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บทที ่1 
ประวตัิความเป็นมาของชุมชนและเมอืงพษิณุโลก 

 
 พิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนานอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี และจดัวา่
เป็นเมืองส าคญัทางประวติัศาสตร์  ก่อนสมยัสุโขทยัต่อเน่ืองมาถึงสมยัสุโขทยั  สมยักรุงศรีอยุธยา 
และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากเคยเป็นเมืองหน้าด่านในสมัย         
กรุงศรีอยุธยา  ฐานะของเมืองเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัของประวติัศาสตร์ กล่าวคือ เป็นเมือง
ลูกหลวง เมืองหลวง เมืองหนา้ด่าน เมืองมณฑล และจงัหวดั  ดว้ยเหตุท่ีพิษณุโลกมีประวติัศาสตร์
ความเป็นมาท่ียาวนาน  จึงมีช่ือปรากฎเรียกต่าง ๆ กนั  ทั้งในศิลาจารึก พงศาวดาร ต านาน และ
นิทานพื้นบา้น เช่น เมืองพิษณุโลก เมืองพระพิษณุโลก เมืองสองแคว เมืองสรลวงสองแคว เป็นตน้ 
และจะไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของพิษณุโลก ดงัน้ี 
 
ก่อนยุครัตนโกสินทร์ 
 เมืองสระหลวง สองแคว (พิษณุโลก)  น้ีได้ปรากฎว่ามีมาก่อนท่ีจะสถาปนากรุงสุโขทยั   
เป็นราชธานี  และอยู่ร่วมสมยัเดียวกบัเมืองพระนคร เมืองหลวงของขอมในสมยัพระเจา้ชยัวรมนั    
ท่ี 7 แห่งอาณาจกัรขอม เคยอยูใ่นการปกครองของราชวงศศ์รีนาวน าถม ก่อนสมยัท่ีราชวงศพ์ระร่วง  
จะสถาปนากรุงสุโขทยั  ดงัปรากฏในศิลาจารึกสุโขทยัหลกัท่ี 2 (ศิลาจารึกวดัศรีชุมว่า)  “ในนคร         
สระหลวงสองแคว ปู่ ช่ือพระยาศรีนาวน าถม...เป็นพ่อ”  ซ่ึงสันนิษฐานได้ว่าเมืองสองแควหรือ
พิษณุโลกตั้งมาก่อนกรุงสุโขทยั  ส่วนก่อนหนา้ราชวงศศ์รีนาวน าถมไม่ปรากฏพระนามของกษตัริย ์ 
ว่าใครเป็นผู ้สร้างเมือง  แต่สันนิษฐานได้ว่าพระมหากษัตริย์ผู ้ครองเมืองสองแคว  คงต้อง                
มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัพระมหากษตัริยท่ี์ครองเมืองสุโขทยั (ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้     
บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา, 2496, น. 15-25 ; รัตติยา ไชยวงศ,์ ม.ป.ป., น.26) 

พ่อขุนศรีนาวน าถม ผูท้รงสถาปนาราชวงศ์ศรีนาวน าถม ทรงมีราชโอรสสองพระองค์คือ
พอ่ขนุผาเมืองและพระยารามค าแหง โดยพ่อขุนผาเมืองน้ีไดเ้ป็นราชบุตรเขยของพระเจา้ไชยวรมนั
ท่ี 7 แห่งอาณาจกัรขอม พ่อขุนผาเมืองมีพระราชโอรสช่ือพระยารามค าแหงพระองคห์น่ึงพระนาม
ว่าพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี  ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในเมืองพิษณุโลกโดยจารึกวดัศรีชุม    
(ศิลาจารึกหลกัท่ี 2)  กล่าวถึงท่านไวว้่า “...ศรีศรัทธาจุฬามุนีศรีรัตนลงักา  ทวีปมหาสมมีเป็นเจา้   
เกิดในนครสรลวงสองแควและเป็นหลานปู่ ของพอ่ขนุศรีนาวน าถม”  ขอ้ความในศิลาจารึกหลกัท่ี 2 
น้ี  ท าให้ทราบว่าเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีเจ้านายปกครองอยู่ก่อนแล้ว และถูกเรียกช่ือ         
ในขณะนั้นวา่สรลวงสองแคว  
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ต่อมาเม่ือพ่อขุนรามค าแหงมหาราชไดเ้สด็จข้ึนครองราชสมบติัในกรุงสุโขทยัแลว้ จึงได ้             
ยกกองทพัมาตีเมืองสองแควและผนวกเมืองสองแควไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของสุโขทยั เหตุการณ์ส าคญั
ของเมืองพิษณุโลกในสมยัสุโขทยัก็คือ  ในสมยัของพระมหาธรรมราชาลิไทย พระองคไ์ดเ้สด็จมา
ประทบัว่าราชการ ณ เมืองสองแควปี  จึงท าให้เมืองสองแควเป็นเสมือนราชธานีของสุโขทยัแทน
เมืองสุโขทยัมานานถึงเจด็ปี (ส านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม, 2564) 
 หลักฐานส าคญัท่ีบ่งบอกว่าพวกขอมเป็นผูส้ร้างเมืองพิษณุโลก  คือพระปรางค์ซ่ึงเดิม      
เคยเป็นเทวสถานของขอม แต่เน่ืองจากเทวสถานเป็นปรางค์ท่ีมีขนาดย่อมและมียอดเดียว ท าให ้  
เห็นว่าเดิมเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีขนาดเล็ก  ต่อมาเม่ือสมยัไทยไดค้รอบครองความเป็นใหญ่
เหนือเมืองพิษณุโลก จึงไดย้า้ยเมืองเดิม ท่ีอยูท่างทิศตะวนัออกของวดัจุฬามณี  มาตั้งอยู่ในบริเวณ
ท่ีตั้งเมืองในปัจจุบนั จึงเรียกวา่ “เมืองสองแคว” เน่ืองจากตั้งอยูร่ะหวา่งแม่น ้าน่านและแม่น ้านอ้ย   
(ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา, 2496, น. 15-25) 
 
 ในรัชสมยัของพระเจา้ลิไทยซ่ึงไดค้รองกรุงสุโขทยัเป็นรัชกาลท่ี 5 ของราชวงศพ์ระร่วง 
พระองค์ทรงรอบรู้พระไตรปิฎก และทรงสร้างวดัเป็นอนัมาก  จึงไดรั้บยกย่องพระเกียรติยศเป็น 
“พระมหาธรรมราชา” รวมถึงการสร้างเมืองพิษณุโลกอีกด้วย  และได้เปล่ียนช่ือเมืองจาก           
“เมืองสองแคว” มาเป็น  “เมืองพิษณุโลก” ภายหลงัสร้างกรุงศรีอยธุยา 
 มาถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) ไดท้รงรวมหวัเมืองทางเหนือ
เขา้เป็นมณฑลเดียวกนั แลว้ทรงตั้งพระราเมศวรพระราชโอรส ข้ึนเป็นพระมหาอุปราชครองเมือง
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลกจึงเป็นราชธานีฝ่ายเหนือของกรุงศรีอยธุยา ตั้งแต่ พ.ศ. 1989 เป็นตน้มา 
 ในรัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เสด็จประทบัเสวยราชยอ์ยู่ ณ เมืองพิษณุโลก 
เน่ืองจากมีศึกสงครามกับเมืองเชียงใหม่เป็นเวลานาน  ได้ให้พระราชโอรสพระองค์ใหญ่           
ครองกรุงศรีอยุธยาต่อมาจนตลอดรัชกาล  เมืองพิษณุโลกจึงไดเ้ป็นราชธานีตลอดระยะเวลา 25 ปี 
ในรัชสมยัน้ี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2006-2031) (สันติ เล็กสุขมุ, ม.ป.ป., น.14) 
 ในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรด์ิครองกรุงศรีอยุธยา ทรงตั้งราชบุตรเขย เป็นพระมหา-
ธรรมราชาข้ึนไปครองมณฑลฝ่ายเหนืออยู ่ณ เมืองพิษณุโลก ซ่ึงพระมหาธรรมราชาก็คือ พระราช-
บิดาของสมเด็จพระนเรศวร (ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยา , 2496,        
น. 20) 
 
รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช King Naresuan the Great 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชา ซ่ึงสืบสาย
ราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย และพระวิสุทธิกษัตรีย์ท่ีสืบสายราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่ง             
กรุงศรีอยธุยา 
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ภาพท่ี 1.1 แผนภูมิราชตระกลูสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ท่ีมา : ศูนยป์ระวติัศาสตร์พระราชวงัจนัทน์ (2563) 

 
นบัแต่ท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงปกครองหวัเมืองเหนือในฐานะรัชทายาท เม่ือ พ.ศ. 

๒๑๑๔ และเสด็จข้ึนครองราชยเ์ป็นพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยุธยาเม่ือ พ.ศ. ๒๑๓๓ ไดท้รง
แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการรบอยา่งเด่นชดั ทั้งยุทธวิธีการรบและการใชยุ้ทโธปกรณ์
ต่าง ๆ  ทรงแผ่ขยายราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาให้กว้างใหญ่ไพศาล พระบรมเดชานุภาพ             
เป็นท่ียอมรับในสากลประเทศ  พระนามปรากฏในเอกสารบนัทึกของชาวต่างประเทศทั้งประเทศ
เพื่อนบา้น และชาติตะวนัตกท่ีเดินทางเขา้มายงักรุงศรีอยุธยาในสมยันั้นและสมยัต่อมา ในฐานะ
พระมหากษตัริย์นักรบผูย้ิ่งใหญ่  ท่ีมีพระอจัฉริยภาพทั้งการทหาร การเมือง การปกครองและ       
การต่างประเทศ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตเม่ือ พ .ศ. ๒๑๔๘ พระชนมายุ ๕๐ พรรษา       
พระราชกรณียกิจตลอดรัชกาลมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ  โดยเฉพาะทรง   
กอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาเม่ือ พ.ศ. ๒๑๒๗ ต่อมาได้มีการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ไดแ้ก่การสถาปนาเคร่ืองบรมขติัยราชอิสริยยศเฉลิมนามตามส่ิงมงคล  เน่ืองใน
วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เช่น พระแสงของา้วแสนพลพ่าย พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ า 
สะโตง  พระมาลาเบ่ียง  พระแสงดาบคาบค่าย เป็นต้น รวมถึงการเขียนโคลงภาพพระราช
พงศาวดารพระราชประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ฯลฯ (องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิษณุโลก, 2564) 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นมหาวรีกษตัริยน์กัรบ ทรงอุทิศพระองคต์ลอดพระชนมชีพ
เพื่อประเทศชาติ  ทรงกอบกูเ้อกราช ปกป้องประเทศชาติบา้นเมืองจากฐานะอนัตกต ่า เป็นเมืองข้ึน 
บา้นเมืองบอบช ้ า ไดรั้บการดูถูกศกัด์ิศรี  แต่พระองค์น าพาประเทศไปสู่ชาติท่ีมีอ านาจยิ่งใหญ่ใน



4 

สุวรรณภูมิ พลเมืองอยู่เย็นเป็นสุข  ด้วยเหตุน้ีจึงได้พระสมัญญานามว่า “มหาราช” ท่ีปวงชน        
ชาวไทยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 

สมเด็จพระนเรศวรพระราชสมภพ  ณ พระราชวงัจันทน์ จังหวดัพิษณุโลก ซ่ึงตั้ งอยู ่         
ริมแม่น ้ าน่านฝ่ังตะวนัตก อยู่เหนือศาลากลางจงัหวดัประมาณ 300 เมตร  เป็นท่ีตั้งของโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม ซ่ึงสร้างทบัอยู่บนระราชวงัจนัทน์ท่ีจมอยู่ใต้ดิน  อาณาเขตดั้งเดิมมีสระน ้ า
ลอ้มรอบฐานอาคารท่ีเรียกวา่ “โคกพลบัพลา” หรือ  “พระท่ีนัง่เยน็”   

ในปี พ.ศ.2504 กรมศิลปากรสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้ึน  ตั้งอยู่ในบริเวณ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  มีศาลาทรงไทยแบบตรีมุข  พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูดว้ยหินอ่อนผนงั
ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบ้ือง  ภายในศาลาประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
หล่อด้วยโลหะขนาดเท่าองค์จริง ประทบันั่ง พระหัตถ์ขวาทรงถือพระสุวรรณภิงคาร หลั่งน ้ า
ประกาศอิสรภาพ  พระหัตถ์ซ้ายทรงจบัพระขรรค ์ซ่ึงวางพาดอยูบ่นพระเพลา สง่างามองอาจมาก  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจา้สิริก์ิพระบรมราชินีนารถ 
เสด็จมาเปิดอนุสาวรีย ์เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2505  (สุรีย ์ไวยกุฬา, 2549, น.80-81) 
 

 
 

ภาพท่ี 1.2  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
ยุครัตนโกสินทร์ 
 สมัยรัชกาลที ่1 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์    
ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๓๒๕  ในขณะนั้นบา้นเมืองยงัไม่มีความเขม้แข็งพอ เพราะพม่าไดส่้งกองทพัใหญ่
มาตีกรุงรัตนโกสินทร์หลายคร้ัง  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง                  
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มีพระราชด าริว่า ไม่มีก าลงัทหารพอท่ีจะป้องกนัเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือได ้ จึงทรง
รวบรวมก าลังพลเพื่อท าสงครามท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เพียงท่ีเดียว  และโปรดให้ร้ือท าลาย             
ป้อมปราการ ก าแพงเมือง และปราสาทราชมณเฑียรในพระราชวงัจนัทน์เสียส้ิน เพื่อมิให้พม่าขา้ศึก      
ใช้ เ ป็นฐานท่ีมั่นส้องสุมก าลังผู ้คนและเตรียมเสบียงอาหาร พร้อมท่ีจะท าสงคราม กับ                  
กรุงรัตนโกสินทร์ได้อีก  พระราชวงัจันทน์จึงถูกท าลายได้รับความเสียหายอย่างหนัก และ             
ไดถู้กทอดทิ้งใหร้กร้าง เหลือแต่เพียงช่ือเท่านั้น 

เมืองพิษณุโลกสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 24 มีฐานะเป็นเมืองเอก
ของหัวเมืองฝ่ายเหนือ มีศึกกับพม่าในสมัยรัชกาลท่ี 1 คือสงคราม 9 ทัพเกิดข้ึนหลังจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนาราชวงศ์จกัรีแล้ว  ทางฝ่ายเมืองพม่า   
พระเจ้าปดุงแห่งราชวงศ์อลองพญา  ได้ทรงปราบหัวเมืองมอญและเมืองอ่ืน ๆในปีพ.ศ. 2328 
สงครามน้ีนับเป็นสงครามแรกและสงครามท่ีใหญ่ท่ีสุดในสมยักรุงรัตนโกสินทร์  กองทพัไทย
สามารถปราบกองทพัพม่าจนไดช้ยัชนะอยา่งเด็ดขาด  ท าให้การสงครามระหวา่งไทยกบัพม่าลดลง
อยา่งมาก  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกลา้ใหท้หารเมืองพิษณุโลก
และทหารหัวเมืองฝ่ายเหนือ พร้อมกับชาวเมืองต่าง ๆ  ท่ีอพยพมากับกองทัพกรุงศรีอยุธยา          
เพื่อตั้งรับศึกพม่าท่ีเมืองนครสวรรค ์ไดก้ลบัไปบูรณะเมืองพิษณุโลกและหวัเมืองฝ่ายเหนือข้ึนใหม่  
โดยให้มีเจา้เมืองปกครองตามเดิม (ส านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม, 
2564) 
  หลงับา้นเมืองสงบจากศึกสงครามกบัพม่าแลว้  เมืองพิษณุโลกจึงไดฟ้ื้นตวัข้ึนมาเป็นล าดบั
มีการสร้างบ้านแปงเมืองจากหมู่บ้านเป็นชุมชนใหญ่  ผูค้นจากท่ีต่าง ๆ หลายเช้ือชาติเข้ามา            
ตั้งถ่ินฐานท ามาหากิน จนกล่าวได้ว่าเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์     
สูงมากเมืองหน่ึง  

หลังทศวรรษแห่งการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบสมบูราณาสิทธิราชย์แล้วเมือง
พิษณุโลกอยู่ในฐานะจงัหวดัทางภาคเหนือท่ียงัคงความส าคญัและยงัถือว่าเป็นจงัหวดัท่ีเป็นประตู   
สู่ภาคเหนือ  อีกทั้งยงัมีท่ีตั้งของหน่วยงานทหารท่ีส าคญัและยงัเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคญัจนถึง
ปัจจุบนั ท่ีถือเป็นเส้นทางทางเศรษฐกิจและคมนาคมระหวา่งประเทศในแถบส่ีแยกอินโดจีน 
 สมัยรัชกาลที ่5 
 หลงัจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ไดเ้สด็จประพาสหวัเมืองฝ่ายเหนือแลว้ 
ทรงมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานแด่สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ  
เล่าถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองพิษณุโลก  และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นวา่  เมืองพิษณุโลกเป็นเมือง 
ท่ีอุดมสมบูรณ์ดี มีร่องรอยของสถาปัตยกรรมเก่าแก่  มีผงัเมืองสมเป็นเมืองใหญ่มาแต่โบราณ  
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ไดป้ฏิรูปการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล 
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ก็ไดท้ดลองจดัตั้งมณฑลพิษณุโลกเป็นคร้ังแรก  ท าให้การปกครองและการพฒันาท าไดท้ัว่ถึงและ
รวดเร็วข้ึน 
 พิษณุโลกเมืองทหาร  เน่ืองจากพิษณุโลกเป็นเมืองท่ีตั้งอยูช่ายแดน หลงัจากเกิดกรณีพิพาท
กบัฝร่ังเศสท่ีเขา้ไปมีอิทธิพลในประเทศลาว  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงแลเห็น
ความส าคญัท่ีจะพฒันาหน่วยทหารให้ทนัสมยั และป้องกนัภยัจากการคุกคามดา้นความมัน่คงได้
อย่างทันท่วงที  จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ งกองบัญชาการทหารบกข้ึนในมณฑลพิษณุโลก           
เพื่อรักษาความปลอดภยั และดูแลทุกขสุ์ขของประชาชน 
 ต่อมาก็ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหาร และมณฑลพิษณุโลกได้ใช้
พระราชบญัญติัน้ีเป็นมณฑลแรก  ถือได้ว่าเป็นเมืองแรกของไทย ท่ีมีทหารเกณฑ์เพื่อป้องกัน
ประเทศชาติแทนการเขา้เวรแบบโบราณ  ปัจจุบนัจงัหวดัพิษณุโลกเป็นท่ีตั้งของกองบญัชาการ 
กองทพัภาคท่ี 3  รับผดิชอบความมัน่คงของภาคเหนือทั้งหมด 

สมัยรัชกาลที ่6 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรม        
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ไดเ้สด็จประพาสเมืองก าแพงเพชร เมืองสุโขทยั เมืองสวรรคโลก
เมืองอุตรดิตถ์ และเมืองพิษณุโลก  ทรงตรวจตราโบราณวตัถุสถานตามเมืองเหล่าน้ีอย่างถ่ีถ้วน       
ได้ทรงมีพระบรมราชโองการต่าง ๆ และได้ทรงรวบรวมบนัทึกต่าง ๆ เป็นพระราชนิพนธ์เร่ือง  
เท่ียวเมืองพระร่วงและโปรดให้พิมพค์ร้ังแรกเม่ือพ.ศ. 2451 โดยเป็นบทพระราชนิพนธ์ท่ีให้ความรู้ 
ในเร่ืองของสภาพภูมิศาสตร์ของหัวเมืองทางเหนือในสมยัรัชกาลท่ี 5 อย่างละเอียด เขา้ใจไดง่้าย  
และใหค้วามรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางเก่ียวกบัเมืองโบราณของหวัเมืองฝ่ายเหนือ 
 สมัยรัชกาลที ่7 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จระทบัในวิหาร        
พระพุทธชินราช วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ  ทรงบูชาสมโภชพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์  และ
ได้ทอดพระเนตรสถานท่ีต่าง ๆ ในบริเวณรอบวดัพระศรีรัตนมหาธาตุฯ วดัราชบูรณะ และ            
วดัจุฬามณี 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ เสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือคร้ังน้ี  ได้ถวายตรานพรัตน์
ราชวราภรณ์  อนัเป็นเคร่ืองราชอิสริยยศสูงสุดแด่พระพุทธชินราช  ซ่ึงนบัไดว้า่ไม่เคยมีพระพุทธรูป
องคใ์ดไดรั้บเคร่ืองสักการะจากพระมหากษตัริยม์ากพระองคแ์ละเป็นชั้นสูงสุดถึงเพียงน้ี 
 สมัยรัชกาลที ่8 
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร 
รัชกาลท่ี 8  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงพระนิพนธ์พระราช 
ประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อเตรียมไวทู้ลเกลา้ฯ  ถวายทอดพระเนตร  แต่เสด็จสวรรคต
เสียก่อน  ต่อมา ม.จ. พนูพิศมยั  ดิสกุล  พระธิดาในสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ไดน้ าข้ึน 



7 

ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ             
ให้จัดพิมพ์พระราชทานในงานพระเมรุ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล           
พระอฐัมรามาธิบดินทร  เม่ือพุทธศกัราช 2493 (ราศี บุรุษรัตนพนัธ์,  ม.ป.ป., น.148 ) 
 สมัยรัชกาลที ่9 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินมาจงัหวดัพิษณุโลก เม่ือวนัท่ี 27-28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2501  เพื่อบวงสรวง 
สักการะเทพารักษ ์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอดีตมหาราช ณ ศาลเทพารักษ ์  
พระราชวังจันทน์   และเสด็จพระราชด า เ นินเ ป็นองค์ประธานในพระราชพิ ธีสมโภช  
พระพุทธชินราช   
 วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2505 เสด็จพระราชด าเนินมาจังหวดัพิษณุโลก เพื่อทรงเป็น         
องค์ประธานในพิธี เปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเสด็จพระราชด าเนินไปยงัว ัด             
พระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร  เพื่อสักการะพระพุทธชินราช  หลงัจากนั้นทั้งสองพระองคแ์ละ
พระบรมวงศานุวงศก์็ไดเ้สด็จมายงัเมืองพิษณุโลก เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ และเสด็จ
มานมสัการพระพุทธชินราชอีกหลายคร้ังดว้ยกนั (รัตติยา ไชยวงศ,์  ม.ป.ป., น.48) 
 สมัยรัชกาลที ่10 
  เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี    
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดาพชัรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี  เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี              
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษแ์ละทรงเปิดอาคารท่ีท าการศาลจงัหวดัพิษณุโลก ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายเริงศักด์ิ               
วริิยะชยัวงศ ์อธิบดีผูพ้ิพากษาภาค 6   นายพงษเ์ดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการส านกังานศาลยุติธรรม 
นายวิทยา วีรชัยพงษ์ ผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาลจงัหวดัพิษณุโลก พร้อมด้วยขา้ราชการฝ่ายตุลาการ    
ศาลยติุธรรม ขา้ราชการในพื้นท่ี และเหล่าพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ  (ศาลจงัหวดัพิษณุโลก, 2564).   
 
สรุป 
 จากหลกัฐานทางโบราณคดี พงศาวดาร และบนัทึกต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงเมืองพิษณุโลก  เป็น 
หลกัฐานท่ีแสดงวา่  มีผูค้นเขา้มาอยูอ่าศยัในเมืองพิษณุโลกตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์  และเร่ิม 
การสร้างบ้านแปงเมืองมาตั้ งแต่สมัยสุโขทัย และพฒันามาเป็นเมืองพิษณุโลกในสมยัอยุธยา         
ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ในอดีตเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหลวง  เมืองราชธานีทางฝ่ายเหนือ  เมือง
ลูกหลวง  เมืองเอก และเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสยาม  จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิรูป     
การปกครองใหม่ เป็นแบบเทศาภิบาล  เมืองพิษณุโลกจึงเป็นท่ีตั้งของมณฑลพิษณุโลก  ต่อมา
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ภายหลังจึงได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  และแบ่งเขตท้องท่ีใหม่เป็นจงัหวดั
พิษณุโลก  โดยมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอวงัทอง อ าเภอ  
บางระก า อ าเภอบางกระทุ่ม  อ าเภอพรหมพิราม  อ าเภอนครไทย  อ าเภอชาติตระการ อ าเภอ          
วดัโบสถ ์ และอ าเภอเนินมะปราง  เมืองพิษณุโลกจึงมีความส าคญัในฐานะเมืองหลกัของภาคเหนือ
ตอนล่าง  และเป็นศูนย์กลางของความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  โดยเฉพาะการท่องเท่ียว           
ทางธรรมชาติ และมีโบราณสถานคือ อุทยานประวติัศาสตร์พระราชวงัจันทน์ ซ่ึงเป็นมรดก         
(ฤทางวฒันธรรมท่ีส าคญัยิง่แห่งหน่ึง  รวมถึงศิลปวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
แหล่งสารสนเทศ 

  
แหล่งสารสนเทศ  (Information Sources)  คือ  สถานท่ีรวมของความรู้ต่าง ๆ ซ่ึงบุคคล

ทัว่ไปสามารถเขา้ใช้ได้เม่ือมีความตอ้งการ โดยหน่วยงานเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์ในการน าเสนอ
สารสนเทศทุกรูปแบบ  ให้นกัศึกษาและผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาหาความรู้ เช่น การน าเสนอสารสนเทศ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  สารสนเทศส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ สารสนเทศทางประวติัศาสตร์ และความเช่ือ   
ซ่ึงจงัหวดัพิษณุโลกเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีแหล่งสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ  ทั้ งยงัเป็นแหล่ง         
ท่ี เก็บสะสมประวัติศาสตร์ ซ่ึ งแสดงให้ เ ห็น ถึงความพร้อมใจในการดูแล รักษามรดก                      
ทางศิลปวฒันธรรมของชาติให้สืบทอดต่อไปยงัอนุชนรุ่นหลงั  แหล่งสารสนเทศส าคญัในจงัหวดั
พิษณุโลกท่ีควรกล่าวถึง มีดงัน้ี 

  
อุทยานประวตัิศาสตร์พระราชวงัจันทน์ 

จังหวัดพิษณุโลกมีโครงการท่ีจะจัดตั้ ง อุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์                 
ข้ึนในบริเวณพระราชวงัจนัทน์เดิม และบริเวณพื้นท่ี ๆ เป็นโบราณสถานใกล้เคียง เป็นอุทยาน
ประวติัศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก 

พระราชวงัจนัทน์   เป็นพระราชวงัท่ีพระมหากษตัริย์ได้โปรดให้สร้างข้ึน  เพื่อเป็น             
ท่ีประทับและเสด็จว่าราชการมาตั้ งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทัย   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ               
พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ได้มีการค้นพบพระราชวงัจนัทน์ เม่ือเจา้ฟ้ากรมพระยา       
นริศรานุวดัติวงศ์ไดเ้สด็จไปเมืองพิษณุโลก  เพื่อท าการหล่อพระพุทธชินราชจ าลอง และเตรียม   
การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จึงไดพ้บพระราชวงัจนัทน์ เจา้ฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวดัติวงศ ์ ทรงรับสั่งใหข้นุศรีเทพบาลท าการส ารวจรังวดั และท าแผนผงัประกอบเพื่อถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงไดเ้สด็จทอดพระเนตรพระราชวงัจนัทน์ดว้ย  

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในระหวา่งการก่อสร้างโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  คนงานไดขุ้ดหลุม
เสาจึงได้พบซากอิฐเป็นแนวก าแพง  จงัหวดัพิษณุโลกจึงได้แจง้ให้หน่วยศิลปากรมาตรวจสอบ 
หน่วยศิลปากรไดส้ ารวจพบก าแพงพระราชวงัจนัทน์ชั้นนอก ประตูพระราชวงัจนัทน์ และทิมดาบ 
พบก าแพงพระราชวงัจันทน์ชั้นใน  และเนินฐานพระราชวงัจันทน์ ในบริเวณสนามโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม  กรมศิลปากรจึงได้ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน และก าหนด            
เขตพระราชวงัจันทน์  ให้ครอบคลุมพื้นท่ีใกล้เคียง  เม่ือมีการยา้ยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ออกไป   ตั้งท่ีต าบลท่าทองแลว้ กรมศิลปากรมีโครงการจะบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวงัจนัทน์ และ
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บริเวณใกลเ้คียงให้เป็นอุทยานประวติัศาสตร์พระราชวงัจนัทน์ต่อไป (พระมหาธนศกัด์ิ จินตกวี, 
ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น. 102) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 พระราชวงัจนัทน์ 
ท่ีมา : ศูนยป์ระวติัศาสตร์พระราชวงัจนัทน์ (2564) 

 
ศูนย์ประวตัิศาสตร์พระราชวงัจันทน์ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2  ศูนยป์ระวติัศาสตร์พระราชวงัจนัทน์ 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศุล (2563) 

 
              พระราชวงัจนัทน์ เป็นแหล่งสารสนเทศทางดา้นประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเป็นพระราชวงั
โบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าน่านฝ่ังตะวนัตก ตรงขา้มวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ  มีประวติัความเป็นมา     
อย่างยาวนาน สันนิษฐานว่าก่อนสมยัสุโขทยั  พระราชวงัน้ีเป็นสถานท่ีเสด็จพระราชสมภพของ
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซ่ึงเป็นมหาวีรกษตัริย์นักรบ  อีกทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระองค ์      
เม่ือทรงด ารงต าแหน่งอุปราช โดยในขณะนั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านส าคญัของ
กรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานพร้อมทั้ งประกาศขอบเขตท่ีดิน
โบราณสถาน เม่ือ พ.ศ.2537  โดยมีสถานท่ีส าคญัในบริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัจนัทน์ ไดแ้ก่ 
   ศูนยป์ระวติัศาสตร์พระราชวงัจนัทร์ ตั้งอยูท่ี่ถนนวงัจนัทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
เปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดวนัจนัทร์ 
 ในส่วนจดัแสดงไดแ้บ่งเป็นหอ้งต่าง ๆ อาทิเช่น  

1.พิษณุโลกเมืองส าคญัสองฝ่ังแม่น ้ าน่าน แสดงภาพรวมของจงัหวดัพิษณุโลก ทั้งลกัษณะ
ทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ และขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดั 

2. บันทึกประวัติศาสตร์ 9 ศตวรรษเมืองพิษณุโลก  เป็นการแสดงเ ร่ืองราวของ                
เมืองพิษณุโลกในระยะ 900 ปีท่ีผ่านมา  ตั้งแต่ก าเนิดเมืองสองแควจนถึงปัจจุบนั  โดยเทียบเคียง
ระยะเวลากบัเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์โลก 

3. ศิลปกรรมและงานช่างหลวง   แสดงเร่ืองราวทางด้านศิลปกรรมช้ินเอกของเมือง
พิษณุโลก เช่น พระพุทธชินราช ประติมากรรมพระอฏัฐารสขนาดยอ่ส่วน และ โบราณสถานส าคญั
ของเมืองพิษณุโลก เช่นวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และวดัส าคญั 3 วดั ไดแ้ก่วดัวิหารอง วดัศรีสุคต 
และ วดัโพธ์ิทอง และยงัมีการจ าลองโบราณวตัถุช้ินส าคญัไวด้ว้ย 

4. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากเจา้ฟ้าพระองคน์อ้ยแห่งวงัจนัทน์ สู่มหาวีรบุรุษของชาติ
ไทย  แสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความ  
เป็นวีรบุรุษผูย้ิ่งใหญ่ มีการจ าลองพระมาลาเบ่ียง  พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง  พระแสงดาบ      
คาบค่าย  และพระแสงของ้าวแสนพลพ่าย  ส่วนส าคญัท่ีสุดคือพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช และนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรีกรรมการรบคร้ังส าคญัของพระองคอ์ยูโ่ดยรอบ (องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัพิษณุโลก, 2564) 
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ภาพท่ี 2.3 พระแสงทวน และ พระแสงของา้วแสนพลพา่ย 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4 พระมาลาเบ่ียง และเขน 
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ภาพท่ี 2.5 พระแสงดาบคาบค่าย 
ท่ีมา : ศูนยป์ระวติัศาสตร์พระราชวงัจนัทน์ (2563) 

  
พระราชวงัจันทน์ 
 โบราณสถานพระราชวงัจนัทน์ จงัหวดัพิษณุโลก  อนัเป็นสถานท่ีประทบัขององค์ 
พระมหากษตัริยห์ลายพระองค์ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จพระราชสมภพท่ีพระราชวงั
แห่งน้ี  นับเป็นมรดกทางว ัฒนธรรมท่ีส าคัญยิ่งแห่งหน่ึงของประเทศไทย  โบราณสถาน              
เป็นหลกัฐานทางกายภาพท่ีสัมผสัได ้แสดงถึงประวติัอนัรุ่งโรจน์และยาวนานของเมืองพิษณุโลก  
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจใหก้บัคนในทอ้งถ่ิน  เป็นแหล่งเรียนรู้ของผูค้นทุกระดบั  
รวมทั้งจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองพิษณุโลก (พิเศษ  
เจียจนัทร์พงศ ์(บก.), ม.ป.ป., น.9) 
 เมืองพิษณุโลก เคยมีความส าคัญเท่าราชธานีในรัชกาลพระเจ้าลิไทแห่งกรุงสุโขทัย         
เป็นเมืองส าคญัศูนยก์ลางอ านาจทางการเมือง การปกครองต่อมาจนถึงสมยัอยุธยา  หลกัฐานส าคญั
ท่ีปรากฏในปัจจุบนัคือ พระราชวงัจนัทน์ ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าน่าน เป็นสถานท่ี
ประทบัของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สถานท่ีเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช และสถานท่ีประทบัขณะทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราชของกรุงศรีอยุธยา    
ก่อนจะเสด็จลงไปครองราชยส์มบติัท่ีกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2101  ความส าคญัของพระราชวงั
จนัทน์คงลดถอยลงเป็นล าดบัหลงัจากนั้น  อาจเป็นท่ีประทบัชัว่คราวของเจา้นายจากกรุงศรีอยุธยา
เม่ือเสด็จผา่น หรือเป็นท่ีพ  านกัของเจา้เมืองในสมยัต่อมา  รวมถึงเป็นท่ีท าการชัว่คราวของเจา้นาย 
ขุนนาง  อดีตพระราชวงักลายเป็นสถานท่ีรกร้างอยู่ในป่าพง  ต่อมาราว พ.ศ. 2474  จึงมีงาน        
ปรับพื้นท่ีคร้ังใหญ่เพื่อก่อสร้างสถานท่ีราชกาลและชุมชนใหม่ทบับนพื้นท่ีพระราชวงัร้าง  ต่อมา
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กรมศิลปากรได้เขา้มาบูรณะ-ขุดแต่งในพื้นท่ีดงักล่าว โดยระบุว่ามีการสร้างทบัซ้อนคร้ังส าคญั        
3 คร้ัง  คร้ังสุดทา้ยเช่ือวา่ตรงกบัสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  (สันติ เล็กสุขมุ, ม.ป.ป., น.14-15) 

บริเวณโดยรอบพระราชวงัจนัทน์ มีการพบร่องรอยของวดัโบราณท่ีส าคญัอีก ๓ วดั คือ    
วดัศรีสุคต วดัโพธ์ิทอง และวดัวิหารทอง ซ่ึงสันนิษฐานว่ามีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพระราชวงั
จนัทน์ เน่ืองจากตั้งอยู่ติดกับพื้นท่ีพระราชวงั โดยเฉพาะวดัวิหารทองซ่ึงมีทางเดินเช่ือมต่อกับ
พระราชวงัจนัทน์ทางดา้นทิศใต ้                 

 
             1.วดัศรีสุคต 2.วดัวหิารทอง 2. 3. วดัโพธ์ิทอง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 แผนผงับริเวณพระราชวงัจนัทน์และวดัส าคญัโดยรอบ 
ท่ีมา : ศูนยป์ระวติัศาสตร์พระราชวงัจนัทน์ (2563) 

 
กรมศิลปากรไดเ้ขา้มาบูรณะพระราชวงัจนัทน์และวดัส าคญัทั้ง ๓ แห่งแลว้  และไดจ้ดัท า 

รูปแบบ สันนิษฐานจากซากโบราณสถานท่ีเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย ผสมผสานด้วยข้อมูลอ่ืน ๆ          
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูลผงัโบราณสถานของกรมศิลปากรเอง   เพื่อจินตนาการถึงรูปแบบสันนิษฐาน
ของอาคารโบราณสถานต่าง ๆ โดยมีว ัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อกระตุ้นให้เ กิดการเรียนรู้                 
ดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจากร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดี และการเทียบเคียงเช่ือมโยง
กบัโบราณสถานในยคุสมยัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิษณุโลก, 2564) 
 
 
 

3 

3 

3  
3 

2 

1 
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ส านักศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม 
 ส านักศิลปะและวฒันธรรม ตั้ งอยู่เลขท่ี 66 ถนนวงัจันทน์ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัพิษณุโลก   เร่ิมก่อตั้งเป็นหน่วยงานเพื่อสนบัสนุนวิชาการตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู 
โดยมีช่ือแรกตั้งคือ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม ในปี พ.ศ.2548 เปล่ียนช่ือเป็นส านกัศิลปะและวฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ส านกัศิลปะและวฒันธรรมมีบทบาทเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลยัและองคก์รเครือข่าย
ทางวฒันธรรมกบักระทรวงวฒันธรรม ในฐานะเป็นศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัพิษณุโลกกบักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวดัพิษณุโลก โดยตั้ งอยู่ท่ีอาคาร 2 ชั้ น ปัจจุบันอาคารชั้ น 1 เป็นท่ีตั้ ง
พิพิธภณัฑ์เมืองพิษณุโลก  อาคารชั้น 2 เป็นท่ีตั้งศูนยว์ฒันธรรมและการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนล่าง 
 ส านกัศิลปะและวฒันธรรมไดจ้ดัท าศูนยจ์ดัแสดงในลกัษณะของพิพิธภณัฑ์เมืองพิษณุโลก 
และเร่ิมเปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 ซ่ึงพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจะเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีส าคญั 
ก็คือ จะจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ พฒันาการและเอกลกัษณ์ของจงัหวดัพิษณุโลก 
โดยพื้นท่ีภายในไดแ้บ่งออกเป็นหอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 

ห้องแนะน าจังหวัด น า เสนอข้อมูลของจังหวัดพิษณุโลก โดยรวมทั้ งข้อมูลพื้นท่ี              
ทางภูมิศาสตร์ ชาติพนัธ์ุ สถานท่ีส าคญั สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัพร้อมแบบจ าลองบริเวณเมือง
พิษณุโลก ก าแพงเมืองเก่า โบราณสถานและวดิีทศัน์ประกอบขอ้มูล  

ห้องปฐมสมัยสุโขทัย ประวติัเมืองพิษณุโลก (สองแคว) ในสมัยสุโขทัยคร้ังพ่อขุน            
ศรีอินทราทิตย ์ก่อสร้างเมือง จนถึงสมยัพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไท) ได้เสด็จมาครองเมือง
พิษณุโลกเป็นเวลา 7 ปี ในสมยัน้ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวฒันธรรมและการศาสนา    
เป็นอยา่งมาก  
 หอ้งใตเ้งาอยธุยา ในสมยักรุงศีรอยธุยาเมืองพิษณุโลกมีบทบาทส าคญัหลายสถานะทั้งด ารง
ฐานะเป็นเมืองราชธานีของกรุงศรีอยธุยาในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถยาวนานถึง 25 ปีและ
เป็นสถานท่ีพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและพระสุพรรณ
กลัยา อีกทั้งเป็นเมืองหนา้ด่านท่ีตั้งทพัรบศึกพม่าอยา่งกลา้หาญ ในคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา
เม่ือ พ.ศ. 2310  

ห้องร่มพระบารมีมหาจกัรีวงศ์ หลงัจากกองทพัของพระเจา้กรุงธนบุรี ได้กอบกู้เอกราช
และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี เมืองพิษณุโลกได้กลับคืนฟ้ืนเป็นเมืองอีกคร้ัง คร้ันเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สถาปนาราชวงศ์จักรีแล้ว ก็ได้โปรดฯให้ฟ้ืนฟู            
เมืองพิษณุโลกข้ึนใหม่ ภายหลงัจากเสร็จศึกสงครามกบัพม่าในคราวสงครามเกา้ทพั  เมืองพิษณุโลก     
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จึงได้เจริญเติบโตและเป็นปึกแผ่นอย่างมัน่คงมาจนตลอดสมยัได้ร่มฉัตรราชวงศ์จกัรีตราบจน
รัชกาลปัจจุบนั  

ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก ห้องจัดแสดง น้ีแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก             
แสดงเอกลกัษณ์ของเมืองพิษณุโลก ด้านศิลปวฒันธรรมดนตรี การละเล่น สถาปัตยกรรม และ    
ส่วนท่ี 2 จดัแสดงเคร่ืองดนตรีและวีดิทศัน์เก่ียวกบัดนตรีมงัคละและการฟ้อนร า  (มิวเซียมไทย
แลนด,์ ม.ป.ป.; ส านกัศิลปะและวฒันธรรม, ม.ป.ป.) 
 
พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านจ่าทว ี
 

 
 

ภาพท่ี 2.7  พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นจ่าทวี 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2563) 

 
 พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑ์พื้นบา้น เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีใช้จดัแสดงวตัถุส่ิงของ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตในทอ้งถ่ิน  ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยจงัหวดัพิษณุโลก  
มีพิพิธภณัฑ์หลายแห่งท่ีโดดเด่น ท่ีจะไดก้ล่าวถึงคือ พิพิธภณัฑ์พื้นบา้นจ่าทวี ผูก่้อตั้งคือ จสอ.ดร.
ทวี บูรณเขตต์ ปูชนียบุคคลของจงัหวดัพิษณุโลก  พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีตั้งอยู่เลขท่ี ๒๖/๑๓๘ ถนน        
วิสุทธิกษตัริย ์อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เป็นพิพิธภณัฑ์ของชาวบา้นแท้ๆ  แห่งแรกในจงัหวดั
พิษณุโลก ท่ีไดถ่้ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้น และสืบสานมรดกทางวฒันธรรมของชาวพิษณุโลก และ
ในเขตภาคเหนือตอนล่างไวไ้ม่ให้สูญหาย  พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมศิลปะและ
หัตถกรรมพื้นบ้านท่ีเป็นขา้วของเคร่ืองใช้ในการด ารงชีพตั้งแต่ช้ินเล็กจนถึงช้ินใหญ่ๆ  ทั้งของ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนบัหม่ืนช้ิน  โดยจดัแสดงวตัถุส่ิงของ  
ไว้ เป็นหมวดหมู่  มีการอธิบายเน้ือหาสาระของวัตถุทุกช้ินแก่ผู ้เข้าชม เช่น เคร่ืองจักสาน 
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เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในครัวเรือนตั้ งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เคร่ืองใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจบัสัตวแ์ละเคร่ืองเป่าเรียกสัตว ์เคร่ืองดนตรีและ เคร่ือง
นนัทนาการ และอุปกรณ์การละเล่นต่าง ๆ ของเด็ก นอกจากจดัแสดงทางวตัถุแลว้ พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี 
ยงัจ  าลองวิถีชีวิตของคนไทยแต่โบราณ เช่น การอยูไ่ฟหลงัคลอดลูก  เรือนไทยในชนบท ครัวไทย
สมยัก่อน และจดัแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายลาวโซ่ง ท่ีอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดั
พิษณุโลกอีกด้วย  การมองเห็นคุณค่าของพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยท่ีจะสูญหายไปพร้อมกับ      
การเปล่ียนแปลงของสังคมท าให้ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
โบราณวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้พื้นบ้านเหล่าน้ีมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี โดยบางอย่างได้มาจาก      
การบริจาคของชาวบ้าน ส่วนใหญ่ซ้ือมาด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง และบางอย่างให้ชาวบ้าน           
ท  าเลียนแบบมาเก็บไว ้จนท าให้ส่ิงของท่ีมีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีมีนบัหม่ืนๆ ช้ิน การจดัมีลกัษณะ
เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง พิพิธภณัฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จึงเป็นเสมือนแหล่ง
วทิยาการพื้นบา้นท่ีรวบรวมวถีิชีวติของคนไทยสมยัโบราณ ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง  อีกทั้ง
ยงัไดรั้บรางวลัยอดเยีย่มอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประเภทหน่วยงานส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว
จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  ดงันั้นพิพิธภณัฑ์พื้นบา้น
จ่าทวี จึงเป็นเสมือนแหล่งวิทยาการพื้นบา้น แหล่งรวบรวมความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตของคนไทย       
ในสมยัโบราณ และเป็นแหล่งสืบสานมรดกทางวฒันธรรมของไทย (พระมหาธนศกัด์ิ จินตกวี,   
ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น.174-175 ; ทิพยสุ์ดา นยัทรัพย ์และเสน่ห่ บุญรักษ์
, 2538, น. 62) 
 
พพิธิภัณฑ์ผ้า 

 
 

ภาพท่ี 2.8  พิพิธภณัฑผ์า้ 
ท่ีมา : กองส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยันเรศวร (2564) 
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 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การทอผา้ในสังคมการเกษตรจึงนบัวา่เป็นหตัถกรรม
อยา่งหน่ึง ซ่ึงแสดงถึงลกัษณะของการสั่งสมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาตั้งแต่สมยัโบราณ  โดยมี
หลกัฐานจากจดหมายเหตุและพงศาวดารสมยักรุงสุโขทยั  กรุงศรีอยุธยา และ กรุงรัตนโกสินทร์       
ท่ีแสดงถึงการทอผา้เพื่อใช้สอยภายในครอบครัว โดยการถ่ายทอดวิธีการทอผา้ให้แก่สมาชิก           
ท่ีเป็นเพศหญิง  ผา้ทอไทยจึงนับไดว้่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทย ท่ีน า ‚ฝ้าย‛ ผลผลิต   
ทางการเกษตรของประเทศ  มาผลิตเป็นผ้าทอลวดลายต่าง ๆ มีเสน่ห์ในตัวเอง ส่ือถึงความ           
เป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถ่ินในแต่ละภาค  นับว่าเป็นภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดเป็นมรดก        
ทางวฒันธรรม  และมีการพฒันาการทอผา้ตามวตัถุดิบ รูปแบบ เทคนิคการยอ้มสี การออกแบบ
ลวดลาย และยงัมีความแตกต่างกนัตามความตอ้งการใช้สอยในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มชนต่าง ๆ     
ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย เช่น ข่า กระโส้ กระเลิง ส่วย  ผา้ทอในเมืองไทยจึงแสดงถึงศิลปะ          
ภูมิปัญญาของชุมชน ซ่ึงแบ่งประเภทของผา้ทอไดเ้ป็นสองประเภท ตามวตัถุดิบในการทอ ไดแ้ก่ 
ฝ้ายและไหม  และกรรมวิธีในการทอ ซ่ึงมีช่ือเรียกต่างกนัออกไปตามลวดลายท่ีเกิดจากการทอ      
บนผนืผา้ (คลงัเอกสารสาธารณะ, 2552 ) 
 

 

 

ภาพท่ี 2.9  ผา้ทอประเภทต่าง ๆ 
ท่ีมา : กองส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยันเรศวร (2564) 

 
ตวัอยา่งผา้ทอประเภทต่าง ๆ 
1.ผา้ปกหวันาค :  ใชใ้นพิธีบวชนาค 
2.ผา้ห่อคมัภีร์ :  ใชห่้อคมัภีร์ใบลาน เพื่อป้องกนัแมลงและหนู 
3.ผา้ปูอาสนะ :   ใชส้ าหรับใหพ้ระสงฆร์องนัง่ 
4.ผา้ม่านกั้นผนงั :   ใชก้ั้นผนงัดา้นหลงัของพระสงฆใ์นงานบุญ  
5.ผา้ตุง  :   ใชถ้วายวดัในประเพณีสงกรานต ์
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      มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล็งเห็นความส าคัญของการสานต่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถ่ิน     
ดา้น  ผา้ทอท่ีนบัวนัจะเลือนหายไปตามกาลเวลา จึงไดมี้การริเร่ิมรวบรวมผลิตภณัฑ์จากผา้ประเภท
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษใ์หค้งไวซ่ึ้งภูมิปัญญาชาวบา้น และไดร่้วมกบัโครงการ ‚ร้านจิตรลดา‛ 
ซ่ึงเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 
จดัตั้ง ‚พิพิธภณัฑ์ผา้‛ มหาวิทยาลยันเรศวร โดยจดัแสดงผา้ฝ้าย และผลิตภณัฑ์จากโครงการ และ    
มีการจดัแสดงฉลองพระองค์ใน สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ พระราชทานแก่มหาวทิยาลยันเรศวร มาจนถึงทุกวนัน้ี 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.10   ฉลองพระองคส์มเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 
ท่ีมา :  กองส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยันเรศวร (2564) 
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นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงผา้และวถีิชีวติของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ท่ีมีการอพยพเขา้มาและ
มีอยู่เดิมในเขตภาคเหนือ  ผา้โบราณท่ีมีการน ามาใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ อาทิ กลุ่มไทคร่ัง ซ่ึงเป็น  
กลุ่มชนท่ีอพยพมาจากประเทศลาวเม่ือสมยัรัชกาลท่ี 3 นิทรรศการวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุ          
ใน 9 จังหวดัภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ผา้จิตรลดา และการรวบรวม
ผลิตภณัฑง์านฝีมือจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศมาจ าหน่ายภายในพิพิธภณัฑ ์

 
 

 

ภาพท่ี 2.11  เคร่ืองแต่งกายชาวไทคร่ัง 
ท่ีมา : กองส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยันเรศวร (2564) 

 
 

 

ภาพท่ี 2.12  เคร่ืองแต่งกายชาวไทด า 
ท่ีมา : กองส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยันเรศวร (2564) 

 
       ‚พิพิธภณัฑผ์า้‛  คือส่ิงท่ีสะทอ้นความมีเสน่ห์ เอกลกัษณ์ท่ีมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาวถีิชีวติ 
และแนวคิดต่าง ๆ ส่ือความหมายลงบนผนืผา้แต่กวา่ท่ีจะมาเป็นผนืผา้แต่ละผนืจุดเร่ิมตน้ของ 
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กระบวนการต่าง ๆ มหาวทิยาลยันเรศวร ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัการน าเสนอแหล่งความรู้ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัวิวฒันาการในการด ารงชีวิตของมนุษย ์(กองส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยั
นเรศวร, ม.ป.ป.) 
 
ไท-ยวน ตามรอยชุมชนบ้านไท-ยวน 
 ศูนย์อนุรักษ์วฒันธรรมไท-ยวน  พื้นท่ีของการเรียนรู้และสืบสานรูปแบบวิถีชีวิตของ     
ชาวไท-ยวน ท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของตนเองไวเ้ป็นอย่างดีให้ผูท่ี้สนใจได้เขา้มาสัมผสัความ
งดงามของภูมิปัญญาหลากหลายดา้น  (ศูนยอ์นุรักษว์ฒันธรรมไท-ยวน , ม.ป.ป.) ไดแ้ก่ 

1. ศูนยอ์นุรักษไ์ก่ชนเหลืองหางขาว  เรียนรู้แหล่งเพาะพนัธ์ไก่ชนท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นไก่ชน
ตามพงศาวดารสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซ่ึงไก่สายพนัธ์น้ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปว่า            
มีถ่ินก าเนิดอยูท่ี่จงัหวดัพิษณุโลก 

 

 
ภาพท่ี 2.13 ไก่ชนเหลืองหางขาว 

ท่ีมา : ศูนยอ์นุรักษว์ฒันธรรมไท-ยวน (ม.ป.ป.) 
 
 2. การทอผา้ของไท-ยวน  ผา้ทอไท-ยวนถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้น
ถึงอัตลักษณ์ ซ่ึงบ่งบอกถึงชาติพนัธ์และถ่ินก าเนิด ท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึง
ชาวบา้นในชุมชนไดร่้วมกนัอนุรักษอ์ตัลกัษณ์น้ีใหค้งอยูไ่วใ้ห้คนรุ่นหลงัไดแ้ก่ ผา้ซ่ินลายขวางและ
ผา้ซ่ินยกมุก 
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ภาพท่ี 2.14  การทอผา้ของไท-ยวน 
ท่ีมา : ศูนยอ์นุรักษว์ฒันธรรมไท-ยวน (ม.ป.ป.) 

 
 3.การลงเวชแทงหยวกกล้วย  การแทงฉลุหยวกให้เกิดลวดลายต่าง ๆ ส าหรับน าไปใช้
ประดบัตกแต่งในงานพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นงามมงคลและอปัมงคล  ดว้ยการน า  
กาบกลว้ยมาแกะสลกัให้เกิดเป็นลวดลายท่ีมีความสวยงาม และส่ือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนน าไป
ตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ 
 4.ประเพณีแห่นาคม้าไม้  ขบวนแห่มีแตรวง กลองยาว ขบวนฟ้อนร าของชาวไท-ยวน      
มา้จริง มา้ไม ้และววัเทียมเกวยีนใหน้าคนัง่  รวมทั้งมีขบวนผูถื้อบาตร ตาลปัตร และผา้ไตร  
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ภาพท่ี 2.15 มา้ไม ้
ท่ีมา : ศูนยอ์นุรักษว์ฒันธรรมไท-ยวน (ม.ป.ป.) 

 
 5. อาหารพื้นถ่ิน ไดแ้ก่ ผดัเผอืก ปราร้าทรงเคร่ือง และแกงหยวกกลว้ย 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.16 อาหารพื้นถ่ิน 
ท่ีมา : ศูนยอ์นุรักษว์ฒันธรรมไท-ยวน (ม.ป.ป.) 

 
แหล่งเตาเผาและเคร่ืองป้ันดินเผา  

เคร่ืองป้ันดินเผาหรือเซรามิกส์เขา้มามีบทบาทส าคญักบัมนุษยต์ั้งแต่อดีต  ทั้งการด ารงชีวติ  
พิธีกรรม ความเช่ือ บ่งบอกถึงความชาญฉลาดในการคิดคน้นวตักรรม  การพฒันาแนวความคิด     
ในการออกแบบและสร้างงานศิลปะ จนถึงปัจจุบนัน้ีอุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผายงัคงใชพ้ฒันา
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ประเทศทางดา้นต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง (ธนสิทธ์ิ จนัทะรี, 2552, น.7) และต่อเน่ืองเป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีส าคัญของไทย  การน าภูมิปัญญามาใช้ในการพฒันาท้องถ่ินจึงสามารถเสริมสร้าง       
ความเข้มแข็งให้กับการพฒันาประเทศได้เป็นอย่างดี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินจ าแนกได้หลายแบบ       
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ  เช่น ศิลปกรรมและโบราณคดี จัดเป็นประเภทหน่ึงของภูมิปัญญาท้องถ่ิน             
ท่ีหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึนเพื่อความงามท่ีให้คุณค่าทางจิตใจหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย  
รวมทั้งส่ิงต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึน  เพื่อส่ือสารทางความเช่ือของกลุ่มชน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรม โบราณคดี วฒันธรรมสถานหรือแหล่ง
วฒันธรรม (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2554, น. 3-41)  จงัหวดัพิษณุโลกเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  
ซ่ึงเป็น     ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาตั้งแต่สมยัโบราณ แหล่งท่ีส าคญัอยู่ท่ีวดัตาปะขาวหาย ต าบล  
หวัรอ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  จากการขุดคน้และส ารวจภาคสนามพบว่า วดัตาปะขาวหาย
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยพบเตาเคร่ืองป้ันดินเผาอยู่ใตดิ้นเป็นจ านวนมาก (ปราณี  
แจ่มขนุทียน, 2536, น.72) 

‘บ้านเตาไห’ เป็นชุมชนริมแม่น ้ าน่านท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมือง จ.พิษณุโลก พื้นท่ีแห่งน้ี                 
มีการคน้พบเตาเผาโบราณและเคร่ืองป้ันดินเผาอายุ 600 ปี และเคยเป็นชุมชนผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
ส่งออกท่ีส าคญัของเมือง  แต่เม่ือเวลาผ่านไป บา้นเตาไหคงเหลือเพียงแค่ช่ือ ไม่มีเตา และไม่มี
เคร่ืองป้ันดินเผา   จนถึงปี 2527 มีการขุดคน้แหล่งเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเตาไห บริเวณด้านหลงั      
วดัตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง ได้ค้นพบเตาเผาทรงประทุนขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐ และ              
พบโบราณวตัถุประเภท ไห ครก ชาม เศษภาชนะดินเผาเน้ือดินและเซรามิก ตกแต่งภาชนะโดย
วธีิการกดประทบั ขดูขีด ป้ันติด และมีหูหลอกตกแต่งบริเวณไหล่ภาชนะ 

คร้ังนั้นมีการน าเคร่ืองถว้ยท่ีขุดคน้พบไปวิเคราะห์หาอายุสมยัของเตาเผา ดว้ยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 2 วิธี คือ วิธีคาร์บอน-14 ก าหนดอายุไดร้าว พ.ศ. 1900-60 และวิธีการหาอายุ      
จากสัญญาณสนามแม่เหล็กโลก (Paleomagnetic) ก าหนดอายไุดร้าว พ.ศ. 1990 จึงสรุปไดว้า่ เตาเผา
แห่งน้ีน่าจะมีอายุประมาณ 600 ปี หรือสร้างข้ึนในสมยัสุโขทยัตอนปลาย ถึงกรุงศรีอยุธยาตอนตน้  
และยงัพบเตาเผาอยูใ่ตพ้ื้นดินบริเวณริมแม่น ้ าน่านกวา่ 100 เตา จึงเป็นหลกัฐานท่ีท าให้สันนิษฐาน
ไดว้า่ชุมชนบา้นเตาไหเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาขนาดใหญ่ของเมืองพิษณุโลก 

การคน้พบเตาเผาอายุ 600 ปีท่ีวดัตาปะขาวหายเหมือนเป็นการเปิดโลกโบราณคดีในชุมชน  
โดยในปี 2558 ไดมี้ความพยายามของคนกลุ่มหน่ึงลุกข้ึนมาฟ้ืนคืนชีวิตให้ส่ิงท่ีสูญหายไป  และ
ไดรั้บความช่วยเหลือจาก มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามท่ีมีโครงการเขา้ไปศึกษา ฟ้ืนฟู และผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเตาไห พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชนแบบจริงจงัดว้ยการตั้ง ‘วิสาหกิจ
ชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเตาไห’ มีการก่อสร้างสถานท่ีผลิตและร้านคา้ของกลุ่ม  อยูท่างดา้นหลงั
วดัตาปะขาวหาย ใกลก้บัโบราณสถานเตาเผาโบราณ ท าให้ปัจจุบนัชุมชนกลบัมาเป็นแหล่งผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภูมิปัญญาโบราณ 
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สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีประมาณ 25 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านสตรีและ            
เป็นผูสู้งอายุ  ซ่ึงทุกคนไม่มีความรู้เร่ืองเคร่ืองป้ันดินเผามาก่อน ต้องเร่ิมต้นเรียนรู้ทุกขั้นตอน          
อย่างต่อเน่ืองจากอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวตักรรม         
เซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้ งแต่ขั้นตอนเตรียมดิน ป้ัน เขียนลาย ขัดเก็บ
รายละเอียด เคลือบสี และกระบวนการเผา  จนสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาได้ดีในระดับหน่ึง สามารถท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย ส่วนเร่ืองเคร่ืองมือ อุปกรณ์ แม่พิมพ ์และเตาเผา 
ทางมหาวิทยาลยัเป็นผูจ้ดัหาให้  และหลังจากถ่ายทอดความรู้จนสมาชิกในกลุ่มสามารถลงมือ       
ท  าไดเ้องแลว้ ก็ยงัคอยเป็นพี่เล้ียง ให้ค  าปรึกษา  พร้อมกนันั้นยงัสร้างความย ัง่ยืนให้กลุ่มดว้ยการ   
พานักศึกษามาเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองป้ันดินเผา รวมถึงการช่วยประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั จนเป็น
แหล่งท่องเทียว เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจนถึงปัจจุบันเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านตาปะขาวหาย           
มีหลากหลายประเภท  ไม่ว่าเป็นไหรูปทรงโบราณ จาน ชาม แก้วกาแฟ แจกัน กระถาง และ
เคร่ืองประดบั กลายเป็นรายไดใ้ห้สมาชิก  และท่ีส าคญัท่ีสุดคือไดส้ร้างสังคมผูสู้งวยัท่ีดีในชุมชน 
และสร้างความภูมิใจให้กบัคนในชุมชนของบา้นเตาไห ไม่ให้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษหายไปจาก
บา้นตาปะขาวหายอีกต่อไป (กาญจนา อายวุฒัน์ธนชยั, 2564: สนิท ป่ินสกุล, 2561, น. 2)  

 

 
 

ภาพท่ี 2.17 เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเตาไห 
ท่ีมา : สุนนัท ์ลอ้สมทรัพย ์(2564) 

 
ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ 
 ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปในวงการศึกษา  ทั้งส าหรับนกับริหาร  และนกัวิชาการ              
ว่าห้องสมุดเป็นหัวใจและศูนยก์ลางของการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  เป็นองค์ประกอบ     
ท่ีส าคญัของการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง  ความส าคญัของ

https://onceinlife.co/author/karnjana
https://onceinlife.co/author/sunun
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ห้องสมุดในฐานะเป็นแหล่งวิชามีเพิ่มมากข้ึน  ทั้งน้ีเพราะห้องสมุดช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้      
ได้โดยอิสระในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมตามความสนใจ  และ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล        
ซ่ึงอาจประมวลเร่ืองต่าง ๆของหอ้งสมุดไดด้งัน้ี 

1. ห้องสมุด 
 ความหมาย 
 ห้องสมุด คือสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีคดัเลือก จดัหา รวบรวม วิเคราะห์ จดัเก็บสารสนเทศ       
ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นส่ิงตีพิมพ ์ส่ิงไม่ตีพิมพ ์และวสัดุอิเล็กทรอนิกส์   เพื่อเป็น
รากฐานในการสร้างสรรค์ พฒันาและความเจริญกา้วหนา้ของสังคม  มีการจดัการท่ีเป็นระบบโดย
บรรณารักษว์ชิาชีพ  
 ความส าคัญ 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศไว้ให้บริการแก่ผู ้ใช้ โดยน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการ  ท าให้ห้องสมุดสมยัใหม่
สามารถใหบ้ริการสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองของสังคมการเรียนรู้ ส าหรับความส าคญัของหอ้งสมุดพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ห้องสมุดเป็นท่ีรวมของทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆท่ีผูใ้ช้สามารถคน้ควา้หาความรู้   
ทุกสาขาวชิา ท่ีมีการเรียนการสอนในสถาบนันั้น ๆ  

2. ห้องสมุดเป็นท่ีบุคคลจะเลือกอ่านและค้นควา้หาความรู้ต่าง ๆได้โดยอิสระตาม      
ความสนใจ  และความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

3. ช่วยใหมี้นิสัยรักการอ่าน  ซ่ึงน าไปสู่การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
4. ช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดมีความรู้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
5. ช่วยใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
6. ช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดรับรู้ในสมบติัสาธารณะ  รู้จกัใชแ้ละระวงัรักษาอยา่งถูกตอ้ง 

 
 ประเภท 
 ห้องสมุดแบ่งตามลกัษณะขององค์กร  การให้บริการและประเภทของผูใ้ช้แบ่งเป็น  5  
ประเภท  ดงัน้ี 1. หอ้งสมุดโรงเรียน  (School Libraries)  2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา  (University Libraries or Academic Libraries)  3.  หอ้งสมุดประชาชน   (Public  
Libraries)   4. หอ้งสมุดเฉพาะ   5.  หอสมุดแห่งชาติ  (National  Libraries 
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2. แหล่งสารสนเทศ 
       ความหมาย 
 แหล่งสารสนเทศ  (Information Sources)  หมายถึง   หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีจดัหา  จดัเก็บ  
และให้บริการสารสนเทศทุกรูปแบบ  มีทั้ งแหล่งท่ีท าหน้าท่ีให้บริการ  เช่น ห้องสมุด  แหล่ง
สารสนเทศเพื่อการค้า เช่นร้านจ าหน่ายหนังสือ  แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  แหล่งของ
ทรัพยากรสารสนเทศหรือท่ีมาของสารสนเทศ  แหล่งผลิตสารสนเทศ  แหล่งเผยแพร่สารสนเทศ
หรือ ศูนยส์ารสนเทศ (Information Center)  นอกจากน้ีบุคคลยงัสามารถจดัได้ว่าเป็นแหล่ง
สารสนเทศอีกประเภทหน่ึงท่ีให้ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุปรสงค์ท่ีต้องการ       
ได้เช่นเดียวกนั แต่หากแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ แล้วอาจแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี (ชญาภรณ์      
กุลนิติ, 2553, น. 9) 

1. แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล (Resource person) 
2. แหล่งสารสนเทศประเภทสถาบนั/สถานท่ี (Resource places and Information Center) 
3. แหล่งสารสนเทศประเภทส่ือมวลชน (Resource Media) 
4. แหล่งสารสนเทศประเภทอินเทอร์เน็ต (Resource Internet) 

 
1. แหล่งสารสนเทศ  ประเภทบุคคล  แบ่งไดด้งัน้ี 

1.1 ผูช้  านาญการ 
1.2 ผูมี้ประสบการณ์ 
1.3 นกัวชิาการ 
1.4 ผูเ้ ช่ียวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น  ผู ้เช่ียวชาญในท้องถ่ิน  และผูเ้ ช่ียวชาญ

ต่างประเทศ   
2. แหล่งสารสนเทศประเภทสถาบนั  องคก์ร  หน่วยงาน   

 แหล่งสารสนเทศประเภทสถาบนั  องค์กร  หน่วยงาน  (ปราณี  ซ่ืออุทิศกุล, 2547,       
น. 26-31 ; ฉววีรรณ   คูหาภินนัท,์ 2545, น. 11-16)  จ  าแนกตามขอบเขต   หนา้ท่ี  และวตัถุประสงค์
ในการใหบ้ริการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

2.1 หอ้งสมุด  (Library)   
2.2 ศูนยเ์อกสาร  หรือ  ศูนยส์ารสนเทศ  (Documentation Center or Information 

Center)   
  2.3 ศูนยข์อ้มูล  (Data Center)   หรือหน่วยประมวลผลขอ้มูล 
  2.4 ศูนยว์เิคราะห์สารสนเทศ  (Information Analysis Center)   
  2.5 ศูนยป์ระมวลและแจกจ่ายสารสนเทศ  (Information Clearing House)   
  2.6 ศูนยแ์นะแหล่งสารสนเทศ  (Referral Center)   



28 
 

  2.7 หอจดหมายเหตุ หรือ หน่วยงานจดหมายเหตุ  (Archive)   
  2.8 สถาบนับริการสารสนเทศเชิงพาณิชย ์ (Commercial Information Service 
Center)             
  2.9 หน่วยงานสถิติ  (Statistical Office)  
  2.10 เครือข่ายสารสนเทศ  (Information Network) 
  2.11 บ้านหนังสือชุมชน แหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่บริเวณศูนย์กลางของหมู่บ้าน เช่น      
ร้านกาแฟร้านคา้บา้นผูมี้จิตอาสาหรือบา้นผูน้ าชุมชน โดยมีอาสาสมคัรส่งเสริมการอ่าน เป็นผูท่ี้มี
จิตอาสาช่วยเหลืองานส่งเสริมการอ่าน รักการอ่าน และมีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้น ๆ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู ้ท่ีอยู่ใน 
ถ่ินทุรกนัดารห่างไกล (นอ้ยคนัชัง่ทอง และ ปราณี ซ่ืออุทิศกุล, 2563, น.29 : อรรจน์ อิงคนินนัท ์
บณัฑิตย,์ 2561, น. 68 ) 
 3. แหล่งสารสนเทศประเภทส่ือมวลชน เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมุ่งเผยแพร่สารสนเทศ 
ข่าวสาร เหตุการณ์ต่อประชาชน  โดยเน้นข่าวสารเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ รวมทั้งสาระความรู้    
ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  โดยวิธีการแพร่กระจายภาพ เสียง และตวัอกัษรผ่านส่ือประเภท
โทรทศัน์ วทิย ุและหนงัสือพิมพ ์(ชญาภรณ์ กุลนิติ, 2553, น. 13) 
 4. แหล่งสารสนเทศประเภทอินเทอร์เน็ต (Internet) แหล่งความรู้บนอินเทอร์เน็ต ปรากฏ
อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ซ่ึงเปรียบเหมือนห้องความรู้ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมความรู้ในทุกเร่ือง     
ทุกสาขาวชิา โดยถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบมลัติมีเดีย ช่วยใหก้ารติดตามความรู้นั้นน่าสนใจมากข้ึน 
 
สรุป 
 แหล่งสารสนเทศคือสถานท่ีรวบรวมความรู้ โดยอาจเป็นสถานท่ีใหข้อ้มูล  ผลิตขอ้มูล หรือ
เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  ซ่ึงแหล่งสารสนเทศน้ีอาจเป็นบุคคล สถานท่ี หรือ
สถาบัน   สารสนเทศท่ีน าเสนออาจเป็นสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สารสนเทศส่ิงบ่งช้ี           
ทางภูมิศาสตร์ สารสนเทศทางประวติัศาสตร์ และความเช่ือ รวมถึงศิลปวฒันธรรม ความเป็นอยู่
และประเพณี ท่ีอาจสะท้อนออกมาในรูปแบบของขา้วของเคร่ืองใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวนั 
ประเพณีหรือพิธีกรรมในท้องถ่ิน ซ่ึงในแต่ละแห่งต่างมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น  อีกทั้ งย ังมี               
การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วิถีชีวิตและแนวคิดท่ีมีความแตกต่างกนั โดยอาจศึกษา สังเกตจาก
สภาพแวดล้อม และน ามาประดิษฐ์คิดค้นข้ึนเป็นนวตักรรมในท้องถ่ินนั้น ๆ เพื่อถ่ายทอดให ้        
คนรุ่นหลงัสามารถศึกษาคน้ควา้หาความรู้ได ้



 
 

บทที ่3 
การหล่อพระและพระเคร่ือง 

 
 จงัหวดัพิษณุโลกถือว่าเป็นเมืองประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีน่าสนใจอีกจงัหวดัหน่ึงของ
เมืองไทย  มีโบราณสถานและโบราญวตัถุรวมถึงแหล่งท่องเท่ียวอย่างมากมาย อีกทั้งยงัเป็นแหล่ง
สร้างงานพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงาม ข้ึนช่ือและเป็นท่ีรู้จกั โดยมีจสอ.ดร.ทวี บูรณเขตต ์เป็นผูบุ้กเบิก
โรงหล่อพระพุทธรูปเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก และเปิดให้นักท่องเท่ียว ผู ้สนใจ               
ได้เขา้ศึกษาขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูป ตามวิธีช่างโบราณท่ีเรียกว่า ช่างสิบหมู่ ด้วยฝีมือช่าง       
ท่ีประณีตบรรจง ท าให้โรงหล่อพระมีช่ือเสียงอย่างยิ่ง รวมถึงการเป็นผู ้บุกเบิก น าพาผู ้คน              
มาฝึกอาชีพงานป้ันงานหล่อ  ไดแ้ก่การ ป้ัน หล่อพระพุทธชินราชจ าลองท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
โดดเด่นดว้ยรูปแบบท่ีลงตวั สมส่วนยากท่ีจะเลียนแบบได ้นั่นก็คือผลงานของจ่าสิบเอก ดร.ทว ี
บูรณเขตต์ ซ่ึง เป็นปราชญ์ท่ี ข้ึนช่ือในผลงานด้านการป้ันหล่อพระพุทธรูปของเมืองไทย 
 
การหล่อพระ (โรงหล่อพระบูรณะไทย) 
 โรงหล่อพระบูรณะไทย ก่อตั้งโดยจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณะเขตต์ ตั้งอยู่เลขท่ี 12/43 ถนน
วิสุทธ์ิกษัตริย์ อ  า เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นสถานท่ีส าคัญท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์                
ทางวฒันธรรมแห่งหน่ึงของจงัหวดัพิษณุโลก เน่ืองจากพระพุทธรูปท่ีหล่อจากโรงหล่อน้ีได้รับ          
การยกยอ่งวา่มีพุทธลกัษณะท่ีงดงาม  โดยโรงหล่อพระบูรณะไทยสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2510 ปัจจุบนั
มีเน้ือท่ีประมาณ 3 ไร่  เน่ืองจากจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณะเขตต์ ประสบความส าเร็จในการหล่อ      
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
             ในปี พ.ศ. 2502 ท่านได้สมคัรเข้ารับราชการทหารจึงได้รับมอบหมายจากทางกองทพั        
ภาคท่ี 3 ให้ท าการหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อประดิษฐานใน        
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยทางกองทพัได้ส่งไปเขา้รับการอบรมเร่ือง การหล่อโลหะ       
ท่ีกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร  (กระทรวงมหาดไทย, 2542,  น.173)  ท  าให้มีโอกาสพบกบั 
ศาสตราจารย ์ศิลป์ พีระศรี  ซ่ึงถือวา่เป็นปราชญด์า้นปฏิมากรรมในยคุนั้น  

ด้วยบารมีของพระพุทธชินราชจึงท าให้จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณะเขตต์ เพชรน ้ างาม          
แห่งวงการช่างศิลป์  ผูมี้ฝีมือดา้นการหล่อพระของจงัหวดัพิษณุโลก  ไดแ้สดงฝีมือสร้างพระพุทธ
ชินราชจ าลองท่ีมีความสวยงาม มีความละเอียดลออ และคลา้ยกบัพระพุทธรูปองค์จริงมากท่ีสุด  
ท่านเป็นบุคคลแรกท่ีได้ตั้ งโรงงานอุตสาหกรรมหล่อพระข้ึนในจังหวัดพิษณุโลก และได ้              
ยึดเป็นอาชีพ พร้อมทั้งฝึกลูกหลานเครือญาติ และบุคคลอ่ืน ๆ ทัว่ไป ท าให้คนเหล่านั้นมีงานท า      
มีรายได้และเป็นการสืบทอดฝีมือด้านการหล่อพระให้กับคนรุ่นหลัง  ท่านมีผลงานมากมาย          
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จนไดรั้บยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นทางวฒันธรรม และเป็นนกัอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมไทย
ของจงัหวดัพิษณุโลก (ทิพยสุ์ดา  นยัทรัพย ์และ เสน่หา บุญรักษ,์ 2538, น. 87) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1 จ่าสิบเอก ดร.ทว ีบูรณะเขตต ์
ท่ีมา : ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัพิษณุโลก (2563) 

 
พระเคร่ือง 

จงัหวดัพิษณุโลก มีช่ือเรียก อีกอย่างว่า ‚เมืองสองแคว‛ เน่ืองจากมีแม่น ้ าน่านไหลผ่าน     
ตวัเมืองไปทางทิศตะวนัตก) และแม่น ้ าแควไหลผา่นตวัเมืองไปทางทิศตะวนัออก) พิษณุโลกเป็น
เมืองเก่าแก่สร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 หรือประมาณ พ.ศ.105 ในช่วงท่ีขอมเรืองอ านาจ    
จากการคน้พบเทวสถาน และปราสาทหินศิลปะขอมท่ีวดัจุฬามณี จงัหวดัพิษณุโลก และเป็นเมือง
แห่งสมรภู มิการรบท่ีส าคัญ รวมทั้ งความเจ ริญรุ่ง เ รืองในทุกด้าน โดย เฉพาะอย่างยิ่ ง                      
ทางพระพุทธศาสนา ดงันั้นประติมากรรมของขลงัต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนท่ีเมืองน้ี ทั้งยงัมีหลากหลาย  
สมยัรวมกนั ไม่ว่าจะเป็นศิลปะขอม สุโขทยั อยุธยา และ รัตนโกสินทร์ พระเคร่ืองเมืองพิษณุโลก 
ไดรั้บการยอมรับถึงความงดงามในเชิงช่าง นับเป็นตน้แบบของการศึกษาน าร่องของพุทธศิลปะ  
ของพระเคร่ืองเมืองอ่ืน จึงนบัไดว้า่เมืองสองแควน้ี มีความส าคญัในทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
และพุทธศิลป 

