียงจันทน์ศรี
สัตนาคนหุตไว้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
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หลบหนี้ออกจากพระนครได้ ในระยะนั้นกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธีและได้
ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้เสด็จยก
ทัพไปตามคำสั่งของพระเจ้าหงสาวดีพร้อมด้วยพระราชโอรสคือ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นเจ้าเมืองครองอยู่ที่พิษณุโลก 
และมีพระชนมายุเพียง 19 พรรษา ได้เสด็จยกทัพออกติดตามพระราช
บิดามาจากรุงศรีอยุธยามาตามเส้นจังหวัดสระบุรีตัดผ่านสันเขาผาเสด็จ
มาอำเภอแก่งคอย มวกเหล็ก ปากช่อง ผ่านนครราชสีมา มุ่งมาทางภูเขียว 
ภูเวียง ผ่านมาบ้านสร้างเสี่ยน หนองบัวใต้ เข้าหมู่บ้านห้วยนา บ้านข่า
ดอนเข็ม เข้าสู่หนองบัวลำภูออกหนองสวรรค์ กองแป่ม มาที่หนองภัยศูนย ์
ดอนยานาง ไปบ้านเก่ากลอย กุดสระข้ามช่องเขาข้าวสารไปอำเภอสังคม 
ข้ามแม่น้ำโขงสู่เวียงจันทน ์
 แต่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประชวรโรคไข้ทรพิษ 
พระเจ้ากรุงหงสาวดีทรงรับสั ่งให้ถอยกองทัพกลับไปรักษาอาการ
เสียก่อน องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงยกพลกับมาตามเส้นทางเดิม
เพื่อกลับไปยังที่กรุงศรีอยุธยา มาหยุดพักไพร่พลทัพช้างทัพม้าอยู่ที่บริเวณ
ฝั่งหนองบัวลำภูอยู่เป็นเวลาหลายวันจนพระอาการไข้ค่อยทุเลาลงไป
บ้างจึงได้เสด็จออกเดินทัพต่อไป ดังนั้น จึงได้เรียกชื่อเส้นทางสายนี้ว่า 
“ทางเสด็จ” สืบกันมาหลายชั่วอายุคน เพิ่งจะสูญหายไปเมื่อหลังสมัยปี
พุทธศักราช 2500 มานี้เอง ก่อนนั้นไปยังมองเห็นรูปร่างของเส้นทางอยู่ 
เพราะในสมัยโบราณใช้เส้นทางเดินระหว่างจากนครเวียงจันทน์ล้านช้าง
เพื่อไปยังนครกรุงศรีอยุธยาทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้ระหว่างราชการทำศึก
สงครามและเป็นเส้นทางใช้ระหว่างราชการเจ้าเมืองต่างๆ เพื่อนำไปส่ง
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ส่วยยังท้องพระคลังของเมืองหลวง เช่น เมืองนครเวียงจันทน์ นครหลวง
พระบาง หัวเมืองลาวพวน หัวเมืองบ่อแตกแก่นท้าว หัวเมืองกมุทธาสัย
บริรมณ์ หัวเมืองภูเขียว หัวเมืองภเูวียง เป็นต้น 
 ยุคเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน 
 จากกาลนานล่วงเลยมาจนถึงปีพุทธศักราช 2292 อาณาจักร
นครเวียงจันทน์ในยุคสมัยการปกครองราชย์ของพระเจ้าอนุวงศ์ไทธิราช 
ตอนปลายรัชสมัยถูกชิงบัลลังก์ซึ่งตรงกับในประวัติศาสตร์ไทยยุคสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ช่วงรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์เป็น
กษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพประเทศพม่าบุกเข้าโจมตีพ่ายแพ ้
 พระยาวรราชภักดีและพระตาดวงสาขุนศึกลูกผู้พี่ผู้น้องกัน ซึ่ง
เป็นเลือกเนื้อเชื้อสายของพระไชยเชษฐาธิราช ชาวบ้านหินโงมแต่ไปรับ
ราชการอยู่นครเวียงจันทน์กับพระเจ้าอนุวงศ์ไทธิราช ส่วนพระยาวรราช
ภักดีรับราชการเป็นตำแหน่งแม่ทัพ อพยพเอาครอบครัวภรรยาชื่อนาง
พลับพลา และบุตรธิดาอีก 8 คน คือ ท้าวก่ำ ท้าวเสน ท้าวเครือ ท้าวราช 
ท้าวรส นางประทุมมา นางถ่อนแก้ว และนางประทุมมาน้อย นำเอาไป
อยู่ที่นครเวียงจันทน์ด้วย ส่วนพระเจ้าตาดวงสารับราชการในตำแหน่ง
เสนาบดีได้นำเอาภรรยาบุตรธิดาอพยพไปอยู่ด้วย คือ นางคำแท่งและ
บุตรอีก 6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน คือ ท้าวคำผง ท้าวพรม ท้าว
อินทร์ นางประจารา นางอาคา และนางอมิตา 
 ในการต่อมา เจ้าเมืองทั้งหก หัวเมืองพงสาลี หัวเมืองสีทันดร 
หัวเมืองคำเกิด หัวเมืองสาละวัน หัวเมืองเซโดน และหัวเมืองอัตตะบือ 
เกิดกบฏคิดแข็งข้อจะแยกตัวออกจากการเป็นเมืองขึ ้นภายใต้การ
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ปกครองของนครเวียงจันทน์ พระเจ้าอนุวงค์ไทธิราชยกกองทัพออกไป
ทำการปราบปรามนำกำลังทัพบุกเข้าโจมตีหัวเมืองทั้งหกจนแตกพ่ายแพ้
ได้รับชัยชนะ จึงจับตัวเจ้าเองทั้งหกมาถวายแด่พระเจ้าอนุวงค์ไทธิราช
กษัตริย์แห่งนครเวียงจันทน์รับสั่งให้ประหารชีวิตแก่เจ้าเมืองทั้งหกนั้นทิ้ง
เสีย พร้อมด้วยทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้พระยาวรราช
ภักดีกับพระยาตาดวงสา มีตำแหน่งหน้าที่ปกครองดูแลหัวเมืองทั้งหกนั้น
ด้วย เพราะด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ท้าวศิริบุญสารพระราชโอรสองค์ใหญ่
ของพระเจ้าอนุวงค์ไทธิราชไม่พอพระทัย ทรงหวั่นเกรงว่าต่อไปพระยาวร
ราชภักดีกับพระยาดวงสาจะมีอำนาจตำแหน่งหน้าทีเ่หนือกว่าตนเอง 
 ครั้นในระยะนั้นพระยาวรราชภักดีและพระยาดวงสาไม่อยู่
ออกไปตรวจตราดูแลหัวเมืองชั้นรอก ฝ่ายท้าวศิริบุญสารซึ่งดำรงตำแหน่ง
ราชวงศ์จึงร่วมกับทหารคนสนิทคือ พระยาสุโพ พระยาพลเชียงสา พระยา
หงส์คำ ร่วมมือกันทำการคิดกบฏเข้าแย่งชิงราชบัลลังก์จากพระราชบิดา
ไว้ได้ในความครอบครอง จับตัวพระเจ้าอนุวงศ์ไทธิราชขังคุกและปลดออก
จากตำแหน่งกษัตริย์ปราบดาภิเษกขึ ้นเป็นกษัตริย์ปกครองดินแดน
อาณาจักรเวียงจันทน์แทนสืบต่อไปทรงมีพระราชโองการออกประกาศใช้
กฎอาญาศึกมีอำนาจสูงสุด และเด็ดขาดสั่งปลดตำแหน่งของพระยาวรราช
ภักดี ออกจากตำแหน่งแม่ทัพทันที แล้วทรงประกาศแต่งตั้งให้พระยาสุโพ 
ดำรงตำแหน่งเสนาบดี แล้วทรงประกาศแต่งตั้งให้พระยาพลเชียงสา 
ดำรงตำแหน่งของเสนาบดีฝ่ายขวา ประกาศแต่งต้ังให้พระยาวรราชภักดี 
