
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป 
 

1.  ลักษณะภูมิประเทศ 
  บานหนองลวก  ตั้งอยูหมูที่ 2  ตําบลคันโชง  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูทางทิศ
เหนือของอําเภอวัดโบสถ  หางจากตัวอําเภอประมาณ 37  กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดประมาณ 57 กิโลเมตร 
สภาพพื้นที่ของหมูบานหนองลวก เปนที่ราบแองกระทะ สลับภูเขา พื้นที่ทํากนิสวนใหญเปนเนินเขาและราบเชิง
เขา เปนพ้ืนที่ปาสงวน มีพื้นท่ีประมาณ 500 ตารางกิโลเมตรมีแมน้ําแควนอยไหลผาน 
 

2.  อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับบานหนองกระบาก  หมูท่ี 5 ตําบลคันโชง  อําเภอวัดโบสถ 
   จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศใต  ติดตอกับแมนํ้าแควนอย 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานคันโชงหมูท่ี  1  ตําบลคันโชง 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานหนองบอน  หมูที่  8  ตําบลคันโชง 
 

3.  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะอากาศโดยทั่วไปคอนขางรอนและแหงแลง มี 3 ฤดู  คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และฤดูรอน ในฤดู

รอนอุณหภูมิเฉลี่ย 34 -39 องศาเซลเซียส  ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย 18 -20  องศาเซลเซียส 
 

4.  การคมนาคม 
ในสมัยกอนใชการคมนาคมทางน้ํา โดยใชเรือหางยาว  ทางบกใชเกวียน  แตปจจุบันใชทางบก คือ

รถยนตโดยสารประจําทาง 2 สาย  จากบานแกงคันนา -  วัดโบสถ และบานคันโชง – วัดโบสถ และรถยนตสวน
บุคคล 

 
 
 

 

ประวัติหมูบาน 
หมูที่ 2 บานหนองลวก 



5.  การประกอบอาชีพ 
ประชากรในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน  การทํานาขาว  การปลูกมัน  สําปะหลัง 

การปลูกขาวโพด  การทําสวนผลไม มีการเลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนอาหารในครัวเรือน   ไดแก  เปด  สุกร  โค  
กระบือ  และรับจางท่ัวไป  ในปจจุบันมีการอพยพยายถิ่นเขาสูเมืองและตางจังหวัดเพื่อรับจางมากขึ้น  เพราะ
รายไดดีกวา  ซึ่งเปนงานกอสรางเปนสวนใหญ 
 

6.  การจัดบริการของรัฐ 
-  การใชบริการประปาภูเขา 

      -  โรงเรียนระดับประถมศึกษาสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
      -  บอน้ําบาดาล 2 บอ 
      -  อางเก็บน้ํา  บานหนองลวก  1  แหง 
 

7.  การปกครอง 
ปจจุบันมีนายละเอียด  มาประสิทธ   เปนผูใหญบาน 

 

8.  ประวัติความเปนมา 
 บานหนองลวก มีประวัติความเปนมาจากหลักฐานที่ไดสืบคนมีอยู  2  เรื่อง  บานหนองลวก  แตเชื่อวา 
บานหนองฮวก  เนื่องจากบริเวณแองกระทะจะมีหนองน้ําหนึ่งซึ่งจะไมแหงในฤดูแลงจะเปนท่ีวางไขของกบ  
และมีลูกกบชุกชุมมาก ซึ่งชาวบานใชภาษาถิ่น  เรียกวาลูกฮวก  คนทั่วไปจะรูและเรียกวา หนองฮวก แตตอมา
ภาษาราชการเรียกชื่อไปเปน หนองลวกแตจากการสอบถามผูสูงอายุมากที่สุดในหมูบานไดใหขอมูลวา มีคนอํา
ขอมูลวา มีคนอพมาจากหลายทองท่ีโดยแรก ๆ นั้นมีบานไมกี่หลังคาเรือน ตอมาอพยพมาอยูกันเรื่อย  ๆ โดยมา
จากหลายตระกูล  ได แก 
 1.  นายอุน นางเวช  ตนตระกูล พันธมณี 
 2.  นายจัน นางปุน  ตนตระกูล คุมคํา 
 3.  เจป    ตนตระกูล           เหล็กสิงห 
 4.  นายวรณ นางแมว  ตนตระกูล ศรีแกว 
 5.  นายหน่ํา นางพัด  ตนตระกูล มาประสิทธิ์ 
 6.  นายจวน นางสม  ตนตระกูล อํ่าสนิท 
 7.  ยายหลง ตนตระกูล ตนตระกูล เพชรเกตุ 
 8.  นางปน นางฝน  ตนตระกูล สังชัย 
 9.  นายยงค   ตนตระกูล สังชัย 
 10.  นายบง   ตนตระกูล สุดซื่อ 