พิษณุโลกยงัเป็นเมืองท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญของชาติ คือ พระพุทธชินราช           
ท่ีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวดัใหญ่  เมืองพิษณุโลกยงัมีพระเคร่ืองยอดนิยมมากมาย โดยเฉพาะ
พระนางพญา กรุวดัราชบูรณะ (วดันางพญา) อนันับเป็นหน่ึงในพระชุดเบญจภาคี รวมถึงพระ         
ท่ีมีช่ือเสียงอ่ืน ๆ ดงัท่ีจะไดก้ล่าวต่อไป  

 



31 
 

 
พระชินราชใบเสมา  
 พระชินราชใบเสมา เป็นพระท่ีมีพุทธศิลป์แบบอู่ทองยคุตน้  พุทธลกัษณะองคพ์ระ

ประทบันั่ง ปางมารวิชัย เหนืออาสนะฐานบวั 2 ชั้น อยู่ภายในซุ้มเรือนแกว้ พระพกัตร์แลดูเขม้     
ซ่ึงแฝงไปด้วยความมีอ านาจและบารมี พระศกมีลกัษณะเป็นเส้นๆ คมชัด อนัถือเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะส าคญัของศิลปะแบบอู่ทองยุคตน้ประการหน่ึง พระท่ีคน้พบ เห็นมีอยูด่ว้ยกนั 3 พิมพใ์หญ่ๆ 
คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และ พิมพ์เล็ก คือ พิมพ์ใหญ่ ฐานสูง พิมพ์ใหญ่ ฐานเต้ีย พิมพ์กลาง      
ฐานสูง พิมพ์กลาง ฐานเต้ีย พิมพ์เล็ก ฐานสูง และพิมพ์เล็ก ฐานเต้ีย องค์พระส่วนใหญ่ท่ีพบ           
จะเป็นพระเน้ือชินเงิน ผิวเน้ือจะออกสีนวลด าๆ มีคราบปรอทให้เห็นประปราย อาจพบรอยระเบิด
จากภายในออกสู่ภายนอก นอกนั้นยงัมี เน้ือส าริด เน้ือดิน เน้ือชินเขียว ฯลฯ (กองบิน 46 พิษณุโลก, 
2554, น. 33 ; ราม วชัรประดิษฐ,์ 2562, น. 1) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 พระชินราชใบเสมา 
ท่ีมา : ราม วชัรประดิษฐ ์(2562) 

 
พระชินสีห์  
พระชินสีห์ เป็นพระท่ีถูกค้นพบและข้ึนจากกรุ ณ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ (วดัใหญ่) 

เช่นเดียวกบั  พระชินราชใบเสมา พร้อมทั้งมีลกัษณะคลา้ยกนั กล่าวคือ ต่างก็ประทบันัง่ภายในซุ้ม
เรือนแก้ว ผิดกนัตรงท่ี   ซุ้มเรือนแกว้ในพระชินสีห์ จะมีลายกนกท่ีแคบกว่าและมีเปลวท่ีสูงกว่า 
พร้อมทั้งลกัษณะของฐานท่ีแตกต่างกนัไปในรายละเอียด 

พระชินสีห์ เป็นพระในตระกูลเดียวกนักบัพระชินราชใบเสมา เพราะผูส้ร้างเป็นกษตัริย์
องค์เดียวกนั ในความหายากแล้วพระชินสีห์ จดัเป็นพระพิมพ์ท่ีหายากกว่าพระชินราชใบเสมา       
เสียอีก  มีสร้างดว้ยกนั 2 เน้ือ คือ เน้ือชินเงิน และเน้ือสัมฤทธ์ิ ในเร่ืองของพิมพท์รงแลว้แบ่งเป็น      
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2 พิมพ์ใหญ่ ๆ คือ พิมพ์เกศตรง และพิมพ์เกศแฉก แต่บางองค์มีการตัดขอบชิดติดองค์พระ          
เป็นรูปลกัษณะสามเหล่ียมก็มีปรากฏเช่นกนั (กองบิน 46 พิษณุโลก, 2554, น. 47) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.3 พระกร่ิงพระพุทธชินสีห์ 
ท่ีมา : อริยะ เผดียงธรรม (2562) 

 
พระยอดอฏัฐารส  
พระยอดอฏัฐารส พระเคร่ืองศิลปะสุโขทยั เป็นพระเน้ือชินเขียว 1 ใน 2 องคท่ี์นิยมเล่น 

เป็นมาตรฐานสากล และมีราคาแพง  อีกพิมพ์หน่ึงคือ พระร่วงยืนทรงเกราะ กรุวดัพระศรีรัตน  
มหาธาตุสุโขทยั  ซ่ึงพระยอดอฏัฐารสนั้นถูกคน้พบเม่ือประมาณ พ.ศ.2420 อยูบ่นยอดพระเศียร 
ของพระอฏัฐารส  และส่วนของบริเวณใตฐ้านซ่ึงตรงจุดน้ีพบไม่มากนกั  ในสมยัโบราณนอกจาก
บรรจุพระไวใ้นเจดียแ์ลว้  ยงันิยมบรรจุไวภ้ายในพระเศียรพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ดว้ย  แมแ้ต่    
ท่ีบริเวณฐานหรือบางส่วนขององค์พระ ก็ยงัมีผูขุ้ดพบพระเคร่ืองอยู่ดว้ย  จึงเกิดการลกัลอบเจาะ
ท าลายคน้หาพระเคร่ือง  เป็นเหตุให้พระอฏัฐารสตอ้งช ารุดเสียหาย  การท่ีได้พบพระเคร่ืองบน  
ยอดพระเศียรพระอฏัฐารสในสมยัรัชกาลท่ี 5 น้ีเอง  จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระเคร่ืองพิมพน้ี์ 

เอกลกัษณ์ของพระพิมพน้ี์นั้น จะท าเป็น 2 หนา้ ส่วนใหญ่ดา้นหนา้จะท าเป็นพระปางลีลา 
ดา้นหลงัท าเป็นพระพิมพซุ์้มอรัญญิก มีปรากฏเช่นกนัท่ีท าเป็นพระปางลีลาทั้ง 2 หนา้ แต่พบเห็น  
ไดน้อ้ยกวา่ชนิดแรก ซ่ึงไม่วา่จะเป็นแบบชนิดพิมพใ์ด ลว้นเป็นพระท่ีมีศิลปะแบบสุโขทยัยคุปลาย  

การเล่นหาและสะสมพระยอดอฏัฐารสนั้นประการส าคญัคงเน้นถึงลักษณะของสนิม        
ไข่แมงดา และธรรมชาติของเน้ือเป็นประการส าคญั เพราะเร่ืองของพิมพท์รงคงไม่สามารถพิจารณา
ในรายละเอียดไดม้ากนกั เน่ืองจากมกัจะปรากฎสนิมไข่แมงดาปกคลุมอยูค่่อนขา้งหนา (กองบิน 46 
พิษณุโลก, 2554, น. 53 ; ชาติ วศิิษฎส์รอรรถ, 2553, น. 10) 
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ภาพท่ี 3.4 พระยอดอฏัฐารส 
ท่ีมา : ชาติ วศิิษฎส์รอรรถ (2553) 

 
พระนางพญา  
พระนางพญา กรุวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ (วดัใหญ่) เป็นพระนัง่ปางมารวชิยั พระหตัถข์วา

ขององคพ์ระจะวางอยา่งอ่อนขอ้ยออกมานอกเข่า เอกลกัษณ์ของพระนางพญากรุน้ี มี 2 เน้ือดว้ยกนั
คือ 1. เน้ือชินเงิน 2. เน้ือดิน  ปัจจุบนัเป็นพระอีกพิมพห์น่ึงของ จงัหวดัพิษณุโลกท่ีหาชมไดย้ากยิง่ 
สมยัก่อนพระพิมพน้ี์ไดรั้บความนิยมเทียบเท่า พระชินราชท่ีเดียว (กองบิน 46 พิษณุโลก, 2554, น. 
61) 

 
 

ภาพท่ี 3.5 พระนางพญา 
ท่ีมา : สมาคมผูนิ้ยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย (2562) 
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พระท่ามะปราง  
พระท่ามะปราง เป็นพระพิมพ์ท่ีพบในหลายจงัหวดั เช่น พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย 

เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ ชยันาท และสุพรรณบุรี เป็นตน้  ตน้ก าเนิดของพระท่ามะปราง
เป็นแห่งแรกก็คือจงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงถือเป็นตน้แบบของพระท่ามะปรางทั้งหมด จดัเป็นพระท่ี      
มีอายุการสร้างสูงกว่าพระท่ามะปราง ของทุกเมือง และค าว่า ‚พระท่ามะปราง‛ ก็น ามาจากการ
ค้นพบท่ี วดัท่ามะปราง จ.พิษณุโลก เป็นแห่งแรกนั่นเอง พระท่ีข้ึนจากกรุของเมืองอ่ืน ๆ ท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั ก็เลยน ามาตั้งเป็นช่ือพระ ฉะนั้นค าวา่ พระท่ามะปราง จึงไดป้รากฏอยูใ่นหลาย ๆ 
เมือง  พระท่ามะปรางของจงัหวดัพิษณุโลกนอกจากพบท่ีกรุวดัท่ามะปรางเป็นแห่งแรกแลว้ยงัถูก
ค้นพบ และข้ึนจากอีกหลายกรุ เช่น กรุวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ กรุเจดีย์ยอดทอง  กรุอรัญญิก          
กรุโรงทอ กรุอฎัฐารส กรุวดัสะตือ แต่ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัจนไดรั้บสมญานามว่า เง้ียวทิ้งปืน ก็คือ    
กรุวดัท่ามะปราง (กองบิน 46 พิษณุโลก, 2554, น. 117) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.6 พระท่ามะปราง กรุวดัท่ามะปราง 
ท่ีมา : สมาคมผูนิ้ยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย (2562) 

 
พระกรุเขาสมอแครง  
พระกรุเขาสมอแคลง ส่วนใหญ่พระท่ีไดจ้ากรุน้ีเป็นพิมพพ์ระชินราช มีทั้งพิมพส์มาธิ และ

พิมพม์ารวชิยั ประทบันัง่บนฐานบวั 2 ชั้น ภายในซุม้เรือนแกว้ ในส่วนของเน้ือนั้นมีทั้งเน้ือชินสนิม
แดง และ เน้ือ  ชินเงิน  พระกรุน้ีถูกคน้พบเม่ือประมาณปี พ.ศ.2490 จากบริเวณวดัร้างบนเขา      
สมอแคลง สันนิษฐานว่าวดั แห่งน้ีน่าจะสร้างภายหลงัการสร้างวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ และ หล่อ 
พระพุทธชินราชส าเร็จเสร็จส้ินแล้ว เน่ืองจากพุทธศิลป์ท่ีปรากฏบนพระพิมพ์ของกรุน้ีถือว่า          
ยดึเคา้โครงพระพุทธชินราชมาเป็นตน้แบบ  (กองบิน 46 พิษณุโลก, 2554, น. 129) 



35 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7 พระกรุเขาสมอแครง 
ท่ีมา : Kitsanachai (2562) 

 
พระกรุวดัอรัญญิก  
วดัอรัญญิก เป็นวดัเก่าโบราณสันนิษฐานว่าสร้างมาแต่คร้ังสมยัสุโขทยั ตั้งอยู่ถดัจากวดั

เจดียย์อดทองไปทางทิศตะวนัออก มีซากพระเจดียอ์งคใ์หญ่ พร้อมทั้งเป็นดินท่ีเคยเป็นโบสถ์วิหาร 
และเจดียอ์ยู่หลายเนิน พร้อมทั้งมีคูน ้ าโบราณลอ้มรอบ พระเคร่ืองท่ีถูกคน้พบ ณ กรุวดัอรัญญิก    
นั้นมีอยูม่ากมายหลายพิมพป์ระมาณวา่มีไม่ต ่ากวา่ 20 พิมพ ์แตกกรุคร้ังแรกประมาณ ปี พ.ศ.2450 
โดยฝีมือนกัขุดหาสมบติัมีค่า จนกระทัง่ ประมาณ 2496 จึงไดเ้ปิดกรุอย่างเป็นทางการ หลงัจาก       
ปี พ.ศ. 2500 ยงัปรากฏมีการพบพระข้ึนจากกรุอีกหลายคร้ัง  พระท่ีไดจ้ากกรุน้ีมีทั้ง เน้ือดิน เน้ือชิน 
และเน้ือวา่นหนา้ทอง (กองบิน 46 พิษณุโลก, 2554, น. 135) 
 

 



36 
 

 
 

ภาพท่ี 3.8 พระซุม้อรัญญิก 
ท่ีมา : ท าเนียบพระเคร่ืองเมืองพิษณุโลก (2555) 

 

พระหลวงพ่อโต กรุวดัตาปะขาวหาย  

พระพิมพข์องวดัตาปะขาวหาย ท่ีนบัเป็นพระกรุเก่าท่ีไดรั้บความนิยมสูง ก็คือ ‚พระพิมพ์

หลวงพ่อโต‛ พบจากวดัเก่าท่ีพงัลงแม่น ้ าน่าน สันนิษฐานว่าสร้างในสมยัอยุธยา เป็นพระเน้ือดิน    

ท่ีละเอียดมาก พุทธลกัษณะพระประธานประทบันัง่ แสดงปางสมาธิบนฐานบวัคว  ่าบวัหงาย 2 ชั้น 

เหมือนกบั ‚พระหลวงพอ่โต กรุบางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา‛   แต่พุทธศิลป์มีความงดงามและ

การแกะเส้นสายลายพิมพไ์ดป้ราณีตกวา่ จึงปรากฏองคพ์ระมีรายละเอียดชดัเจน และมีความงดงาม

อลงัการ พระหลวงพอ่โต กรุวดัตาปะขาวหาย มี 3 พิมพ ์คือ พิมพใ์หญ่ พิมพก์ลาง และพิมพเ์ล็ก  

จ านวนการสร้างมีน้อย ท าให้พบเห็นน้อยโดยเฉพาะท่ีมีความสมบูรณ์ หน้าตาติดคมชัด    

หายากมาก พิมพท่ี์นิยมเล่นหา และมีราคาจะเป็นพระเน้ือดิน และมีเฉพาะพิมพป์างสมาธิเท่านั้น    

ไม่เหมือนกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีทั้ งพิมพ์ปางสมาธิ และพิมพ์ปางมารวิชัย             

ดินท่ีสร้างหลวงพ่อโต กรุวดัตาปะขาวหาย จะละเอียดและมกัจะพบเม็ดขาว บางท่านเรียกว่า 

"แกลบขาว" (กองบิน 46 พิษณุโลก, 2554, น. 141 ; นิตยสารตรีมูรติ, ม.ป.ป.) 
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ภาพท่ี 3.9 พระหลวงพอ่โต กรุวดัตาปะขาวหาย 

ท่ีมา (หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ 2 กนัยายน 2563) 

 

พระยอดนิยมอีกรุ่นหน่ึงของวดัตาปะขาวหาย สร้างในราวปี พ.ศ.2460 โดย พระครูต่วน 

อดีตเจ้าอาวาสวดัตาปะขาวหายร่วมกับหลวงปู่ ศุข ว ัดปากคลองมะขามเฒ่า สร้างเพื่อแจก                 

ผูมี้จิตศรัทธาบริจาคปัจจยัสร้างมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลอง หลงัคาจตุัรมุข โดย

สร้างเป็น ‘พระปิดตาพิมพส์ามเหล่ียมเน้ือผง และเน้ือโลหะผสม 2 พิมพ ์คือ พิมพแ์ขนหักศอก     

กับพิมพ์แขนกลม รวมทั้ง ‘พระพิมพ์ส่ีเหล่ียมซุ้มประภามณฑล ’ เน้ือผงขาวและผงด า ส่วน          

เน้ือโลหะผสมพบนอ้ยมาก (หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ 2 กนัยายน 2563) 

     

พระกรุวดัโพธิญาณ 

 วดัโพธิญาณหรือวดัโพธ์ิ เป็นวดัโบราณสัณนิษฐานว่าสร้างในสมยัอยุธยา ตั้งอยู่ในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดั พิษณุโลก พระกรุวดัโพธิญาณ (วดัโพธ์ิ) พระนางพญากรุวดัโพธ์ิ หรือกรุโรงทอ 

ถูกคน้พบมานานกวา่ 100 ปี คือก่อนปี พ.ศ.2444 ถูกคน้พบเม่ือมีการปรับเนินดินทางดา้นทิศเหนือ

เพื่อสร้างโรงงานทอผา้ จึงไดพ้บซากพระเจดียเ์ก่า พร้อมพระเคร่ืองพิมพต่์าง ๆ มากมาย อาทิเช่น 

พระนางพญา พระท่ามะปราง พระชินราชซุ้มเส้นคู่ เป็นต้น ซ่ึงพระนางพญาคร้ังนั้นเรียกว่า        

พระกรุเก่า ส าหรับการเรียกขานหรือขนานนามของกรุนั้นปรากฎมีการเรียกขาน 2 อยา่งดว้ยกนั คือ 

พระกรุวดัโพธิญาณ หรือ วดัโพธ์ิ และ พระกรุโรงทอ  
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พระนางพญา กรุโรงทอ มี 2 พิมพด์ว้ยกนั ซ่ึงลว้นแต่เป็นพระเน้ือดิน คือ 1. พิมพใ์หญ่ หรือ 

พิมพมี์หู  2 พิมพเ์ล็ก หรือ พิมพไ์ม่มีหู (กองบิน 46 พิษณุโลก, 2554, น. 153) 

 
 

ภาพท่ี 3.10 พระกรุวดัโพธิญาณ 
ท่ีมา : ชูชาติ ทุ่งสาน (2557) 

 
พระวดัวงัมะสระ  
พระนางพญา กรุวงัมะสระ อ าเภอพรหมพิราม จ. พิษณุโลก ยุคสมเด็จพระเนศวรทรงสร้าง

เพื่อแจกแก่ไพร่พลในระหวา่งสงครามกอบกูเ้อกราชของชาติไทย พระเคร่ืองในยุคท่ีเก่ียวขอ้งและ
ปรากฏในพระราชศรัทธาและกฤษดาภินิหาร ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงมีเพียง ๒ กรุ คือ 
กรุวงัมะสระ และ กรุวดัใหญ่ชัยมงคล พระกรุน้ีเป็นพระท่ีนิยมในพื้นท่ีและผูท่ี้ศึกษาประวติั      
ความเป็นมา  พื้นท่ีบริเวณวดัวงัมะสระ (ท่ีซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีรวมพลของสมเด็จพระนเรศวร) 
ปัจจุบันเป็นพระหายากเหมาะส าหรับผู ้ท่ีชอบสะสมพระ หรือชอบพุทธคุณทางด้านเมตตา             
คงกระพนัชาตรี (กองบิน 46 พิษณุโลก, 2554, น. 167) 

 
 



39 
 

 
 

ภาพท่ี 3.11 พระวดัวงัมะสระ 
ท่ีมา : ราม วชัรประดิษฐ ์(ม.ป.ป.) 

 
พระเคร่ืองกรุวดัจุฬามณ ี
พระเคร่ืองกรุวดัจุฬามณี เป็นพระพิมพดิ์นเผาเน้ือละเอียดมาก และละเอียดปานกลาง เน้ือมี

ส่วนผสมของดิน แร่ธาตุ และวา่นชนิดต่าง ๆ มีลกัษณะเน้ือคลา้ยพระเคร่ืองกรุวดันางพญา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก เม่ือใช้แว่นขยายส่องดูเน้ือพระจะแลเห็นแร่ธาตุและส่วนผสมต่าง ๆ ท่ีมี
ลกัษณะคล้ายทรายเงินทรายทองปะปนกนัอยู่ตรงบริเวณองค์พระ และบริเวณซอกของลวดลาย
มกัจะปรากฏข้ีกรุสีขาวนวลจบัอยู ่ข้ีกรุจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของกรุแต่ละกรุ   
ท่ีพบพระเคร่ืองนั้น 

พทุธลกัษณะ 
พุทธลกัษณะเด่นชดัของพระเคร่ืองวดัจุฬามณีจะมีลกัษณะเฉพาะ คือ องคพ์ระจะอยูใ่น 

กรอบรูปสามเหล่ียมทุกพิมพ ์แต่ถา้เป็นพระเคร่ืองกรุวดัจุฬามณีพิมพส์องหนา้ เช่นพระเคร่ืองพิมพ์
พระพุทธฤาษีจุฬามณี ด้านหน่ึงจะเป็นองค์พระปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบอยู่ในกรอบ                
รูปสามเหล่ียมเป็นส าคญั องคป์ระกอบตกแต่งอ่ืน ๆจะแตกต่างกนัในแต่ละพิมพ ์ส่วนอีกดา้นหน่ึง
จะพิมพเ์ป็นพระพุทธฤาษีจุฬามณีอยูใ่นกรอบสามเหล่ียมเช่นกนั 

ผูส้ร้างพระเคร่ือง 
จากการศึกษาลกัษณะของปฎิมากรรมการสร้างพระเคร่ืองกรุวดัจุฬามณีส่วนใหญ่ ดา้นหน่ึง    

มีพระพุทธรูปอีกดา้นหน่ึงเป็นรูปพระฤาษี จึงน่าจะสันนิษฐานวา่พระเคร่ืองกรุวดัจุฬามณี สร้างข้ึน
เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระฤาษีผูส้ร้างพระเคร่ืองเมืองพิษณุโลก มีพระฤาษีตาววัหน่ึงตน พระฤาษี      
ตาไฟหน่ึงตน พระฤาษีนารายณ์หน่ึงตน พระฤาษีนารอดหน่ึงตน เพราะรูปพระฤา ษีท่ีปรากฏใน
เรือนแกว้นั้น จะปรากฏชดัเจนวา่เป็นพระฤาษีผูน้ฤมิตรปฏิมากรรม อนัทรงฤทธ์ิทรงคุณวิเศษ ซ่ึง
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ปรากฏเป็นรูปพระปางมารวชิยัอยูใ่นแผน่ฐานนั้น ถา้พิจารณากนัให้ดีแลว้ พระเคร่ืองกรุวดัจุฬามณี
ถือวา่เป็น ‚ปรมาจารยนุ์สรณ์แห่งพระฤาษีผูป้ฏิมานฤมิต‛ นัน่เอง 

รูปแบบพิมพพ์ระเคร่ือง 
พระเคร่ืองกรุวดัจุฬามณีรูปแบบพิมพห์ลายรูปแบบไม่เหมือนกบัพระเคร่ืองกรุอ่ืน ๆ การกด

พิมพแ์ต่ละพิมพ ์ไม่มีการตดักรอบให้เป็นรูปทรงอย่างใดอย่างหน่ึง ปล่อยให้ภาพพื้นฐานเป็นไป
อย่างธรรมดา ๆ ฉะนั้นพระเคร่ืองแต่ละองค์ จะปรากฏเป็นปึกออกมาแลดูไม่เรียบร้อยนกั เท่าท่ี
ศึกษาพบว่ามีรูปแบบไม่น้อยกว่า 30 รูปแบบโดยไม่ซ ้ ากนัแต่ละองค์แต่ละพิมพมี์รูปแบบเฉพาะ 
บางองค์พิมพส์ามหน้า บางองค์พิมพส์องหนา้และพิมพห์น้าเดียว เฉพาะพระเคร่ืองพิมพส์ามหน้า 
จะพบนอ้ยมากซ่ึงเป็นพระเคร่ืองท่ีหาดูไดย้ากและราคาแพงมาก (ประยทุธ์ ปุสเทพ, 2539, น. 72) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.12 พระเคร่ืองกรุวดัจุฬามณี 
ท่ีมา : ประยทุธ์ ปุสเทพ (2539) 
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สรุป 
พระเคร่ืองเป็นส่ิงบ่งช้ีทางประวติัศาสตร์อยา่งหน่ึง ท่ีบ่งบอกถึงความยาวนาน รวมทั้งความ

เจริญรุ่งเรืองในทุกดา้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา  ประติมากรรมของขลงัต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในเมืองพิษณุโลก มีหลากหลายสมยัรวมกนัไม่ว่าจะเป็นศิลปะขอม สุโขทยั อยุธยา และ 
รัตนโกสินทร์ ดงันั้นพระเคร่ืองเมืองพิษณุโลก จึงไดรั้บการยอมรับถึงความเก่าแก่ ความงดงามใน
เชิงช่าง และนบัเป็นตน้แบบของการศึกษาน าร่องของพุทธศิลปะพระเคร่ืองในเมืองอ่ืน นับไดว้่า
เมืองพิษณุโลกน้ี มีความส าคญัในทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และพุทธศิลป 

ความมีช่ือเสียงของส่ิงของท่ีเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีบ่งบอกตวัตนของจงัหวดัพิษณุโลก ยงั
รวมไปถึงโรงหล่อพระพุทธรูปท่ีก่อตั้งข้ึนโดย จสอ. ดร. ทวี บูรณเขตต์ นบัเป็นโรงหล่อพระแห่ง
แรกของเมืองพิษณุโลก ซ่ึงเปิดให้นักท่องเท่ียวและผู ้สนใจ ได้เข้าศึกษาขั้นตอนการสร้าง
พระพุทธรูปดว้ยฝีมือช่างท่ีประณีตบรรจง ท าใหโ้รงหล่อพระมีช่ือเสียงอยา่งยิง่ 
 
 



 
 

บทที ่4 
วดัส าคญั 

  
เมืองพิษณุโลก เป็นเมืองสาํคญัเมืองหน่ึงของประเทศไทย ในประวติัศาสตร์เคยเรียกช่ือวา่ 

“เมืองสองแคว” หรือ “เมืองอกแตก” เพราะมีแม่นํ้ าน่านผา่นกลางตวัเมือง เคยเป็นเมืองลูกหลวง  
และเคยเป็นราชธานีในรัชสมยัพระบรมไตรโลกนารถ    

เมืองพิษณุโลก ตั้ งข้ึนเม่ือคร้ังกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ภายหลังได้เป็นเมืองข้ึนของ          
กรุงศรีอยธุยาในสมยัของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑ (ขุนหลวงพะงัว่) เคยเป็นสนามรบระหวา่ง
ไทยกบัพม่า เคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยห์ลายพระองค ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกบัสมเด็จพระ
เอกาทศรถ ก็ประสูติท่ีเมืองน้ี เป็นเมืองท่ีอะแซหวุ่นก้ีแม่ทพัของพม่าขอดูตวัเจา้พระยาจกัรี และ
มอบเคร่ืองมา้ให้เป็นของกาํนัล แล้วพยากรณ์ว่าจะได้เป็นกษตัริยใ์นภายหน้า ซ่ึงต่อมาปรากฏ     
เป็นความจริงตามคําพยากรณ์นั้ น คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี ๑         
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  (ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั, 2515, น.26-27) 

 
วดัส าคัญทีอ่ยู่ภายในเขตพระราชวงัเดิม 

วดัวหิารทอง 
             วดัวหิารทอง  เป็นโบราณสถานเก่าแก่สาํคญัในอดีต ตั้งอยูใ่นเขตพระราชฐานทางทิศใต ้
ของพระราชวงัจนัทน์  ผลจากการขดุคน้-ขดุแต่งทางโบราณคดี เม่ือ พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2551  พบ
หลกัฐานท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี (นาตยา กรณียกิจ, ม.ป.ป., น. 101-107 ; เร่ืองน่ารู้ของ วัดวิหารทอง 
โบราณสถานแห่งเมืองสองแคว ท่ีใครกต้็องแวะไปแลชม อย่างน่าภิรมย์ใจ, ม.ป.ป.)   
           1.เจดียป์ระธาน รูปแบบเป็นพระปรางค์สมยัอยุธยาตอนต้น สภาพในปัจจุบนัเหลือเพียง   
ส่วนฐานเขียงและฐานบวัลูกฟัก ส่วนเรือนธาตุและส่วนยอดนั้นไม่ปรากฎแลว้  จากการขุดคน้-     
ขุดแต่ง เม่ือ พ.ศ. 2539  ไดพ้บช้ินส่วนของกลีบขนุนปูนป้ัน  บริเวณส่วนพื้นรอบเจดียป์ระธานนั้น 
พบวา่มีการปูพื้นดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีขาว  เจดียป์ระธานลอ้มรอบดว้ยระเบียงคต 
           2.วิหารพระอฏัฐารส  เป็นอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ     
พระปรางค์  อาคารหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก  มีมุขด้านหน้าและด้านหลัง มีบนัไดอยู่ทาง        
ทิศตะวนัออก  วิหารหลังน้ีมีฐานชุกชีท่ีไม่กว้างนัก แต่ค่อนข้างสูงจึงสันนิษฐานว่าเคยเป็น               
ท่ีประดิษฐานพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ซ่ึงเป็นพระยืนหล่อด้วยทองสัมฤทธ์ิ         
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของไทยท่ีสร้างในสมยัสุโขทยั โดยเป็นการหล่อทั้งองค์ไม่มีการเช่ือมช้ินส่วน 
ปัจจุบนัประดิษฐานในอุโบสถวดัสระเกศ และไดจ้าํลองพระพุทธรูปองคด์งักล่าวขนาดเท่าองคจ์ริง
มาประดิษฐานไว้ในวิหารเดิม สันนิษฐานว่าว ัดวิหารทองน่าจะสร้างข้ึนในช่วงระหว่าง               
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พุทธศตวรรษท่ี 20-21 และเป็น 1 ใน 3 วดัท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณพระราชวงัจนัทน์ โดยเป็นวดัขนาดใหญ่
ท่ีมีความสาํคญัมากในอดีต  .   
          3.อุโบสถ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องพระปรางค์  ลกัษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
ขนาดใหญ่  หลังคาเคร่ืองไม้มุงกระเบ้ือง  มีมุขด้านหน้าและด้านหลัง บันไดอยู่ด้านหน้าและ
ดา้นขา้งมุขหลงั  
           4.ศาลา ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกของวหิารหนา้พระปรางค ์ เป็นอาคารขนาดเล็ก  
           5.กาํแพงแก้ว แนวกาํแพงแก้วของวดัวิหารทองอยู่ล้อมรอบอาคาร  โดยมีช่องประตูทาง      
ทิศตะวนัออก ตะวนัตก และทิศเหนือ 
           6.วิหารดา้นทิศตะวนัออก มีการก่อระเบียงคตล้อมรอบเจดียป์ระธาน ซ่ึงเป็นรูปแบบของ 
การสร้างวดัในสมยัอยธุยาตอนตน้  ท่ีนิยมสร้างพระปรางคไ์วเ้ป็นประธานหลกัของวดั 
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ภาพท่ี 4.1 วดัวหิารทอง 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
วดัส าคัญทีอ่ยู่นอกเขตพระราชวงัเดิม 

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร 
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวดัสําคญัคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก ตั้ งอยู่ริมฝ่ัง

ตะวนัออกของแม่นํ้ าน่าน ริมถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง เป็นศูนย์กลางชุมชนมาตั้งแต่       
สมยัโบราณ ชาวบา้นส่วนใหญ่คุน้เคยและมกัเรียกขานวา่ “วดัพระศรี” หรือ “วดัใหญ่”  สันนิษฐาน
วา่สร้างข้ึนในสมยัพระมหาธรรมราชาลิไทย แห่งกรุงสุโขทยัหรือพระเจา้ศรีธรรมไตรปิฎกมาสร้าง
เมืองสองแควในปีพ.ศ. 1900  ลกัษณะของวดัจะมีพระปรางค์อยู่กลาง คือ พระปรางค์ประธาน ซ่ึง
เป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ มีลกัษณะเป็นเจดียท์รงดอกบวัตูม   มีพระวิหาร 4 ทิศ     
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มีพระระเบียง  2 ชั้น และมีการสร้างพระพุทธรูปข้ึน 3 องค์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน       
ในพระวิหารทั้ง 3 หลงั หน่ึงในนั้นคือองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปสําคญัศิลปะสมยัสุโขทยั 
เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่ หล่อดว้ยทองสัมฤทธ์ิขนาดหนา้ตกักวา้ง 5 ศอก 1 คืบ 5 น้ิว    
สูง 7 ศอก  ประดิษฐานบนฐานชุกชีท่ีมีบวัคว ํ่า บวัหงาย พุทธลักษณะงดงามท่ีสุด ยากจะหา
พระพุทธรูปใดงามเทียบเท่า เส้นรอบนอกพระวรกายดูอ่อนช้อย พระพักตร์ค่อนข้างกลม                 
มีพระอุณาโลมฝังแกว้ผลึกอยูร่ะหวา่งพระขนง พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง ปลายน้ิว
พระหัตถ์ทั้ งส่ีเสมอกนั ปลายสังฆาฏิเป็นเข้ียวตะขาบ ฝ่าพระบาทแบนเรียบ พระบาทยาวและ
ค่อนขา้งแคบ มีซุ้มเรือนแกว้ทาํดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูป “มกร” (ลาํตวัคลา้ยมงักร มีงวงคลา้ยช้าง) 
อยูต่รงปลายซุม้ ตรงช่วงกลางซุ้มแกะสลกัเป็นรูป “เหรา”  (คลา้ยจระเข)้  ซุ้มเรือนแกว้ลรักปิดทอง 
งดงาม ประณีต อ่อนชอ้ยประดบัท่ีพระปฤษฎางค ์ ทาํใหอ้งคพ์ระพุทธชินราชงามสง่าโดดเด่นยิง่นกั 
เอกลกัษณ์ของพระพุทธชินราชอีกประการหน่ึงคือ มีรูป “อาฬวกยกัษ”์ ซ่ึงมีฤทธ์ิอยูท่ี่ผา้โพกศีรษะ 
และ “ท้าวเวสสุวณั”  มีฤทธ์ิอยู่ท่ีไม้กระบอง หล่อด้วยทองสัมฤทธ์ิ เฝ้าพิทักษ์อยู่ท่ีพระเพลา       
เบ้ืองขวาและเบ้ืองซ้าย  บริเวณด้านหน้ามีรูปอัครสาวกยืนประนมมือทั้ ง 2 ด้าน ด้านขวาคือ         
พระสารีบุตรสลกัดว้ยไม ้ดา้นซา้ยคือพระโมคคลัลานะทาํดว้ยปูนป้ัน 

ทางเขา้พระวิหารดา้นหนา้มีบานประตูประดบัมุขหน่ึงคู่สร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2290 เป็นฝีมือ
ช่างหลวงสมยัอยุธยาตอนปลายในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้บรมโกษฐ์ ได้รับยกย่องว่าเป็นงานช่าง
ศิลป์ไทยท่ีมีความงามเป็นเลิศ  บริเวณหลงัพระวิหารพระพุทธชินราช และอีกสององค์ท่ีหล่อข้ึน
พร้อมกนัคือพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา  โดยไดมี้การนาํทองสัมฤทธ์ิท่ีเหลือจากการหล่อ
พระทั้งสามองคม์าหล่อพระอีกองคห์น่ึงช่ือวา่ “พระเหลือ” โดยประดิษฐานไวท่ี้วิหารเล็กๆ บริเวณ
ทางเขา้ประตูวดั  ส่วนวิหารอีก 1 หลงั เป็นวิหารท่ีประดิษฐานพระอฏัฐารสซ่ึงเป็นพระพุทธรูปยืน
ปางห้ามญาติสูง 18 ศอก เดิมประดิษฐานอยูใ่นวิหารใหญ่ แต่วิหารไดพ้งัไปจนหมดเหลือเพียงเสา  
ท่ีก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่  วิหารท่ีประดิษฐานพระอฏัฐารสอยู่ดา้นหน้าเจดียป์ระธาน  ภายใน
น่าจะเป็นเจดีย์ยอดทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบิณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์สมัยสุโขทัย             
ซ่ึงสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ไดท้รงวนิิจฉยัถึงเจดียย์อดทรงดอกบวัตูม ท่ีอยูภ่ายในเจดีย์
ประธานองคน้ี์ เม่ือคร้ังเสด็จเมืองพิษณุโลกในสมยัรัชกาลท่ี ๕   

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ใหย้กข้ึนเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ‚วรมหาวหิาร‛ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๘  
(พิษณุโลก, 2552, น. 42 ; สุรีย ์ไวยกุฬา, 2549, 78-79) 
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ภาพท่ี 4.2 วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
วดัศรีสุคต 
วดัศรีสุคต ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตน้อกกาํแพงพระราชวงัจนัทร์  ส่ิงก่อสร้างสําคญั

ภายในวดัประกอบไปด้วย  เจดียป์ระธานทรงระฆงั มีเจดีย์รายประจาํทั้งส่ีมุม ด้านหน้ามีวิหาร      
หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ทิศใตข้องวิหารเป็นอุโบสถ เหลือหลกัฐานเพียงส่วนฐานเขียงรองรับ
ฐานบวั  ซ่ึงมีรายละเอียดของโบราณสถานดงัน้ี (นาตยา กรณียกิจ, ม.ป.ป., น.112-114) 