และพระยาตาดวงสาให้เก็บเข้าไว้ที่ท้องพระคลังหลวงอีกด้วย และเอา
คำสั่งให้ยึดเอาตัวธิดาคนเล็กของพระวรราชภักดีคือ นางประทุมมาน้อย 
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ส่วนพระยาสุโพ พระยาพลเชียงสาเมืองแสน เมืองจันทน์และแม่ทัพ
นายกองตลอดจนทหารอีกจำนวนหนึ่งเล็ดลอดหนี้ไปได้ กลับไปรายงาน
ให้พระเจ้าศิริบุญสารทราบทรงพิโรธมาก จึงทรงจัดเตรียมรวบรวมกำลัง
พลออกเดินทางข้ามแม่น้ำโขงมุ่งหน้าทัพติดตามกองของพระยาวรราช
ภักดี โดยพระเจ้าศิริบุญสารมาเป็นแม่ทัพเองเคลื่อนกำลังสะกดรอยตาม
ทางเดินของช้างศึกม้าศึก ทางฝ่ายพระยาวรราชภักดีเมื่อดินทางทัพมาถึง
บริเวณเชิงไหล่เขาปากช่องทรงเห็นว่าเป็นสถานที่ตั้งกองทัพที่เหมาะสม
มากทั้งเป็นยุทธภูมิที่ได้เปรียบแก่ข้าศึกหากติดตามมา เมื่อบุกตะลยุเข้าไป
โจมตีขนาบเข้าที่ไหล่เขาแล้วข้าศึกจะตั้งตัวไม่ติดและหนีไปยากลำบาก 
ทรงปรารภเช่นนั้นแล้วจึงตั้งฐานทัพวางกำลังพลรอดักซุ่มเอาไว้เป็นจุด
ให้เรียบร้อย ตึงแนวรบอย่างเข้มแข็งรอบุกเข้าโจมตีโอบล้อมข้าศึกตอน
เข้าที่เชิงไหล่เขาไว้แล้วสั่งไปยังพระตาดวงสาให้เกณฑ์ราษฎรสะสม
เสบียงอาหารส่งลำเลียงสนับสนุนแก่กองทัพอย่าให้ขาดแคลนในระยะ
ปฏิบัติราชการสงคราม 
 ครั้นกองทัพของนครเวียงจันทน์กรีฑากองทัพเดินทางมาถึง
หลังเขาภูพาน พระเจ้าศิริบุญสารทรงรับสั่งให้พระยาพลเชีงสาเป็นแม่ทัพ
หน้ายกเอากำลังพลของเมืองแสนเมืองจันทน์เดินทางลงไหล่เขาล่วงหน้า
มาก่อน พอข้ามเข้าปากช่องเขาที่คับแคบมาซึ่งเป็นโอกาสเหมาะสม
ได้เปรียบข้าศึก พระยาวรราชภักดีจังทรงรับสั่งให้ทหารรบ ทางฝ่าย
กองทัพของพรยาพลเชียงสาเมื่อถูกบุกเข้าโจมตีชนิดยังไม่ได้ตั้งตัว ทหาร
ทุกๆ คนก็หวาดผวาขวัญเสีย บางก็วิ่งแตกกระเจิงไปหลบหนีเอาตัวรอด 
บ้างก็ถูกล่าตาย และยอดจำนนตัวเป็นเชลย ส่วนพระยาเชียงสาแม่ทัพ
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ในขณะที่เมืองแสน เมืองเวียงจันทน์ทำการต่อสู้กับพระยาวรราชภักดีอยู่
นั้นจึงหลบหนีไปได้ นำความไปกราบทูลให้พระเจ้าศิริบุญสารทราบจึง
ทรงโกรธแค้นมาก ยกกองทัพหลวงและกองทัพหลังของพระสุโพ พระยา
หงส์คำเคลื่อนกำลังพลข้ามสันเขามาเพื่อจะบุกเข้าทำการโจมตีต่อไปให้ได้ 
แต่ถูกกองทัพของพระยาวรราชภักดี กองทัพของหลวงราชโภชนัย กองทัพ
ของท้าวนาม วางกำลังตรึงแนวต่อต้านเอาไว้อย่างเข้มแข็ง ไม่สามารถที่
จะโจมตีให้แตกพ่ายได้ ผลที่สุดเสบียงอาหารของกองทัพนครเวียงจันทน์
ก็ขาดแคลนน้อยลง ทั้งเหล่าทหารก็อ่อนกำลังลง พระเจ้าสิริบุญสารจึง
ยกทัพกลับไปก่อน พอกลับไปถึงอาณาจักรเวียงจันทร์ก็เกิดกบถ คือ เจ้า
เมืองทั้งหกเมืองจะแยกตัวออกจากเมืองขึ้น พระเจ้าสิริบุญสารต้องใช้เวลา
ในการปราบปรามจลาจลอยู่หลายปีเหตุการณ์จึงสงบลงเป็นปกติ ใน
ระยะเวลาที่ว่างจากการทำศึกสงครามพระยาวรราชภักดีกับพระยาตา
ดวงสาจึงปรึกษาแม่ทัพกองเสนาอำมาตย์ประชุมหารือกันตกลงแยกยา้ย
ออกไปสร้างเมืองใหม่ขึ้น 
 หลวงราชโภชนัยและขุนขันชัยแยกย้ายไปเอาไพร่พลจำนวน 
3,000 คน ออกไปทางด้านทิศตะวันออกถึงพื้นที่ภูมิประเทศราบลุ่ม
กว้างขวางอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธัญญาหารนานาชนิดเหมาะที่จะสร้าง
บ้านเรืองสร้างหลักปักฐาน จึงหยุดพักไพร่พลตั ้งเมืองขึ ้น ชื ่อเมือง 
พรรณนานคร หลวงราชโภชนัยเป็นเจ้าผู้ครองนคร ขุนขันชัยเป็นอุปราช 
ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎรอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขต่อไป 
(ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร) 
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 ส่วนท้าวนามกับท้าวน้อยแยกย้ายเอาไพร่พลอพยพออก
เดินทางไปทางทิศใต้ พื้นที่ภูมิประเทศแวดล้อมไปด้วยขุนเขาล้อมรอบ
เป็นวงกลม ใจกลางเป็นที่ราบลุ่ม มีช่องทางเข้าผ่านไปได้ทางเดียว เป็น
ช่องแคบที่มีลำธารไหลตกลงเทือกเขาสูง ไหลหลากลงสู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่ม
ชื่อ น้ำพอง อันเป็นแหล่งสถานที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร
สัตว์ป่านานาชนิด เหมาะแก่การตั้งหลักฐานสร้างบ้านเมือง จึงตั้งเมอืขึ้น
ชื่อเมือง นครภูเวียงราชธานีบุรีรัมย์ ท้าวนามอภิเษกเป็นผู้ปกครองนคร
ต่อไป (ปัจจุบันคืออำเภอภูเวียง ซึ่งอยู่ขอบเขตจังหวัดขอนแก่น) 
 ฝ่ายพระยาวรราชภักดีและพระยาดวงตาสา จึงยึดเอาเขตพื้นที่
ภูมิประเทศได้บริเวณเชิงเขาภูพานอันเป็นแดนดินถิ่นราบาสูง มีบึงน้ำ
กว้างใหญ่ใสสะอาดดาดาษไปด้วยมวลหมู่อุบลและอุดมไปด้วยพืชพรรณ
ธัญญาหาร สัตว์ป่าสัตว์น้ำหลากหลายมากมายนานาชนิด สถานที่ทำไร่
ทำนาก็เหมาะสมแก่การทำเกษตรเพาะปลูก ถูกต้องกับตำนานพงศาวดาร
ที่บันทึกไว้และเป็นแดนดินพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเหมาะสมที่จะทำการตั้ง
เมืองได้เจริญรุ ่งเรืองต่อไป เพราะเป็นสถานที ่ป้องกันข้าศึกได้ง ่าย 
ปลอดภัย จึงทรงรับสั่งไพร่ฟ้าประชาราษฎรลงมือบุกเบิกก่อสร้างถางพง
หนามออกให้เตรียมริเริ่มวางโครงการสร้างแผนผังเมืองขึ้น แยกเอาราษฎร
ออกไปอาศัยเป็น 4 หมู่บ้าน ตัดถนนเชื่อมโยงติดต่อกันให้สัญจรไปมาได้
สะดวกสบาย ก่อสร้างซ่อมแซมปฏิสังขรณ์บูรณะวัดวาอารามที่เก่าขึ้นไว้
ทั้ง 4 แห่งพร้อมกัน และตั้งชื่อตามตำนานพงศาวดารเก่า คือ วัดพระ
เรืองชัยสามสะอาด วัดพระธาตุไตยภูมิ วัดคนชุ่มน้ำออกบ่อศรีคุณเมือง 
(ซึ่งวัดนีเ้ปน็วัดที่อยู่ในเขตกำแพงเมืองล้อมรอบ) และวัดพระราชศรีสุมังค์