 11.  นางยวง   ตนตระกูล เมืองเปรม 
 12.  นายแปลก   ตนตระกูล นอยบุญธรรม 
 13.  นายทุย นางลําไย ตนตระกูล ครุฑศรี 
 14.  นายมะลิ นางพวง  ตนตระกูล อูแสนขันธ 

การอพยพของคนในทองถิ่นมาจากหลายทองที่  ท้ังที่มาจากบานดง  อําเภอชาตระการ  และมาจาก
อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ  และบานน้ําหัก  บานยาง  อําเภอวัดโบสถ ก็มี 
 

ทําเนียบกํานันผูใหญบานในอดีตและปจจุบัน  
 1.  กํานันจัน คุมคํา 
 2.  กํานันเริญ อูแสนขันธ 
 3.  กํานันวิทย สุดซื่อ 
 4.  กํานันแดง สุดซื่อ 
 5.  ผูใหญสมาน พานทอง 
 6.  ผูใหญทวี พานทอง 
 7.  ผูใหญเอกสิทธิ์  เมืองเปรม 
 8.  ผูใหญละเอียด   มาประสิทธิ์  (  ปจจุบัน  ) 
 

รานคาในอดีต 
 1.  รานกํานันวิทย  ยายทอง   สุดซื่อ 
 2.  รานนายสิงห    นางวียน   พานทอง 
 3.  รานนายบาย    นายทองสุก  อูแสนขันธ 
 

  ในสมัยกอนตองเดินทางโดยเรือ ไมมีการขนสงทางบก  การเดินทางไปซื้อสินคาตองใชเวลา 3 
วัน วันที่ 1 ตองเดินทางไปซื้อของในตัวเมืองพิษณุโลก  โดยเรือโดยสารและตองนอนพักที่ในตัวเมือง 1 คืน 
กลับมาถึงอําเภอวัดโบสถแวะซื้อของท่ีทาเรืออําเภอวัดโบสถ อีก 1 คืน วันรุงขึ้นจึงเดินทางกลับคาโดยสารจะ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสินคาที่นํามาดวย  ถานํามามากก็เสียคาระวางมาก  จากอําเภอวัดโบสถถึงหนองลวก คา
โดยสารตัวเปลาเสีย  10  บาท  สินคาในอดีตจะขายดี สองสัปดาหก็จะขายหมดแลวจะลงไปซื้อสินคาอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  มรดกทางธรรมชาติ 
-  แมนํ้าแควนอย เปนแมน้ําสายหลักในการดํารงชีวิต ปจจุบันกําลังสรางเขื่อนแควนอย 

 

10.  มรดกทางวัฒนธรรม 
 -  วัดหนองลวก  เปนวัดท่ีมีอายุไมต่ํากวา 300 ป ศาลาหลังแรกทําดวยไม สรางโดยประชาชนชวยกัน
สรางโดยมาชวยกันเลื่อยไมในวันพระ ซึ่งเปนวันหยุดทํางาน ในชวงนั้นเปนสถานที่ใหการศึกษา  และประกอบ
พิธีทางศาสนา  จนถึงทุกวันนี้ 

ทําเนียบเจาอาวาสอดีตถึงปจจุบัน 
 1. พระจนั 
 2. หลวงตาวัน 
 3.  หลวงพอพรวน 
 4.  หลวงพี่วีรศักดิ์  (พระจอง) 

-  โรงเรียนหวยปลาไหล เดิมโรงเรียนมีช่ือวาโรงเรียนวัดหนองลวก  แตถูกยุบเพราะนักเรียนนอย จึง
ไปตั้งโรงเรียนใหมที่หวยปลาไหลอยูระหวางกลางบานหนองลวกกับบานหนองกระบาก ใหเด็กใหในหมูบาน
หนองลวกกับหมูบานหนองกระบากมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนหวยปลาไหล  สองบานรวมกันมีนักเรียนมาก
พอท่ีจะตั้งโรงเรียนได  แลวตอมาไดยายโรงเรียนหวยปลาไหลมาตั้งที่บานหนองลวกจึงนําชื่อโรงเรียนหวยปลา
ไหลเดิมมาตั้งจนถึงทุกวันนี้  สวนบานหนองกระบากก็ไดตั้งโรงเรียนบานหนองกระบากขึ้น ปจจุบันเปดทําการ
สอนตั้งแตระดับอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