1.เจดียป์ระธาน  เป็นเจดียท์รงระฆงั (เหลือหลกัฐานเพียงส่วนฐานเขียงส่ีเหล่ียม จนถึงส่วน
ฐานเขียงกลมรับส่วนของบวัถลา)  บริเวณฐานเขียงชั้นล่างมีพระสาวกปูนป้ันประดบัโดยรอบ   
ก่ึงกลางของฐานแต่ละดา้นเป็นซุม้พระพุทธรูปปางมารวชิยั 
            2.วิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของเจดียป์ระธาน  เป็นฐานวิหารขนาด 7 ห้อง  มีมุขหน้า
และหลงั  มีบนัไดอยูท่างดา้นหนา้ ไม่พบร่องรอยของผนงัวิหาร สันนิษฐานวา่เป็นอาคารโถงแบบ
สุโขทยั 
           3.อุโบสถ ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องวิหารประกอบดว้ยฐานเขียงและฐานบวั  มีมุขทางด้านหน้า
อาคารหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก สันนิษฐานว่าเป็นอาคารทรงโถงเช่นเดียวกบัวิหารหลังคา
เคร่ืองไมมุ้งกระเบ้ือง จากการขดุแต่งไดพ้บใบเสมาอยูใ่นบริเวณน้ีดว้ย 
           4.เจดียร์าย อยู่บริเวณมุมทั้งส่ีของเจดียป์ระธาน  เจดียท์ ั้งส่ีองค์น้ีเหลือหลกัฐานเพียงส่วน   
ฐานเขียงและชุดฐานบวั  สันนิษฐานวา่เจดียร์ายทั้งส่ีองคเ์ป็นเจดียท์รงระฆงั 
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ภาพท่ี  4.3  วดัศรีสุคต 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
วดัโพธ์ิทอง  
ตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตน้อกกาํแพงพระราชวงัจนัทน์ ตาํแหน่งของวดัขนานไป

กบัวดัศรีสุคต ห่างจากวดัศรีสุคตไปทางทิศใตป้ระมาณ 65 เมตร มีเจดียร์ายตั้งอยูท่ี่มุมทั้งส่ีมุม 
หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก  เน่ืองจากก่อนการดาํเนินการขุดคน้ทางโบราณคดี มีบา้นเรือนของ
ประชาชนและอาคารของหน่วยงานราชการสร้างทบัอยู่บนส่วนใหญ่ของโบราณสถาน หลกัฐาน   
ท่ีพบจึงมีสภาพไม่สมบูรณ์  โบราณสถานท่ีพบจากการขุดแต่งมีดงัน้ี (นาตยา กรณียกิจ, ม.ป.ป.,        
น.120) 
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            1.เจดียป์ระธาน เหลือหลกัฐานเพียงส่วนฐานเขียงซ้อนกนั 3 ชั้น ไม่สามารถระบุรูปทรง     
ท่ีชดัเจนได ้
            2.เจดียร์าย ตั้งอยูป่ระจาํมุมทั้งส่ีของเจดียป์ระธาน  นอกจากเจดียป์ระจาํมุมทั้งส่ีองคแ์ลว้  
ยงัพบร่องรอยของฐานเจดียร์ายขนาดเล็ก  หลกัฐานท่ีมีเพียงเล็กนอ้ยทาํให้ไม่สามารถสันนิษฐาน
รูปแบบท่ีชดัเจนได ้
            3.วหิาร อยูท่างทิศตะวนัออกของเจดียป์ระธาน พบเพียงฐานอาคารดา้นทิศตะวนัตกเท่านั้น   

4.กลุ่มอาคารท่ีอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตก และตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประกอบดว้ยฐานของ
เจดียแ์ละวหิาร ซ่ึงมีหลกัฐานเหลือนอ้ยมากจนยากแก่การสันนิษฐาน 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี  4.4 วดัโพธ์ิทอง 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

             
              สระสองห้อง 

พื้นท่ีบริเวณสระสองห้อง  ตั้ งอยู่ทางด้านทิศตะวนัตก นอกกําแพงพระราชวงัจันทน์ 
ลกัษณะเป็นสระใหญ่ยาวตามแกนทิศเหนือ-ใต ้ ขนาดกวา้ง 40 เมตร  ยาว 160 เมตร มีเกาะกลางนํ้ า
ขนาดประมาณ 15x15 เมตร และมีคนัดินเต้ียกวา่ตวัเกาะกั้นกลางสระ ทาํให้แบ่งพื้นท่ีสระออกเป็น
สองส่วน โดยทัว่ไปเรียกวา่ ‚สระสองหอ้ง‛ หรือ ‚หนองสองหอ้ง‛ 

หลกัฐานจากการขดุคน้บริเวณสระสองหอ้ง พบโบราณวตัถุในสมยัอยธุยา  และพบเศษอิฐ 
เศษกระเบ้ืองมุงหลงัคาในบริเวณใกล้กบัสระทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ และบริเวณริมสระ  
ด้านทิศตะวนัตก  สันนิษฐานว่าอาจมีอาคารในบริเวณดังกล่าว  ในขณะท่ีบริเวณกลางสระ                     
มีขอ้สันนิษฐานวา่อาจมีพลบัพลา หรือ พระท่ีนัง่เยน็ตั้งอยูน่ั้น กลบัไม่พบร่องรอยของส่ิงก่อสร้าง
ใดๆ  โบราณวตัถุท่ีกระจายตัวทั่วไปในพื้นท่ีโดยรอบสระ แสดงให้เห็นการใช้พื้นท่ีบริเวณ        
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สระสองห้องอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน  สันนิษฐานว่าบริเวณสระสองห้อง  เป็นพื้นท่ีพระราช
อุทยานท่ีสัมพนัธ์กับพระราชวงัจนัทน์ตั้งแต่สมยัแรกจนกระทัง่ถูกทิ้งร้างไป  (นาตยา กรณีกิจ, 
ม.ป.ป., น. 88) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5  สระสองหอ้ง 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2563) 

 
วดัอรัญญกิ 
วดัอรัญญิกตั้งอยูน่อกกาํแพงเมืองพิษณุโลก สันนิษฐานวา่สร้างมาตั้งแต่สมยัพระมหาธรรม

ราชาท่ี ๑ (พระยาลิไท) แห่งกรุงสุโขทยัในคราวเสด็จมาครองราชสมบติัท่ีเมืองพิษณุโลก ระหวา่ง 
พ.ศ. ๑๙๐๕ - ๑๙๒๑ เพื่ออุทิศถวายแด่พระภิกษุฝ่ายอรัญญวาสีไดใ้ชจ้าํพรรษา ตามคตินิยมในสมยั
สุโขทยั ภายในวดัมีเจดียป์ระธานตามลกัษณะศิลปะสุโขทยัทรงลงักา หรือทรงระฆงั จากการขุดพบ
ฐานเจดียเ์ป็นชา้งลอ้ม 4 ดา้น ดา้นละ ๑๖ เชือก มุมฐานเจดียอี์ก 4 เชือก รวมมีชา้งลอ้ม ๑๘ เชือก    
รูปรอยเจดียอ์งคเ์ดิมก่อนการบูรณะในยคุหลงัองคเ์จดียมี์รอยซุม้พระยนื ๘ ซุม้ ตามคาํบอกเล่าแน่ชดั
วา่ เจดียป์ระธานนอกจากเป็นเจดียช์า้งลอ้ม ๖๙ เชือกแลว้ ยงัมีพระยนืลอ้มอีก ๘ องค ์หนัพระพกัตร์
ออก ๘ ทิศ อยู่ใต้องค์ระฆังเจดีย์ประธานอีกด้วย ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์รูปแบบสถาปัตยกรรม            
สมยัสุโขทยั ส่วนผงัวดัเป็นรูปแบบสมยัอยุธยา คือ ดา้นหนา้เจดียป์ระธานเป็นวิหาร ส่วนดา้นหลงั
เป็นอุโบสถลอ้มรอบดว้ยระเบียงคต วดัอรัญญิกน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีสะทอ้นให้เห็น อิทธิพลของสุโขทยั
และอยธุยาท่ีมีต่อเมืองพิษณุโลก เป็นอยา่งดี (ศูนยป์ระวติัศาสตร์พระราชวงัจนัทน์, 2563) 
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ภาพท่ี  4.6 วดัอรัญญิก 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2563) 

 
วดัราชบูรณะ 
สันนิษฐานว่า วดัราชบูรณะสร้างสมยัสุโขทัย ลักษณะเจดีย์ประธานส่วนฐานเป็นรูป

แบบเดิม องค์เจดีย์มีการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมยัอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ทาํให้รูปแบบเจดีย์           
มีศิลปะแต่ละยุคสมัยผสมผสานกัน อุโบสถและวิหารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย 
บูรณปฏิสังขรณ์ในสมยัอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนข้ึนในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ศูนยป์ระวติัศาสตร์
พระราชวงัจนัทน์, 2563) 
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ภาพท่ี 4.7 วดัราชบูรณะ 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 

วดันางพญา 
วดันางพญา สันนิษฐานว่า ผูส้ร้างพระนางพญาคือ พระวิสุทธิกษัตรีย์ พระมเหสีของ      

พระมหาธรรมราชา และทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค ์ทรงสร้าง
พระนางพญาข้ึนในคราวบูรณปฏิสังขรณ์วดัราชบูรณะ ราวปี พ.ศ. ๒๐๙๐ - ๒๑๐๐ ขณะนั้น
พิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวง และพระองค์ดาํรงพระอิสริยยศเป็นแม่เมืองสองแคว และพระมหา
ธรรมราชาทรงพระอิสริยยศท่ีพระอุปราชแห่งแผน่ดินพระมหาจกัรพรรดิ กรุงศรีอยุธยา พื้นท่ีติดกบั
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร (วดัใหญ่) โดยมีถนน จ่าการบุญคัน่กลาง นอกจากนั้นอยูติ่ดกบั
วดัราชบูรณะ แต่ปัจจุบนัถนนสายมิตรภาพ ตดัผา่น ทาํให้วดันางพญากบัวดัราชบูรณะ ตั้งอยูค่นละ
ฝ่ังถนน ได้ข้ึนทะเบียน โบราณสถานในวนัท่ี ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙ เฉพาะวิหาร ปัจจุบนัเป็น
อุโบสถ และ เจดียย์อ่มุมไมสิ้บสอง (พระมหาธนศกัด์ิ จินตกว,ี 2558, น. 12) 
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ภาพท่ี 4.8 วดันางพญา 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
วดัเจดีย์ยอดทอง 
สันนิษฐานว่าจะสร้างในสมยัเดียวกบัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ คือสมยัสุโขทยั เป็นวดัท่ี

ตั้งอยู่นอกกาํแพงเมืองพิษณุโลกปัจจุบนัอยู่ในเขตเทศบาล วดัเจดียย์อดทองในปัจจุบนัเหลือเจดีย์
ทรงดอกบวัตูมเพียงองค์เดียวท่ีเป็นศิลปสุโขทยั ฐานกวา้ง ๔ เมตร สูง ๒๐ เมตร เฉพาะยอดทรง
ดอกบวัตูมนั้น ได้เห็นรอยกระเทาะของปูนทาํให้แลเห็นการเสริมยอด โดยการพอกปูนเพิ่มท่ี      
ยอดแหลมของดอกบวัตูม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าลกัษณะเจดียท์รงดอกบวัตูม ซ่ึงเป็นศิลปะของสมยั
สุโขทยัน้ี ยงัคงมีปรากฏอยู่ในจงัหวดัพิษณุโลกเพียงองค์เดียวเท่านั้น ส่วนพระปรางค์ (พระศรี      
รัตนมหาธาตุ) ท่ีวดัใหญ่นั้น ผูรู้้ยืนยนัวา่ทรงเดิมเป็นแบบดอกบวัตูม ดดัแปลงเป็นแบบปรางคส์มยั
รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ฉะนั้นวดัเจดียย์อดทองจะตอ้งเป็นวดัโบราณท่ีสร้างข้ึน        
ในสมยัเดียวกบัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ นับว่าเป็นวดัเก่าแก่ท่ีควรจะช่วยกนัอนุรักษ์ไวใ้ห้อนุชน    
รุ่นหลงัไดช้มกนัต่อไป 
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ภาพท่ี 4.9 วดัเจดียย์อดทอง 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
วดัจุฬามณ ี
ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าน่านฝ่ังตะวนัออก ห่างจากตวัเมืองพิษณุโลกไปทางใตต้ามถนนบรมไตร-     

โลกนารถ ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสุดคือมีมาก่อนสมยัสุโขทยั ตั้งอยูท่ี่ถนนบรมไตร
โลกนาถห่างจากเมือง 6 กิโลเมตร มีโบราณสถานสมยัขอมสร้างเมือง (สมยั สุทธิธรรม, 2541,        
น. 30)  เคยเป็นท่ีตั้งของเมืองสองแควเก่า ตามประวติัศาสตร์กล่าววา่สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ 
ทรงสร้างพระวิหารและเสด็จออกผนวชท่ีวดัน้ีเม่ือ พ.ศ. 2007 เป็นเวลา 8 เดือน 15 วนั โดยมี          
ขา้ราชบริพารออกบวชตามเสด็จถึง 2,348 รูป มีโบราณสถานสาํคญัคือ (วดัจุฬามณี, ม.ป.ป.) 

1.ปรางคแ์บบขอมขนาดย่อมฐานกวา้ง 11 เมตร ยาว 18 เมตร ก่อดว้ยศิลาแลง ดา้นหน้า    
ก่อเป็นแบบตรีมุขตั้งบนฐานสูงซอ้นกนัสามชั้น แต่ละชั้นยอ่มุมไมสิ้บ มีปูนป้ันประดบัลวดลายตาม
ขั้นตอนล่างแถบหนา้กระดานและบวัหนา้กระดานเป็นลายหงส์ เหมือนกบัองคป์รางคท่ี์วดัพระศรี-   
รัตนมหาธาตุจงัหวดัลพบุรี สมัยท่ียงัสมบูรณ์อยู่ มีกาํแพงแก้วล้อมรอบ ใกล้เคียงกันมีมณฑป      
พระพุทธบาทจาํลองซ่ึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดโ้ปรดให้สร้างข้ึน แผ่นจารึกหน้ามณฑป     
มีใจความสรุปไดว้า่ เม่ือ พ.ศ. 2521 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีพระบรมราชโองการให้ใชผ้า้
ทาบรอยพระพุทธบาทสลกัลงบนแผน่หิน พระราชทานไวเ้ป็นท่ีกราบไหวข้องฝงูชน 
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ภาพท่ี  4.10  ปรางคแ์บบขอม วดัจุฬามณี 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 

 
ภาพท่ี 4.11  หลวงพอ่เพชร 

ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 
 
2.วิหารหลวงพ่อแดง อยู่ทางทิศ เหนือของพระอุโบสถ แต่ไดรั้บการบูรณะใหม่พร้อมทั้ง

พระพุทธรูปดว้ย 
3. มณฑป ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของปรางค์ หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก     

ก่อด้วยอิฐถือปูน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯให้สร้างข้ึน  เพื่อเป็นท่ีประดิษฐาน     
พระพุทธบาทจาํลองท่ีโปรดเกลา้ฯให้ช่างใชผ้า้ทาบรอยพระพุทธบาทท่ีพระพุทธบาทสระบุรี แลว้
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สลกัไวบ้นแผน่หินเพื่อพระราชทานไวเ้ป็นท่ีกราบไหวข้องประชาชน  และให้ประดิษฐานศิลาจารึก
ซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงสร้างวดัจุฬามณีและเสด็จทรงผนวชไวท่ี้ผนัง
ดา้นหลงัของพระมณฑป (วมิ เกาเทียน, 2557, น.15) 

 ลักษณะมณฑปเป็นทรงส่ีเหล่ียมขนาดฐาน ๑๒.๓๐ เมตร กว้าง ๕.๓๐ เมตร มีเสา            
อยู่ดา้นใน ๑๖ ตน้ รองรับหลงัคาเคร่ืองไมมุ้งกระเบ้ือง ดา้นในมีฐานพระพุทธบาทมีมุขด้านหน้า       
ยื่นออกมา แสดงถึงการรับซุ้มหนา้บนัและหลงัคา ซ่ึงน่าจะลดหลัน่กนัอย่างน้อย ๒ ชั้น ดา้นหลงั 
(ทิศตะวนัตก) มีซุม้เด็กส่วนบนหนา้บนัลด ๒ ชั้น ประดิษฐานศิลาจารึก ลกัษณะรูปแบบ โครงสร้าง
สถาปัตยกรรมทั้งอาคารและมุขเป็นลกัษณะศิลปะสมยัสมเด็จพระนารายณ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12  พระพุทธบาท 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
4. กาํแพงแก้ว มีขนาดกวา้ง ๔๙ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร สูง ๑.๑ เมตร หนา ๑.๕๕ เมตร       

ก่อด้วยอิฐ สร้างล้อมรอบศาสนสถานทั้งหมด ในส่วนของกาํแพงแก้วยงัไม่ได้ดาํเนินการศึกษา    
ทางโบราณคดีและบูรณะเช่นเดียวกบัพระอุโบสถ และ วหิาร 
  5. เจดียร์าย อยูภ่ายในเขตกาํแพงแกว้ 5 องค ์มีขนาดฐานกวา้ง ๒.๕ เมตร ถึง 4 เมตร 

6. เนินพระตาํหนกั ตั้งอยูน่อกเขตกาํแพงแกว้ทางทิศเหนือของวดั พบฐานอาคารก่อดว้ยอิฐ 
๒ แห่ง รูปส่ีเหล่ียมขนาด ๙๑๒.๗๐ เมตร และสระนํ้ าอยู่ด้านขา้ง ซ่ึงสมเด็จกรมพระยาดาํรง-         
ราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าอาจเป็นตาํหนักของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อย่างไรก็ตาม
ลกัษณะมีฐานชุกชี (ฐานพระ) ไม่น่าจะเป็นพระตาํหนกั ซ่ึงพระตาํหนกัน่าจะเป็นอาคาร เคร่ืองไม้
มุงกระเบ้ืองมากกวา่  
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วดัโพธิญาณ  
วดัโพธิญาณตั้งอยูริ่มแม่นํ้าน่านฝ่ังตะวนัออก อยูเ่หนือวดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร  วดัโพธิญาณเป็นวดัโบราณเดิมช่ือวา่วดัโพธาราม ไม่ปรากฏ
หลักฐานการก่อสร้าง แต่หากพิจารณาตามหลักฐานทางโบราณคดีของวดัคือ พระเจดีย์และ        
พระวหิาร พบวา่เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะสมยัอยุธยาตอนตน้และคงจะไดรั้บการบูรณะปฏิสังขรณ์
ให้มีสภาพท่ีมัน่คงแข็งแรงมาตลอดสมยัอยุธยา สมยัธนบุรี และสมยัรัตนโกสินทร์ ต่อมาในปีพ.ศ. 
2511 ไดมี้การบูรณะวดัโพธิญาณข้ึนใหม่ ทาํให้ขุดคน้พบพระพุทธรูปปูนป้ันสมยัอยุธยา อายุกว่า 
600 ปี และมีการสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆงัและกุฎิสงฆ์ข้ึนใหม่ และไดเ้ปล่ียนช่ือ
วดัจากวดัโพธารามมาเป็นวดัโพธิญาณ  

วดัโพธิญาณมีโบราณสถานท่ีสําคญัดงัน้ี พระเจดียป์ระธานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวดั
ลกัษณะเป็นเจดียฐ์านส่ีเหล่ียมยอ่มุมไม ้20 และยอดพระเจดียช์าํรุดหกัพงัไปแลว้ วิหารตั้งอยูห่น้า
พระเจดียป์ระธานหันหนา้ไปทางทิศตะวนัออก วิหารหลงัน้ีมีแต่ฐาน มีเสาศิลาแลงตั้งอยู่สองแถว
รวมแปดตน้ มีฐานชุกชีสําหรับตั้งพระประธานของวิหารสองฐาน ดา้นซ้ายก่ออิฐเป็นอาสนะสงฆ์
ดา้นหน้าระเบียงมีบนัไดข้ึนลงสองขา้ง มีพระพุทธรูปศิลาทรายขนาดหน้าตกั 1 น้ิวหน่ึงองคแ์ละ
พระพุทธรูปปูนป้ันขนาดหน้าตกั 1 เมตร 3องค์ กาํแพงเมืองพิษณุโลกท่ีวดัโพธิญาณทางทิศ
ตะวนัออกเกือบตลอดแนว มีกาํแพงเมืองพิษณุโลกโดยมีฐานดินกวา้ง 6 เมตรยาว 200 เมตรเศษ
กาํแพงเมืองพิษณุโลกแต่เดิมไดมี้การเรียงแผน่ศิลาแลง และก่ออิฐถือปูนต่อจากกาํแพงดิน  ประตู
เข้าวดัโพธิญาณมีช่ือว่าประตูจีน เพราะด้านนอกวัดเป็นท่ีอยู่ของชาวจีนท่ีมาตั้ งโรงงานทํา
เค ร่ือง ป้ั นดิน เผ า ท่ีบ ริ เวณ วัด เตา ไ หหรือวัดตา ปะ ข า วหาย  ( ก ระ ทรวงม หาดไ ท ย แล ะ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น. 93) 
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ภาพท่ี 4.13  หลวงพอ่สองพี่นอ้ง วดัโพธิญาณ 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
  วดัตาปะขาวหาย 

วดัตาปะขาวหาย  เดิมชาวบา้นเรียกวา่ "วดัเตาไห" เพราะเป็นหมู่บา้นท่ีป้ันเตาและไห ผลิต
ส่งออกขายภายในประเทศและต่างประเทศ พบหลกัฐานสําคญัเป็นเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีวดัจุฬามณี 
และพบเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีอ่าวไทยในซากเรือสาํเภาล่มอ่าวไทย 

วดัน้ีนบัเป็นวดัเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่ก่อสร้างและตั้งวดัข้ึนในสมยัใด แต่จาก

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ทั้งโบราณสถานและปูชนียวตัถุท่ีปรากฏอยู่คือ ‘เตาสมยัโบราณ’ จึง

สันนิษฐานวา่วดัน้ีน่าสร้างข้ึนในสมยัสุโขทยัตอนตน้ แต่เดิม ‘วดัตาปะขาวหาย’ ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าน่าน

ฝ่ังทิศตะวนัออก และถูกกระแสนํ้ าไหลกดัเซาะตล่ิงจนวดัจมลงในแม่นํ้ าน่านถึงสองคร้ัง ปรากฏ

หลกัฐานคือใบเสมาและอุโบสถท่ีจมอยูก่ลางแม่นํ้ าน่าน เวลาหนา้แลง้จะสามารถเห็นใบเสมาและ

อุโบสถ นอกเหนือจากนั้นยงัพบฐานเจดียซ่ึ์งก่อดว้ยอิฐเป็นจาํนวนมากท่ีริมตล่ิงแม่นํ้ าน่าน ปัจจุบนั

จึงยา้ยวดัตาปะขาวเป็นคร้ังท่ีสาม 

 

 

 

 



59 
 

 
 

ภาพท่ี 4.14 วดัตาปะขาวหาย 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
ประวตัิเขาสมอแคลง 
เขาสมอแคลง มีความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ เพราะเป็นภูเขาลูกเดียว ท่ีอยู่ในเมือง

พิษณุโลกและมีประวัติศาสตร์เคียงคู่ เมืองพิษณุโลก ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ยุคทวารวดี จนถึงยุคสุโขทยั ซ่ึงปรากฏหลกัฐานทางดา้นโบราณคดี และ
ปรากฏมีวดัถึง ๗ วดั ซ่ึงบ่งบอกถึง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาในสมยันั้น รวมทั้งเป็น
แหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏวา่ภูเขาแห่งน้ีมีความเก่ียวเน่ืองเก่ียวพนักบัเมืองพิษณุโลกตลอดทุกยุค
ทุกสมัย นอกจากนั้ นยงัมีแหล่งโบราณสถานอีกหลายแห่ง อันทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
โดยเฉพาะบริเวณยอดสูงสุดของภูเขา ซ่ึงมีพระมหาเจดียโ์บราณขนาดใหญ่ทรงลงักา ปลายยอด
เจดียห์กั (ไดรั้บการบูรณะจากกรมศิลปากร ๒๕๕๖) ซ่ึงชาวบา้นเรียกวา่ เจดียด์ว้น ต่อมาไดเ้ฉลิมสิริ
มงคลนามว่า"พระมหาชยัเจดียศรีสมอแคลง" เม่ือมองลงมาจากจุดน้ี จะเห็นทิวทศัน์โดยรอบเมือง
พิษณุโลกอยา่งทัว่ถึง ยามคํ่าคืนมองเห็นแสงไฟ  ส่องสวา่งอยา่งสวยงาม  นอกจากนั้นเขาสมอแคลง
ยงัมีปรากฏในตาํนานสร้างเมืองพิษณุโลก จากหนงัสือพงศาวดารเหนือวา่ "พอได ้ณ วนัพฤหสับดี 
เดือนสาม ข้ึนคํ่าหน่ึง ปีฉลูศก เพลาเช้าตอ้งกบัเพลาเม่ือพระพุทธเจา้ฉันจงัหันใตต้น้สมอวนันั้น 
พระอุบาลีเถรและพระคิริมานนท์ก็นิพพานในท่ีนั้น แต่ก่อนก็เรียกว่าพนมสมอบดัน้ีก็ เรียกว่าเขา
สมอแคลง เขาบรรจุพระธาตุเจา้ทั้งสองไวใ้นท่ีนั้น" 
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ภาพท่ี 4.15 พระมหาชยัเจดียศ์รีสมอแคลง 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
เจดีย์ยอดด้วน 
เจดียย์อดดว้น อายุราว 700ปี มีเร่ืองเล่าวา่เจดียบ์นยอดเขาสมอแคลง ผูส้ร้างคือพระยาจิตร

ไวยเจา้เมืองน่าน สร้างเพื่อบรรจุพระธาตุชองพระอรหนัตเ์ถระเจา้ คือพระอุบาลีเถระและพระศิริยา
นนท์ ซ่ึงเป็นพระสงฆ์ 2 รูป ท่ีได้รับนิมนต์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สร้างพระพุทธชินราช ณ             
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ลกัษณะเจดียเ์ป็นทรงลงักา จะเป็นฐานยอ่แปดเหล่ียมแลว้ข้ึน
เป็นองค์ระฆงั ลกัษณะเด่นของท่ีน่ีคือบริเวณยอดเจดียอ์งค์ระฆงัจะมีเพียงแค่คร่ึงซีกเท่านั้น เจดีย ์
บนเขามีการสร้างซ่อมเเซมบูรณะมา  หลายคร้ัง การขุดค้นทางโบราณคดีและการขุดแต่ง
โบราณสถานบนยอดเขาสมอแคลง หลกัฐานท่ีพบคือเจดียท์รงลงักามีฐานส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ 3 ชั้น 
จากนั้นจะเป็นฐานย่อแปดเหล่ียม แล้วข้ึนเป็นองค์ระฆงัแต่ไม่พบบลัลงัก์ คือจากองค์ระฆงัก็ถึง
ปลอ้งไฉน รูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัสุโขทยัตอนปลาย หรือสมยัอยุธยาตอนตน้ ซ่ึงอาจเป็นสมยั
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถก็ได้  ตาํราพิชัยสงคราม สมเด็จพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรง
สันนิษฐานว่าจดัทาํข้ึน เม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงครองเมืองพิษณุโลก หลกัฐานน้ี
แสดงวา่เขาสมอแคลงน่าจะมีความสําคญัทางดา้นฝึกทหารหรือใชดู้กาํลงัขา้ศึก ซ่ึงปัจจุบนักองทพั
ภาคท่ี 3 ก็ไดใ้ช้เขาสมอแคลงฝึกรบเช่นกนั (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานกังานพิษณุโลก, 
2561) 
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ภาพท่ี  4.16  เจดียย์อดดว้น 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
สรุป 
 เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองสําคญัท่ีก่อตั้งข้ึนคร้ังกรุงสุโขทยัเป็นราชธานี  ภายหลงัได้เป็น

เมืองข้ึนของกรุงศรีอยุธยา  จึงมีประวติัความเป็นมาอยา่งยาวนาน  โดยมีหลกัฐานสําคญัท่ีบ่งบอก

ความเป็นมาของความยาวนานคือวดัท่ีสร้างข้ึนในยุคสมยัต่าง ๆ เช่นวดัท่ีสร้างข้ึนในสมยัก่อน

สุโขทยั คือ วดัจุฬามณีซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีมาก่อนสมยัสุโขทยั  ส่วนวดัในสมยัสุโขทยัไดแ้ก่  

วดัเจดียย์อดทองหลกัฐานท่ีพบคือเจดียท์รงดอกบวัตูมท่ีเป็นศิลปสมยัสุโขทยั  วดัอรัญญิกหลกัฐาน

ท่ีพบคือ ภายในวดัมีเจดียป์ระธานตามลกัษณะศิลปะสุโขทยัทรงลงักา หรือทรงระฆงั  วดัตาปะขาว

หาย พบหลกัฐานทางประวติัศาสตร์คือ ‘เตาสมยัโบราณ’ ซ่ึงสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนในสมยัสุโขทยั

ตอนตน้   อีกทั้งยงัมีวดัสาํคญัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ียดึเหน่ียว และเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเมืองพิษณุโลก

มาอยา่งยาวนาน เช่นวดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ท่ีชาวบา้นนิยมเรียกวา่วดัใหญ่ ถือเป็นวดั

สาํคญัท่ีเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธชินราชซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลกัษณะงดงามท่ีสุดของ

ประเทศไทย 

 
 
 
 
 



 
 

บทที ่5  
วถิีชีวติและความเป็นอยู่ 

 
 จงัหวดัพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของวฒันธรรม ทั้งวฒันธรรมพื้นบ้านและวฒันธรรม 
ระดบัชาติ ทั้งน้ีเพราะจงัหวดัพิษณุโลกเป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนานกวา่ ๗๐๐ 
ปี พิษณุโลกผ่านยุคผ่านสมัยแห่งประวติัศาสตร์ และมีสถานภาพท่ีเป็นปึกแผ่นมั่นคงทั้ งใน          
ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การทหาร การศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม เพราะ
พิษณุโลกเคยมีฐานะเป็นราชธานี (เมืองหลวง) เมืองมหาอุปราช เมืองเอกอุ และเมืองประเทศราช 
ทาํให้จงัหวดัพิษณุโลก เป็นแหล่งรับและหลอมรวมของวฒันธรรม ทั้งวฒันธรรมทวารวดี ลพบุรี 
สุโขทยั อยธุยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ และไดรั้บวฒันธรรมจากอาณาจกัรลา้นนา อาณาจกัรศรีโคตร
บูรณ์ (อีสาน) ซ่ึงได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย แล ะประเทศจีน ก่อให้เกิด               
การผสมผสานทางวฒันธรรม คือ วฒันธรรมพื้นบ้านตามความคิดความเช่ือดั้ งเดิม วฒันธรรม
จงัหวดัพิษณุโลก และวฒันธรรมของชาติไทย   
 
วถิีชีวติดั้งเดิมของชาวเรือนแพ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 เรือนแพ 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศุล (2564) 

 
             บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าน่าน  เป็นพื้นท่ีซ่ึงมีความสมบูรณ์ตั้ งแต่อดีต เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี       
ท่ีเกิดจากการทบัถมของตะกอนแม่นํ้ า  ซ่ึงในฤดูนํ้ าหลากพื้นท่ีส่วนใหญ่มีนํ้ าท่วมขงัจึงทาํให้เป็น  
คนัดินธรรมชาติใชเ้ป็นท่ีสร้างบา้นเรือนอยูอ่าศยั  ก่อให้เกิดการตั้งถ่ินฐานของชุมชนท่ีอยูริ่มแม่นํ้ า
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น่าน โดยสร้างท่ีอยูอ่าศยัเป็นเรือนแพเป็นจาํนวนมาก  พื้นท่ีบางแห่งของเมืองมีลกัษณะเป็นหนอง
บึง ไดแ้ก่ บึงทะเลแกว้ บึงแอ่งใหญ่ และบึงโศกา เป็นตน้  ลกัษณะดงักล่าวทาํให้คนสามารถเขา้มา
พฒันาเป็นเมืองพิษณุโลกในสมัยสุโขทัย  ซ่ึงเป็นเมืองโบราณมีร่องรอยคูเมือง  กําแพงเมือง
ลอ้มรอบ  (รัตติยา ไชยวงศ,์ ม.ป.ป. , น.18) 

เรือนแพ เป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของจงัหวดัพิษณุโลก บริเวณสองฝ่ังแม่นํ้ าน่านตั้งแต่
บริเวณหนา้ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ลงมาจนถึงวดัจนัทร์ตะวนัออก  จะมีเรือนแพตั้งเรียงรายไปตาม
ลาํนํ้ า โดยเฉพาะบริเวณหน้าวดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี และ
บริเวณหนา้สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม (ปัจจุบนัคือมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม) มีจาํนวน
เรือนแพหนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืน  ภาพเรือนแพท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวสองฝ่ังแม่นํ้ าน่านนับเป็น    
ภาพท่ีสวยงามแก่ผูท่ี้พบเห็นและนกัท่องเท่ียวทัว่ไปนกัทศันาจรจึงนิยมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  

เรือนแพ เป็นส่ิงท่ีมีควบคู่กบัเมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2400  เน่ืองจากในสมยัก่อน  
ชาวพิษณุโลกอาศยัแม่นํ้ า  เป็นปัจจยัสําคัญในการบริโภค การเกษตรกรรม การคมนาคมและ   
การคา้ขาย เพื่อความสะดวกในการดาํเนินชีวิตของประชาชน และขา้ราชการ ส่วนหน่ึงจึงนิยม  
สร้างบา้นเรือนในลกัษณะท่ีเป็นเรือนแพ ดงัจะเห็นไดจ้ากรายงานของ กรมหม่ืนดาํรงราชานุภาพ 
(ยศในขณะนั้น) ตรวจราชการเมืองพิษณุโลกและ พิจิตร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ร.ศ. ๑๑๗) มีขอ้ความ
ตอนหน่ึงวา่ 

“เมืองพิษณุโลก...ขา้ราชการตั้งแต่ตวัเจา้พระยาศรีสุริยราชวรานุวตัรเอง ชอบอยูแ่พ           
ยงัไม่ได้สร้างบ้านเรือนอยู่บนบก พ่วงแพทํากันงาม ๆ มากกว่าแพท่ีกรุงเทพฯ ลํานํ้ าน่าน                
ยงัมีบทบาทในฐานะเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของประชาชนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงก่อสร้างเรือนแพ เป็นท่ีอยู่อาศยั 
ในแม่นํ้า จนกลายเป็นชุมชนหน่ึงซ่ึงซอ้นอยูใ่นสังคมใหญ่ของเมืองพิษณุโลก ลกัษณะของเรือนแพ
ส่วนใหญ่สร้างอย่างง่าย ๆ คือลูกบวบท่ีทาํด้วยไม้ไผ่ มีฝาส่ีเหล่ียมกั้นเป็นห้องโถง มุงหลังคา       
ดว้ยสังกะสี สมาชิกภายในครอบครัวจะอาศยัหลบันอนในห้องเดียวกนั การดาํเนินชีวิตของชาวแพ
ส่วนใหญ่มีสภาพเรียบง่าย ในปัจจุบนัสายนํ้ าน่านยงัมีอิทธิพลต่อชาวแพ ท่ามกลางสายนํ้ าท่ีข้ึนลง 
ชาวแพตอ้งคอยปรับสภาพของเรือนแพตามกระแสของสายนํ้ า ถ้านํ้ าข้ึนก็ตอ้งขยบัเชือกโยงแพ     
ให้ลอยอยู่ในแม่นํ้ าได ้เม่ือนํ้ าลดลงก็ตอ้งเล่ือนแพตามระดบัของสายนํ้ า  มิฉะนั้นเรือนแพอาจจะ  
ติดคา้งอยู่บนฝ่ัง ทาํให้เกิดความเสียหายได ้ ผูท่ี้อยู่อาศยัในเรือนแพส่วนใหญ่ คือกลุ่มผูท่ี้มีรายได้
นอ้ย หาเชา้กินคํ่า มีรายไดจ้ากการหาปลา รับจา้งทัว่ไป คา้ขายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ รับจา้งซกัผา้ ข่ีสามลอ้ 
เป็นยาม รับเหมาก่อสร้าง ช่างทาสี เยบ็ผา้ ปลูกผกั และเล้ียงเป็ด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีไม่มัน่คง  
แม้ว่าบางส่วนจะรับราชการก็ตาม แต่พวกเขายงัคงอาศัยเรือนแพหลังน้อย  เป็นท่ีนอนท่ีกิน             
ท่ีอาบนํ้า ท่ีถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ลงในแม่นํ้ าน่าน ทาํให้ชุมชนชาวแพถูกมองวา่เป็นชุมชนประเภท
บุกรุก เขา้มาตั้งถ่ินฐานบริเวณแม่นํ้ าน่าน ซ่ึงเป็นท่ีสาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และสร้างปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อมแก่แม่นํ้ าน่าน เน่ืองจากการถ่ายเทส่ิงปฏิกูล ตลอดจนขยะมูลฝอยลงในแม่นํ้ า 
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นอกจากน้ีไดมี้เรือนแพท่ีเปิดบริการขายอาหารแก่ลูกคา้ ท่ีตอ้งการรับประทานอาหารควบคู่ไปกบั
บรรยากาศริมฝ่ังแม่นํ้ าน่าน ทาํให้จาํนวนส่ิงปฏิกูลท่ีลงสู่ลาํนํ้ าเพิ่มมากข้ึน  (คณะกรรมการ
อาํนวยการฯ, 2542,  น.175-176 ; สมยั สุทธิธรรม, 2541, น. 30).  