 
 
หายโศก ทรงก่อตั้งเตาเผาอิฐขึ้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของเมือง คือ 
บ้านกุดโพนทัน (ปัจจุบันคือทั้งของวัดศิริสามัคคีธรรม) เกณฑ์ระดมกำลัง
ทหารและราษฎรเร่งลงมือทำก้อนอิฐมาสร้างกำแพงขึ้นไว้ให้ล้อมรอบเมือง
อย่างแน่นหนาถาวร ทำซุ้มประตูหอป้อมยามรักษาการไว้ทั้งสี่ทิศ สร้าง
รบครบครั้นเสร็จสรรพเรียบร้อยสมบูรณ์ ซึ่งรวมระยะเวลาก่อสร้างเมือง
นานถึง 11 ปี คือ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2292 มาจนถึงปีพุทธศักราช 
2302 ครั้งได้เวลาฤกษ์งามยามดีอันเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลจึงยกเสาหลัก
เมืองขึ้นแล้วสถาปนาชื่อเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วนครบัวบาน ประกาศ
ตัวเป็นประเทศราชไม่ขึ้นนครเวียงจันทน์ พระยาวรราชภักดีอภิเษกเป็น
ผู้ปกครองนคร ทรงแต่งตั้งให้พระยาตาดวงสา ดำรงตำแหน่งอุปราช ทรง
เลื่อนยศและแต่งตั้งให้ท้าวก่ำขึ้นเป็น หลวงก่ำพลพิชิตทรราชย์ ตำแหน่ง
ราชวงศ์ ทรงเลื่อนยศและแต่งตั้งให้ท้าวคำผงขึ้นเป็นหลวงคำผงปราบ
ปรปักษ์ ดำรงตำแหน่งราชบุตร ทรงเลื่อนยศและแต่งให้ท้าวพรมขึ้นเป็น 
ขุนพรหมพิทักษ์เมือง ดำรงตำแหน่งเมืองแสน ทรงเลื่อนยศท้าวเสนาและ
แต่งตั้งเป็นขุนสุรเสนาทพิทักษ์ราษฎร์ ดำรงตำแหน่งเมืองจันทน์ ทรง
เลื่อนยศและแต่งตั้งท้าวราชขึ้นเป็น ราชบำรุง ตำแหน่งชาเนตร ทรง
เลื่อนยศและแต่งตั้งให้ท้าวอินทร์ขึ้นเป็น หมื่นอินทร์ชิต ดำรงตำแหน่งชา
นนท์ ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบ
ต่อไป 
 ครั้งในกาลต่อมาทางอาณาจักรนครเวียงจันทน์ เมื่อปราบปราม
พวกกบถแข็งเมืองเสร็จสิ้นสงบเรียบร้อยแล้ว พอความทรงทราบถึงพระ
เจ้าสิริบุญสารก็ทรงพิโรธว่าพระยาวรราชภักดีกับพระยาดวงตาสาเป็น
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กบถต่อราชบัลลังก์อย่างร้ายแรง หากปล่อยพระวอพระตามีกำลังมากขึ้น
คงจะยกทัพมาทำศึกสงครามกับเวียงจันทน์แน่ๆ ทรงปรารภเช่นนั้นแล้ว
จึงรวบรวมเกณฑ์เอากองทัพจากหัวเมืองสำคัญๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ของราชอาณาจักรนครเวียงจันทน์กรีฑาทัพพลออกเดินทางข้ามแม่น้ำโขง
มากระจายกำลังพลเข้ารายล้อมขุนเขาในปีพุทธศักราช 2306 ต่อจากนั้น
ก็ส่งกองทัพนายหน้ายกพลเข้ามาทำการโจมตีเพื่อเข้ายึดเมืองนครเขื่อน
ขันธ์ให้ได้  
 ฝ่ายพระยาวรราชภักดีส่งกองทัพนายหน้าออกมาตั้งฐานทัพ
เอาไปทั้งค่ายรบปากช่องเชิงเขาวางแนวราบล้อมพระนครเอาไว้อย่าง
แข็งแรง จัดเตรียมกองทัพหลังเอาไว้คอยบุกจู่โจมเพื่อเสริมสร้างกำลังพล
สนับสนุนกองทัพหน้า ส่วนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ก็จัดส่งกองทัพไปตั้ง
ค่ายคอยรับศึกอยู่ที่หนองด่าน เพื่อคอยรับมือข้าศึกที่ยกทัพมาทางด้าน
เมืองบ่อแตนแก่นท้าว ส่วนทางด้านทิศใต้ก็จัดส่งกองทัพออกไป ตั้งค่าย
อยู่ริมลำน้ำพะเนียงวังเหมื่นเพื่อคอยต่อต้านรับหน้าข้าศึกที่ยกทัพมาทาง
เมืองภูเขียวภูเวียง กองทัพนครเวียงจันทน์บุกเข้ามาทีไรก็ถูกโจมตีแตก
พ่ายกลับไปทุกครั้ง ไม่สามารถที่จะบุกเข้ามาช่องปากช่องเข้ามาได้ ผล
ที่สุดก็เลยถูกกองทัพของเมืองนครเขื่อนขันธ์บุกเข้าโจมตีแตกพ่ายกลับไป
ซึ่งสร้างความเจ็บแค้นให้กับพระเจ้าสริิบุญสารเป็นทวีคูณเพิ่มมากขึ้นไปอีก 
 ในกาลต่อมาเมื่อพระเจ้าสิริบุญสารทรงเสบียงอาหารในการ
ทำศึกได้มากมายพร้อมด้วยฝึกไพร่พลรบไว้พร้อมเพรียงแล้วจึงยกกรีฑา
กองทัพมาทำศึกอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช 2312 ตั้งกองทัพปิด
ล้อมรอบภูเขาเอาไว้ คิดหาวิธีการช่องทางที่จะบุกเข้าโจมตีเมืองนคร
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เขื่อนขันธ์ให้ได้ แต่ไม่สำเร็จ เพราะกองทัพของพระยาวรราชภักดีมีที่ตั้ง
ฐานทัพที่ได้เปรียบและเหนือกว่ามาก บุกเข้าไปปากช่องเขาทีไรก็ถูกโจมตี
เมืองนครเขื่อนขันธ์ให้ได้แต่ไม่สำเร็จ เพราะกองทัพของพระยาวรราชภักดี
มีที่ตั้งที่ได้เปรียบและเหนือกว่ามากบุกเข้าไปปากช่องเขาทีไรก็ถูกโจมตี
แตกพร่ายกลับมาทุกครั้ง ได้เพียงตรึงแนวรายล้อมเทือกเขาเอาไว้เท่า
นั้นเอง ในที่สุดเสบียงอาหารก็หมดลงจึงถอยทัพกลับไปก่อน พระเจ้าสิริ
บุญสารก็ไม่ละความพยายามที่จะทำลายเมืองนครเขื่อนขันธ์ให้ได้ จึงทรง
เรียกประชุมหารือปรึกษา แม่ทัพนายกองทั้งหลายลงความเห็นตกลงกัน
ว่าพระยาวรราชภักดีเป็นผู้ที่มีความสามารถเข้มแข็งแกร่งกล้าในฝีมือเชิง
รบทุกๆ อย่าง ทั้งภูมิประเทศที่ตั้งเมืองเหมาะอำนวย เป็นฝ่ายได้เปรียบ
แก่ข้าศึกหลายเท่าซึ่งยากนักที่จะโจมตีให้แตกพ่ายได้นอกจากวิธีเดียวคือ
ใช้กำลังมากๆ แล้วบุกเข้าโจมตีทุกๆ ทิศทางเท่านั้นจึงจะได้ชัยชนะ เมื่อ
ปรารภเช่นนั้นแล้วพระเจ้าสิริบุญสารจึงทรงมีพระราชสาส์นตราไปถึง
พระสหายคือ หลวงราชณรงค์ฤทธิ์ เจ้าเมืองพิมายให้ยกกองทัพมาช่วย
ทำศึกสงครามและเกณฑ์เอากำลังพลจากทุกๆ หัวเมืองน้อยใหญ่ที่อยู่
ภายในการปกครองของนครเวียงจันทน์ทั้งหมด แล้วทรงจัดแบ่งออกเป็น
กองทัพใหญ่ 4 กอง คือ 
 1. กองทัพหน้า ทรงแต่งตั้งให้พระสุโพเป็นแม่ทัพคุมกำลังพล
ของหัวเมืองพงสาลี เมืองสีทันดร เมืองกำเนิด เมืองสาละวัน เมือง
อัตตะบือ เมืองเซโดน ยกกองทัพมาทางด้านทิศตะวันออกลำเลียงพลบุก
เข้าโจมตีเขาปากช่อง ตีตะลุยเข้าไปถึงตัวเมือง 
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 2. กองทัพซ้าย ทรงแต่งตั้งให้พระยาพลเชียงสาเป็นแม่ทัพคุม
กำลังพลของหัวเมืองไชยบุรี เมืองสุวรรณเขต เมืองคำม่วน เมืองวาปีจำทอง 
ยกกองทัพลำเลียงพลมาทางด้านทิศเหนือ ยกทัพข้ามมาทางช่องข้าวสาร
แล้วเคลื่อนทัพบุกเข้าโจมตีสมทบกัน 
 3. กองทัพซ้าย ทรงแต่งตั้งให้หลวงราชณรงค์ฤทธิ์เป็นแม่ทัพ
คุมกำลังพลมาทางด้านทิศใต้ผ่านเข้ามาเมืองภูเขียวภูเวียง ยกทัพเข้าโจมตี
สนับสนุนเพื่อเสริมกำลังพลรบเพิ่มเติม 
 4. กองทัพหลวงพระเจ้าสิริบุญสารทรงเป็นแม่ทัพเอง ยกพล
ออกมาทางทิศตะวันตกผ่านเข้ามาทางเมืองบ่อแตนแก่นท้าวยกทัพเข้า
โจมตีสนับสนุนเพื่อนเสริมกำลังพลรบเพิ่มเติม 
 ครั้งจัดการแบ่งกำลังกองทัพออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อได้
เวลาฤกษ์ชัยอันเป็นมิ่งมงคลถูกต้องตามตำราพิชัยสงคราม ซึ่งตรงกับวัน
เพ็ญเดือนหกในปีพุทธศักราช 2318 ก็เคลื่อนกำลังพลกรีฑา 
 ตามประวัติความเป็นมาของปู่ตามหลุบตามตำนานกล่าวว่า 
เดิมนั้นปู่หลุบเป็นคนหล่มเก่าหรืออำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ใน
ปัจจุบันนี้ และเป็นคนมีชีวิตและครอบครัวอยู่ราวปี พ.ศ. 2340 ถึง 2390 
และตำนานได้กล่าวไว้อีกว่ามีฐานะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านด้วยเป็นคนที่มี
รูปร่างสูงใหญ่ แข็งแรก กล้าหาญ ไม่ค่อยจะเกรงกลัวผู้ใด พร้อมทั้งไม่
ค่อยจะยอมใครง่ายๆ อีกด้วยและเป็นผู้ที่สนใจในทางไสยศาสตร์ วิชาอาคม 
เครื่องรางของขลังทุกประเภท ตลอดจนหว้านชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะ
ในทางอยู่ยงคงกะพันดังนี ้