-  ภาษา  ชาวบานหนองลวกใชภาษาถิ่นคลายภาษาชาววัดโบสถ  และทองแสนขัน  
 

-  การละเลนพื้นบาน  เชน  เลนลูกชวงพวงมาลัย  เลนนางดง  เลนลิงลม 
 

11.  ศิลปหัตถกรรมและงานชางทองถิ่น 
 -  งานชางไม  การแปรรูปไมเพื่อสรางที่อยูอาศัย เชน วงกบประตู หนาตาง 
 -   การจักสานเครื่องใชจากไมไผ เชน  กระโล กระดง ตะกรา  ตะแกรง  สุมไก 
 -  งานใบตองและบายศรีตาง ๆ 

12.  ศาสนา 
-   การทําบุญตักบาตรในวันพระ , วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 -  การทอดกฐิน  ทอดผาปา 
 -  การประกอบพิธีในงานมงคลและอวมงคล 
 
 



1.3  ความเชื่อ 
 -  ความเชื่อเกี่ยวกับการกิน  เชน  ถากําลังตั้งครรภอยูหามกินชะอม  หามเย็บผา  เมื่อคลอดแลวไมใหกิน
อะไรนอกจาก  ปลาเค็ม  ไมใหกินของคาวเพราะจะทําใหมดลูกไมแหงและอาจเสียชีวิตได 
 -   ความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณ  วิญญาณ  เชน  วิญญาณบานวิญญาณเรือน วิญญาณปอบวิญญาณกะ
วิญญาณเรรอน  ใหเคารพและเลี้ยงดู หรือหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอ หรือเซนไหวเมื่อเกิดเจ็บปวยไมสบาย 
 -  พิธีเลี้ยงปู  ชาวบานเชื่อกันวาท่ีพวกตนและลูกหลานอยูเปนสุขไมมีโรคภัยและไมมีอันตรายเวลา
เดินทางเพราะมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุมครอง  จึงไดจัดพิธีไหวปูหรือเลี้ยงปู โดยจะจัดเมื่อ ข้ึน 9 คํ่า เดือน 6 ของทุกป  
โดยผูเลี้ยงปูจะจัดเครื่องเซนปูดังนี้  คือ  หมู หรือไก 1 ตัง เหลาขาว 1 ขวด  บายศรี 9 ยอด  ชาวบานจะพากันมา
พรกันตามประเพณี การเลี้ยงปูจะจัดปละ 1 ครั้ง และจะเก็บเงินชาวบานครอบครัวละ 25  บาท  เพ่ือซื้อเครื่องเซน  
เมื่อเสร็จพธิีก็จะนําหมู  ไก  มาทําอาหารรับประทานรวมกัน 
 -  เชื่อวาคนปวดเมื่อย  ตามรางกาย  สามารถใหคนตั้งครรภ นวดใหแลวจะหายปวดและคอย  ๆ  หายไป
ในที่สุด 
 -  พิธีทําบุญกลางบาน  ชาวบานเชื่อวากันวาในหมูมีภูตผี  ปศาจ  ที่รอรับสวนบุญจึงทําบุญกลางหมูบาน
ข้ึน  โดยทุกบานจะทํารายการโยงดานสายสิญจน  ไปไวที่บานของตนเพื่อไมใหมีโรคภัยไขเจ็บ  เกิดขึ้นกับ
ลูกหลาน โดยทุกบานจะนําขาวมาตักบาตรที่สถานที่ท่ีรวมกันโดยใชศาลากลางหมูบาน 
 
 

14.  ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น 
 -  ประเพณีสงกรานต  มีการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  ลูกหลานที่ไปทํางานตางจังหวัดก็กลับบานเพื่อกราบ
ผูใหญและเลนน้ําเพื่อความสนุกสนาน ปจจุบันลดนอยลงเพราะไปเที่ยวท่ีอื่นกันมาก 
 -  งานแหเทียนจํานําพรรษา  ปจจุบันไดทําตามสภาพของเศรษฐกิจไมย่ิงใหญเหมือนสมัยกอน 
 -  งานวันขึ้นปใหม  ลูกหลานที่ไปทํางานตางจังหวัดก็จะกลับบานเพื่อพบพอแมและญาติผูใหญ  ขอพร
ถือเปนสิริมงคลแกชีวิต 
 -  ประเพณีที่เกี่ยวขาว  การเกี่ยวขาวยังมีการลงแขกเกี่ยวขาวแตนอยลงสวนมากจะเปนการรับจางเปน
รายวัน  ปจจุบันลดนอยลงเพราะใชเกี่ยวขาวออกมาเปนเมล็ดขาวแทนการนวดขาว 
 

15.  ภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีทองถิ่น 
 -  การจักสานเครื่องใชในครัวเรือน  เชน  ตะกรา กระโล  กระดง  เครื่องมือจับสัตว 
 -  การแกะสลักไมเปนเครื่องมือใชในบาน 
 -  การทําเฟอรนิเจอร 
 -  สมุนไพรยารักษาโรค  เรียกวา  ยาหมอ ซึ่งเก็บจากสมุนไพรในหมูบาน 
 