อย่างไรก็ดีเรือนแพ ยงัเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชมเมืองพิษณุโลก ในฐานะท่ี
เป็นภาพชีวิตท่ีแปลก ไม่เคยพบในสังคมของตน โดยเฉพาะในยามราตรี อากาศท่ีเย็นสบายและ
บรรยากาศท่ีเงียบสงบ การแสดงแสงสีตามโบราณสถานริมฝ่ังแม่นํ้ าน่าน ในวดัราชบูรณะและ      
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตลอดจนดวงไฟท่ีประดบัแพร้านอาหารยามค่าํคืน ย่อมเป็น    
ท่ีสนใจของผูไ้ดพ้บ  เห็นไดจ้ากรายการท่องเท่ียวเมืองพิษณุโลก ท่ีถูกจดัข้ึนสําหรับนกัท่องเท่ียว   
ชาวต่างประเทศ จะมีรายการสามล้อทวัร์เป็นขบวนยาว เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศแสงสีและวถีิชีวติบริเวณริมแม่นํ้าน่าน และตวัเมืองพิษณุโลก ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ท่ีน่าสนใจสําหรับการท่องเท่ียวจงัหวดัพิษณุโลก  (พระมหาธนศกัด์ิ จินตกวี, ภาสกร เพ็ชรรัตน์ 
และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น.175-176)  ปัจจุบนัเรือนแพมีเหลือจาํนวนน้อยและได้ยา้ยไปอยู่
บริเวณวดัจนัทร์ตะวนัตก 
 
วฒันธรรมและประเพณี 

มังคละ 
การเล่นดนตรีมงัคละ นบัเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของจงัหวดัพิษณุโลก  เน่ืองจากเป็น

ดนตรีพื้นบ้านท่ีมีมานานแล้ว ดังปรากฏหลักฐานในพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรา         
นุวดัติวงศ์ เร่ือง จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก ซ่ึงกล่าวถึงเหตุการณ์เก่ียวกบัดนตรีมงัคละ เม่ือ
เสด็จมาเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2444 วา่ “ไดย้ินเสียงไกลๆ เป็นกลองตีเป็นเพลง แต่จะสังเกตวา่
เป็นอะไรไม่ได ้รุ่งข้ึนกาํลงัเดินทางมาตามทางเรือไดย้นิอีกหนหน่ึง ท่ีน้ีใกลเ้ขาแห่นาคกนัอยูริ่มตล่ิง 
แต่แลไม่เห็น.... นึกเอาวา่เป็นเถิดเทิง เพราะไดย้นิเสียงฆอ้งและกลอง.... คร้ันมาจอดท่ีวดัสกดันํ้ ามนั 
ไดย้ินอีกไกลไกล จึงไดถ้าม ท่านสมภารว่าอะไร ท่านสมภารอธิบายว่า ป่ีพาทยช์นิดหน่ึงเรียกว่า 
มงัคละ  เคร่ืองมงัคละน้ี เป็นเคร่ืองเบญจดุริยางคแ์ท ้มี กลองเล็กรูปเหมือนเถิดเทิง แต่สั้นขึงหนงั
หน้าเดียว มีไมตี้ยาวๆ มีกลองขึงสองหน้าเหมือนกลองมลายู เป็นตวัผูใ้บหน่ึง ตวัเมียใบหน่ึง มีปี   
คนัหน่ึง เป็นตวัทาํนอง ปีจีน ล้ินเป็นป่ีชวา มีฆอ้งแขวนราว ๓ ใบ เสียงเพลงนั้น เหมือนกลองมลาย ู 
(นริศรานุวดัติวงศ ์สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยา จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก, ๒๕๐๖, น. 177) 

จากข้อความท่ีได้กล่าวมาแล้ว ทาํให้ทราบว่า ดนตรีมงัคละเป็นดนตรีดั้ งเดิม ของชาว
พิษณุโลก โดยเฉพาะชาวบา้นวดัสกดัน้าํมนัเล่นดนตรีมงัคละเป็นอาชีพและเคร่ืองดนตรีมงัคละมี    
๕ ประเภท ประกอบดว้ย 

๑. กลองมงัคละ (กลองขึงหนงัหนา้เดียว) เคร่ืองดนตรีช้ินเอกของวง  ลกัษณะคลา้ยกลอง
ยาว แต่มีขนาดเล็กกว่ากลองยาวมาก ความยาวประมาณ ๑ ฟุต หน้ากลองหุ้มด้วยหนัง ตวักลอง     
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ทาํจากไมข้นุนหนา้ตดั อีกดา้นหน่ึงเจาะรูขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 9 น้ิวไวต้รงกลาง การตีกลองจะใช้
หวาย ๒ อนั หวายแต่ละอนัมีขนาดยาว 17 น้ิว ซ่ึงปลายพนัดว้ยเชือก การบรรเลงจะใชค้น 2 คน 
คนหน่ึงเป็นผูถื้อกลองคอยรําร่ายมือไปมา  อีกคนหน่ึงถือหวายขา้งละมือเดินตีกลองรัวตามไป 
เสียงของกลองมงัคละดงัชดัเจนกวา่เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน ๆ ในวง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.2 กลองมงัคละ 
ท่ีมา : สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏพิบูลสงคราม (2564) 

 
๒. กลองสองหนา้ (กลองขึงหนงัสองหนา้) เป็นกลองขนาดใหญ่หุม้ดว้ยหนงัสองหนา้ 

มกัษณะคล้ายกลองมลายูหรือกลองแขก  มีสายสะพายคล้องคอ หน้ากลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๑๐ น้ิว ใช้ตีด้วยไม้ยาวประมาณ 7 น้ิว  ด้านหลังมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๗ น้ิว 
ดา้นหนา้กลองจะตีดว้ยไม ้ดา้นหลงักลองจะตีดว้ยมือ มงัคละวงหน่ึง จะมีกลอง สองหนา้ประมาณ 
๓-๔ ใบ 
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ภาพท่ี 5.3 กลองสองหนา้ 
ท่ีมา : สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏพิบูลสงคราม (2564) 

 
๓. ป่ี เคร่ืองดนตรีชนิดเดียวท่ีทาํหน้าท่ีบรรเลงทาํนองในวงมงัคละ ป่ีท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไป

เป็นป่ีพื้นเมือง มีลกัษณะคลา้ยปีจีน เลาป่ีมีลกัษณะเป็นขอ้ๆ ส่วนล้ินป่ีมีลกัษณะคลา้ยป่ีชวา เสียง
ของป่ีเป็นเสียงท่ีเร้าใจ แจ่มใส และมีเสียงดงัพอท่ีจะตอ้งประชันกบักลองทั้งวงได ้ ส่วนทาํนอง
เพลงของป่ี ใชท้าํนองเพลงไทยบา้ง เพลงพื้นบา้นบา้ง  ทาํนองจะไม่สลบัซบัซ้อนมากนกั มีลกัษณะ
การเป่าดนัไปเร่ือย ๆ  แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นดนตรีพื้นบา้นทอ้งถ่ิน 

 

 
 

ภาพท่ี 5.4 ป่ี 
ท่ีมา : สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏพิบูลสงคราม (2564) 
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๔. ฉ่ิง ฉาบ เป็นเคร่ืองกาํกบัจงัหวะ ซ่ึงบางคร้ังอาจใช้กรับเขา้มาร่วมบรรเลงในวงดว้ย
เคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีจะทาํหั้ งหวะจะโคนฟังดูหนกัแน่นครึกคร้ืนสนุกสนานยิ่งข้ึน  ฉาบใช้สองคู่ 
เรียกว่า ฉาบล่อ เป็นฉาบขนาดกลาง ใช้ตีเพื่อเสริมลีลาของผูเ้ล่น และฉาบใหญ่เรียกว่าฉาบยืน        
ใชตี้ยนืจงัหวะใหเ้กิดความสนุกสนาน ครึกคร้ืน 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5.5  ฉ่ิง และ ฉาบ   
ท่ีมา : สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏพิบูลสงคราม (2564) 

 
๕. ฆอ้ง มีจาํนวน 3 ใบ ขนาดเล็กใหญ่ลดหลัน่กนัไป ฆอ้งใบเล็กสุดจะแขวนอยูส่่วนหน้า 

เรียกว่า เหม่งหน้า ใช้ตีนาํวงก่อนเล่นมงัคละ และใช้รัวจงัหวะเพื่อเปล่ียนเพลง ตลอดจนใช้ตียืน
จงัหวะในการเล่น  ส่วนฆอ้งสองใบหลงัมีขนาดใหญ่เท่ากนัแขวนคู่กนัคนละขา้ง ใชตี้เพื่อให้จงัหวะ
ขา้งละหน่ึงทีสลบักนั การเล่นมงัคละน้ี ก่อนเล่นจะตอ้งทาํพิธีไหวค้รู โดยมีดอกไมธู้ปเทียน พร้อม



69 
 

เคร่ืองเซ่น ไดแ้ก่หมากพลู สุรา เพลงท่ีใชเ้ล่น มีหลายเพลง เช่น เพลงนมยานนกทุกแป้ง เพลงหมูกิน
โคนบอน และเพลงกบเข่นเข้ียว เป็นต้น ปัจจุบนัการเล่นมังคละเล่นกันอยู่มาก ในเขตอาํเภอ    
พรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก มีวงมงัคละชนิดต่างๆ เช่น คณะพรเมืองพรหม คณะเทพชุมนุม   
คณะสมเกียรติปีกลอง คณะศรีภิรมย ์คณะประพรต รุ่งเรือง และคณะเทพสัมฤทธ์ิ เป็นตน้ โดยจะ
เล่นกนัทุกโอกาส ทั้งในงานร่ืนเริง และงานศพ ตลอดจนงานเทศกาลต่างๆ  เดิมการเล่นมงัคละไม่มี
ท่ารําประกอบ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ อาจารยอ์นงค์ นาคสวสัด์ิ แห่งวิทยาลยัครูพิบูลสงคราม 
พิษณุโลก เป็นผู ้ริเ ร่ิมคิดท่ารําประกอบเพลงของชายหญิง ทํานองเก้ียวพาราสีประกอบกับ
ท่วงทาํนองลีลาจงัหวะของดนตรีมงัคละ ทาํใหส้นุกสนานครึกคร้ืนยิง่ข้ึน (พระมหาธนศกัด์ิ จินตกวี
, ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น.177-178) 

 

 
 

ภาพท่ี 5.6 ฆอ้ง 
ท่ีมา : สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏพิบูลสงคราม (2564) 

 
 ส่วนรํามงัคละ เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2511 เป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวบา้น ตาํบลวดั   

สะกดันํ้ ามนั จงัหวดัพิษณุโลก เล่นไปกบัขบวนแห่ในเทศกาลต่าง ๆ (อนงค์ นาคสวสัด์ิ, 2531,        
น. 245-248)  มังคละปัจจุบันก็ยงัมีเล่นกันอยู่และไม่แตกต่างไปจากมังคละท่ีสมเด็จเจ้าฟ้าฯ          
กรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์ทรงบรรยายไว ้เวน้แต่กลองสองหนา้ในปัจจุบนับางท่ีใชใ้บเดียว และ   
มีฉ่ิงฉาบดว้ย  วิธีท่ีจะเผยแพร่ดนตรีพื้นบา้นให้เป็นท่ีรู้จกัและน่าสนใจนั้น ควรมีการแสดงประสม
ดว้ยจึงจดัใหมี้การทาํเชิงการละเล่นของหนุ่มสาวข้ึนชุดหน่ึง ท่ีเล่นหยอกเยา้โตต้อบกนัดว้ยการตาม
จงัหวะดนตรีมงัคละ กระบวนการนั้นมีความหมายถึงการเก้ียวพาราสี การผกูรักแบบต่าง ๆ ระหวา่ง
หนุ่มและสาว ซ่ึงพบกนัท่ีวดัในเทศกาลตรุษสงกรานต ์
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การรํามงัคละน้ีไม่มีเพลงร้องประกอบ แต่จะให้มีผูบ้รรยายถ้อยคาํธรรมดาหรือบางคร้ัง     
ก็บรรยายเป็นคาํกลอนเพื่อให้ผูดู้เข้าใจความหมายต่าง ๆ ของผูแ้สดง ได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ     
ความสนุกสนาน การแสดงเร่ิมตน้ด้วยฝ่ายหญิงจาํนวนหน่ึง ถือดอกไมซ่ึ้งสมมติว่าเก็บมาจากป่า   
จะนําไปไหวพ้ระคนละช่อ เดินรําตามกันมาเป็นแถว ฝ่ายชายจาํนวนเท่ากัน ก็เดินตามออกมา        
ขอดอกไม ้  ท่ารําทั้งหมดจะเขา้จงัหวะกลองมงัคละท่ีเร้าใจและสวยงาม  ฝ่ายหญิงไม่ยอมให้ดอกไม้
แก่ชาย เม่ือฝ่ายชายขอไม่ได ้จึงแย่งชิงคอกไมใ้นมือของหญิงไดอ้ย่างรวดเร็ว  ฝ่ายหญิงวิ่งตามไป  
ขอคืน ฝ่ายชายก็ไม่ให้ และยงัทาํท่าหลอกล้อแหย่เยา้อย่างสนุกสนาน  เม่ือฝ่ายหญิงแย่งดอกไม ้    
คืนมาไม่ได ้ก็เขา้วงปรึกษากนัอยูด่า้นหน่ึง ฝ่ายชายก็เขา้วงแลว้ลงนัง่หนัหนา้เขา้หากนัเพื่อปรึกษา
หาวิธีเก้ียวพาราสี และขอความรักจากหญิงให้ได้ ในวงของฝ่ายชายนั้น จะมีผูห้น่ึงท่ีคิดหาวิธี    
เก้ียวหญิงท่ีแยบยลได้ ก็ลุกข้ึนทาํท่าให้เพื่อนดูและสอนให้เพื่อนทาํอย่างตน เพื่อนส่วนหน่ึง           
ก็รําตามกันออกไปเป็นแถวเรียงหน้าเข้าไปหาหญิง แต่ละคนเป็นคู่ ๆ ฝ่ายชายท่ีเหลืออยู่ในวง          
ก็ตบมือหนุนพวกท่ีออกไปเก้ียวหญิงตามจงัหวะเพลงมงัคละ 

ท่าท่ี 1 ท่าเจา้ชู้ยกัษ ์เป็นท่าท่ีฝ่ายชายท่ีมีผูน้าํทาํท่าเก้ียวหญิง วิธีแรกซ่ึงแสดงถึงยุคโบราณ 
ท่ีมนุษยย์งัมีความเจริญทางสังคมนอ้ย ผูช้ายอยากไดค้วามรักจากผูห้ญิงก็ใชว้ิธีจู่โจมเอาด้ือ ๆ มีการ
ปรบมือ กระทืบเท้าแล้วโดดเข้าโอบกอดเลย แต่ฝ่ายหญิงหลบรอดใต้วงแขนพ้นไปได ้               
อยา่งหวดุหวดิทุกคน จึงเป็นอนัวา่การเก้ียวผูห้ญิงดว้ยท่าเจา้ชูยกัษไ์ม่สําเร็จ จึงตอ้งกลบัไปดว้ยท่าท่ี
แสดงถึงความหมดหวงั ท่าน้ีสอนให้รู้ว่า ผูห้ญิงนั้นไม่ชอบชายท่ีมุทะลุดุดนั ตึงตงั ตอ้งปรึกษากนั
หาท่าเก้ียวใหม่  

 

 
 

ภาพท่ี 5.7  ท่าเจา้ชูย้กัษ ์
ท่ีมา : เบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง (2564) 
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ท่าท่ี 2 ท่าเจา้ชูไ้ก่แจ ้ชายอีกคนหน่ึงลุกข้ึนกลางวง ชวนเพื่อนเขา้หาใหม่ดว้ยท่าเจา้ชูไ้ก่แจ ้
พอเขา้ไปใกลห้ญิงไดร้ะยะก็ทาํท่าจบัแกม้ เชยคาง  แลว้ผลท่ีสุดชายก็ตอ้งเดินคอตกออกไป ท่าเจา้ชู้
ไก่แจน้ี้สอนใหท้ราบวา่ การทาํท่ากรุ้มกร่ิม หลุกหลิกเกินไปหญิงก็ไม่ชอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.8 ท่าเจา้ชูไ้ก่แจ ้
 ท่ีมา : เบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง (2564) 

 
ท่าท่ี 3 ท่าป้อ ท่าน้ีเป็นท่ารําท่ีอ่อนชอ้ยของชาย ซ่ึงมีผูน้าํคนใหม่ชวนพรรคพวก ออกมา

เก้ียวอีกอยา่งมัน่ใจวา่ ความอ่อนนอ้ม ป้อไปป้อมาดว้ยคาํวิงวอน อ่อนหวานนั้นจะเอาชนะใจผูห้ญิง
ได ้แต่ฝ่ายหญิงก็ยิง่ทาํเป็นลอยหนา้เชิดไม่สนใจ แมว้า่ฝ่ายชายรําเต้ียลง ๆ จนถึงกม้ศีรษะลงแทบเทา้
หญิง แต่ก็ไม่มีหวงั วธีิน้ีสอนใหรู้้วา่ ผูห้ญิงไม่ชอบชายท่ีอ่อนให้ตนจนเกินไป จึงตอ้งกลบัไปเขา้วง
ปรึกษากนัใหม่อีกตามเคย ผูห้ญิงทาํท่าดูถูกตามหลงั 
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ภาพท่ี 5.9 ท่าป้อ 
 ท่ีมา : เบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง (2564) 

 
ท่าท่ี 4 ท่าหมาเมิน ท่าน้ีเป็นท่าสุดทา้ยท่ีฝ่ายชายคิดข้ึนใหม่ คือทาํท่าไม่สนใจหญิง เม่ือ     

พากนัเขา้มาใกลต้วัฝ่ายหญิงแลว้ก็ทาํท่าหยิ่งไวต้วั ไม่งอ้ ไม่สนใจ แต่แอบยิม้ให้ลบัหลงั ฝ่ายหญิง
เม่ือเห็นฝ่ายชายทาํท่าไม่งอ้ก็ชกัเอะใจ พยายามมองสบตา ในท่ีสุดเม่ือฝ่ายชายออกเดิน ผูห้ญิงก็เป็น
ฝ่ายเดินตาม ในท่ีสุดก็สมใจชาย ท่าน้ีสอนให้รู้วา ผูห้ญิงชอบผูช้ายท่ีเป็นผูน้าํเป็นชา้งเทา้หนา้ และ
สามารถคุม้ครองตนให้ปลอดภยัได ้การแต่งกายหญิงใส่ผา้ถุงยาวกรอมเทา้ เส้ือแบบไทยเรือนตน้ 
แขนยาว  ชายนุ่งผา้โจงกระเบน สวมเส้ือคอกลมแขนสั้ น มีผา้คล้องคอ และผา้คาดเอว อุปกรณ์    
การแสดง ประกอบด้วยดอกไมก้้านยาว ๆ เท่าจาํนวนฝ่ายหญิง และดอกไมท้ดัหู โอกาสท่ีแสดง 
มักจะแสดงในพิธีรับแขกต่างเมืองของชาวจังหวดัพิษณุโลก เพื่ออวดศิลปะทํานอง "ของดี          
เมืองพิษณุโลก" และเพื่อจรรโลงศิลปะการละเล่นพื้นเมืองอยา่งหน่ึงของไทย  
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ภาพท่ี 5.10  ท่าหมาเมิน 
 ท่ีมา : เบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง (2564) 

 
ประเพณสีมโภชพระพุทธชินราช 
งานสมโภชพระพุทธชินราชตรงกบัวนัข้ึน 5 คํ่า เดือน ๓ (ทางจนัทรคติ) ชาวบา้นเรียกวา่ 

งานวดัใหญ่ หรืองานบุญเดือน ๓ เป็นงานสาํคญัของจงัหวดัพิษณุโลก ท่ีมีความยิง่ใหญ่มโหฬาร   
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร ไดริ้เร่ิมจดังานสมโภชพระพุทธชินราช เป็นคร้ังแรกเม่ือ     
พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อหารายไดซ่้อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์วดัท่ีชาํรุดทรุดโทรม มีการสมโภช ๕ วนั     
๕ คืน ต่อมาไดก้ลายเป็นประเพณีประจาํปี  มีงานฉลอง ๗ วนั ๗ คืน สืบต่อมาจนถึงทุกวนัน้ี ซ่ึงใน
แต่ละวนัแต่ละคืน จะมีผูค้นเดินทางมาจากทุกสารทิศ เพื่อเท่ียวงานสมโภชพระพุทธชินราช         
ดว้ยชาวบา้น มีความรู้สึกวา่การมาเท่ียวงานสมโภชพระพุทธชินราชเป็นบุญกุศลและเป็นความ
ภูมิใจ ท่ีไดมี้โอกาสมานมสัการพระพุทธชินราชและเท่ียวงานท่ียิง่ใหญ่ (พิษณุโลก, 2552, น. 100)   
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ประเพณปัีกธงชัย 
 

 
   

 
 

ภาพท่ี 5.11 ประเพณีปักธงชยั 
ท่ีมา : ชีวนั-ชีวนั (2520)  

 
ประเพณีปักธงชัย เป็นประเพณีท้องถ่ินท่ีสําคญัของอาํเภอนครไทย จังหวดัพิษณุโลก 

ประเพณีน้ีปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั ชาวนครไทยได้จดัข้ึน ในวนัข้ึน      
14-15 ค่ าํ  เดือน 12 ชาวนครไทยในอดีตท่ีประกอบด้วยชาวบ้าน ว ัดหัวร้อง บ้านในเมือง              
บา้นวดัเหนือ บา้นหนองลานและหมู่บา้นใกลเ้คียง จะนาํธงท่ีชาวบา้นร่วมกนัทอไปปักท่ีเขาชา้งลว้ง 
ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีทอดตวัขนานไปกบัถนนสายนครไทย-ชาติตระการ ห่างจากตวัอาํเภอนครไทยไป
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นประจาํทุกปี  โดยชาวนครไทยส่วนใหญ่ได้
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กล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการนาํธงไปปักบนยอดเขาช้างลว้งและความเช่ือเก่ียวกบัประเพณีปักธง     
ท่ีพอสรุปไดด้งัน้ี (พระมหาธนศกัด์ิ จินตกว,ี ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น.179-
180) 

1. เช่ือว่าการปักธงจะทาํให้บา้นเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี โดยมีความเช่ือว่าถา้ปีใด    
ไม่ไปปักจะทาํให้เกิดภยัพิบติัหรือเพทภยัต่างๆ ท่ีทาํให้ชาวบา้นเกิดความเดือดร้อนหรือเสียชีวิตได ้
เน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น นาคราชจะมาลา้งบา้นลา้งเมือง ยกัษจ์ะมากินคน หรือชา้งจะมากินขา้ว
ท่ีชาวบา้นทาํการเพาะปลูก จากคาํบอกเล่า ของพระครูประพฒัน์ธรรมคุณ  เจา้คณะอาํเภอนครไทย 
และเจา้อาวาสวดักลาง ไดก้ล่าวว่า ชาวบา้นได้ติดตามช้างไปพบว่ารอยเทา้ช้างจะหายไปบริเวณ    
เขาชา้งลว้งทุกปี เป็นตน้ ความเช่ือในเร่ืองน้ีเป็นท่ียอมรับและกล่าวถึงอยูเ่สมอในหมู่ชาวนครไทย 
เพราะชาวบ้านหยิบยก เร่ืองราวท่ีปีหน่ึงชาวนครไทยไม่ได้ไปปักธง ในปีนั้นชาวบ้านท่ีอยู่ใน
หมู่บา้นต่าง ๆ เสียชีวิต ไปหลายคน ตั้งแต่บา้นวดัเหนือ จนถึงบา้นวดัหวัร้อง ในช่วงเวลาเดียวกนั 
ในปีนั้นชาวบา้นตอ้งข้ึนไปปักธงในภายหลงั 

2. ปักธงเพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางหาว เม่ืออพยพมาอยู่ท่ีเมืองนครไทย (บางยาง)       
คร้ังแรก ได้เกิดการสู้รบกบัพวกเจา้ของถ่ินเดิมท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณน้ี มีการต่อสู้รุกไล่กนั จนถึง
เทือกเขาชา้งลว้ง ทพัของพ่อขุนบางกลางหาวไดช้ยัชนะ จึงทรงเอาผา้คาดเอวของพระองคผ์กูปลาย
ไม ้ปักท่ียอดเขาชา้งลว้ง ไวเ้ป็นอนุสรณ์ท่ีมีชยัชนะแก่ศตัรู และพระองคไ์ดส้ั่งให้ลูกหลานทั้งหลาย
ไปปักธงท่ียอดเขาชา้งลว้งน้ี เพื่อรําลึกถึงชยัชนะของพระองคทุ์กปี  

3. ผูป้กครองนครไทย คิดระบบการส่งข่าวสาร เน่ืองจากสมยัก่อนพวกฮ่อ มกัจะยกพวกมา
รังแกชาวนครไทย จึงมีขอ้ตกลงกนัระหวา่งแม่ทพันายกองวา่เม่ือใด เห็นผา้ขาวมา้ซกัข้ึนไปปักบน
ยอดเขาช้างล้วงก็ให้เตรียมพลต่อสู้ศตัรู เพื่อป้องกันบ้านเมือง  จากคาํบอกเล่าของประชาชน      
ส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่าการท่ีเขาไปปักธงก็เพื่อให้บา้นเมืองและชุมชนนครไทยมีความสงบสุข
เป็นหลกั  
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ประเพณแีข่งเรือยาว 
 

 
 

ภาพท่ี 5.12  การแข่งเรือยาว 
ท่ีมา : www.sites.google.com (ม.ป.ป.) 

 
         การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของจังหวดัพิษณุโลกท่ีได้ยึดถือมาเป็นเวลา             
ชา้นาน  จนกระทัง่ปัจจุบนัจงัหวดัพิษณุโลกจะจดังานแข่งเรือยาวประเพณี ประมาณเดือนตุลาคม
ของทุกปี หลงัจากนาํผา้ห่มองคพ์ระพุทธชินราช  ในงานน้ีจะมีการประกวดขบวนเรือ การแข่งเรือ
ยาวประเพณี  และมีการประดบัขบวนเรือยาวต่างๆ  สวยงามน่าชมงานน้ีจดัข้ึนบริเวณแม่นํ้ าน่าน 
หนา้วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร (www.sites.google.com) 
 

เรือพระนเรศชมน่าน 
เรือพระนเรศชมน่าน เป็นเรือท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวรับนกัท่องเท่ียว ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ เพื่อชมทศันียภาพเมืองสองแควในอดีต โดยมีมคัคุเทศก์ บรรยายประวติัศาสตร์     
ท่ีน่าสนใจ วฒันธรรมวิถีชีวิตริมฝ่ังนํ้ าน่าน วดัสําคญัและสถาปัตยกรรมโบราณ สามารถรองรับ
นกัท่องเท่ียวไดถึ้ง 100 คน (ปรีชา เรืองจนัทร์, 2555, น.92) 
 

 
 
 
 
 

http://www.sites.google.com/
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สรุป 
 จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ความยาวนานกว่า 700 ปี ควบคู่กับ
ประวติัศาสตร์ของชาติไทย  เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญเมืองหน่ึง  โดยมีฐานะเป็นเมืองสําคัญ           
ในการรักษาอาณาเขตกรุงศรีอยุธยาให้พน้จากการรุกรานของอริราชศตัรู   เคยเป็นทั้งเมืองหลวง 
เมืองลูกหลวง  เมืองหน้าด่านมาแต่สมยัโบราณ  จึงยงัปรากฎโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลป      
วตัถุและสถานท่ีสําคญั ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีซ่ึงนบัเป็นมรดกทางวฒันธรรม   
ท่ีสาํคญัยิง่แห่งหน่ึง  ไม่เพียงแต่ของจงัหวดัพิษณุโลกแต่รวมถึงประเทศไทยดว้ย  การท่ีชาวจงัหวดั
พิษณุโลกยงัคงสืบสานมรดกทางวฒันธรรมสืบต่อมา   ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
ให้กบัคนในทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัผูค้นทุกระดบั รวมทั้งมีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม    
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์สาํคญัของเมืองพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่6  
แหล่งท่องเทีย่ว 

  
 จงัหวดัพิษณุโลกอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง สภาพภูมิศาสตร์เป็นทั้งท่ีราบ ภูเขาสลับ    
ป่าไม ้  มีเน้ือท่ี 10,815.854  ตารางกิโลเมตร โดยมีเขตภูเขาสูงดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงอยูใ่น
เขตอ าเภอวงัทอง อ าเภอวดัโบสถ์ อ าเภอเนินมะปราง อ าเภอนครไทยและอ าเภอชาติตระการ พื้นท่ี
ตอนกลางมาทางใต้เป็นท่ีราบ และตอนใต้เป็นท่ีราบลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น ้ าน่านและ        
แม่น ้ ายมซ่ึงเป็นแหล่งการเกษตรท่ีส าคญัท่ีสุดของจงัหวดัพิษณุโลก อยู่ในเขตอ าเภอบางระก า 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอเนินมะปรางและบางส่วนของอ าเภอวงัทอง   
มีน ้ าตกตามธรรมชาติมากมาย  นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ี ๆ เป็นป่าดงดิบ และป่าสนเขาประมาณร้อยละ 
23.14  มีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 13 ป่า อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และอุทยานแห่งชาติน ้ าตกชาติตระการ  จากทรัพยากรธรรมชาติ       
ท่ีกล่าวมาน้ีจึงท าให้จังหวดัพิษณุโลก ร ่ ารวยด้วยน ้ าตกบนถนนเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก       
ตลอดสายจะพบเห็นน ้าตกเรียงรายเป็นระยะโดยเร่ิมจาก 
 
น า้ตก 

น า้ตกวงันกแอ่น 
 

 
 

ภาพท่ี 6.1 น ้าตกวงันกแอ่น 
ท่ีมา : www.google.com (ม.ป.ป.) 

 
 

http://www.google.com/
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น ้ าตกวงันกแอ่น หรือสวนรุกขชาติสกุโณทยาน เป็นสวนรุกขชาติอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 
๓๓ ของ ถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก เล้ียวขวาไปตามถนนลูกรังอีก ๑ กิโลเมตร น ้ าตกสกุโณทยาน 
เป็นน ้าตกขนาดเล็กท่ีเกิดจากล าธารวงัทองอนัมีตน้ก าเนิดมาจากแม่น ้ าเข็ก ภายในสวนสกุโณทยาน
มีอาณาบริเวณร่มร่ืนดว้ยพรรณไมต่้าง ๆ 164 สายพนัธ์ุท่ีมีช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษติดไว้
ทุกตน้ บริเวณทิศตะวนัตกมีพลบัพลารับเสด็จซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสเม่ือวนัท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๐๑ ทาง           
ทิศตะวนัออกมีศาลาหลงัหน่ึงตั้งอยู่ริมน ้ าช่ือศาลาวนาศยั ใช้เป็นท่ีประทบัทอดพระเนตรทิวทศัน์
สองฝ่ังล าน ้ าวงัทอง ก่อนถึงบริเวณน ้ าตกสกุโณทยาน ๕๐๐ เมตร จะมีป้ายบอกทางขวาเล้ียวไปอีก 
๑๐ เมตร ไปยงัแก่งไทร ซ่ึงเป็นอีกมุมหน่ึงของสวนรุกขชาติสกุโณทยาน บริเวณกลางล าน ้ าจะมี    
แก่งหินน้อยใหญ่คัน่สายน ้ าเป็นขั้นๆ  ท าให้นักท่องเท่ียวนิยมมาพกัผ่อนกนัมาก (การท่องเท่ียว   
แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
 

น า้ตกแก่งซอง 
 

   
 

ภาพท่ี 6.2 น ้าตกแก่งซอง 
ท่ีมา : www.google.com (ม.ป.ป.) 

 
น ้ าตกแก่งซองอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี ๔๕ ริมถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก น ้ าตกแก่งซอง 

เป็นน ้ าตกขนาดใหญ่กว่าน ้ าตกสกุโณทยาน บริเวณโดยรอบมิได้จดัตั้ งเป็นสวนป่าหรือแหล่ง
ท่องเท่ียวแต่อย่างใด เพราะอยู่ริมถนน ผูค้นนิยมมาเท่ียวเล่นน ้ า พกัผ่อนหย่อนใจ มีบ้านเรือน 
ร้านคา้ปลูกเรียงรายอยูบ่นฝ่ังถนนมากมาย เป็นน ้ าตกท่ีสามารถแวะเขา้ไปไดส้ะดวกมาก ปัจจุบนั    
มีห่วงยาง เรือพาย เรือถีบ   ใหเ้ช่าอีกดว้ย (สมยั สุทธิธรรม, 2541, น. 44) 
 

http://www.google.com/
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น า้ตกปอย 
 

        

ภาพท่ี 6.3 น ้าตกปอย 
ท่ีมา : www.google.com (ม.ป.ป.) 

 
เป็นน ้ าตกขนาดใหญ่ เช่นเดียวกบัน ้ าตกแก่งซอง อยูใ่นเส้นทางพิษณูโลก-หล่มสัก บริเวณ

กิโลเมตรท่ี ๕๙๖๐ เล้ียวขวาไปตามถนนลูกรังอีก ๒ กิโลเมตร อยู่ในบริเวณสวนป่ากระยาง ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารดูแลขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นน ้ าตก 
ท่ีสวยงามมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ภายในบริเวณรอบ ๆ น ้ าตกปอยไดรั้บการตกแต่ง
ให้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ มีร้านค้าบริการเคร่ืองด่ืม อาหาร และศาลาพกัผ่อนไวบ้ริการ
นกัท่องเท่ียว  นอกจากน้ียงัมีการปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ตกแต่งไวง้ดงามตา ก่อนถึงบริเวณน ้าตก 
(สมยั สุทธิธรรม, 2541, น. 43) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
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น า้ตกแก่งโสภา 
 

   
      ภาพท่ี 6.4 น ้าตกแก่งโสภา 
ท่ีมา : TrueID Travel (2564) 

 
  น ้ าตกแก่งโสภา ตั้งอยู่ในเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของ
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  เป็นน ้ าตกขนาดใหญ่มีความสูงถึง 70 เมตร ซ่อนตวัอยู่ในล าน ้ า
เข็ก แม่น ้ าสายส าคญัท่ีไหลผ่านผาหินขนาดใหญ่ลดหลัน่กนัรวมทั้งหมด 3 ชั้น จึงเป็นท่ีมาของ
ช่ือ น ้ าตกแก่งชั้นไดยาน หรือ บนัไดยาน ช่ือเดิมของน ้ าตกแห่งน้ี ซ่ึงมาจากลักษณะของสายน ้ า       
ท่ีไหลผา่นหินผาคลา้ยกบับนัได 3 ขั้น 
  น ้าตกแก่งโสภา ข้ึนช่ือวา่เป็นน ้าตกท่ีมีสายน ้ าไหลเช่ียวเป็นอยา่งมาก แมจ้ะเดินทางเขา้ไป
ยงัไม่ถึงตวัน ้ าตก เราก็จะไดย้ินเสียงของมวลน ้ ามหาศาลท่ีไหลลงจากผาน ้ าตกดงักึกกอ้งไปทัว่ป่า 
ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงท่ีน ้ าจะแรงท่ีสุด  จะเห็นสายน ้ าแปรเปล่ียนเป็นสีส้มจากการพดัเอาดินทราย    
มาจากป่า ตอ้งระมดัระวงัและอยูใ่นเขตพื้นท่ีกั้นท่ีทางอุทยานฯ จดัไวใ้หเ้พื่อไม่ใหเ้กิดอนัตราย 
         ฤดูหนาวในช่วงปลายปีกระแสน ้ าจะลดระดบัความรุนแรงลง น ้ าจะใสสะอาด และมีปริมาณ
พอเหมาะในการมาชมความงามและถ่ายรูปสวยๆ ของน ้ าตก อีกทั้งยงัมีอากาศเยน็สบายและสดช่ืน
ท าใหไ้ดม้าพกัผอ่นท่ามกลางธรรมชาติ  
 น ้ าตกแก่งโสภา โอบล้อมไปด้วยป่าดิบช้ืน มีพรรณไม้นานาชนิด ตอนบนของน ้ าตก       
เป็นทางราบ สามารถเดินขา้มผ่านไปอีกฝ่ังได้ ส่วนด้านล่างจะมีโขดหินขนาดใหญ่ทบัซ้อนกัน    
เป็นชั้นๆ อีกทั้งยงัมีมอสสีเขียวข้ึนอยูต่ามโขดหิน เติมแต่งให้บรรยากาศรอบๆ ดูเยน็ตาและสดช่ืน
ไม่น้อย  การเดินทางมาจากพิษณุโลก  ใช้เส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก บริเวณหลักกิโลเมตร              
ท่ี 71-72 มีทางแยกอยูท่างขวามือเขา้ไปประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะเจอกบัทางเขา้ไปยงัน ้ าตก (TrueID 
Travel, 2564) 

https://bit.ly/3rCDq1h
https://bit.ly/3rCDq1h
https://bit.ly/3rCDq1h
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น า้ตกชาติตระการ 

 

 
 

    ภาพท่ี 6.5  น ้าตกชาติตระการ 
                                                   ท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (2564) 
 
  น ้ าตกชาติตระการ ตั้งอยู่ท่ีบา้นปากรอง ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ ห่างจาก    
ตวัจงัหวดัประมาณ 145 กิโลเมตร เป็นน ้าตกท่ีสวยงามมากในจงัหวดัพิษณุโลก มีถึง 7 ชั้นแต่ละชั้น    
มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป นอกจากน้ีในบริเวณอุทยานแห่งชาติ ชาติตระการยงัมีสถานท่ี        
ท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

 ผาแดง หนา้ผาท่ีมีลกัษณะชนัมีหินทรายสีแดง เส้นทางน้ีตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีน าทาง  
น ้าตกนาจาน มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่หินค่อนขา้งล่ืน จึงยงัไม่เปิดเป็นทางการ 
ผากระดาน เป็นภาพแกะสลักของมนุษย์หินยุคโบราณ ลักษณะเป็นรูปทรงเหมือน

เรขาคณิต  
ถ ้าน ้ามุด เกิดจากน ้าตกนาจาน แยกเป็น 3 สาย สร้างความสวยงามแปลกตา  
ถ ้ากา มีร่องรอยของมนุษยโ์บราณ แกะสลกัไวบ้นแผน่หินขนาดใหญ่ ราวกวา่ 7,000 ปี  

(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,  2564) 
 
 
 
 
 
 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ถ า้ 

ถ า้ผาท่าพล 
 

 
 

ภาพท่ี 6.6 ถ ้าผาท่าพล 
ท่ีมา : ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัพิษณุโลก (2563) 

 
    ถ ้าผาท่าพลเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกดักลุ่มอนุรักษส์ัตวป่์า ส านกับริหารพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ท่ี 11 กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย
ประกาศจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2526 ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน ้ าวงัทองฝ่ังซ้าย ทอ้งท่ี 
ต าบลบา้นมุง ต าบลบา้นน้อยซุ้มข้ีเหล็ก ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 
โดยครอบคลุมเน้ือท่ีทั้งหมด 1,775 ไร่ 
      เขตห้ามล่าสัตวป่์าถ ้าผาท่าพล ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีต าบลบา้นมุง อ าเภอเนินมะปราง ซ่ึงอยูห่่าง
จากตวัอ าเภอเนินมะปราง ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดัพิษณุโลกประมาณ 85 
กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาหินปูนลูกโดด มีหน้าผาสูงชัน ภูเขามีลกัษณะ
คล้ายรูปเกือกมา้ มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 236 เมตร มีท่ีราบเล็ก ๆ ตาม      
หุบเขามีล าน ้ าไหลลอดผ่านภูเขา 2 แห่ง ซ่ึงมีน ้ าไหลตลอดปี ลกัษณะเช่นน้ี ถือว่าพบได้น้อย          
ในประเทศไทย อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดประมาณ 35 องศา และต ่าสุดประมาณ 18 องศา (ส านกังาน
ท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัพิษณุโลก, 2563) 
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ถ า้เดือนถ า้ดาว 
 

 
 

ภาพท่ี 6.7 ถ ้าเดือนถ ้าดาว 
ท่ีมา : ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัพิษณุโลก (2563) 

 
 ถ ้าเดือนถ ้าดาวถือเป็นถ ้าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย  ลกัษณะของถ ้า
มีล าธารน ้าลอด สามารถเท่ียวชมไดลึ้กประมาณ 1.4 กิโลเมตร ระหวา่งทางจะพบกบัหินงอกหินยอ้ย 
ซ่ึงเคลือบด้วยแร่ซิลิกา เม่ือเวลากระทบกับแสงไฟ จะระยิบระยบัราวกับแสงเดือนแสงดาว            
ในยามค ่าคืน จึงกลายเป็นท่ีมาของช่ือนัน่เอง 
     ถ ้ าเดือนถ ้ าดาว ตั้ งอยู่ในภายเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ
789,000 ไร่ หรือ 1,262.55 ตารางกิโลเมตร  ช่ือ “ ทุ่งแสลงหลวง ” สันนิษฐานวา่มาจากช่ือของ
ต้นไม้ ท่ี ช่ือว่า “ ต้นแสลงใจ  ” เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ท่ีมีข้ึนอยู่จ  านวนมาก ผืนป่าแห่งน้ี               
มีเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ภูมิประเทศเป็นเนินสูง ต ่า สลบักบัพื้นท่ีป่าไม ้ท่ีอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยพนัธ์ุไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด เหมาะแก่การเท่ียวชมและศึกษาธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง 
(ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัพิษณุโลก, 2563) 
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ผาชูธง  

 

 
 

ภาพท่ี 6.8 ผาชูธง 
ท่ีมา : ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัพิษณุโลก (2563) 

 
  ผาชูธง เป็นยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 1,614 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 3 รองจากภูหมนัขาว และ
ภูลมโล สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,350 เมตร มีลกัษณะเป็นหนา้ผาสูงชนั มองเห็นภูมิทศัน์ของเทือกเขา
อันสลับซับซ้อน  โดย เฉพาะยาม เย็น  สามารถ ท่ีจะชมความงาม ของพระอา ทิตย์ได ้
       ในอดีตผาชูธงเป็นท่ี ๆ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ใชเ้พื่อไปปักธงสีแดงรูปฆอ้น
เคียว ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความมีชัยต่อทหารไทย  นอกจากน้ีตลอดเส้นทางเดิน 
นกัท่องเท่ียวยงัสามารถศึกษาพนัธ์ุไมต่้างๆ ได้อีกด้วยภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ยงัมี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นประวติัศาสตร์ และธรรมชาติ 
         –ดา้นประวติัศาสตร์ เป็นสถานท่ีซ่ึงผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตใ์ชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั และประกอบ
กิจกรรมต่างๆ สถานท่ีเหล่าน้ี ปัจจุบนัทางอุทยานแห่งชาติได้เข้าไปดูแลให้คงสภาพเดิม เช่น 
โรงเรียนการเมืองการทหาร, กงัหนัน ้า, ส านกัอ านาจรัฐ, และผาชูธง 
         –ด้านธรรมชาติ ส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทัว่ไปในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่                        
ลานหินปุ่ม  ลานหินแตก  น ้ าตกหมนัแดง  น ้ าตกร่มเกลา้ – ภราดร น ้ าตกห้วยขมิ้นน้อย  น ้ าตก    
สายฝน  ภูแผงมา้ ภูร่องกลา้ และภูลมโล (ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัพิษณุโลก, 2563) 
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อุทยานแห่งชาติ   

อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า 
 

 
 

ภาพท่ี  6.9  อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกลา้ 
ท่ีมา : www.google.com (ม.ป.ป.) 