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 ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านดังกล่าวนั้นชอบมีปัญหาขัดแย้ง
กับคนในหมู่บ้านและบ้านใกล้เคยีงกันอยู่เป็นประจำอีกด้วย เนื่องจากนิสัย
ใจคอชอบเอาแต่ใจตัวเองจึงไม่ค่อยจะเกรงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็เกิดปัญหา
ขัดแย้งกันรุนแรงกับคนส่วนมากในหมู่บ้านตัวเองและบ้านอื่นอีก จนไม่
สามารถที่จะทำความเข้าใจหรือประนีประนอมกันได้อีกต่อไป เมื่อเป็น
เช่นนั้นจึงหาทางยุติกันไม่ได้ ปู่หลุบจึงตัดสินใจอพยพครอบครัวญาติพี่
น้องเพื่อนฝูงมาอยู่หนองบัวลำภูหรือเมืองกมุทธาสัย ซึ ่งในสมัยเขต
ปกครองของสองเมืองนี้ติดต่อกันระหว่างเมืองหล่มสักกับเมืองกมุทธาสัย 
 และอีกครอบครัวหนึ่งที่อพยพมาพร้อมกันในครอบครัวนั้นคือ 
“ครอบครัวเทพชมพู” มาตั้งเป็นบ้านอยู่บริเวณบ้านลำภูปัจจุบันนี้ ครั้น
อยูต่่อมาไม่นานเทพชมพูกับปู่หลุบก็เกิดขัดแย้งกันขึ้นอย่างรุนแรง จนไม่
มีทางจะคืนดีได้อีกต่อไปในที่สุดฝ่ายปู่หลุบก็เป็นฝ่ายอพยพครอบครัว
ญาติพี่น้องทางฝ่ายของตนไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่พื้นที่บริเวณบ้านบุญทัน
ต่างแคน บ้านโนป่าหว้าน (อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูทุก
วันนี้) ซึ่งพื้นที่อยู่ในเขตปกครองเมืองกมุทธาสัยตอนต้นหรือตอนปลาย
ของเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน 
 ทัพอันเกรียงไกรเดินทางออกจากนครเวียงจันทน์ ข้ามแม่น้ำโขง
มาทางหน้าสู่เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานทางฝ่ายพระยาวรราช
ภักดีทรงแต่งตั้งให้เป็นทหารสืบราชการลับดูความเคลื่อนไหวของนคร
เวียงจันทน์ เมื่อทหารกลับมารายงานให้ทราบว่ากองทัพนครเวียงจันทน์
กำลังยกพลออกเดินทางมาทำศึกสงครามครั้งใหญ่จึงจัดการตระเตรียม
เสบียงอาหารและจัดแบ่งกำลังพลออกเป็น 4 กองทัพคือ 
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 1. กองทัพหน้า ทรงแต่งตั ้งให้พระยาดวงตาสาเป็นแม่ทัพ 
ควบคุมกำลังพลรบของหลวงราชราชนนท์ และหลวงก่ำพิชิตทรราชกับ
หมื่นราชานุชิต ยกกองทัพไปตั้งค่ายอยู่ที่เชิงปากช่องเพื่อปะทะต่อต้าน
กับข้าศึกที่นำทัพมาทางทิศตะวันออก 
 2. กองทัพหลัง ทรงแต่งตั้งให้หลวงคำผงปรปักษ์เป็นแม่ทัพ 
ควบคุมกำลังพลรบของหลวงชาญสงครามยกกองทัพออกไปตั้งค่ายอยู่
หนองด่าน ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองที่คอยรับศึกที่ยกมาทางเมือง
บ่อแตนแก่นท้าว 
 3. กองทัพขวา ทรงแต่งตัง้ให้ขุนพรหมพิทักษ์เป็นแม่ทัพควบคุม
กำลังพลของหมื่นเทพบุรีและหมื่นหลุบ ยกกองทัพออกไปตั้งค่ายอยู่ที่
ส้มป่อย ทางด้านทิศเหนือของเมืองแยก ให้หมื่นเทพบุรีนำเอากำลังทหาร
ออกไปซุ้มสกัดอยู่ที่กุดสระสู้ แยกให้หมื่นหลุบนำเอากำลังทหารออกไป
สกัดกั้นทัพอยู่นาด่าน เพื่อคอยปะทะป้องกันกองทัพที่ยกกำลังมาทาง
ช่องข้าวสาร 
 4. กองทัพชัยทรงแต่งตั้งให้ขุนสรเสนพิทักษ์ราษฎร์เป็นแม่ทัพ 
ควบคุมกำลังพลของหมื่นถือคำหาญ หมื่นวิชาราช ยกกองทัพออกไปตั้ง
ค่ายอยู่ที่ชายทุ่งริมฝั่งลำน้ำพะเนียงวังหมื่นนอกเมืองทางด้านทิศใต้ เพื่อ
คอยต้อนรับศึกทีจ่ะยกมาทางด้านเมืองภูเขียวภูเวียง 
 5. กองทัพหลวงพระยาวรราชภักดีทรงเป็นแม่ทัพเอง ควบคุม
กำลังพลของหมื่นราชบำรุงและหมื่นอินทรชิตยกออกมาตรึงแนวรบ
พร้อมคอยส่งเสบียงอาหารกองทัพต่างๆ 
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 ต่อจากนั้นกองทัพของนครเวียงจันทน์เคลื่อนกำลังพลเข้าโจมตี
พร้อมกันทุกจุดที่วางเอาไว้ ทางฝ่ายกองทัพของเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบ
แก้วบัวบานต่อสู้ต้านทางเอาไว้อย่างเข้มแข็งจนสุดความสามารถเพื่อ
ปกป้องคุ้มครองเมือง ผลัดกันรุกผลัดกันรับ ตอบโต้กันไปมา ฝ่ายกองทัพ
ของนครเวียงจันทน์วางกำลังที่มีมากว่ากระจายออกไป ตรึงแนวรายล้อม
เมืองนครเขื่อนขันธ์ไว้เพื่อปิดกั้นราษฎรสัญจรไปมาหาเสบียงอาหาร
ไม่ได้  ซึ่งนับเป็นระยะเวลาสามปีกว่าๆ นับตั้งแต่พุทธศักราช 2318 มา
จนถึงต้นปีพุทธศักราช 2321 กำลังกองทัพของเมืองนครเขื่อนขันธ์ก็อ่อน
ลง ทั้งเสบียงอาหารขาดแคลนเพราะเมืองถูกปิดล้อม และกำลังพลรบมี
จำนวนน้อยกว่า จึงไม่สามารถต้านทานกำลังของฝ่ายข้าศึกเอาไว้ได้ ผล
ที่สุดจึงถูกกองทัพของนครเวียงจันทน์ผนึกกำลังโหมกระหน่ำบุกเข้าจู่
โจมจนแตกพ่ายย่อยยับไปในที่สุด บ้านเมืองถูกเผาวอดวาย กำแพงเมือง
ถูกพังทลายเหลือแต่ซาก พระยาดวงตาสาและทหารจำนวนมากถูกจับ
ตัวได้ นำไปประหารชีวิตที่ค่ายรบเชิงเขาปากช่อง 
 ส่วนพระยาวรราชภักดีและแม่ทัพนายกองที่เหลือที่รอดมาได้
จึงรวมกำลังกวาดต้อนเอาครอบครัวของราษฎร ทรัพย์สินของมีค่า ช้างม้า
วัวควาย หลบหนี้ข้าศึกไปทางด้านทิศเหนืออกเดินทางมาตามป่าเชิงเขา 
ข้ามช่องข้าวารอรนแรมในป่าดองมาตามทางสายริมฝั่งของแม่น้ำโขงจน
ล่องลุถึงเขตดินแดนของนครจำปาศักดิ์ พระยาวรราชภักดีเข้าไปพึ่ง
บารมีของพระเจ้าโอผู้ครองนครจำปาศักดิ์ พระเจ้าโอซึ่งเกรงกลัวเดชานุ
ภาพของพระเจ้าสิริบุญสารอยู่แล้วจึงไม่ยอมรับไว้ ขับไล่พระยาวรราชภักดี
ให้ออกไปอยู่นอกเขตนครจำปาศักดิ์เสีย พระยาวรราชภักดีจึงลำเลียง
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พลเดินทางมาตั้งถิ่นฐานทัพเพ่ือรอรับศึกอยู่ที่บ้านดู่บ้านแก แล้วรับสั่งให้
หลวงคำผงปราบปรปักษ์กับหลวงก่ำพิชิตทรราชย์นำเอาทรัพย์สมบัติ 
ช้างม้าวัวควาย ตั้งหลักปักฐานอยู่อาณาจักรสยามดอนมดแดงต่อไป เพื่อ
ความปลอดภัยและทรงบันทึกราชสาส์นกราบทูลไปยังสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชเพื่อขอพึ่งบารมีราชอาณาจักรสืบต่อไป 
 ฝ่ายพระเจ้าสิริบุญสารเมื่อเดินทัพมาถึงนครเวียงจันทน์แล้ว 
ทรงสืบทราบว่าพระยาวรรราชภักดียกทัพหนีไปทางเมืองนครจำปาศักดิ์ 
จึงโปรดเกล้าให้พระยาสุโพ พระยาพลเชียงสา เป็นแม่ทัพคุมกองทัพยกพล
ออกติดตามไป ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาหงส์คำเป็นแม่ทัพคุมกองทัพหลัง 
ยกพลติดตามไปช่วย ครั้นกองทัพเดินทางไปถึงเมืองนครจำปาศักดิ์ พระเจ้า
โอเจ้าเมืองจึงออกมาขออ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์ต่อพระยาสุโพ แล้ว
รายงานให้ทราบว่าพระยาวรราชภักดีได้มาขอพึ่งแต่ตนไม่ยอมรับไว้และ
ให้หนีออกนอกเขตไป เวลาน้ีได้ไปตั้งฐานทัพอยู่ที่บ้านดู่บ้านแก เมื่อพระ
ยาสุโพทราบเรื่องเช่นนั้นแล้วจึงส่งพระราชสาส์นตราไปถึงพระยาวรราช
ภักดีให้เข้ามามอบตัวเป็นเชลยศึกโดยดี แต่พระยาวรราชภักดีเป็นชาย
ชาติทหารมีความหยิ่งในศักดิ์ศรี จึงตอบพระราชสาส์นตราไปว่า ถ้าหาก
แม่ทัพแห่งนครเวียงจันทน์อยากได้ตัวเราให้ยกกองทัพมาทำศึกสงคราม
กันเอา เราเป็นชายชาติทหารไม่เคยหวั่นต่อความตาย เสร็จแล้วพระ
ยาวรราชภักดีจึงจัดแบ่งไพร่พลออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปหลบซ่อนตัว
รวมกับราษฎรที่บ้านดอนมดแดงเหลือเอาไว้แต่ทหารหน่วยกล้าตายที่
ยอมพลีชีวิต เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่แนวหลัง 