16.  การละเลนพื้นบาน 
 ชาวบานหนองลวกมีประเพณีเกี่ยวกับการละเลนพื้นบานที่ตกทอดกันมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน ใน
ปจจุบันก็ยังมีการละเลนตาง ๆ ในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน วันสงกรานตเพราะถือวาเปนวันขึ้นปใหมของไทย ก็
จะมีการละเลนท่ีสนุกสนาน ในการละเลนบางชนิดก็จะแฝงไปดวยความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณเขาสิงรางในเวลา
การเลน  เชน  การเลนนางดง เพลงลิงลม  และการละเลน อ่ืน  ๆ  ดังนี้ 
 

 การเลนนางดง 
 วัตถุประสงค  เปนการเลนเพื่อความสนุกสนาน  นิยมเลนในวันสงกรานต  วิธีเลน  แบงผูเลนออกเปน  
3  ฝายคือ  

1. ฝายรอง 
2. ฝายคนทรงวิญญาณเปนผูหญิง  (นางดง) 
3. ฝายผูชม 
การละเลนจะจัดเปนรูปวงกลม  โดยผูชม  ฝายคนทรงวิญญาณจะอยูกลางวงกลมมีผาคลุมศีรษะโดยมี

คนถือผายืนอยูขางหลังฝายรองจะเริ่มรอง  ฝายรองจะเริ่มรอง พรอมตีเกราะเคาะไมเปนทํานองแลวรองแลวเลา 
จนกวาคนทรงจะแสดงอาการสั่น (นั่นแสดงวาวิญญาณเขาแลว )  คนท่ีอยูขางหลังจะกระชากผาออกจากศีรษะ
ของคนทรงเจา แลวตะโกนวา โขก คนทรงที่วาป จะไปควากระดงท่ีวางไว แลวเอากระดงไลตีผูคนรอบขางไม
หยุด  ถาตองการใหหยุด ตองมีคนไปกอดดานหลังแลวสงเสียงรองวา “ เปบ “คนทรงก็จะหยุด  ถาไมหยุดก็จะ
ใชนํ้าสาด 
 

การเลนลิงลม 
วัตถุประสงค เปนการละเลนที่เนนความสนุกสนาน  โดยจะมีการเชิญวิญญาณลิงลมใช 

เลนในวันสงกรานต   ตอนกลางคืน 
 การเลน   การเลนจะเลนโดยมี  3 ฝายคือ      

1. ผูชายที่เลนเปนลิงลม 
2. ฝายรองเพลง 
3. ฝายคนดู 
เริ่มเลนโดยการตั้งเปนวงกลม  คนทรงผีลิงลมจะอยูกลางวงที่เอวจะมีผาขาวมาปนเปนเกลียวมัดท่ีเอว

เพ่ือรั้งไวเวลาท่ีผีเขา  มีคนคอยจับไว  ฝายรองก็จะรองเพลงลิงลม   รองไปรองมาเร็วข้ึน เร็วข้ึนเรื่อย ๆ เมื่อผีเขา
คนทรงจะทําทาทางคลายลิงลมแลววิ่งไลจับคนรอบขาง กอดรัดฟดเหวี่ยงปนปายตามตนไมเปนท่ีสนุกสนาน ถา
ตองการใหหยุด ไปกอดทางดานหลังแลวพูวา “ เปบ”  ลิงลมก็จะหยุด 
  
 
 



การเลนลูกชวงและพวงมาลัย 
 วัตถุประสงค  หนุมสาวไดเกี้ยวพาราสีและพบประสังสรรคกัน  นิยมเลนกันในวันสงกรานตตอน
กลางวัน  การเลน จะแบงผูเลนออกเปน  สองฝาย   คือ  ฝายชายและฝายหญิง 
 การเลนจะโยนลูกชวงเขาใสกัน  ( ลูกชวงทํามาจากผาปนเปนกอนกลมขนาดเทากําปนแลวมัดใหมีหาง
ยาว ประมาณ 1 ศอหก เปนผาสีสด ) ถาฝายไหนรับไดจะขางใสฝายตรงขาม ถูกฝายตรงขาม คนใด คนนั้นตอง
มาเปนเชลย จนฝายใดเหลือนอย ก็จะเปนผายแพ แลวจะรองเพลงพวงมาลัยรําตอนฝายเชลย 
 

17.  เอกลักษณของทองถิ่น 
 - 
 

18.  ส่ิงที่สําคัญคูบาน 
 -  วัดหนองลวก 
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