 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ ตั้งอยูบ่นรอยต่อของสามจงัหวดั คือ อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดั

เลย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก และอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ นบัเป็นอุทยานท่ีประสาน
ความงดงามของธรรมชาติกบัประวติัศาสตร์ความส าคญัของสถานท่ี ในฐานะเคยเป็นศูนยก์ลางท่ีตั้ง
ฐานท่ีมั่นการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ท่ีใหญ่และส าคัญท่ีสุดของภาคเหนือตอนล่าง ท าให ้         
เป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างจากท่ีอ่ืน  แหล่งท่องเท่ียวบนอุทยานภูหินร่องกล้า         
จึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

1.แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเป็นอนุสรณ์ของการสู้รบทางการเมือง 
เช่น โรงเรียนการเมือง การทหาร ส านกัอ านาจรัฐ หมู่บา้นมวลชน โรงพยาบาลรัฐ กงัหนัน้าํ เป็นตน้ 
แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีนบัวา่เป็นเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และแตกต่างจากท่ีอ่ืน 
เพราะบนภูหินร่องกล้ามีพื้นท่ีราบ ลักษณะเป็นลานหินมีทั้ งลานหินทรายแดง ลานหินเรียบ         
บางตอนเป็นลานหินท่ีมีรอยแตกแยกเป็นทางยาว บางตอนเป็นลานหินปุ่ม บางตอนเป็นสวนหิน     
ท่ีสวยงามแปลกตา ลานหินเหล่าน้ีประกอบดว้ย หินทราย หินทรายปนกรวด  และหินกรวดมนของ
หน่วยภูพาน (Phu Phan) หินดงักล่าวเกิดจากการสะสมตวัของเม็ดกรวด และเม็ดทรายใตท้อ้งน ้ า  
ในแม่น ้ า (Braided Stream) ลานหินซ่ึงมีลกัษณะทางธรณีวิทยาท่ีท าให้เกิดลกัษณะพิเศษท่ีน่าพิศวง
คือ ลานหินแตก มีลกัษณะเป็นลานหินท่ีมีรอยแตกแยกเป็นแนวยาวเหมือนแผ่นดินแยก มีความ

http://www.google.com/
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กวา้งลึก บางร่องกวา้งคนกา้วขา้มได ้แต่บางร่องกวา้งจนไม่สามารถขา้มไดบ้นภูหินร่องกลา้ ณ จุดน้ี 
เป็นจุดหน่ึงท่ีเราสามารถชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามของพื้นท่ีราบเบ้ืองล่าง 

2.ผาชูธง เป็นหินก้อนขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายหมวกต ารวจ ตั้ งตระหง่านริมหน้าผา        
ท่ีสูงชนั จากจุดผาชูธงจะสามารถมองทิวทศัน์พื้นท่ีราบเบ้ืองล่างไดก้วา้งไกล โดยเฉพาะในฤดูร้อน 
ภาพพระอาทิตย์ตกดิน มีความงามไม่เหมือนท่ีใด และในฤดูหนาวจะมองเห็นสายหมอกขาว         
ห่มคลุมเตม็ทัว่ขนุเขา 

นอกจากน้ีอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ ยงัมีส่ิงสวยงามท่ีธรรมชาติได ้สร้างสรรค์ข้ึนมา 
เช่น น ้ าตกร่มเกล้า น ้ าตกภราดร น ้ าตกศรีพชัรินทร์ น ้ าตกหมนัแดง น ้ าตกผาลาด น ้ าตกตาดฟ้า     
เป็นต้น น ้ าตกเหล่าน้ีได้แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ของสายน ้ าท่ีไหลลงบนชั้ นหิน               
ท่ีเรียงซ้อนกนัท าให้เกิดละอองน ้ าตกขาวเหมือนปุยนุ่น นอกจากน้ีป่าโดยรอบของน ้ าตกส่วนใหญ่ 
ยงัเป็นป่าดงดิบท่ีอุดมสมบูรณ์และมีความงดงามมากท่ีสุดผืนหน่ึง (TrueID Travel, 2564; พระมหา
ธนศกัด์ิ จินตกว,ี ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น.164-165) 
 

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
 

 
 

ภาพท่ี 6.10  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
ท่ีมา : www.google.com (ม.ป.ป.) 

 
มีพื้นท่ีครอบคลุมอยูบ่นทอ้งท่ี อ าเภอวงัทอง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก และอ าเภอ

หล่มสัก อ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีพื้นท่ี ๗๘๔,000 ไร่ ประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติ เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๙ ท่ีท าการอุทยาน อยูบ่ริเวณกิโลเมตรท่ี ๘๐ บนทางหลวง
หมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขานอ้ยใหญ่สลบัซบัซ้อน เป็นตน้น ้ า 
ล าธารหลายสายท่ีไหลลงสู่แม่น ้าน่าน สถานท่ี ๆ น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ไดแ้ก่ 

https://bit.ly/3rCDq1h
http://www.google.com/
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น ้ าตกแก่งโสภา อยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี ๗๑-๗๒ แยกขวามือไปประมาณ ๒ กิโลเมตร น ้ าตกน้ี       
งามสมช่ือ เป็นน ้ าตกท่ีสูงมาก มี ๓ ชั้น ตกจากผาหินรูปร่างแปลกตา ราวกบัเอาแท่งหินเหล่ียม ๆ  
มากองขวางทางน ้า และมีช่องลดหลัน่ลงมาสู่พื้นล่างหลายระดบัเรียกถ ้าน้ีวา่ ถ ้าดาวถ ้าเดือน ในเขต
อุทยานฯ ยงัมีถ ้ าสวยงามอีกแห่งหน่ึงคือ ถ ้ าพระบ้านวงัแดงอยู่ท่ีต  าบลชมพู ห่างจากอ าเภอ           
เนินมะปราง ๒๒ กิโลเมตร ท่ีมีความสวยงาม (พระมหาธนศกัด์ิ จินตกวี, ภาสกร เพ็ชรรัตน์ และ 
อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น.165) สถานท่ีน่าสนใจอีกแห่งในทุ่งแสลงหลวงคือ ทุ่งโนนสนและ        
ทุ่งหญ้าท่ีถูกขนานนามว่า “ทุ่งหญ้าสะวนันาแห่งเมืองไทย” จะเปล่ียนสีสันไปตามฤดูกาล           
การเดินทางเขา้ไปจะตอ้งเดินดว้ยเทา้ประมาณ 15 กิโลเมตร  นอกจากนั้นยงัมีทุ่งนางพญาท่ีอยูห่่าง
จากทุ่งแสลงหลวง 12 กิโลเมตร และมีถ ้าเขาบา้นมุง ถ ้าผาท่าพล ตลอดจนถ ้ าอ่ืน ๆ อีกมาก รวมถึง
โขดหินน้อยใหญ่เรียงรายอยู่กลางล าน ้ า บริเวณน้ีเองท่ีเป็นจุดพบแมงกะพรุนน ้ าจืด และพบผีเส้ือ   
หายากท่ีน่าสนใจ, สะพานสลิง เป็นสะพานขา้มล าน ้ าเข็ก,  ถ ้าพระวงัแดง ถ ้าน ้ าลอดท่ีมีขนาดใหญ่ 
และยาวท่ีสุดในประเทศไทยซ่ึงยาวประมาณ 13.5 กิโลเมตร  (สมยั สุทธิธรรม, 2541, น. 45 ; 
ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัพิษณุโลก, 2563) 
  

อุทยานแห่งชาติน า้ตกชาติตระการ 
 

 
 

ภาพท่ี 6.11 อุทยานแห่งชาติน ้าตกชาติตระการ 
ท่ีมา : ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัพิษณุโลก (2563) 

 

มีพื้นท่ีครอบคลุมอยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอชาติตระการและอ าเภอนครไทย มีเน้ือท่ี 48 ไร่ ประกาศ
เป็นอุทยานแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ สภาพพื้นท่ีทัว่ไปเป็นเทือกเขาและภูเขา
สูงสลบัซับซ้อน และเป็นส่วนหน่ึงของเขตนิเวศป่าฝนหลวงพระบาง พื้นท่ีส่วนใหญ่ของอุทยาน
เป็นป่าไมไ้ม่ผลดัใบ และเป็นท่ีตั้งของตน้น ้ าหลายสาย รวมถึงแม่น ้ าแควน้อย  จุดเท่ียวชมท่ีส าคญั
ของอุทยานคือ น ้าตกปากรอง หรือน ้าตกชาติตระการ ซ่ึงมีหาดทรายอยูใ่กลบ้ริเวณท่ีวา่ยน ้า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81)
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อุทยานแห่งชาติน ้ าตกชาติตระการมีความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ท่ีพบได้แก่ เก้ง  หมูปา        
ไก่ป่า กระจง กระรอก กระเล็น และนกหลายสายพนัธ์ุ พืชท่ีพบไดแ้ก่ ปาลม์ ไผ ่และ ยาง 

การเดินทางใช้เส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก เล้ียวซ้ายท่ีบา้นแยงกิโลเมตรท่ี ๖๔ เขา้สู่
เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ ไปประมาณ ๒๕ กิโลเมตร จนถึงอ าเภอนครไทยแลว้เล้ียวซ้ายไป
อ าเภอชาติตระการ ๓๘ กิโลเมตร ก่อนถึงอ าเภอชาติตระการเล็กนอ้ย แยกขวาทางหลวงหมายเลข 
๑๒๓๗ อีก ๑๐ กิโลเมตร ถึงท่ีท าการอุทยานแห่งชาติน ้ าตกชาติตระการ ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากบริเวณ
น ้ าตกเท่าใดนกั น ้ าตกชาติตระการน้ี ชาวบา้นเรียกว่า น ้ าตกปากรอง และเป็นตน้ก าเนิดของล าน ้ า
แควน้อย จึงมีความสูงชันมาก เป็นน ้ าตกท่ีตกจากหน้าผาท่ีเป็นชั้ นถึง ๗ ชั้ น บริเวณน ้ าตก                
มีหาดทรายขาวสะอาด ละอองน ้ าตกขาวเหมือนปุยนุ่น มีสายน ้ าไหลจากช่องหน้าผาสูง ตกลงสู่   
แอ่งน ้ าใหญ่เบ้ืองล่างไหลเป็นล าธารต่อไป บริเวณน ้ าตกมีกลว้ยไมป่้า และพนัธ์ุไมต่้างๆ มากมาย 
ซ่ึงล้วนแล้วแต่สวยงามน่าชมมาก น ้ าตกชาติตระการจึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดของจังหวดั
พิษณุโลก นอกจากน้ีในบริเวณอุทยานแห่งชาติยงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

 -ผาแดง หน้าผาท่ีมีลกัษณะชนัมีหินทรายสีแดง เส้นทางน้ีตอ้งใช้เจา้หน้าท่ีน าทางน ้ าตก   
นาจาน มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่หินค่อนขา้งล่ืน จึงยงัไม่เปิดเป็นทางการ  

-ผากระดาน เป็นภาพแกะสลักของมนุษย์หินยุคโบราณ ลักษณะเป็นรูปทรงเหมือน
เรขาคณิต 

 -ถ ้าน ้ามุด เกิดจากน ้าตกนาจาน แยกเป็น 3 สาย สร้างความสวยงามแปลกตา  
-ถ ้ ากา มีร่องรอยของมนุษยโ์บราณ แกะสลกัไวบ้นแผ่นหินขนาดใหญ่ ราวกว่า 7000 ปี 

(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2564 ; พระมหาธนศกัด์ิ จินตกวี, ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์
จัน่เทศน์, 2558, น.167) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1_(%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2
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อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
 

 
 

ภาพท่ี 6.12 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/ (ม.ป.ป.) 

  
 ครอบคลุมพื้นท่ี 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และ อ.น ้ าปาด จ.อุตรดิตถ ์

โดยมียอดภูสอยดาว เป็นยอดสูงสุด สูงถึง 2,102 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง และเป็นยอดเขา
ท่ีสูงอนัดับ 4  ของประเทศไทย สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพป่าค่อนข้าง
สมบูรณ์ปกคลุมไปดว้ยป่าธรรมชาติท่ีสวยงาม  และมีความหลากหลายในระบบนิเวศน์ค่อนขา้ง
สูง ไดรั้บการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2551 เป็นอุทยานแห่งชาติ
ล าดบัท่ี 109 ของประเทศไทย มีเน้ือท่ี 212,633 ไร่ หรือ 340.208 ตารางกิโลเมตร ท่ีตั้งอุทยานฯ        
มีรูปร่างของพื้นท่ีเป็นลักษณะแนวยาวทอดตลอดพื้นท่ีประมาณ 70 กิโลเมตร ภูสอยดาว              
เป็นตน้ก าเนิดของล าน ้าพาย จงัหวดัอุตรดิตถ ์และล าน ้าภาค ของจงัหวดัพิษณุโลก 
  ภายในอุทยานฯ  มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย เช่น ลานสนภูสอยดาว เป็นสถานท่ี ๆ                
มีความโดดเด่นในตวัเอง มีความเปราะบาง ด้วยสภาพธรรมชาติท่ีมีความบริสุทธ์ิมาก หายาก          
ในแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีรักการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งแทจ้ริง 
นอกจากน้ียงัมีทุ่งดอกไม ้หนา้ผาจุดชมวิว น ้ าตกสายทิพย ์น ้ าตกภูสอยดาว ในช่วงเดือนสิงหาคม-
เดือนกันยายน จะได้ช่ืนชมกับดอกหงอนนาค ข้ึนกระจายอยู่ทัว่บนยอดภู พื้นท่ีทางทิศใต้ของ
อุทยานฯ ในเขตจงัหวดัพิษณุโลก เคยเป็นสมรภูมิรบเม่ือปี พ.ศ. 2530 – 2531 ในช่ือ “ยุทธการบา้น
ร่มเกลา้”  ซ่ึงเป็นการสู้รบระหวา่งทหารไทย – ลาว ในกรณีพิพาทเร่ืองเขตแดนประเทศ (ส านกังาน
ท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัพิษณุโลก, 2563) 

 
 

https://th.wikipedia.org/
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จ าปาขาวนครไทย 
จ าปาขาวนครไทย มาจากช่ือของดอกไมท่ี้มีลกัษณะเหมือนดอกจ าปาทัว่ไป แต่ดอกจ าปา

ทัว่ไปจะมีสีเหลือง ต่างจากจ าปาท่ีข้ึนในวดักลางศรีพุทธาราม อ าเภอนครไทยซ่ึงดอกจ าปาจะออก
ดอกสีเหลือง ดอกจ าปาขาวจึงเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของชาวอ าเภอนครไทย มีผูน้ ากลา้ดอกจ าปาน้ี
ไปปลูกท่ีอ่ืน ดอกจ าปาจะออกดอกสีเหมือนดอกจ าปาทัว่ไป ชาวนครไทยเช่ือถือกนัมาช้านานว่า
เป็นตน้จ าปาท่ีพ่อขุนบางหาวทรงปลูกไวเ้ม่ือคร้ังครองเมืองบางยาง ดอกจ าปาขาวจดัว่าเป็นตน้ไม้
ประเภทดอกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยูใ่นวดักลางใกลก้บัอ าเภอนครไทย ขนาดล าตน้ใหญ่ ๓ เมตรเศษ 
สูง ๙-๑๐ เมตร (พระมหาธนศกัด์ิ จินตกว,ี ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น.41-42) 

 
ล่องแก่งน า้เข็ก 
 

  
 

 
 

ภาพท่ี 6.13 แก่งน ้าเขก็ 
ท่ีมา : ล่องแก่งน ้าเขก็.com (ม.ป.ป.) 
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ล าน ้ าเข็กเป็นล าน ้ าท่ีไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผา่นอ าเภอวงัทอง ทอดยาวขนาน
ไปกบัเส้นทางหลวงหมายเลข 12 (สายพิษณุโลก-หล่มสัก) ในช่วงปลายฝนตน้หนาวช่วงเดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงตน้ฤดูร้อนเดือนมีนาคม ลกัษณะของน ้ าในล าธารจะใสสะอาด แต่พอเขา้สู่  
ฤดูฝน สายฝนท่ีโปรยปรายอยา่งหนกัหน่วงท าให้ความแรงและปริมาณน ้ าเพิ่มข้ึนจนกลายเป็นสีชา 
ไหลแรงเช่ียวกราก เหมาะกบักิจกรรมล่องแก่ง  ซ่ึงจุดเร่ิมตน้จะอยู่บริเวณท่าขา้มซ่ึงขบัรถไปถึง     
ไดง่้าย ๆ มีระยะให้พกั และเตรียมตวัก่อนลงแก่งต่อไปเป็นระยะๆ จึงท าให้ไม่ตอ้งเดินเทา้เขา้ป่า   
ไม่ตอ้งแบกหามเรือยาง ไม่ตอ้งเตรียมเสบียงแต่อยา่งใด โดยเส้นทางล่องแก่งในล าน ้าเขก็มีระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านเกาะแก่งทั้งหมด 17 แก่ง มีระดบัความยากเรียงจากน้อยไปหามาก        
นกัผจญภยัทุกคนจะเร่ิมล่องจากจุดปล่อยอยูต่อนบนของน ้ าตกแก่งซอง ฝ่าความแรงของกระแสน ้ า 
โดระดบัท่ี 1-2 ในช่วงแรก และไล่ระดบัความเป็น 3-4 หรือ 4-5 ก่อนผ่อนความแรงลงเป็น 2-3     
ให้พกัเหน่ือยในช่วงแก่งสุดทา้ย ใช้เวลาในการล่องแก่งประมาณ 2-3 ชัว่โมง ข่้ึนอยูก่บักระแสน ้ า  
ตลอดเส้นทางเจอทั้งแก่งต่างระดบั แก่งคดเค้ียวหกัเล้ียวเป็นตวั S รวมถึง แก่งไล่ระดบัเป็นขั้นบนัได 
แต่นับได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความปลอดภยัสูง เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจะได้รับฟังค าแนะน าและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนลงล่องแก่งทุกคร้ัง ประกอบด้วยการฝึกหัดพาย  การลอยตามกระแสน ้ า          
การข้ึน-ลงแพยาง  และการรับฟังค าสั่งนายหวั-นายทา้ยเรือ จากเจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร
การล่องแก่งท่ีได้มาตรฐานสากล โดยนักท่องเท่ียวจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ชูชีพและหมวกนิรภยั        
ท่ีจะช่วยลดความรุนแรงจากอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ล่องแก่งล าน ้ าเข็กเฮว้ทวัร์, 2564 ; การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานพิษณุโลก, 2563).   
 
  วดัราชคีรีหิรัญยาราม (วดัพระแม่กวนอมิหยกขาว) 
 

 
 

ภาพท่ี 6.14 เจา้แม่กวนอิมหยกขาว 
ท่ีมา :  (www.google.com) 
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เจา้แม่กวนอิมหยกขาวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกตั้งอยูบ่นเชิงเขาสมอแครง วดัราชคีรีหิรัญญาราม   
ได้อัญเชิญมาจากส านักชี เทือกเขาริมทะเลสาบเวสเลค เมืองหังโจว ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน องค์กวนอิมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกน้ี ขนาดความสูง ๓ เมตร 
น ้ าหนัก ๓ ตัน แกะสลักข้ึนจากหินหยกขาวใต้ทะเลสาบหยกขาวจากเมืองหางโจว ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรูปพระแม่กวนอิมปางประทานทรัพย์เงินทอง  ค่าใช้จ่ายในการ
แกะสลกัประมาณ ๒๐ ล้านบาท  โดยผูมี้จิตศรัทธาส่งมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าเรือ
คลองเตยกรุงเทพฯ ประเทศไทย เ ม่ือว ันท่ี  ๕ มีนาคม ๒๕๓๕ และน ามาประดิษฐาน ณ                  
วดัราชคีรีหิรัญญาราม เชิงเขาสมอแครง จนกระทัง่มีพิธียกเสาเอกเม่ือวนัศุกร์ท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๓๕ 
องค์พระแม่กวนอิมมีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวพิษณุโลกและชาวต่างจงัหวดั
ใกลเ้คียงโดยทัว่ไป (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ม.ป.ป.) 
 

แหล่งโบราณคดีเขาสมอแครง 
 แหล่งโบราณคดีเขาสมอแครงอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอวงัทองประมาณ 3 กิโลเมตร         
อยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร  บนเขามีสระสองพี่นอ้ง มีรอยพระพุทธบาทจ าลอง และ
โบราณสถานอีกหลายแห่ง (สมยั สุทธิธรรม, 2541, น. 44) จากหลกัฐานพงศาวดารและต านาน
กล่าวว่า แหล่งโบราณคดีเขาสมอแครงเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมยัพุทธกาล  ส่วนหลักฐาน
โบราณคดีพบว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ร่วมสมยัทวาราวดี ลพบุรี สุโขทยั และอยุธยา ส่ิงส าคญัได้แก่ 
เจ ดี ย์ทรงลังก า  เ ป็น ศิลปะสมัย สุ โขทัยตอนปลาย  ห รือสมัยอยุธ ย าตอนต้น  น่ าจะ มี                         
การบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมยัสุโขทยัตอนปลาย พระพุทธรูปสมยัทวาราวดี และองค์พระพุทธรูป
สมยัสุโขทยั  พบหลกัฐานโบราณสถานและโบราณวตัถุส าคญัดงัน้ี  

1. หลกัฐานเอกสารกล่าววา่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดเ้สด็จไปฉนัจงัหันใตต้น้สมอ  
ณ บริเวณเขาสมอแครง  และองค์เจดียบ์นเขาสมอแครงยงัเป็นท่ีบรรจุพระธาตุของพระอรหันต ์      
2 องค ์คือ พระอุบาลีเถระและพระศิริมานนทเ์ถระ  

2. บนเขาสมอแครง เดิมมีวดัโบราณมากถึง ๗ วดั แต่ปัจจุบนัเหลือ ๔ วดั คือ วดัตระพงั
นาค วดัสระสองพี่น้อง (เป็นวดัท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างไว)้ วดัพระพุทธบาท และ  
วดัร้างบนยอดเขาสมอแครง และองค์เจดียบ์นเขาสมอแครง หรือวดัเจดียย์อดดว้น เป็นวดัเก่าแก่  
สมยัสุโขทยั ไดมี้การบูรณปฏิสังขรณ์หลายคร้ัง  

3. พบหลักฐานโบราณวัตถุส าคัญบนเขาสมอแครง เช่น พระพุทธรูป พระเคร่ือง             
รอยพระพุทธบาทเคร่ืองถว้ย  สระน ้ าโบราณ ศิลปะสมยัทวาราวดี สุโขทยั อยุธยา  (หน่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรมทอ้งถ่ินจงัหวดัพิษณุโลก, 2564) 
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สรุป 
 พิษณุโลกเป็นจงัหวดัท่ีมีความน่าสนใจในหลากหลายดา้น นอกจากจะเป็นเมืองท่ีมากดว้ย
เร่ืองราวทางประวดิัศาสตร์อนัยาวนานแล้ว  ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเป็น
อนุสรณ์ของการสู้รบทางการเมือง เน่ืองจากเคยเป็นฐานท่ีมัน่ใหญ่ในการเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต ์  
มีขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประจ าเผา่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน  คือมีชุมชนท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ใน 
อ าเภอนครไทย ถือวา่เป็นชุมชนท่ีมีการผสมผสานความเป็นอยูร่ะหวา่งชาวเขาเผา่มง้และคนไทย  
อีกทั้งยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ได้แก่ ถ ้ า น ้ าตก อุทยานแห่งชาติท่ีนับว่าเป็นสถานท่ี
สวยงามทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และแตกต่างจากท่ีอ่ืน  มีพรรณไมเ้มืองหนาวท่ีสวยงามมากมาย  
เช่น ภูลมโล จุดชมนางพญาเสือโคร่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยเร่ิมโดดเด่นและเป็นท่ีรู้จกั 
มีหินรูปร่างแปลกตา และลานหินปุ่ม ซ่ึงเป็นลานหินตะปุ่มตะป ่ าริมหน้าผาท่ีเกิดจากการสึกกร่อน
ตามธรรมชาติของหินและเป็นส่ิงท่ีบอกว่าในหลายล้านปีก่อน ดินแดนแถบน้ีเคยอยู่ในทะเลลึก     
มาก่อน  ท่ีจะยกตวัสูงข้ึนเป็นแผน่ดินท่ีราบสูงอยา่งปัจจุบนัน้ี ชมววิทิวเขาท่ีสวยแปลกตา  และ     
ล าน ้าเขก็ท่ีเป็นสถานท่ีล่องแก่งท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงในเมืองไทย 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที ่7  
ของดีเมอืงพษิณุโลก 

 
 จงัหวดัพิษณุโลกเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่ภาคกลางตอนบน หรือภาคเหนือตอนล่าง  ก่อให้เกิด
การถ่ายทอดวฒันธรรมระหวา่งภาคกลางและภาคเหนือ  ทาํให้จงัหวดัพิษณุโลกมีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ทั้งการดาํรงชีวติ ประเพณีและวฒันธรรม รวมถึงอาหารการกิน เคร่ืองใชไ้มส้อยแลว้  
ยงัมีความรู้ ความสามารถของบรรพบุรุษท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ  โดยส่วนใหญ่ก็จะสืบทอดกนัมา
จากปู่ ย่าตายาย  จนก่อให้เกิดอาชีพท่ีช่วยสร้างมูลค่าและเสริมรายไดใ้ห้กบัคนในครอบครัวและ
ชุมชน  อนันํามาซ่ึงช่ือเสียงของจงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวถึงของดีเมืองพิษณุโลก       
โดยแยกไปตามอาํเภอ ดงัน้ี 
 
อ าเภอบางกระทุ่ม 
 กลว้ยเป็นพืชท่ีอยู่คู่บา้นของคนไทยในอดีต  เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์มาก
เพราะทุกส่วนของกลว้ยสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งส้ิน  ตน้กลว้ยนาํมาเป็นอาหารของหมู 
กาบกลว้ยทาํเชือก แกนในกลว้ยนาํมาทาํแกงท่ีเรียกวา่แกงหยวก ใบกลว้ยท่ีเรียกวา่ใบตองนาํมาทาํ
ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ทาํบายศรีในพิธีกรรมต่าง ๆ จนถึงใชห่้อของ  ดอกกลว้ยท่ีเรียกวา่หวัปลี 
นํามารับประทานสด ๆ เช่น หั่นซอยรับประทานกับขนมจีนนํ้ าพริก หั่นยาว ๆ รับปะทานกับ
ก๋วยเต๋ียวผดัไทย  นาํมาทาํกบัขา้ว เช่น ยาํหัวปลี ตม้ยาํหวัปลี เป็นตน้ ผลกลว้ยให้คุณค่าทางอาหาร 
ทั้งผลดิบและผลสุก  โดยเฉพาะผลสุกนาํมาบดกบัขา้วป้อนเด็กเล็ก  กลว้ยสามารถนาํไปทาํอาหาร
ได้ทั้งคาวและหวานมากมาย  ถา้มีกล้วยสุกมากเกินไป ในอดีตนั้นชาวบา้นจะมีวิธีถนอมอาหาร
ประเภทกลว้ยใหมี้รับประทานไดน้าน ๆ ดว้ยการปอกเปลือก นาํไปตากแดดเพื่อใหก้ลว้ยแหง้ 
เป็นกล้วยตากเก็บไวรั้บประทานได้นาน (สุรีย ์ไวยกุฬา , 2549, น. 86)  ปัจจุบนัสินคา้สําคญั             
ท่ีมีช่ือเสียงและสร้างรายได้ให้กบัจงัหวดัเป็นอย่างดี คือ กลว้ยตาก ซ่ึงมีรสชาติหวาน กล่ินหอม    
นุ่มอร่อย  ส่งไปขายทัว่ประเทศรวมถึงต่างประเทศในนาม กลว้ยตากบางกระทุ่ม 

กลว้ยตากบางกระทุ่ม 
กลว้ยตากบางกระทุ่มเป็นของฝากท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัพิษณุโลก แหล่งผลิตท่ีมีช่ือเสียง 

คือบ้านเกาะคู ตาํบลบางกระทุ่ม ซ่ึงเป็นแหล่งแรกท่ีทาํกล้วยตากข้ึน โดยนางโป๋ว สิงหลักษณ์        
ทาํกลว้ยตากในระยะแรก จะนาํกลว้ยท่ีสุกแลว้มาปอกเปลือกและ แกะเส้นใยออกนาํตากแดดโดย
วางบนตะแกรง หรือแผงไม้ไผ่ คร่ึงวนัจะกลับกล้วยในตอนเย็นและนํากล้วยมาเก็บไวใ้นท่ี ๆ 
อากาศ  เขา้ไม่ได ้ตอนเชา้ก็นาํกลว้ยออกตากแดดอีก ทาํเช่นน้ีประมาณหน่ึงสัปดาห์ แลว้จึงนาํออก
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ตากแดดอีกประมาณสองแดดจึงจะสามารถทานได้ ต่อมากาํนันประภาส สิงหลักษณ์  ได้ริเร่ิม       
นาํตูอ้บมาใชอ้บกลว้ยตาก ทาํใหก้ลว้ยตากสะอาดและมีรสหอมหวานอร่อยกวา่วธีิแบบดั้งเดิม 

ปัจจุบนัอาํเภอบางกระทุ่มจดัตั้งโรงงานผลิตกลว้ยตากท่ีอบดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์โดย    
มีสตรีแม่บ้านเกาะคูรวมตัวกันทาํ พนัธ์ุกล้วยท่ีนิยมใช้ในการทาํกล้วยตาก คือ พนัธ์มะลิอ่อง          
ซ่ึงเป็นพนัธ์ุกลว้ยท่ีโตเร็ว มีความตา้นทานต่อโรคและแมลง ให้ผลมาก เน้ือละเอียด ไส้อ่อนสีขาว
และมีความหวานสูง จึงเป็นกลว้ยท่ีดีท่ีสุดสําหรับนาํมาทาํกลว้ยตาก (ปราณี แจ่มขุนเทียน, 2539,    
น. 50 ) 

 

          กลว้ยอบหรือกลว้ยตาก เป็นผลิตภณัฑห์น่ึงท่ีไดก้าํหนดคุณภาพไวใ้ห้เป็นไปตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม โดยกาํหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์สาํคญัดงัน้ี 

สี ตอ้งมีสีตามธรรมชาติของกลว้ยอบ 

กลิน่รส ตอ้งมีกล่ินรสตามธรรมชาติของกลว้ยอบ หรือ
ส่วนประกอบท่ีใชป้รุงแต่งกล่ินรส(ถา้มี) 
ส่วนประกอบอ่ืนท่ีอาจมีไดเ้ช่น นํ้าเช่ือม นํ้าผึ้ง 
หรือเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรสอ่ืน 

ลกัษณะเนือ้ เน้ือตอ้งนุ่ม ไม่แขง็กระดา้ง ไม่เละ ไม่ยุย่ และ  
ไม่มีเมล็ด 

ปราศจากส่ิงสกปรก แมลง และรอยกดั หรือรอยแทะ ซ่ึงเกิดจาก
แมลงและสัตวอ่ื์นๆ 

ขนาดผล มีความสมํ่าเสมอของขนาดผล นํ้าหนกัของ  
กลว้ยอบผลท่ีเล็กท่ีสุดและกลว้ยอบผลท่ีใหญ่
ท่ีสุดในภาชนะบรรจุเดียวกนั จะต่างกนัไดไ้ม่
เกินร้อยละ20 ของกลว้ยอบผลท่ีใหญ่ท่ีสุด 
สาํหรับผลปริแตกมีไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของ
จาํนวนผล 

ความช้ืน ไม่เกินร้อยละ 21 โดยนํ้าหนกั 
 

 

ภาพท่ี 7.1 มาตรฐานกลว้ยตาก 
ท่ีมา : www.sites.google.com (ม.ป.ป.) 

http://www.sites.google.com/
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ภาพท่ี 7.2  กลว้ยตากบางกระทุ่ม 
ท่ีมา : www.google.com (2564) 

 
อ าเภอวดัโบสถ์ 

นํ้าตาลสดวดัโบสถ ์
 นํ้าตาลสด หมายถึง นํ้าหวานท่ีไดจ้ากช่อดอกของตน้ตาล หรือ ตน้มะพร้าว นาํไปกรองและ
ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเช้ือ และไม่ใช้สารเคมีในการถนอมอาหาร จึงมีคุณประโยชน์มากมาย       
นํ้ าตาลสดในเมืองไทยมีอยู่หลายแห่ง  บา้นเหล่าขวญั อาํเภอวดัโบสถ์ จงัหวดัพิษณุโลก  ถือเป็น
แหล่งผลิตนํ้ าตาลสดเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแบบยัง่ยืน  เน่ืองจากต้นตาลตามหัวไร่ปลายนา         
ในทอ้งท่ีชนบทไทย ยงัคงเป็นความงดงามท่ีประทบัใจอยูไ่ม่เส่ือมคลาย โดยเฉพาะสําหรับชาวบา้น
เหล่าขวญั หมู่ท่ี 6 ตาํบลทอ้แท ้อาํเภอวดัโบสถ์  ตน้ตาลดูจะมีความหมายและคุณค่ามากไปกวา่นั้น 
ท่ีน่ีชาวบ้านปล่อยให้ต้นตาลได้งอกงาม ขยายพันธ์ุไปตามธรรมชาติ รวมทั้ งปลูกเพิ่มเติม               
อีกบางส่วน โดยหวงัจะให้เป็นหมู่บา้นท่ีมีตน้ตาลมาก จนเป็นเอกลกัษณ์เหมือนในอดีต (พระมหา
ธนศกัด์ิ จินตกว,ี ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น.134-135) 
 การทาํนํ้ าตาลสดวดัโบสถ์ ถือว่าเป็นอาชีพท่ีใกล้จะเลือนหาย เพราะ ไร้คนรุ่นใหม่            
มา      สานต่อ ประกอบกบัชาวบา้นในพื้นท่ี อ.วดัโบสถ์ ท่ียึดอาชีพทาํนํ้ าตาลสดนั้นในช่วง 2 ปี        
ท่ีผ่านมาไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 หานํ้ าตาลสดได ้แต่ไม่มีใครซ้ือ แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน    
ก็ไม่มีนักท่องเท่ียวเขา้มา ทาํให้ชาวบา้นละทิ้งอาชีพคนปีนตาล  จนกระทัง่หลงักญัชาปลดล็อค     
ทาํให้มีผูท่ี้คิดต่อยอดเป็นนํ้ าตาลสดกัญชา เพิ่มมูลค่า และเพิ่มยอดขายให้กับชาวบ้าน ซ่ึง              
นายกิตติเดช มัน่ทอง อายุ 48 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 115/1 ม.7 ต.วดัโบสถ์ อ.วดัโบสถ์ จ.พิษณุโลก           
ผูส้านต่ออาชีพคนปีนตาล  มาจากรุ่นพ่อ เล่าให้ฟังว่าสาเหตุท่ีอาชีพคนปีนตาลใกลจ้ะสูญหายไป       
ก็เป็นเพราะเร่ืองสถานท่ีดว้ย เพราะปรับเปล่ียนพื้นท่ีนา ไปสร้างอาคารพานิชย ์สร้างบา้น ทาํให ้  
ตน้ตาลเร่ิมน้อยลง ประกอบกบัเด็กรุ่นใหม่ มีโอกาสไดเ้รียนสูงข้ึน พอเรียนจบ ก็ล้วนหางานทาํ     

http://www.google.com/
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ในเมืองมากกว่าท่ีจะกลับบ้านเกิดมายึดอาชีพคนปีนตาล เพราะเป็นอาชีพท่ีเส่ียง ทั้ งเร่ือง           
ความปลอดภยั และเร่ืองของราคา โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 จึงทาํให้นบัวนัอาชีพน้ีแทบจะไร้    
คนสานต่อ   จนกระทัง่เม่ือช่วงเดือนมีนาคม 2564 ท่ีผา่นมา แบรนด์รักษก์ญัรับซ้ือนํ้ าตาลสดเพื่อไป
ต่อยอดเป็นนํ้าตาลสดกญัชา   เพิ่มมูลค่าให้กบันํ้ าตาลสด  จึงทาํให้นํ้ าตาลสดกลบัมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
และเป็นท่ีต้องการของตลาดอีกคร้ัง(พิษณุโลกฮอตนิวส์ , 2 เมย  2564)  ปัจจุบัน ได้มี                       
การปรับรูปแบบของนํ้าตาลสดใหอ้ยูใ่นรูปของนํ้าตาลโตนดผง เพื่อนาํไปใชใ้นการประกอบอาหาร 
หรือใส่ในเคร่ืองด่ืมชนิดต่าง  ๆ 

 
 

ภาพท่ี 7.3 นํ้าตาลสด 
ท่ีมา : www.google.com (2564) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.4 นํ้าตาลโตนดผง 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

http://www.google.com/


101 
 

หัตถกรรมสานจากไม้ไผ่ 
นอกจากนํ้ าตาลสดของ อ.วดัโบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงแล้ว ยงัมีความรู้ ความสามารถของ        

บรรพบุรุษท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ  โดยส่วนใหญ่ก็จะสืบทอดกนัมาจากปู่ ยา่ตายาย ซ่ึงภูมิปัญญา
เหล่าน้ีเม่ือนาํมาพฒันาปรับปรุงก็จะสามารถสร้างมูลค่าและเสริมรายไดใ้ห้กบัคนในครอบครัวและ
ชุมชนดงัเช่นภูมิปัญญาและงานหัตถกรรม ตะกร้าสานจากไมไ้ผ่ ท่ีนับวนัจะหาคนทาํได้ยากข้ึน   
งานฝีมือท่ีละเอียดบรรจงถกัสานเส้นไมไ้ผ่ให้เกิดลวดลาย และข้ึนรูปเป็นตะกร้า เหมาะสําหรับ   
การจดักระเชา้เยีย่ม หรือกระเชา้ของขวญั  ของท่ีระลึกในทุกเทศกาล หรือเป็นของใชส้ําหรับใส่ของ
และผลไมอ่ื้น ๆ  สามารถนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ่  ตะกร้าหวาย 8 เหล่ียม 
กระดง้ กระบุง กระจาด ชะลอม ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร   
ท่ีรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่ม OTOP และเป็นอีกทางหน่ึงในการลดวสัดุส้ินเปลืองรวมถึงการช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 7.5 หตัถกรรมสานจากไมไ้ผ ่
ท่ีมา : www.otopphitsanulok.com/ (ม.ป.ป.) 