 
 
 ฝ่ายพระยาสุโพได้รับพระราชสาส์นก็โกรธจึงยกทัพบุกเข้าโจมตี
กองทัพของพระยาวรราชภักดี เข่นฆ่าทหารไพร่พลล้มตาย พระยาวรราช
ภักดีมีกำลังพบรบน้อยกว่าจึงถูกพระยาสุโพล้อมจับตัวได้ ประหารชีวิต
ทิ้งเสียที่ในสนามรบแห่งนั้น ทหารส่วนใหญ่ที่เหลือจึงยอมจำนนมอบตัว
เป็นเชลยศึก พระยาสุโพจึงกวาดต้อนนำกลับไปถวายแด่พระเจ้าสิริบุญสาร
แห่งนครเวียงจันทน ์
 ความครั้งนั้นทราบถึงพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงถือว่าเป็น
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์
ยกทัพไปทางบกนำกำลังเข้าโจมตีนครเวียงจันทน์ นครหลวงพระบาง 
เมืองไชยบุรี ทุ่งเชียงคำ เมืองพงสาลี เมืองหัวโขง เมืองเชียงขวางได้ใน
ความครอบครอง ทรงแต่งตั้งให้พระยาสุรสีห์เป็นแม่ทัพเรือ ยกทัพเรือ
เข้าปากอ่าวแล่นล่องไปตามแม่น้ำโขง บุกเข้าโจมตีเมืองสีทันดร เมือง
นครจำปาศักดิ์ เมืองเซโดน เมืองอัตตะบือ เมืองวาปีคำทอง เมืองสาระวัน 
เมืองสุวรรณเขต เมืองคำม่วน เมืองคำเกิด ได้ไว้ในความครอบครองส่วน
พระเจ้าสริิบุญสารหนีไปได้ จึงอัญเชิญเอาพระมหามณีรัตนปฏิมากรแก้ว
มรกตและพระบางจากนครเวียงจันทน์ พร้อมกวาดต้อนเอาราษฎรและ
ครอบครัวของพระเจ้าสิริบุญสารทั้งสามพระองค์คือ เจ้านันทเสน เจ้าอิน
ทวงศ์ เจ้าอนุวงศ์ ลงมาไว้ยังกรุงธนบุรีด้วย และโอรสของพระเจ้าสิริบุญ
สารทั้งสามองค์ สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกทรงเป็นผู้ทำนุบำรุงไว้เอง 
ส่วนครอบครัวราษฎรนั้นทรงให้ตั้งหลักฐานบ้านเรืองภูมิลำเนาอยู่ตาม
หัวเมืองชั้นใน ต่อจากนั้น พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกระดับ
ฐานะของบ้านดอนมดแดงขึ้นเป็นหัวเมืองอุบลราชธานี ทรงโปรดเกล้าฯ 
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แต่งตั้งให้หลวงคำผงปราบปรปักษ์เป็นท้าวประทุมวาคำ ดำรงตำแหน่ง
เจ้าเมืองสืบไป ส่วนข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งคือ จากป้ายที่ติดอยู่ ณ ศาลปู่หลุบ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนตัดใหม่ ซึ่งทำให้ผู้คนที่มากราบไว้สามารถอ่านได ้
 หนองบัวลำภู เป็นเมืองที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิม
เป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรสัตนาคนหุต ชื่อ “เมืองหนองบัวลุ่มนครเขื่อน
ขันธ์กาบแก้วบัวบาน” พ.ศ. 2117 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ตามเสด็จ
พระมหาธรรมธิราช พระราชบิดาเมื่อครั้งยกทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุต 
อาณาจักรล้านช้าง ในการเสด็จศึกครั้งนั้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ได้ยกทัพมาพักอยู่บริเวณหนองบัวลำภูระยะหนึ่ง จึงถือว่าเป็นสถานที่
สำคัญทางประวัติศาสตร ์
 ตามประวัติบอกว่าในการอพยพไปตั้งบ้านใหม่นี้ก็ทำหน้าที่เป็น
หัวหน้าบ้านเหมือนเดิม ด้วยนิสัยเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงโดยอยากจะ
ทำอะไรก็ทำ อยากจะได้อะไรก็จะต้องได้ ตามใจตัวเอง และบังคับให้ทุก
คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันต้องเชื่อฟังแต่ตนเองเพียงผู้เดียวเท่านั้น ถ้าหาก
ผู้ใดไม่เชื่อฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กก็ตาม จะถือว่า
คนผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นเป็นศัตรูต่อตน แล้วก็หาวิธีใดวิธีหนึ่งกลั่นแกล้งลงโทษ
เขาหรือคนในกลุ่มนั้นอย่างรุนแรง โดยไม่เคยปราณีไม่ว่ากรณีใดๆ เลย 
ด้วยพฤติกรรมดังกล่าวแล้วคนในหมู่บ้านเดียวกันจึงเกิดความเกลียดชัง
และหวาดกลัวเป็นอันมาก ในเมื่อเป็นเช่นนั้นปู่หลุบมักจะทำอะไรและ
อยากจะได้อะไรก็ทำตามใจชอบของตนเองตลอดชีวิตที่มีอยู่โดยที่ไม่มี
ผู้ใดคัดค้านและขัดขวางได้  
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 และสิ่งที่แปลกไปจากคนทั่วๆ ไปก็คือ ปู่หลุบเป็นคนมีความ
ต้องการทางเพศสูงมาก ว่ากันว่าผิดกับคนธรรมดาสามัญทั่วไปอย่างมาก 
และมีเมียในคราวเดียวกันหลายคนอีกด้วย ที่ร้ายกว่านั้นคือถ้าหากเกิด
ความต้องการและพอใจในตัวหญิงคนใด ไม่ว่าเวลาใดหรือผู้หญิงนั้นจะอยู่
ในฐานะใด เป็นลูกเต้าใคร หรือลูกเมียใครก็ตาม จะเอามาสนองความ
ต้องการของตัวเองให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามขอให้ได้มาเท่านั้น โดยที่
ไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกล่าวกันว่าเรื่องนี้สร้าง
ความอัปยศอดสูให้แก่ลูกเมีย ญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ไม่สามารถที่
จะแก้ไขได้นอกจากเก็บความรู้และทนต่อความอดสู รันทดใจต่อไปตาม
กรรมเท่านั้น 
 และในประวัติศาสตร์หนึ่งกล่าวอีกว่า ถ้าหากเมียคนใดก็ตาม
หากว่าคลอดลูกเป็นผู้ชาย ก็จะสร้างความไม่พอใจให้แก่ปู่หลุบมาก และ
ก็หาอุบายต่างๆ ที่จะทำให้ลูกคนนั้นตายให้ได้ จะเช้าหรือเร็วก็สุดแต่
โอกาสจะอำนวยให้ ในเรื่องน้ีลูกเมียญาติพี่น้อง ตลอดถึงชาวบ้านทั่วไปก็
รู้กันหมด แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถ้าหากคัดค้าน ห้ามปราม ขอร้อง ก็
จะต้องถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าเวลาใดก็เวลาหนึ่ง ดังนั้น ก็สุดแท้แต่
บุญกรรมเท่านั้นเพราะทำอะไรไม่ได้เลย 
 แต่ในกรณีที่เมียคนใดคลอดลูกเป็นหญิง จะสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ปู่หลุบเป็นอันมาก พร้อมทั้งเลี้ยงดูเป็นอย่างดี และหวงแหนเป็น
อย่างยิ่ง โดยที่ไม่ให้คนใดเข้ามาใกล้ เมื่อเขาเหล่านั้นเจริญวัยขึ้นเป็นสาว
แล้วก็จะเอาลูกสาวนั้นมาเป็นเมียหมดทุกคน โดยไม่มีการยกเว้นหรือ