 
เกลือ “พิดโลก” มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
ของดีวดัโบสถ์อีกอยา่งหน่ึง คือ เกลือพิดโลก "Rock Salt of Pit-Lok” แหล่งเกลือโบราณ

จงัหวดัพิษณุโลก  ท่ีมีความสําคญักบัวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเป็นมรดก      
ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความเช่ือ ความศรัทธา และความสามัคคีของคน          
ในชุมชนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงเกลือสินเธาวเ์ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากนํ้ าเค็ม  ท่ีเกิดจาก   
นํ้ าบาดาลเข้าไปละลายชั้ นหินเกลือท่ีอยู่ใต้ดิน  แล้วนํานํ้ าเค็มนั้ นมาต้มหรือเค่ียวจนได้เกลือ         
เน้ือละเอียดสีขาว 

http://www.otopphitsanulok.com/
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ลกัษณะของเตาตม้เกลือ ภูมิปัญญาการสร้างเตาตม้เกลือของจงัหวดัพิษณุโลก 
 

 
 

ภาพท่ี 7.6 เตาตม้เกลือ 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2564) 

 
ปัจจุบนัแหล่งเกลือโบราณจงัหวดัพิษณุโลกไดข้ึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม

ของจังหวดัพิษณุโลกและประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว   จังหวดัพิษณุโลกมีแหล่งเกลือสินเธาว ์          
ท่ีมีความสาํคญัในอดีตถึง 5 แหล่ง ไดแ้ก่  

1. บ่อเกลือบา้นบ่อภาค ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 4 ตาํบลบ่อภาค อาํเภอชาติตระการ  
2. บ่อเกลือบา้นบ่อโพธ์ิ ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 1 ตาํบลบ่อโพธ์ิ อาํเภอนครไทย  
3. บ่อเกลือบา้นนาขมุคนั ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 5 ตาํบลนครชุม อาํเภอนครไทย  
4. บ่อเกลือบา้นนาขาม ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 1 ตาํบลบา้นยาง อาํเภอวดัโบสถ ์และ  
5. บ่อเกลือบา้นชมภู ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 3 บา้นชมภู ตาํบลชมพู อาํเภอเนินมะปราง ตน้กาํเนิดอยู่

บริเวณวงัปืน ในคลองชมภูซ่ึงเป็นลาํคลองท่ีไหลมาจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
ปัจจุบนัหลงเหลือการใชง้านเพียง 3 แห่ง คือ บ่อเกลือบา้นบ่อภาค  บ่อเกลือบา้นบ่อโพธ์ิ  

และบ่อเกลือบา้นนาขมุคนั ท่ียงัมีการตม้เกลือเป็นประจาํทุกปีในช่วงฤดูแลง้ เตาตม้เกลือแตกต่างกนั
ไปตามวิถีชีวิตของแต่ละพื้นท่ี  ซ่ึงมีประเพณีความเช่ือสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ส่วนบ่อเกลือ   
บา้นนาขาม ตาํบลบ้านยาง อาํเภอวดัโบสถ์ได้มีการฟ้ืนฟูการเบิกบ่อและตม้เกลือใน พ.ศ.2564 
หลงัจากปิดมานานมากกว่า 100 ปี ซ่ึงการทาํบ่อเกลือมีความยุง่ยากอีกทั้งเกลือมีราคาถูกลง ทาํให้
เกลือสมุทรเขา้มาแทนท่ีได้ง่ายเพราะมีไอโอดีนผสมอยู่ด้วยทาํให้สะดวกในการใช้งาน  อีกทั้ง         
มีการวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมีและกายภาพในห้องปฏิบติัการ พบว่าเกลือในจงัหวดัพิษณุโลก      
มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์มากกว่าร้อยละ 96 ทุกพื้นท่ี ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐานเกลือสมุทร มผช.
1230/2549 และเกลือสินเธาว ์มผช.1231/2549 ในบางพื้นท่ีมีการปนเป้ือนโลหะหนกั เช่น สารหนู 
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แคดเมียมและตะกัว่ แต่ไม่เกินมาตรฐานเกลือสินเธาวท่ี์ใชบ้ริโภคตาม มผช.1231/2549 จึงมีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพดี สามารถใช้บริโภคและอุปโภคได้ อีกทั้ งย ังสามารถต่อยอดพัฒนา                
เป็นผลิตภณัฑไ์ด ้(สุพตัรา เจริญภกัดี บดีรัฐ, 2564) 
 

6  
 

ภาพท่ี 7.7  บ่อเกลือพนัปี 
ท่ีมา : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จ.พิษณุโลก-การทาํนาเกลือ (2010) 

 
อ าเภอนครไทย 

ผา้ทอนครไทย 
แหล่งผา้ทอท่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งผา้ทอท่ีมีช่ือเสียงของอาํเภอนครไทย  ตั้งอยูท่ี่ตาํบลนครชุม 

ห่างจากอาํเภอนครไทยไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะท่ีหมู่บา้นนํ้ าทุ่มและ
หมู่บา้นโป่งเบ้ีย  ยามว่างจากการทาํนายงัมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ปลูกหม่อนเล้ียงไหม และทอผา้ข้ึนใช้เอง     
การทอผา้ทั้งสองหมู่บา้นมีผา้ทอท่ีทอข้ึนโดยใช้ก่ีกระตุก ลวดลายของผา้ทอนครไทย ไดแ้ก่ ลาย
กระบะ ลายบวัสวรรค์  ลายตุม้ ลายดอกรัก เป็นตน้  กาํนนัสนิท จนัดาวงษ ์กาํนนัตาํบลนครชุม     
เล่าให้ฟังว่าช่วงท่ีชาวบา้นทอผา้กันมากท่ีสุดคือช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงท่ี
วา่งเวน้จากการเก็บเก่ียว  ผา้ท่ีทอเสร็จแลว้จะมีนกัท่องเท่ียวมาซ้ือถึงหมู่บา้น และบางคร้ังเม่ือมีงาน
ประจาํอาํเภอ    ก็จะขอให้ชาวบา้นนําไปจาํหน่ายเป็นสินคา้พื้นเมือง นอกจากผา้ทอแล้วอาํเภอ    
นครไทย ยงัมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตผา้นวมท่ีทาํด้วยฝ้าย เน้ือฝ้ายท่ีนาํมาผลิตผา้นวมจะเป็นฝ้าย        
ท่ีปลูกข้ึนเอง ราคาผา้นวมหน่ึงผืนประมาณ ๒๕๐ บาท ผา้ท่ีทอเสร็จแล้วผืนหน่ึงประมาณ ๑๕๐ 
บาท ปัจจุบนับา้นนาบวั ต.นาบวั อาํเภอนครไทย  พยายามส่งเสริมให้ชาวบา้นทอผา้เพื่อเป็นอาชีพ
เสริมรายได้อีกทางหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีคาดหวงัว่าในอนาคตผา้ทอนครไทยจะเป็นสินค้าพื้นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงของจงัหวดัอีกประเภทหน่ึง   (ปราณี แจ่มขุนเทียน, 2539, น. 54) ปัจจุบนัจงัหวดัพิษณุโลก
ระดมผูเ้ช่ียวชาญและนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาออกแบบและจดลิขสิทธ์ิผา้ลายใหม่ 11 ลาย เพื่อ

https://web.facebook.com/photo/?fbid=10159266955645688&set=pcb.10159266959105688&__cft__%5b0%5d=AZUj6b6hFpm5boVOHUMOvBUQGXY3_rET5Oh0mny7S-je3cWJTfttUwILMrf0T8m0TIMX7UrbHncNw0w71XckrZYRbR27Nukhu0X8dayIJg131-mq6kaoMp2MdNpVegl1ZFA&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/photo/?fbid=10159266955645688&set=pcb.10159266959105688&__cft__%5b0%5d=AZUj6b6hFpm5boVOHUMOvBUQGXY3_rET5Oh0mny7S-je3cWJTfttUwILMrf0T8m0TIMX7UrbHncNw0w71XckrZYRbR27Nukhu0X8dayIJg131-mq6kaoMp2MdNpVegl1ZFA&__tn__=*bH-R
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ส่งเสริมและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเป็นลายผา้ทออนัเป็นเอกลกัษณ์จาํนวน 11 ลาย 
เป็นผลงานจากฝีมือชาวบา้น 5 อาํเภอในจงัหวดัพิษณุโลก  ท่ีผ่านการอบรมพฒันาลวดลายและ    
การแปรรูป โดย สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลยันเรศวร และ สํานกังานพฒันา
ชุ ม ช น จัง ห วัด พิ ษ ณุ โ ล ก  ภ า ย ใ ต้โ ค ร ง ก า ร  พัฒ น า ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ล ะ ก า ร เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง
การตลาด OTOP จงัหวดัพิษณุโลกประกอบดว้ย  (PPTV, 2 กย. 2560) 

1.ลายสร้อยสยาม แบบลายมัดหม่ีจากดอกสร้อยสยาม พรรณไม้หน่ึงเดียวในโลก             
พบเฉพาะถ่ินท่ีจงัหวดัพิษณุโลก  

2.ลายดอกนนทรี แบบลายมดัหม่ีจากดอกนนทรี ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั  
3.ลายมะม่วงสีทอง แบบลายมัดหม่ีจากมะม่วงพืชเศรษฐกิจของจังหวดั สร้างรายได ้        

ไม่ตํ่ากวา่พนัลา้นบาทต่อปี  
4.ลายดอกจาํปาขาว ราคาเมตรละ 300 บาทนาํมาจากตน้จาํปาขาวอายุ 700 ปีเศษ ท่ีวดักลาง

ศรีพุทธาราม  
5.ลายลานหินปุ่ม สถานท่ีท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้  
6.ลายลูกยางของตน้ยางนา  
7.ลายคล่ืนนํ้า   
8.ลายคา้งคาว มาจากกิจกรรมชมคา้งคาวบินออกจากถํ้าท่ีอาํเภอเนินมะปราง  
9.ลายไก่ มาจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ท่ีปรากฏอยูใ่นพงศาวดารไก่ชนเหลืองหางขาว 

ท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนาํไปชนกบัไก่ของพระมหาอุปราช  
10.ลายปีบสองแคว มาจากแม่นํ้ าหลกัสองสายคือแม่นํ้ าน่านและแม่นํ้ าแควน้อย รวมกบั

ดอกของตน้ปีบ   
11.ลายนํ้าน่าน 
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ภาพท่ี 7.8 ผา้ทอมือ 11 ลายใหม่ยืน่จดลิขสิทธ์ิของเมืองพิษณุโลก 
ท่ีมา : https://www.pptvhd36.com (ม.ป.ป.) 

 
นอกจากผา้ทอของอาํเภอนครไทยแล้ว จ.พิษณุโลก ยงัมีกลุ่มผา้ทอพื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง  

ดงัน้ี (Phitsanoloks.com, 2020) 
1. ผา้ม่วงหอมของบา้นม่วงหอม  ผา้ทอบา้นม่วงหอม อาํเภอวงัทอง เป็นผา้มดัหม่ีท่ีทาํจาก

ไหมประดิษฐ์ยอ้มสี ทอด้วยก่ีกระตุก ลวดลายดั้ งเดิมของท่ีน่ีคือ ลายข้าวหลามตัดใหญ่ และ          
ลายดาวกระจาย นอกจากนั้น ยงัมีลายท่ีประดิษฐ์ข้ึนเพื่อการประกวด เช่น ลายเชิงเทียนผสมผีเส้ือ      
ลายพุม่ขา้วบิณฑ ์และลายดอกปีบ 

2. ผา้ทออาํเภอชาติตระการ ผา้ทออาํเภอชาติตระการ ทาํจากฝีมือชาวบา้นท่ีอพยพมาจาก
ประเทศลาว ผา้ทอของท่ีน่ีจึงมีกล่ินอาย ลวดลายผา้แบบลาวดั้งเดิม ทาํจากไหมประดิษฐ์ ทอดว้ย     
ก่ีกระตุก ลายทอท่ีชาํนาญคือลายดอกปีบ ลายลูกแก้ว ลายลูกกรง และลายสับประรด อีกทั้งท่ีน่ี      
ยงัมีการทอจก นอกเหนือจากการมดัหม่ีอีกดว้ย  

3. ผา้ทออาํเภอเนินมะปราง กลุ่มผา้ทออาํเภอเนินมะปรางประกอบดว้ย 2 หมู่บา้น คือบา้น
ซํารัง และบ้านหนองหญ้าปล้อง ผา้ทอท่ีน่ีจะมีลวดลายท่ีผสมแบบภาคอีสาน เพราะชาวบ้าน        
ยา้ย   ถ่ินฐานมาจากจงัหวดัในภาคอีสาน เช่น ขอนแก่น บุรีรัมย ์อุบลราชธานี ลายท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ี
คือ ลายนกตน้สน ลายสายสัมพนัธ์ ลายดอกจาํปี โดยผา้ท่ีทอมีทั้งไหม  ฝ้าย ลายดอกจาํปี และ      
ดา้ยสังเคราะห์  

ไข่ป่าม 
ไข่ป่าม เมนูพื้นบ้านท่ีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ท่ีปัจจุบนักลายเป็นอาหาร     

ยอดฮิตของชาว ต.นครชุม อ.นครไทย  อีกทั้งในปัจจุบนักาํลงักลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่
ของจงัหวดัพิษณุโลกไปโดยปริยาย   ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนท่ียงัคงอนุรักษ์ไว ้ตั้งแต่วฒันธรรม          
ประเพณีพื้นบ้าน รวมถึงอาหารการกินท่ีถูกปากนักท่องเท่ียวจนกลายเป็นเมนูยอดฮิตของ

https://www.pptvhd36.com/
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นักท่องเท่ียว ท่ีเดินทางไปเท่ียวนครชุม ซ่ึงแต่เดิมวิถีชีวิตของชาวนครชุม ก็หาอะไรรอบ ๆ ตวั        
ท่ีสามารถกินได้มาประยุกต์ อย่างเช่นไข่ป่าม ก็เกิดจากในสมยัก่อนชาวบา้นยงัไม่รู้จกันํ้ ามนัพืช 
ส่วนไข่ก็มีอยู่ในครัวแทบจะทุกบา้น ก็ประยุกต์โดยการนาํไข่มาปรุงรสตามท่ีชอบและใส่เคร่ือง   
ต่าง ๆ เช่น หอมแดง หอม ผกัชี วธีิในการทาํจะไม่ใชน้ํ้ ามนัเลย อาจใชว้ิธีนาํใส่ไมโครเวฟ ยา่ง หรือ
ทอดโดยตั้งกระทะให้ร้อน เอานํ้ าใส่เล็กนอ้ย นาํใบตองขนาดพอดีกบักระทะของแต่ละบา้นมาวาง
บนนํ้ า แล้วก็นําไข่ท่ีปรุงรสไวม้าเทใส่ให้พอดีกับใบตอง แล้วก็นําใบตองอีกใบมาปิดด้านบน      
คอยใช้ตะหลิวกด และกลบัไปกลบัมา คอยเปิดใบตองดู เป็นระยะ พอไข่สุกสวยงาม ตกัใส่จาน 
ทานกบัขา้วสวยร้อนๆ  (พิษณุโลกฮอตนิวส์,  2559) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.9 ไข่ป่าม 
ท่ีมา : www.google.com (ม.ป.ป.) 

 
อ าเภอพรหมพริาม 

เตา้เจ้ียวบา้นวงัมะด่าน 
ถึงแมเ้ตา้เจ้ียวจะเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวจีน แต่ก็เป็นท่ีนิยมบริโภคและอยู่กบัครัวของ  

คนไทยมานาน ถ้าพิจารณาอาหารของคนไทยท่ีบริโภคอยู่ในปัจจุบนัหลายชนิด เช่น ผดัผกับุ้ง      
ปลาน่ึง เตา้เจ้ียวทรงเคร่ือง จะพบวา่มีการนาํเตา้เจ้ียวมาเป็นส่วนประกอบดว้ย  จากความสําคญัของ
เต้าเจ้ียวดังกล่าว คนไทยจึงสนใจท่ีจะเรียนรู้ และทาํเตา้เจ้ียวกนัมากในหลายพื้นท่ี เช่น ท่ีบ้าน         
วงัมะด่าน   หมู่ท่ี ๔ ตาํบลฆอ้งวง อาํเภอพรหมพิราม ชาวบา้นท่ีน่ีประกอบอาชีพทาํนา ภายหลงั   
ทาํนาเกษตรกรจะปลูกถัว่เหลือง หรือ พืชท่ีใช้นํ้ าน้อยอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ผลผลิตถัว่เหลืองบางปี     
มีมากทาํให้ราคาถูก ปี พ .ศ. ๒๕๓๒ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงัมะด่าน โดยการนําของ            
นางลูกคล่ืน ทับเนียมนาค ได้ทดลองนําถั่วเหลืองมาแปรรูปตามคาํแนะนําของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมและมหาวทิยาลยัมหิดล ดว้ยความเขม้แข็งและความตั้งใจจริงของสมาชิกทุก ๆ คนทาํ

http://www.google.com/


107 
 

ให้สามารถเรียนรู้ และพฒันากระบวนการผลิตจนได้เตา้เจ้ียวท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ    
ในหมู่ผูบ้ริโภคทัว่ไป ต่อมาไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลผลิตจากสํานกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย นับว่าเป็นผลงานจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวจังหวดั
พิษณุโลก ท่ีสมควรบนัทึกไวเ้ป็นแบบอย่างการพฒันาอาชีพบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองได้อีก   
ทางหน่ึง (พระมหา     ธนศกัด์ิ จินตกว,ี ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น.132) ซ่ึงมี
ลกัษณะเด่นคือ เมล็ดถัว่เหลืองไดรั้บการคดัเลือกเป็นเมล็ดโตพิเศษเม่ือผลิตแลว้เน้ือของถัว่เหลือง
ยงัคงเป็นเมล็ดสวยงามไม่เละ สีสันสวยงามมีกล่ินหอมของเตา้เจ้ียวโดยไม่ตอ้งปรุงแต่งสี และกล่ิน
ปริมาณของเมล็ดถั่วเหลืองและนํ้ าซีอ๊ิวมีความสมดุลพอเหมาะข้อสําคัญไม่ได้ใส่สารกันบูด 
(Souvenir, ม.ป.ป.) 
 

 
 

ภาพท่ี 7.10 เตา้เจ้ียวตาํบลฆอ้งวง 
ท่ีมา : https://souvenirbuu.wordpress.com/ (ม.ป.ป.) 

 
อ าเภอชาติตระการ 

ผา้มดัหม่ี 
กลุ่มหัตถกรรมทอผา้บา้นนาเมือง หมู่ท่ี 8 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็น

หมู่บา้นขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทาํไร่ ทาํนา เป็นหลกั แต่ในช่วงฤดูแลง้มกัประสบ
ปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้ า ทําให้กลุ่มสตรีได้หาอาชีพเสริมท่ีถนัด คือ การรวมกลุ่มทอผ้า     
พื้นเมืองข้ึน โดยการทอผา้เป็นภูมิปัญญาของคนบ้านนาเมือง ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น       
จนมาถึงรุ่นปัจจุบนั เน่ืองจากในสมยัก่อนไม่สามารถหาซ้ือเส้ือผา้ได้เหมือนในปัจจุบนั จึงนิยม     
ทอผา้เพื่อเอาไวใ้ช้กันเอง ประกอบกับในหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกฝ้ายไวเ้พื่อทอผา้นุ่ง 
ผา้ขาวมา้ และทอเพื่อตดัเส้ือสวมใส่ กระทัง่ทุกวนัน้ีคนในหมู่บา้นได้แนวคิดในการทอผา้ เพื่อ   
สร้างรายไดเ้ป็นอาชีพเสริม ลกัษณะการทอผา้มีหลายรูปแบบทั้ง การทาํผา้ทอมดัหม่ี ผา้ขิต ผา้ตีนจก 

https://souvenirbuu.wordpress.com/
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ผา้ขาวมา้  สาํหรับ กลุ่มหตัถกรรมทอผา้บา้นนาเมือง ในปัจจุบนั ถือวา่เป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกท่ีมีความ
ชาํนาญในการทอผา้มากข้ึน มีการพฒันารูปแบบการทอท่ีทนัสมยั โดยไดคิ้ดคน้การทาํผา้ทอมดัหม่ี
สีม่วงลายดอกปีบ เน่ืองจากสีม่วงเป็นสีประจาํจงัหวดัพิษณุโลก ส่วนดอกปีบนั้นก็เป็นดอกไม้
ประจาํจงัหวดั ทาํให้ทางจงัหวดัพิษณุโลกได้เลือกให้ผา้สีม่วงลายดอกปีบเป็นผา้ประจาํจงัหวดั
พิษณุโลกอีกด้วย ในแต่ละวนัชาวบา้นสามารถทอผา้ได้ไม่เกินคนละ 2 เมตรเท่านั้น เน่ืองจาก     
เป็นงานท่ีตอ้งใช้ความละเอียดอ่อน ประณีตในการทาํทุกขั้นตอน โดยการทอผา้ 1 ช้ินงานจะมี  
ความยาว 4 เมตร ประกอบดว้ยผา้มดัหม่ี 2 เมตร และผา้พื้นอีก 2 เมตร ก่อนนาํไปบรรจุใส่บรรจุ
ภณัฑจ์าํหน่าย ใหผู้ท่ี้ตอ้งการนาํไปตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ต่อไป (พิษณุโลกฮอตนิวส์, 2559)  
 

 
 

ภาพท่ี 7.11  ผา้มดัหม่ีชาติตระการ 
ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพิษณุโลก (ม.ป.ป.) 

 
ไมก้วาดดอกหญา้ 
สินค้าอีกชนิดหน่ึงท่ีได้รับความนิยมของอาํเภอชาติตระการคือ ไม้กวาดชาติตระการ        

ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีมีช่ือเสียงของอาํเภอชาติตระการและบางหมู่บ้านของ อาํเภอนครไทย ไม้กวาด 
ชาติตระการทาํจากดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคนบ่อภาคทาํใช้ในครัวเรือน        
มาตั้งแต่อดีต โดยใชค้วามรู้ดั้งเดิมในการทาํ เน่ืองจากภูมิประเทศเกือบทั้งหมดมีสภาพเป็นป่าเขาสูง
ชันพื้นดินลูกรัง  มีลาํนํ้ าไหลผ่านบริเวณตอนกลางตามแนวยาวของพื้นท่ี และด้วยสภาพพื้นท่ี     
เป็นป่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของดอกไมก้วาดและไมไ้ผ ่ประกอบกบั
ไม่มีคนทาํลาย ทาํให้ดอกไมก้วาดแพร่ขยายอย่างรวดเร็วและมีจาํนวนมาก  ชาวบา้นจึงนิยมนํา   
ดอก   ไมก้วาดมามดัรวมกนัทั้งกา้นเพื่อใช้กวาดบา้น  โดยการนาํดอกไมก้วาดมาตากแดดให้แห้ง 
จากนั้นจึงตีให้ดอกแขมหลุดออก และนาํมาดึงเป็นก้านๆ ผูกเขา้กบัดา้มไมไ้ผ่มดัด้วยหวาย และ     
ทาดว้ยนํ้ามนัยางเพื่อกนัหลุดอีกคร้ัง ชาวบา้นส่วนใหญ่สามารถทาํไมก้วาดไดว้นัละประมาณ 5 ดา้ม   
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จนกระทัง่หน่วยพฒันาการเคล่ือนท่ี 34 เขา้มาสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มการทาํไมก้วาดดอกหญา้ 
จดัหาวิทยากรในการอบรมมาสอนโดยชกัชวนชาวบา้นท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้และให้รวมกลุ่มจดัตั้ง
กลุ่มไมก้วาดดอกหญา้ โดยมีเงินงบประมาณสนบัสนุนบางส่วนและมีการลงหุน้ร่วมกนัทุกปีๆ  
ต่อมาสาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอชาติตระการ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อภาค สํานกังานเกษตร
อาํเภอชาติตระการเขา้มาสนบัสนุนการข้ึนทะเบียนไมก้วาดดอกหญา้เป็นสินคา้ OTOP ของตาํบล
บ่อภาค  ต่อมาสภาองคก์รชุมชนตาํบลบ่อภาคและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อภาค ร่วมกนัจดัให้มี
การอบรมถ่ายทอดความรู้การทาํไมก้วาดดอกหญา้ให้กบัคนรุ่นใหม่ในชุมชน จนปัจจุบนัผลิตภณัฑ์
ไมก้วาดดอกหญา้ของตาํบลบ่อภาคมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ตรงกบัความตอ้งการของตลาด 
สามารถสร้างรายได้ให้กบัคนในชุมชนเป็นอย่างดี อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมสินคา้พื้นเมืองและ 
สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานเพิ่มข้ึนในทอ้งถ่ินอีกด้วย (ปราณี แจ่มขุนเทียน, 2539, น. 35 ; 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2562) 
 

 
 

ภาพท่ี 7.12 ไมก้วาดดอกหญา้ 
ท่ีมา : สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (2562) 

 
อ าเภอเมือง 

หม่ีซัว่ 
 หม่ีซั่วเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยชาวจีน (แคะ)  ท่ีมาอาศัยในประเทศไทยในจังหวดั
พิษณุโลก ไดถ่้ายทอดวิธีการผลิตกนัมาตั้งแต่ปี 2490  โดยใช้วตัถุดิบชั้นดีท่ีคดัคุณภาพโดยเฉพาะ
แป้งสาลี เป็นแป้งชนิดท่ีใช้ทาํขนมปังแต่เกรดดีกว่า นาํมาผสมกบัเกลือบดอดัจนเส้นเหนียวนุ่ม 
ใชใ้นการประกอบอาหารเฉพาะในหมู่คนจีนดว้ยกนั ต่อมามีคนสนใจนาํไปประกอบอาหารมากข้ึน 
เพราะรสชาดดีเหมาะต่อการนาํไปเป็นของฝาก แสดงถึงการอวยพรให้มีอายุยืนยาว ผูกมิตรไมตรี 
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ต่อกัน และใช้ในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานวนัเกิด งานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ และงานเล้ียง
สังสรรค ์ฯลฯ 

หม่ีซั่วท่ีมีช่ือเสียงของพิษณุโลกคือหม่ีซั่วตรามงักรทอง  เป็นหม่ีซั่วดั้ งเดิมของจงัหวดั
พิษณุโลก เส้นหม่ีผลิตจากแป้งสาลีไม่ผสมสี  เหลืองตามธรรมชาติ และไม่ใส่สารกนับูดสารกนับูด 
สามารถนาํมาทาํเป็นอาหารไดห้ลากหลายเมนู เช่น  ผดักะเพราหม่ีซัว่ ผดัข้ีเมาหม่ีซั่ว ราดหน้า      
หม่ีซัว่ ผดัซีอ๋ิวหม่ีซัว่ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย (หม่ีซัว่มงักรทอง, ม.ป.ป.) 
 

 
 

ภาพท่ี 7.13 หม่ีซัว่มงักรทอง 
ท่ีมา : https://www.thailandpostmart.com/product/ (ม.ป.ป.) 

 
อาหารพื้นถ่ินท่ีบริโภคเป็นสํารับ 

 วฒันธรรมการบริโภคอาหารพื้นถ่ินเมืองพิษณุโลก สาํรับชุดท่ี 1 
 

 

https://www.thailandpostmart.com/product/
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ช่ืออาหาร แกงหยวกกลว้ย   แกงเลียงผกัรวม   ปลาเน้ืออ่อนทอดกระเทียม   นํ้าพริก
ปลายา่ง   ขนมสอดไส้   นํ้าตาลสด 

  
วฒันธรรมการบริโภคอาหารพื้นถ่ินเมืองพิษณุโลก สาํรับชุดท่ี 2 

 

 
 

ช่ืออาหาร แกงข้ีเหล็ก   ปลาตะเพยนตม้เคม็   แกงส้มไหลบวั   แจ่วปลาดุก         
ขนมกลว้ย   นํ้ามะตูม 

 
วฒันธรรมการบริโภคอาหารพื้นถ่ินเมืองพิษณุโลก สาํรับชุดท่ี 3 
 

 
 

ช่ืออาหาร แกงบอน   ยาํหวัปลีปลายา่ง   ปลาเห็ด   นํ้าพริกปลาร้า   กลว้ยตาก    
  นํ้าตะไคร้ 
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วฒันธรรมการบริโภคอาหารพื้นถ่ินเมืองพิษณุโลก สาํรับชุดท่ี 4 
 

 
 

ช่ืออาหาร  ห่อหมกปลาช่อนในบ่อ   แกงแค   ยาํหวัปลี   แจ่วปลาดุก   เม่ียงคาํ   นํ้าอญัชนั 
 
วฒันธรรมการบริโภคอาหารพื้นถ่ินเมืองพิษณุโลก สาํรับชุดท่ี 5 
 

 
 

ช่ืออาหาร  แกงคัว่ขนุน  แกงหมูเทโพ  แกงเลียงผกัรวม  นํ้ าพริกปลายา่ง  ขนมเปียกปูน        
                 นํ้าใบบวับก 

 
ภาพท่ี 7.14  อาหารพื้นถ่ินท่ีบริโภคเป็นสาํรับ 

ท่ีมา : สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม (2564) 
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สรุป 
 พิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาอยา่งยาวนาน  เป็นเมืองหนา้ด่านท่ีมีความสําคญั
ทางเหนือของไทย  โดยเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งภาคกลางและภาคเหนือ  ก่อให้เกิดการถ่ายทอด
วฒันธรรมระหวา่งกนั  ทาํให้พิษณุโลกมีความหลากหลายทางวฒันธรรม  โดยมีวิถีชีวิตของชุมชน
ท่ียงัคงอนุรักษ์ไวไ้ด ้ ตั้งแต่วฒันธรรม  ประเพณีพื้นบา้น อาหารการกิน เคร่ืองใชไ้มส้อย  รวมถึง
ความรู้ ความสามารถของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเม่ือนาํมาพฒันา
ปรับปรุง จนก่อใหเ้กิดอาชีพท่ีช่วยสร้างมูลค่าและเสริมรายไดใ้หก้บัคนในครอบครัวและชุมชน   
ดงัเช่นภูมิปัญญาและงานหตัถกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นของดีของเมืองพิษณุโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที ่8  
สัตว์พืน้เมอืงทีม่ช่ืีอเสียง 

 
จังหวดัพิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชทรงพระราชสมภพท่ีเมืองน้ี และมีส่ิงสําคญัท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนทัว่ประเทศ คือ 
หลวงพ่อพระพุทธชินราช พระเคร่ืองนางพญา และ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ซ่ึงเป็น         
ส่ิงท่ีชาวไทยเคารพ เทิดทูนและบูชาและเป็นเอกลกัษณ์คู่บา้นคู่เมืองพิษณุโลก  นอกจากน้ีแล้ว      
ยงัมีสัตวท่ี์เป็นเอกลกัษณ์คู่เมืองพิษณุโลก คือ  

1. สุนขัพนัธ์ุบางแกว้ ซ่ึงนบัเป็นสัตวอ์นัลํ้าค่าท่ีมีแหล่งกาํเนิดอยูท่ี่จงัหวดัพิษณุโลก และ 
มีการเล้ียงกนัอยา่งกวา้งขวางภายในจงัหวดัและถือเป็นการอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวอ์ยา่งหน่ึง 
             2. ไก่เหลืองหางขาว (ไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) และ 
             3. ไก่เทาทองคาํหางขาว (ไก่ชนของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช) 

        
สุนัขพนัธ์บางแก้ว 
    สุนขัพนัธ์ไทยแท ้ ชาวสองแควใชฝึ้กฝน 

ช่ืนชอบทุกผูค้น   สู่สากลจนโด่งดงั 
  บางแกว้ยอดสุนขั  คนรู้จกัแต่ปางหลงั 
  แสนดุแต่เช่ือฟัง   เด๋ียวน้ียงัลว้นมากมี 
  ของดี ”เมืองพิษณุโลก”  ตวันาํโชค พ.ศ. น้ี 
  อวยชยัใหโ้ชคดี   ปีใหม่น้ีมีสุขเทอญ 
  (คดัจาก ส.ค.ส.2545 ประพนัธ์โดย ปรีชา บวัทองจนัทร์) 

 
สุนขัพนัธ์ุบางแกว้เป็นสุนขัท่ีมีแหล่งกาํเนิดท่ีวดับางแก้ว ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางระกาํ 

จงัหวดัพิษณุโลก  ข้ึนช่ือวา่เป็นสุนขัดุ ฉลาดและซ่ือสัตยต่์อเจา้ของ สุนขับางแกว้จดัเป็นสุนขัขนาด
กลางมีรูปร่างสูงเท่า ๆ กบัสุนัขไทยธรรมดา แต่กระโหลกศีรษะใหญ่กว่า มีขนปุยยาวปานกลาง     
จะมีขนรอบลาํคอคลา้ยสิงโต ช่วงตวัตอนหนา้ใหญ่ ช่วงตอนทา้ยค่อนขา้งเล็ก ส่วนเอวคอดมากกวา่
สุนขัไทย ทา้ยลาดสง่าเหมือนสุนขัจ้ิงจอก หางมีขนยาวเป็นพวงตั้งงอบนหลงั มีหัวกะโหลกใหญ่ 
ปากยาวแหลม คอยาวกวา่สุนขัไทยทัว่ไป กะโหลกและปากรับกนัเป็นรูปสามเหล่ียม หูเล็กสั้นกาง
ตั้งชันไปขา้งหน้า ปลายหูเบนไปข้างๆ เล็กน้อย โคนหูทั้งสองอยู่ห่างกนัมากกว่าสุนัขพนัธ์ุอ่ืน     
ปากแหลม ขาหน้าและขาหลงัแข็งแรงตั้งตรง หลงัตรง สุนขับางแก้ว ส่วนใหญ่จะมีสีขาวปนดาํ   
ขาวปนนํ้ าตาล  สีดําปลอด  สีนํ้ าตาลและสีขาวปลอด มีอายุเฉล่ีย ประมาณ ๗-๑๐ ปี (ปรีชา          
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เรืองจนัทร์, 2555, น.88 : พระมหาธนศกัด์ิ จินตกว,ี ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, 
น.168) 

อุปนิสัย 
อุปนิสัยของสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ท่ีทาํให้คนนิยมกนัมาก เพราะเป็นสุนขัท่ีฉลาด คล่องแคล่ว 

ว่องไว รักเจ้าของ ดุมาก สู้ไม่ถอย มีความจาํดี จมูกไว ดมกล่ินเก่ง แสนรู้ เล้ียงง่าย กินอาหาร          
ได้ทุกชนิด เม่ือกินอาหารอ่ิมแล้ว ถ้ายงัมีอาหารเหลืออยู่มนัจะนาํไปฝังดินเพื่อเก็บไวกิ้นต่อไป      
ถ่ินกาํเนิดของสุนัขชนิดน้ีอยู่ท่ีหมู่บ้านบางแก้ว อาํเภอบางระกาํ จงัหวดั พิษณุโลก แต่สถานท่ี
เพาะพนัธ์ุสุนัขบางแก้วจาํหน่าย คือ ท่ีบ้านชุมแสงสงคราม อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก     
(พระมหาธนศกัด์ิ จินตกว,ี ภาสกร เพช็รรัตน์ และ อาทิตย ์จัน่เทศน์, 2558, น.168)   

 
ประวติัและความเป็นมาของสุนขับางแกว้ 

 
 

ภาพท่ี 8.1 สุนขับางแกว้ 
ท่ีมา : https://pasusat.com/ (ม.ป.ป.) 