ข้อแม้ใดๆ เลย ซึ่งในเรื่องนี้ลูกเมียทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้นอกจาก
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อัดอั้นตันใจและทนต่อความอับอายจากชาวบ้านเท่านั้น ด้วยพฤติดรรม
ดังกล่าวแล้วนั้น กาลเวลาผ่านไปข่าวนี้ก็แพร่กระจายออกไปเรื่อยๆ จาก
บ้านของตนเองไปสู่บ้านอื่น พวกชาวบ้านได้ยินได้ฟังดังนั้นก็พากันจับกลุ่ม
คุยกันเป็นไปในทางไม่ดีไม่งามเป็นอันมาก ต่างก็ภาวนาสาปแช่งขอให้มี
อันเป็นไปต่างๆ นานา ซึ่งส่วนมากอยากจะเห็นให้มีอันเป็นไปเร็วๆ ด้วย 
 แล้วในที่สุด กาลเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึง ทุกสิ่งทุกอย่างก็
ดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมอันเป็นสัจธรรมโดยที่ไม่มีผู้ใดจะหลีกหนีพ้น
ไปได้ เมื่อถึงกาลนั้น (ดังสุภาษิตที่ว่า กัมมุนา วะตะตี โลโก สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม) ดังนั้น ปู่หลุบผู้มีพลังมหาศาลแต่สุดท้ายก็สู้ “แรง
กรรม” ไม่ได้ ฉันใดก็ฉันนั้นด้วยการกระทำของตนเอง ในที่สุดวาระ
สุดท้ายก็มาถึง ณ ที่นั้น ในวันนั้นด้วยสิ่งที่คาดไม่ถึงของปู่หลุบ (บริเวณ
ลานหน้าบ้านของตัวเองซึ่งเวลานั้นได้เดินลงจากเรือนไปถึงบริเวณกลาง
ล้านหน้าบ้านพอดี ตอนเช้าของวันนั้นบนพื้นดินแห่งนั้นและที่นั้นได้กลืน
เอาร่างอันสูงใหญ่ผู้ทรงพลังทางเพศอันมหาศาลของปู่หลุบ หลุบลงสู่พื้นดิน
โดยทันทีในเวลานั้น) โดยที่เจ้าตัวไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะเป็นอย่าง
นั้นและก็ไม่ได้มีเสียงร้องใดๆ แม่แต่ดินบริเวณนั้นเป็นหลุบขนาดใหญ่ 
หรือถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถูกแผ่นดิน “สูบ” เอาด้วยแรงแห่งบาปโดย
ที่เจ้าตัวไม่เคยคิดว่าจะพบกับจุดจบอันแสนอนาถแบบนี้ ซึ่งไม่สามารถที่
จะช่วยตัวเองหรือขอร้องให้ผู้อื่นช่วยได้ แล้วสถานที่แห่งนั้นก็กลายเป็น
หลุมหรือหลุบขนาดใหญ่อันเป็นหลักฐานแห่งตราบาปและก็มีให้เห็นอยู่
ทุกวันนี้ ในที่สุดก็กลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาจนเท่าทุกวันนี้ 
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 ด้วยปรากฏการณ์อันเป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเห็น
กันมาก่อน นอกจากที่มีอยู่ในนิทานชาดกเท่านั้นหรือในอรรถกถาธรรม
บทที่แผ่นดินสูบเทวทัตหรือนางจินจมานวิกาเท่านั้น จึงสร้างความแปลก
ใจให้แก่ลูกเมียญาติพี่น้องและคนทั่วไปเป็นอันมาก ต่างก็พากันวิพากษ์  
วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา แล้วสุดท้ายก็พากันลงความเห็นแล้วสรุปว่า 
ด้วยผลแห่งกรรมตามสนองแล้วพากันเรียกใหม่ว่า “เฒ่าหลุบ” หรือ 
“ตาหลุบ” ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ส่วนที่เรียกว่าปู่หลุบนั้นเรียกกันใน
ตอนหลังที่เป็นผีไปแล้ว 
 หลังจากที่แผ่นดินนั้นกลืนหรือสูบหรือหลุบลงจนตายนั้นก็
ปรากฏว่าเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอยู่ในเขตของภูพานจนถึงเขตเมือง
หล่มสักที่เป็นถิ่นเดิมโดยแสดงออกผ่านบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่
ชาวบ้านว่าผีสิง ผีเข้า หรือเทียม ต่อมาก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ กับพวกที่ไป
ทำมาหากินตามป่าในเขตของภูพานจากพื้นที่อำเภอนากลางจนถึงเขตของ
จังหวัดเลยหรือท้องที่ของอำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนาวัง ในปัจจุบัน
ล้วนแต่เป็นเขตของปู่หลุบทั้งหมดในสมัยนั้น  
 เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็พากันขอขมาตามคำบอกเล่า
จากผู้ที่ปู่หลุบเข้าสิงหรือแสดงออกในลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งเมื่อมีการขอขมาหรือยินยอมว่าจะให้สิ่งของตามที่ต้องการนั้น อาการ
ที่เกิดขึ้นก็หายไปเป็นปกติ แล้วในที่สุดก็พากันให้ความเชื่อถือเกรงกลัว 
ซึ่งถ้าหากว่าไปก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีอีกอันหนึ่งที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนี้
มีการเชื่อผีอื่นๆ อยู่เป็นประจำมาแล้ว และเมื่อได้เห็นหรือได้ยินว่าปู่หลุบ
นี้ “เฮี้ยน” ก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อความเกรงกลัวขึ้นมาอีก เป็นต้น สิ่งของที่
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ชาวบ้านนำไปแก้บนก็คือ เหล้า ยาสูบ กัญชา ฝิ่น และเครื่องหมายเพศ
ชาย-หญิง การร่ำลือก็ขยายออกไปเรื่อยๆ เพราะการตายของปู่หลุบนั้น
ก็ตายผิดจากธรรมชาติจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเชื่อว่าน่าจะเป็น
อย่างนั้นได ้
 ในเมื่อมีความเช่ือมากขึ้นและเป็นวงกว้างออกไปอีก ความเชื่อ
ก็เกิดเป็นความกลัว เมื่อความเชื่อกับความกลัวมากขึ้นแล้วในที่สุดก็เกิด
เป็นพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น แล้วก็มีตัวแทนทำหน้าที่เป็นผู้นำ มี
การบนในการที่จะไปทำมาหากินในที่ต่างๆ ของคนในท้องถิ่นในสมัยนั้น 
เช่น คุ้มครองปกป้องรักษาตามความเชื่อความกลัวนั้น กาลเวลาผ่านมา
นานก็กลายเป็นกระแสของชาวบ้าน ประกอบกับประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของคนในสมัยนั้นมีความเชื่อเรื ่องผีสางนางไม้สืบทอดกันมา
ยาวนานอยู่แล้ว และท้ายที่สุดความเชื่องเรื่องผีเฒ่าหลุบมีความศักดิ์สิทธิ์
แสดงฤทธิ์เดชต่างๆ อย่างนั้นอย่างนี้ร่ำลือขยายออกสู่สังคมบ้านเมืองใน
สมัยนั้นเป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เนื่องด้วยความเชื่อความเกรงกลัวนี้ก็
เกิดเป็นการเคารพถึงที่สุดแล้วก็เกิดให้นามใหม่ขึ้นมา “ปู่หลุบ” จึงมี
อิทธิพลตั้งแต่น้ันมาจนเท่าทุกวันนี ้

 
2.13  วัดสายทอง บ้านหนองผำ ตำบลหนองว่า อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองบัวลำภู 
 วัดสายทอง เป็นสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรมบาลี ประจำจังหวัดหนองบัวลำภ ูพระมหาประทวน อาภสฺสโร เป็น
เจ้าอาวาส ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื ่องในวันสำคัญทางพระพุทธ 
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ศาสนา ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรแผนกธรรม-บาลี มีกิจกรรมต่างๆ 
พิธีถวายเทียนพรรษา จัดแข่งขันสรภัญญ์ประเพณีฮีต 12 คอง 14 และ
จุดเด่นของวัดอีกอย่างก็คือ พระใหญ่ ที่มีขนาดสูงจากพื้นดินประมาณ 
22 เมตร ส่วนองค์พระสูง 10 เมตร ใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  - 
2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.14  วัดพัชรกิติยาภาราม  
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 วัดพัชรกิติยาภาราม ตั้งอยู ่ 274 หมู่ที ่ 3 บ้านห้วยเตย 
ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในพระอุปถัมภ์ของ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช
สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระเมธีวชิรธาดา รักษาการ เจ้าคณะ
จังหวัดหนองบัวลำภู มีศาสนสถานที่สำคัญคือพระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์ 
พระพุทธรูปปางมารวิชัย เจ้าแม่กวนอิม และพญานาค พระพุทธรูปปาง
ประทานพรยืน พระพุทธรูปปางพระทานพรนั่ง แกะสลักจากไม้ตะเคียน 
ตำหนักดิน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

2.15  เรือนจำวิถีธรรม เรือนจำช่ัวคราวบ้านห้วยเตย   
 เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ที่อยู่ นภ.3029 ตำบล

หนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการเรือนจำวิถีธรรม 
โดยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ประกาศให้วัดพัชรกิติยาภาราม 
เป็นพ้ืนที่จัดตั้งเรือนจำช่ัวคราวเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักโทษชั้นดีที่ใกล้
พ้นโทษมาฝึกอาชีพและศึกษาธรรมอย่างถ่องแท้ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว
จะได้เป็นคนดีของสังคมและประกอบอาชีพสุจริต ประกอบด้วย โรงนอน
ชั้นเดียว ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 64 เมตร รับผู้ต้องขังได้หลังละ 100 
คน จำนวน 3 หลัง รวม 300 คน การดำเนินการโดยมีฐานการฝึกอาชีพ
ให้กับผู้ต้องขัง ประกอบด้วย ฐานเรียนรูง้านดิน ฐานเรียนรู้งานปูนปั้น 
ฐานเรียนรู้แปลงเกษตร 1 ไร่ 1 แสน ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข ่
และฐานการเรยีนรู้การเลี้ยงแพะ  
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2.16  วัดสระพังทอง และป่าโคกคึมข่า 
 วัดสระพังทอง หรือวัดหนองปลาขาว ตั้งอยู่ที่บ้านหนอง

ปลาขาว ม.6 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู   
ห่างจากจังหวัดประมาณ 15 ก.ม. วัดหนองปลาขาว จะมีรูปเหมือนของ
หลวงปู่นิมิตรนวการ หรือหลวงปู่หนองปลาขาว ไว้ให้ประชาชนกราบ
ไหว้บูชา ภายในวัดจะมีเขตุอภัยทาน มีสวนสัตว์ขนาดเล็ก ในวันหยุดจะ
มีประชาชนนำลูกหลานไปเดินเล่นและให้อาหารสัตว ์

   
   
 
 
 

 
 
 
 
 

109 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.17  แหล่งผลิตภัณฑ์บ้านห้วยทราย 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก ่กล้วยตากรสเลิศ แจ่วบองปลาร้า

สุก แจ่วบองอบแห้ง น้ำปลาร้าปรุงสำเร็จ น้ำพริกไข่เค็ม ไม้กวาดดอก
หญ้าลูกประคบ ผ้าทอมือ และสมุนไพรกวาวเครือแดง มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ 
ว่า กวาวเครือ กวาวหัว ตานจอมทอง จานเครือ จอมทอง ไพรมือ ไพรตะ
กุ เป็นต้น 
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         2.18  กลุ่มวิสาหกิจชมชนใหม่ศิลามงคล 
 กลุ่มวิสาหกิจชมุชนใหม่ศิลามงคล ตำบลหนองสวรรค์ 
อำเภอเมืองหนองบัวลำภ ูจังหวัดหนองบัวลำภู ผลิตและจำหน่ายผ้าหมี่
สลับขิต ได้รับรางวัล OTOP 4 ดาว ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย มี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงและกล้วย 
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2.19  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหินลับ  
 ประธานกลุ่ม นางประมวล บึงไสย์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 

2520 ผู้เริ่มก่อตั้ง แม่หนูบล เทือกสาย มีสมาชิกในกลุ่ม 64 คน เริ่มทอผ้า
มาตั้งแต่พ่อแม่ ตั้งแต่เป็นอำเภอหนองบัวลำภู โดยมีลายขิดยกดอกเป็น
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เอกลักษณ์ เริ ่มแรกมี 4 ไม้และเพิ่มขึ้นมาเป็น 15 ไม้ จำหน่ายโดยมี
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อสินค้าภายในชุมชน และส่งขายที่ตลาดผ้านาข่า 
จังหวัดอุดรธานี และตลาดผ้าบ้านนาคำไฮ จังหวัดหนองบัวลำภู อยากได้
ความรู้เพิ่มเติมคือ ช่วยด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย (ตั้ง
ราคาขายเองได้) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ ์
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เสน้ทางท่องเที่ยว 1 วัน ไป-กลับ ชื่อว่า “ตามรอยพระอรหันธ์” 
เวลา 07.00 น.   (1)  ทำบุญใส่บาตรวัดถ้ำกลองเพล      
เวลา 07.30 น.   (2)  ชุมชนห้วยเด่ือ OTOP นวัตวิถี 
เวลา 08.30 น.   (3)  พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านป ี
เวลา 09.30 น.   (4)  วัดป่าเจริญธรรม 
เวลา 10.30 น.   (5)  วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัว 
เวลา 11.30 น.   (6)  วัดสระพังทอง 
เวลา 12.00 น.   พักรับประทานอาหารพื้นบ้านที่ 
เวลา 13.30 น.   (7)  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
เวลา 14.30 น.   (8)  ศาลหลักเมืองพระวอพระตา 
เวลา 15.30 น.   (9)  ศาลปู่หลุบ 
เวลา 16.30 น.   (10)  ตลาดห้วยเด่ือ แวะซื้ออาหารป่าและ 

     เห็ด อาหารพื้นบ้าน ผักหวานป่า  
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เสน้ทางท่องเที่ยว 1 วัน ไป-กลับ ชื่อว่า “สายบญุตามรอยเส้นทาง

วัฒนธรรมบ่อน้ำศักดิส์ิทธิ์” 
เวลา 07.00 น.   (1)  ทำบุญที่พระบางวัดมหาชัย 
เวลา 07.30 น.   (2)  ทำบุญวัดศรีคณุเมืองบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ ์
เวลา 08.30 น.   (3)  วัดพัชรกิติยาภาราม 
เวลา 09.30 น.   (4)  กลุ่มงานหัตดิษฐ์การปั้นพญานาค  
เวลา 10.30 น.   (5)  ผลิตภัณฑ์บ้านห้วยทราย  

 เวลา 12.00 น.   (6)  วัดสายทองบ้านหนองผำ 
เวลา 12.00 น.   พักรับประทานอาหารพื้นบ้านที่ 
เวลา 14.30 น.   (7)  กลุ่มวิสาหกิจชมุชนใหม่ศิลามงคล 
เวลา 15.30 น.   (8)  กลุ่มวิสาหกิจชมุชนบ้านหินลับ 
เวลา 16.30 น.   (9)  ตลาดห้วยเด่ือ แวะซื้ออาหารป่าและ 

เห็ด อาหารพื้นบ้าน ผักหวานป่า  
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จัดรูปแบบพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 2 วัน 1 คืน 
วันแรกเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวดังนี้ 
 - ศาลสมเด็จพระนเรศวร 
 - บ้านตาดไฮ อ โนนสัง ; โลช่ิงช้า ต้นตาล  นั่งเรือชมนกช่ืนชม 
   ธรรมชาติ   
 - อาหารกลางวัน ปลาเผา สม้ตำ แกงหน่อไม้ฯ 
 - แวะ OTOP บ้านตาดไฮ   
 - ไปภูพานน้อย ปลูกต้นไม้ โดยวิธี ยิงเมล็ดด้วยหนังสติก ช่วงเย็นดู 
   พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าช่วงกลางคืนชมวิวดาวบนดิน  
 - รับประทานอาหารค่ำ (ที่) รัานขวัญข้าว 
 - เข้าบ้านพัก โฮมสเตร์ ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล 
 - อาจจะไปฝึกนั่งสมาธิแบบ mini  ณ วัดถำ้กลองเพลหรือพักผ่อน 
   ตามอัธยาศัย 
 วันที่สอง 
 - ตื่นเช้าตักบาตรหน้าบ้านพัก 

- ปรุงข้าวเหนียวธัญญพืช  พร้อมรับประทานอาหารเช้า 
   - ไปฟังนักเล่าเรื่อง เกี่ยวกับประวัติ วัดและชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล  
   เที่ยวชมวัด 
 ในฤดูฝน พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดหนองบัวลำภู มีความสวยงามมาก แต่ถ้า
เป็นฤดูแล้ง มีไฟป่าเยอะมาก ไม่เหมาะในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แต่การ
ท่องเที่ยวเขิงวัฒนธรรมจัดให้มีได้ตลอดปี เพราะจังหวัดหนองบัวลำภูมีวัดและ
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สถานที่เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ สวยงาม มีแหล่งทอผ้า ที่สวยงามของชาวบา้น  
และมีวิชชาลัย ผ้าทอมือขวัญตาผ้าไทย เทวา (ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลฯ มียอดขายสูงทั ้งที่เขาคือ คนกลาง แต่มีการผลิตทอผ้าเองบ้าง
เล็กน้อย) จริงแล้ว ถ้าฝ่ายรัฐฯ หาตลาดออกแบบแปรรูปงานผ้าของชาวบ้าน
จะมีมูลค่า มหาศาลยิ่งกว่า 