 
สุนัขพนัธ์ุเดียวในประเทศไทยท่ีมีขนยาวสองชั้นหางเป็นพวง มีขน ขาหน้าคล้ายขนขา      

แขง้สิงห์ แผงรอบคอคลา้ยสิงโตมีความเฉลียว ฉลาด ไอคิวสูง ประวติัความเป็นมาของสุนขัไทย
พนัธ์ุ บางแก้ว ต.บางแก้ว บา้นชุมแสงคราม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกาํ จ.พิษณุโลก พอจะ   
สรุปได้ว่า แหล่งกาํเนิดของสุนัขไทยพนัธ์ุบางแก้วนั้นอยู่ท่ี วดับางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บางระกาํ              
จ.พิษณุโลก   สุนขัพนัธ์ุบางแกว้เป็นสุนขัลูกผสมสามสายเลือด พื้นท่ีในเขต ต.บางแกว้ ต.ชุมแสง
สงคราม อ.บางระกาํ ในอดีตนั้นเป็นป่าดงพงพีท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วย สัตวป่์านานาชนิดรวมทั้ง  
สุนขัจ้ิงจอก  และหมาไนอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก โอกาสท่ีสุนขัจ้ิกจอกและหมาไนตวัผูจ้ะมาแอบ
ลกัลอบเขา้มาผสมพนัธ์ุกบัสุนัขไทยตวัเมีย  ท่ีเล้ียงไวใ้นวดับางแกว้นั้นมีความเป็นไปได้สูงมาก  
เม่ือมีการผสมขา้มพนัธ์ุกนัตามธรรมชาติในท่ีสุดก็ไดสุ้นขัไทยพนัธ์ุบางแกว้ ซ่ึงมีลกัษณะเด่นคือ     

https://pasusat.com/
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มีขนยาว ขนมีลกัษณะเป็นขนสองชั้นคลา้ยอานมา้ หางเป็นพวงสวยงาม มีขนแผงคอคลา้ยแผงคอ
สิงห์โต  ความสวยงาม  ฉลาด หวงของ  และดุ  มีความซ่ือสัตย ์และภกัดีต่อผูเ้ป็นเจา้ของ  ซ่ึงเป็น
ลกัษณะท่ีชดัเจนแตกต่างจากสุนขัพื้นบา้นโดยทัว่ไป   

สุนขัชนิดน้ีจึงแพร่ขยายออกไปทัว่หมู่บา้น  จากนั้นเม่ือมีผูเ้ขา้ไปพบเห็น  เกิดการช่ืนชอบ
จึงนําออกมาเล้ียงกันอย่างแพร่หลายในเมืองพิษณุโลก   และเรียกสุนัขดังกล่าวว่า  “สุนัข               
บางแกว้” ตามถ่ินกาํเนิดของสุนขันั้น  เม่ือเกิดความนิยมของคนเล้ียงทัว่ไปในเมืองพิษณุโลกและ
จงัหวดัใกล้เคียง จึงมีการรวมกลุ่มกนัข้ึนของผูท่ี้เล้ียงสุนัขบางแก้ว  ผูท่ี้ช่ืนชอบ  และหน่วยงาน  
ของรัฐ  เพื่อจะพฒันาสุนัขบางแก้วให้มีมาตรฐาน  จากนั้ นราวปี พ.ศ.2500  จึงมีการกําหนด
มาตรฐานสายพนัธ์ุของสุนขับางแกว้ข้ึนมาเป็นคร้ังแรก  และมีการคดัเลือกพ่อพนัธ์ุ  แม่พนัธ์ุ  ท่ีมี
ลกัษณะตรงตามมาตรฐานสายพนัธ์ุข้ึนมาเป็นตน้แบบในการพฒันาสุนขับางแกว้   (อาํเภอบางระกาํ
, ม.ป.ป.) จึงถือวา่สุนขัพนัธ์ุบางแกว้ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีสําคญัอีกอยา่งหน่ึงของ จ.พิษณุโลก อีกทั้งยงั
สร้างช่ือเสียงและทาํรายไดร้ะดบัประเทศ (Kapook, 2562) 

 สุนขัพนัธ์ุบางแกว้และมาตรฐานพนัธ์ุ 
 สุนขับางแกว้เป็นสุนขัไทยท่ีพฒันามาจากสุนขับางแกว้ดั้งเดิม การพฒันาสุนขับางแกว้    
ไดเ้ร่ิมข้ึนท่ีบา้นชุมแสงสงคราม ตาํบลท่านางงาม และมีการจดัตั้งชมรมผูเ้ล้ียงอนุรักษแ์ละพฒันา
มาตรฐานพนัธ์ เพื่อใหผู้เ้ล้ียงสุนขัไดพ้ฒันาไปในทิศทางเดียวกนัและคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ประจาํพนัธ์
ท่ีแน่นอน ดงัน้ี (นิสิต ตั้งตระการพงษ ์และรองเดช ตั้งตระการพงษ,์ 2562, น.7) 
 

 

ภาพท่ี 8.2 มาตรฐานพนัธ์ุสุนขัไทยบางแกว้ 
ท่ีมา : https://saijothaibangkaew.files.wordpress.com/ (ม.ป.ป.) 

https://saijothaibangkaew.files.wordpress.com/
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ถ่ินกาํเนิด : ประเทศไทย 
ลกัษณะทัว่ไป : เป็นสุนขัขนาดกลาง โครงสร้างเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีสัดส่วนท่ีกลมกลืน                   
ประกอบดว้ยกลา้มเน้ือท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง มีการเคล่ือนไหวท่ีคล่องแคล่ว 
สัดส่วนท่ีสาํคญั : ความยาวของลาํตวั : ความสูงท่ีไหล่ = 1 : 1 
                            ความลึกของหนา้อก : ความสูงท่ีไหล่ = 1 : 2 
พฤติกรรม / อารมณ์ : ต่ืนตวั ร่าเริง รักเจา้ของ เช่ือมัน่ในตวัเอง จิตประสาทมัน่คง ไม่ขลาดกลวั 
ซ่ือสัตย ์หวงแหนทรัพยสิ์น ฉลาดปราดเปรียว กลา้หาญ สามารถฝึกใชง้านได ้
ส่วนลาํตวั  หลงั : เส้นหลงัตรง 
              เอว : แขง็แรงและกวา้ง 
             บั้นทา้ย : ใหญ่และแขง็แรง ส่วนหลงัมีขนยาวลามมาจนถึงขอ้ขาหลงัท่อนบน 
             อก : กวา้ง และลึกไดร้ะดบัเดียวกบัขอ้ศอก โครงกระดูกหนา้อกมีลกัษณะเป็นรูปวงรี 
             เส้นล่าง : ทอ้งเวา้ไม่มาก 
ส่วนหาง  หาง : โคนหางใหญ่ ขนหางเป็นพวง ปลายโคง้เขา้หาเส้นหลงั 
ช่วงหนา้ ไหล่ : ลาดเอียงพอประมาณและมีกลา้มเน้ือแขง็แรง 
           ขาหนา้ : ใหญ่กวา่ขาหลงั เวลายนืเหยยีดตรง และขนาดกนั หลงัขามีขนยาว ลกัษณะคลา้ย
แขง้สิงห์ 
           ขอ้ขาหนา้ : ขอ้เทา้สั้นทาํมุมเฉียงเล็กนอ้ย 
           เทา้ : อุง้เทา้กลมคลา้ยอุง้เทา้แมว มีขนยาวคลุมน้ิวเทา้ 
ช่วงหลงั ขาหลงั : เล็กกวา่ขาหนา้ เวลายนืทาํมุมพอเหมาะ 
           ขอ้เทา้ : ทาํมุมพอเหมาะกบัหวัเข่า 
           ขอ้ขาหลงั : ตั้งไดฉ้ากกบัพื้น มองทางดา้นหลงั ขนานกนั 
           เทา้ : อุง้เทา้กลมคลา้ยอุม้เทา้แมว มีขนยาวคลุ่มน้ิวเทา้ 
           การยา่งกา้ว : คล่องแคล่วและทรงพลงั มองดา้นขา้ง ขาหนา้และหลงัสอดประสานอยา่ง
กลมกลืนเส้นหลงัตรงระนาบ หวัและหางชูข้ึนอยา่งสวยงาม มองทางดา้นหนา้ ขาหนา้และขาหลงั
ไม่แสดงอาการปัดหรือแกวง่ 
ส่วนหวั กะโหลก : ค่อนขา้งใหญ่ไดส้ัดส่วนกบัลาํตวั 
          สตอ๊ป : มีมุมหกัเล็กนอ้ย 
ส่วนใบหนา้ จมูก : สีดาํ ขนาดไดส้ัดส่วนกบัปาก 
               สันจมูก : ตรงและยาวพอสมควร 
               กรวยปาก : ยาวปานกลาง โคนปากใหญ่เรียวจรดปลายจมูก 
               ริมฝีปาก : แนบสนิท มีสีเขม้ 
               ปาก : มีสีขาวรอบกรวยปาก (เรียกวา่ ปากคาบแกว้) เป็นท่ีพึงประสงค ์
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               ขากรรไกร : ขบกนัสนิทแบบกรรไกร (Scissor Bite) โดยปลายฟันดา้นล่างแตะโคน   ดา้น
ในของฟันบน  
              ฟัน : เล็ก และแหลมคม สุนขัโตควรมีฟันครบ 42 ซ่ี 
              ตา : เล็กคลา้ยเมล็ดอลัมอนต ์(Almond) มีสีดาํและสีนํ้าตาล 
              หู : เป็นรูปสามเหล่ียม มีขนาดเล็กไดส้ัดส่วนกบัหวั ดั้งป้องไปขา้งหนา้ มีขนอ่อนท่ีกกหู
และหลงัใบหู 
ส่วนคอ คอ : ใหญ่ ลํ่าสัน รับกบัหวั และช่วงไหล่มีแผงขนยาวรอบคอ 
ขนาด ตวัผู ้: ความสูงท่ีเหมาะสมวดัท่ีไหล่ 19-21 น้ิว (46-56 ซม.) 
        ตวัเมีย : ความสูงท่ีเหมาะสมวดัท่ีไหล่ 17-19 น้ิว (41-51 ซม.) 
        หมายเหตุ อนุโลมใหข้าด-เกินได ้หน่ึงน้ิว (2.5 เซนติเมตร) 
ขอ้บกพร่อง : ตา หรือ จมูกมีสีอ่อน หางไพล่ ไม่มีแผงขนรอบคอ  ไม่มีแขง้สิงห์ หูใหญ่ ปากใหญ่      
ตากลมโต หลงัโก่ง  หลงัแอ่น ขนาดใหญ่- เล็ก เกินกวา่มาตรฐานกาํหนด 
ความบกพร่องท่ีตอ้งคดัออก : ขนสั้นเกรียน หางกุด หูไม่ตั้ง ฟันบนยืน่ลํ้าฟันล่าง (Overshot) ฟัน
ล่างยืน่ลํ้าฟันบน (Undershot) ฟันขาดเกิน 3 ซ่ี หางมว้นงอ หางไม่เป็นพวง ความผดิปกติทางจิต
ประสาท 
หมายเหตุ  สุนขัตวัผูค้วรมีลูกอณัฑะครบสองลูกอยูใ่นถุงอณัฑะ  
 

วธีิเลือก หรือการคดัเลือกสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ 
 

 

ภาพท่ี 8.3 วธีิเลือกสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ 
ท่ีมา : https://pet.kapook.com/view154.html (ม.ป.ป.) 

 

https://pet.kapook.com/view154.html
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สุนัขพนัธ์ุบางแก้วท่ีเกิดใหม่ต้องให้แม่เล้ียงอยู่ไม่ต ํ่ากว่า 45 วนั และมีวิธีการสังเกต        
เพื่อคดัเลือกสุนขัดงัน้ี (นิสิต ตั้งตระการพงษ,์ 2546, น.41-44) 

1.ใบหน้าให้ดูตรงๆ และให้สังเกตดูจมูกตอ้งมีสีดาํ และมีสีดาํรอบขอบปากทั้งสองขา้ง     
สีของใบหน้าต้องสมดุลกนั ขากรรไกรล่างและบนต้องขบกนัพอดี ใบหูเล็กเป็นรูปสามเหล่ียม    
ตอ้งป้องไปขา้งหนา้  

2.น้ิวตอ้งครบ คือขาหนา้จะมีน้ิวเทา้ขา้งละ 5 น้ิว ขาหลงัมีขา้งละ 4 น้ิว  
3.หัวนม หวันมทั้งสองขา้งตอ้งไดร้ะเบียบ หวันมขา้งซ้ายและขวาตอ้งตรงกนั และตอ้งมี   

3 คู่ข้ึนไป 
4.สีตามลาํตวั สีขาว-นํ้ าตาล บนลาํตวัทั้งสองขา้งควรมีสีขาวไม่เกิน 50% หรือสีขาว-ดาํ 

ตอ้งมีเท่าๆกนั หรือมีสีนํ้าตาลหรือสีดาํมากกวา่สีขาวเล็กนอ้ย  
5.หาง การคดัเลือกหมาบางแกว้หางเป็นเร่ืองสาํคญั หางควรสั้นท่ีสุด 
6.อณัฑะ ถา้เป็นตวัผูต้อ้งคลาํดูลูกอณัฑะวา่มีก่ีเมด็ โดยปกติจะมี 2 เม็ด เม่ือโตข้ึนลูกอณัฑะ

ทั้งสองเมด็ตอ้งเท่ากนั ถา้ใหญ่ยิง่ดีจะบ่งถึงประสิทธิภาพการสร้างนํ้าเช้ือ  
 
อาหารสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ 

 

 
 

ภาพท่ี 8.4 อาหารสุนขับางแกว้  
ท่ีมา : https://pet.kapook.com/view154.html (ม.ป.ป.) 

 
สําหรับอาหารนั้น สุนขับางแกว้เป็นสุนขัท่ีกินอาหารง่าย ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกก็ควรเล้ียง

ด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีจาํหน่ายอยู่ตามท้องตลาดทัว่ไป หรืออาจจะให้ข้าวและกับข้าวกินได ้        
ทุกชนิด (Kapook, 2562) 

https://pet.kapook.com/view154.html
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การเล้ียงดูสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ 

 

ภาพท่ี 8.5 การเล้ียงดูสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ 
ท่ีมา : https://pet.kapook.com/view154.html (ม.ป.ป.) 

 
สุนขับางแกว้มีอุปนิสัยบางอยา่งท่ีสืบเช้ือสายมาจากสุนขัป่า เช่น มีสัญชาตญาณนกัล่า สุนขั

บางแก้ว จะชอบจบัสัตวต่์าง ๆ มากดัเล่น หรือกินซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงั นอกจากนั้น สุนัข    
บางแก้ว ยงัชอบขุดทุกท่ีท่ีเขาขุดได้ ไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้า กระถางต้นไม้ ใต้ถุน เม่ือขุดแล้ว      
บางแกว้จะนาํตวัเองเขา้ไปนอนเล่นอยูใ่นนั้น ซ่ึงนิสัยพวกน้ีส่วนใหญ่จะแกไ้ม่หาย  โดยปกติสุนขั
บางแก้วจะหยุดซนก็ต่อเม่ืออายุ 2 ปี แต่ถ้ามีการฝึกหัดวินัยตั้ งแต่ยงัเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการกิน          
การขบัถ่าย การนอน การเล่น แลว้ปัญหาขา้งตน้จะไม่เกิดข้ึนอีก  

ดา้นการทาํความสะอาด การอาบนํ้ าสุนขั ถือเป็นเร่ืองสําคญั ถา้ไม่ระวงัอาจทาํให้ป่วยได ้
จึงควรอาบนํ้ าในช่วงกลางวนั ขณะท่ีนํ้ าและอากาศไม่เยน็มาก หลงัจากอาบเสร็จ ให้เช็ดตวัสุนัข    
ให้แห้ง ถ้าเป็นสุนัขท่ีขนยาวก็อาจใช้เคร่ืองเป่าผมเพื่อช่วยให้สุนขัไม่หนาวมากเกินไป (Kapook, 
2562) 
 
ไก่เหลอืงหางขาว (ไก่ชนพระนเรศวร) 

กีฬาชนไก่ หรือตีไก่ เป็นท่ีนิยมแพร่หลายในประเทศแถบเอเชียมาอยา่งยาวนาน ไดแ้ก่ ไทย  
ลาว กมัพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และยงัแพร่หลายไปอีกหลายประเทศของโลก  ส่วน
ในประเทศไทยเช่ือกนัว่าไก่ชนคงพฒันามาจากไก่ป่าเร่ือยมาจนเป็น ไก่อู ซ่ึงเป็นตน้ตระกูลของ    
ไก่ชนไทย ซ่ึงมีการพฒันามากวา่ 500ปี  ไก่ชนสมยัแรกๆ นั้นมีอยู ่2 พนัธ์ คือ “ประดู่ไก่ป่า (ประดู่
หางดาํ)” และ”ไก่เหลืองหางขาว”  ปัจจุบนัการผสมพนัธ์ไก่ชนได้แพร่หลายและกระจายพนัธ์       
ไปทัว่ประเทศ  เพราะมีการผสมขา้มเหล่า ขา้มพนัธ์และขา้มสี จนมีไก่ชนหลากสีข้ึน  (สํานกังาน  

https://pet.kapook.com/view154.html
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ปศุสัตวจ์งัหวดัร่วมกบัจงัหวดัพิษณุโลก , 2548, น.1-2) ซ่ึงในท่ีน้ีจะได้กล่าวถึง 2 พนัธ์ุ คือ             
ไก่เหลืองหางขาว หรือ ไก่ชนพระนเรศวร และ ไก่ชนเทาทองคาํหรือ ไก่ชนพระเจา้ตากสินมหาราช  

ไก่ชนพระนเรศวร เป็นไก่ชนตามความเช่ือทางประวติัศาสตร์ท่ีปรากฏอยูใ่นพงศาวดาร  
เม่ือคร้ังท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพาํนักอยู่ในประเทศพม่าว่า พระองค์ทรงนาํไก่เหลือง   
หางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนาํไปชนกบัไก่ของพระมหาอุปราชาจนชนะ ไก่ชนพระนเรศวร
เป็นไก่ท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ มีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้ จนไดส้มญาวา่ “เหลืองหางขาว ไก่เจา้
เล้ียง” ไก่เหลืองหางขาวตวัเมียจะแตกต่างไปจากไก่ตวัเมียพนัธ์ุอ่ืน มีลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุ          
ท่ีสําคญั คือ ขนพื้นตวัเป็นสีดาํตลอด หรือบางตวัอาจมีจุดกระขาวอยู ่๕ หยอ่ม  คือ หวัหน่ึง หวัปีก
สอง ขอ้ขาอีกสองรวมเป็นห้าหย่อมเหมือนตวัผู ้ ปากแข็ง ปุ่มเดือย เล็บ เกล็ด เป็นสีขาวอมเหลือง
ตลอดแบบสีงาช้าง ปากมีร่องนํ้ า ๒ ขา้ง ปลายปากงอเล็กน้อย  ตาสีเหลืองอ่อน มีเส้นเลือดสีแดง   
ในตาเห็นไดช้ดัเจน ตามีประกายแจ่มใสแบบตวัผู ้ ปีกในสีดาํ ปีกบนจะมีสีแซมขาวเหมือนตวัผู ้ 
(ปรีชา เรืองจนัทร์, 2555, น.89) 
 

            
 

ภาพท่ี  8.6 ไก่เหลืองหางขาวตวัเมีย 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2563) 

 
 
ไก่ชนนเรศวร เป็นไก่ชนสายพนัธ์เหลืองหางขาวและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปแล้วว่า      

มีถ่ินกาํเนิดอยู่ท่ีจงัหวดัพิษณุโลก  ไก่เหลืองหางขาว (บา้นกร่าง) เมืองพิษณุโลก มีรูปลกัษณะ 
เอกลกัษณ์สําคญั คือมีสร้อยเหลืองทองท่ีคอ สร้อยปีก สร้อยหลงั กระรวยหางเป็นสีขาว สีเหลือง     
ท่ีปาก ตา แข้ง เดือย เล็บ ต้องสีเหลืองอมขาว มีพระเจ้าห้าพระองค์คือ หย่อมสีขาวห้าแห่ง                
ท่ีกระหม่อมหลงัหงอน หวัปีกทั้งสองขา้ง ขอ้พบัขาสองขา้ง และตอ้งมีสร้อยสังวาลยใ์ตปี้ก และมี
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บวัคว ํ่าบวัหงายท่ีกนัใตห้าง (เบญจรงค ์บวัเผื่อน, ผูใ้ห้สัมภาษณ์, 20 ธนัวาคม 2563) การท่ีสมเด็จ
พระนเรศวรมีโอกาสไปพาํนกัในราชสํานกัพม่า นบัวา่เป็นโอกาสดี เพราะทาํให้พระองค ์ มีโอกาส
เรียนรู้อุปนิสัย  ใจคอและขีดความสามารถของพระราชโอรสและพระราชนัดดาของพระเจา้กรุง  
หงสาวดีบุเรงนอง พร้อมทั้ งพระราชโอรสจากประเทศต่าง ๆ ท่ีอยู่ในขอบขณัฑสีมาของพม่า
ขณะนั้นดว้ย และในพุทธศกัราช 2112 ปีมะโรง สมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระชนมายุ 15 พรรษา 
พระองค์ได้ตามเสด็จมากับกองทพัหลวงของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเพื่อมาตีกรุงศรีอยุธยา       
คร้ังนั้นไทยตอ้งพ่ายแพก้องทพัพม่ายบัเยินกรุงศรีอยุธยาแตกใน วนัแรม 11 คํ่า เดือน 9 ปีมะเส็ง 
พุทธศกัราช 2112 สาเหตุเพราะไทยแตกความสามคัคี คิดคดทรยศ หักหลังกนั ความพ่ายแพ ้         
ในคร้ังน้ี สมเด็จพระนเรศวรทรงรู้เห็นโดยตลอด (โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเทศกาลต่าง ๆ 
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัพิษณุโลก, 2549).  

 

       
 

ภาพท่ี 8.7  หยอ่มสีขาวท่ีกระหม่อมหลงัหงอน 
 ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2563) 
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ภาพท่ี 8.8  หยอ่มสีขาวท่ีหวัปีกทั้งสองขา้ง 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2563) 

 

 
 

ภาพท่ี 8.9 ขอ้ขาเป็นจุดสีขาว 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2563) 

 
ลกัษณะเด่นตามตาํรา   

 ลกัษณะพิเศษของไก่เหลืองหางขาว (PETCITIZ, 2560) มีดงัน้ี 
- อกชนั ยนืยดือกหรือเชิดอก ทาํใหด้า้นทา้ยของตวัลาดลงตํ่า แสดงถึงความเป็นไก่นกัสู้ 
- ช่วงหางอยูชิ่ด หรือติดกบับั้นทา้ยตรงบริเวณเชิงกราน ทาํใหช่้องวา่งระหวา่งบั้นทา้ย      

กบัเชิงกรานแคบ แสดงถึงความอึดและอดทน 
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- หงอนบิด หงอนไม่ตรง บิดเอียงไปดา้นขา้งเล็กนอ้ย แต่ไม่พบัเอียงมากเกินไป 
- ปากร่อง บริเวณจะงอยปากตอ้งเป็นร่องลึกทั้งสองขา้งออกจากรูจมูก แสดงถึง            

ความเขม้แขง็ ไม่หลุดหกัง่าย 
- พดัเจ็ด พบบริเวณขน เรียกวา่ ขนพดั มีขา้งละ 7 เส้น 
- ปีกสิบเอด็ ขนปีกท่อนนอกมีขา้งละ 11 เส้น ช่วยในการบินไดดี้ 
- เกล็ดยีสิ่บสอง เกล็ดท่ีน้ิวกลางนบัรวมกนัได ้22 เกล็ด จดัเป็นไก่มีสกุล ตีเจบ็ ตีหนกัและ

รุนแรงมาก 
- สี สร้อยเหลือง ทั้งสร้อยคอ สร้อยปีก และสร้อยหลงั ลกัษณะสร้อยประบ่า ระยา้ประกน้ 

หางยาวเหมือนฟ่อนขา้ว  หางสีขาวยาวโคง้ไปดา้นหลงั ปลายหอ้ยตกลงมาสวยงาม หนา้แหลมยาว      
สร้อยหนา้นกยงู  

 

 

ภาพท่ี 8.10 ลกัษณะเด่นตามตาํรา 
ท่ีมา : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล (2563) 
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วธีิการเล้ียง 
วธีิการเล้ียงไก่ชน (ศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้งรอด และเบญจรงค ์บวัเผื่อน, ผูใ้ห้สัมภาษณ์, 20 ธนัวาคม 

2563) เล้ียงโดยปล่อยตามธรรมชาติ ส่วนตวัท่ีตอ้งการบาํรุงจะใหว้ติามินเป็นอาหารเสริม  
การอาบนํ้ าจะใช้แชมพูสุนัขหรือแชมพูแมว เพราะจะมีสารท่ีช่วยดูแลเร่ืองเส้นขน ผิวหนัง เห็บ 
หมัด ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีสารท่ีช่วยดูแลผิวหนังและถนอมขน เพื่อให้มีสุขภาพท่ีดี        
ส่วนการอาบนํ้ าจะดูตามความเหมาะสม เช่น ถ้าไม่มีงานประกวดก็จะปล่อยตามธรรมชาติ             
แต่ก่อนท่ีจะส่งเขา้ประกวดหน่ึงสัปดาห์ก็ตอ้งดูแลเร่ืองขน เร่ืองสุขภาพวา่มีการเจ็บป่วย ขนหกัหรือ
เป็นแผลตรงไหนหรือไม่  

วธีิการฝึกไก่ใหเ้ช่ือง 
 การฝึกไก่ให้เช่ืองจะใชเ้วลาในการฝึกไม่นานเพราะไก่จะคุน้เคยกบัคนโดยสายเลือด โดย
การเอาใจใส่เล่นกับไก่เพื่อให้ไก่จํากล่ินเจ้าของได้ ถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาไก่จะต่ืนและ             
ร้องเสียงดงั การท่ีไก่จะถูกขโมยมกัจะถูกชโมยโดยนกัขโมยไก่มืออาชีพท่ีมกัจะเขา้มาขโมยในเวลา
เงียบสงัด ไก่มกัจะหายช่วงตี1-ตี3 เป็นช่วงท่ีคนกาํลังหลับลึก ไก่ก็จะหลับลึกเช่นกัน  คนท่ี            
จบัไก่เป็นจะใชว้ธีิการรวบไก่เบาๆ เพื่อไม่ใหไ้ก่ตกใจจะไดไ้ม่ด้ิน  

การฝึกไก่ให้เช่ืองมีขอ้ดีอีกประการหน่ึงคือ  ในการส่งไก่เขา้ประกวด กรรมการจะตอ้ง    
เดินเชา้มาจบั มาดู มาเช็คสุขภาพ ถา้กรรมการมาเช็คสุขภาพแลว้ไก่เกิดจิกหรือตีกรรมการ กรรมการ
จะตดัใหต้กรอบทนัที  

การส่งไก่เขา้ประกวด 
 ถ้าเป็นไก่ประเภทเหลืองขาวก็จะดูองค์ประกอบของไก่เหลืองขาวก่อนอนัดบัแรก เช่น     
ขนเหลืองหรือไม่ หางขาวหรือไม่ ทรงไก่เป็นไปตามตาํราหรือไม่  ส่วนเร่ืองสุขภาพจะดูเป็น   
อนัดบัสอง และตรวจลกัษณะท่าทางเป็นอนัดบัสาม  

ถา้เป็นสีอ่ืนดูสีปาก แขง้ตรงตามตาํราหรือไม่ ส่วนอายุของไก่ท่ีส่งเขา้ประกวดคือประมาณ 
8 – 10 เดือน ถา้โตเตม็ท่ีเลยคือ 12 เดือนจะเป็นหนุ่มจดั หลงัจากนั้นก็จะเป็นไก่รุ่น 1 ปี 2 ปี 3 ปี 

เร่ืองการตลาด 
 ลูกไก่ถา้ออกมาจากไข่ 1 – 2 เดือน ตวัจะสีดาํๆ ขาวๆ ในระยะเวลา 3 เดือน ลูกไก่จะมี   
การแทงสี  ซ่ึงการแทงสีคือถ้าลูกไก่เป็นตวัผูสี้เหลืองจะออกมา จะขายได้ในราคาสูงคือเป็นไก่   
เกรดเอ  ถา้ตกจากเกรดเอมาเกรดดีราคาจะถูกลง 

ความแตกต่างระหวา่งเกรดเอกบัเกรดดี 
เกรดเอ แทงสีแลว้ออกมาเหลืองขาวเหมือนพ่อ สวย ลกัษณะตรงตามตาํรา ปาก แขง้ สวย  

แต่ถา้เกรดดีจะมีตาํหนิ เช่น ปากดาํ สีอาจจะออกเป็นสีส้มอมแดง   
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ไก่เทาทองค าหางขาว  (ไก่ชนพระเจ้าตากสินมหาราช) 
 

ภาพท่ี 8.11 ไก่เทาทองคาํหางขาว 
ท่ีมา : https://www.nuac.nu.ac.th/v3/?p=2273 (ม.ป.ป.) 

 
 ไก่เทาทองคาํหางขาว(ไก่ชนพระเจา้ตากสินมหาราช)  เป็นไก่พื้นเมืองไทยท่ีมีมาแต่โบราณ
มีถ่ินกาํเนิดแถบภาคเหนือของไทย ท่ีเรียกว่าบา้นปากพิง (ปัจจุบนัอยู่หมู่ท่ี 6 ตาํบลง้ิวงาม อ.เมือง    
จ.พิษณุโลก)  ในสมยัโบราณท่ีบา้นปากพิงแห่งน้ีมีสายพนัธ์ุไก่สีเทาท่ีเหลือรอดชีวิตเล้ียงอยู ่จนถึง
ปัจจุบันจะพบเห็นเล้ียงอยู่ทุกภาคของประเทศไทย  (กลุ่มวิจัยและพัฒนาความหลากหลาย            
ทางชีวภาพ, 2559) 

พระมหากษตัริยไ์ทยกบัไก่ชน 
-ในสมยักรุงสุโขทยั ไก่ชนประดู่หางดาํพนัธ์ุแสมดาํ มีช่ือว่า ไก่พ่อขุน เพราะว่าเป็นไก่ท่ี  

พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชทรงโปรด 
-ในสมยักรุงศรีอยุธยา ไก่ชนพนัธ์ุเหลืองหางขาว เป็นท่ีโด่งดงัเพราะสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชทรงนาํไก่ชนิดน้ีมาจากบา้นกร่าง เมืองพิษณุโลกและนาํไปชนกบัไก่ของพระมหาอุปราชา
แห่งกรุงหงสาวดีและไดรั้บชยัชนะ จึงทาํใหปั้จจุบนัไก่พนัธ์ุเหลืองหางขาวเป็นท่ีนิยมเล้ียงเอาไวเ้พื่อ
นาํโชค มีช่ือเรียกวา่ “ไก่เจา้เล้ียง” 

-ในสมยักรุงธนบุรี ไก่ชนพนัธ์ุเทาทองหางขาว เป็นไก่ชนท่ีสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช
ทรงโปรดปราน  

สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชกบั “ไก่เทาทองคาํหางขาว”  
ไก่เทาทองคาํท่ีพระเจ้าตากสินมหาราชทรงชอบเล้ียงนั้นเป็นไก่ท่ีสวยงาม และชนเก่ง

เหมือนไก่เหลืองหางขาวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไก่เทาทองคาํมีลกัษณะเหมือนไก่เหลือง
หางขาว   ทุกประการ  ยกเวน้ขนตามลาํตวัจะเป็นสีเทา ส่วนสร้อยจะเป็นสีเหลืองทองเหมือนกบั   
สีของปากและแขง้ไก่เทาจะมีสีขาวมากอมสีเหลือง ส่วนไก่เหลืองหางขาวจะมีสีเหลืองมากอมขาว 

https://www.nuac.nu.ac.th/v3/?p=2273
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สีแข้งของไก่เทาทองคาํจะเป็นสีตะกั่วตดั จึงเป็นไก่ท่ีมีลกัษณะดี เล้ียงแล้วเกิดมงคลต่อผูเ้ล้ียง      
เป็นไก่ท่ีหายากควรท่ีจะอนุรักษไ์วเ้พื่อระลึกถึงความกลา้หาญ การกูช้าติของสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช (นิสิต ตั้งตระการพงษ,์ 2561, น.75-76) 

 
ลกัษณะประจาํพนัธ์ุไก่เทาทองคาํหางขาว 

 

ภาพท่ี 8.12 ลกัษณะประจาํพนัธ์ุ 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/chickenbreedandcolor/ki-thea (ม.ป.ป.) 

 
 ไก่ชนสีเทาพบเห็นเล้ียงอยู่ทุกภาคของประเทศไทยและมีเทามีความเขม้ของสีไม่เท่ากนั
รวมทั้งสีสร้อยท่ีมีสีเหลืองจนถึงเหลืองเขม้แดง แต่ไก่ชนของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชนั้น     
สีเทาจะเป็นสีเทาอ่อนเหมือนสีข้ีเถา้ไมสุ้มไฟ สีสร้อยจะเป็นสีเหลืองเหมือนทองคาํจึงเรียกวา่ไก่เทา
ทองคาํ ถือเป็นไก่เทาท่ีมีศกัด์ิศรีและสกุลเหนือกวา่ไก่เทาประเภทอ่ืนๆ และถือวา่มีศกัด์ิศรีและสกุล
เทียบเท่าไก่เหลืองหางขาว ในวงการไก่ชนเรียกช่ือไก่เทาทองว่า “ไก่เทาทองหางขาว” บางท่าน
เรียกว่า “ไก่เทาทองคาํ” และบางท่านเรียกว่า “ไก่เทาฤาษี” มีลกัษณะประจาํพนัธ์ ดงัน้ี (นิสิต          
ตั้งตระการพงษ,์ 2561, น.75-78) 
 ส่วนหวั ไก่เทาทองคาํจะมีกะโหลกหวักลมใหญ่ ส่วนกะโหลกท่ีติดกบัปากจะเรียวแหลม 
จึงดูเป็นไก่หนา้สวยงามดูคมสันเหมือนนกเหยีย่ว เป็นไก่ท่ีฉลาด 
      - หงอน ไก่เทาทองจะมีหงอนตั้งอยูบ่นหวั จดัอยูใ่นพวกหงอนหิน มีลกัษณะหนา้หงอน
บาง กลางหงอนสูง ปลายหงอนกดกระหม่อมมายาวเลยลูกตา หงอนจะมีสีแดงจดั 
      - ปาก ปากสีขาวอมเหลือง ปลายปากงุม้เล็กนอ้ย มีร่องนํ้ าลึกตั้งแต่รูจมูกลงมาทั้ง 2 ขา้ง 
รูจมูกจะกวา้ง มีฝาปิดรูจมูกสีขาวอมเหลือง 

https://sites.google.com/site/chickenbreedandcolor/ki-thea
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      - คิ้ว โหนกคิ้วตอ้งหนาเป็นสันปิดลูกตา 
      - ตา ลูกตาจะมีสีขาวอมเหลืองเหมือนตาปลาหมอตาย 
      - รูหู มีขนปิดรูหู จะมี 3 สี คือ สีขาว สีเทา และสีเหลืองทองเหมือนสีสร้อย 
      - ตุม้หู ตอ้งไม่ใหญ่ สีแดงจดั เหนียงตอ้งไม่ยาน  
 คอ ไก่เทาทองจดัอยูใ่นพวกไก่คอยาว ปลอ้งคอถ่ี และใหญ่ 
 สร้อย ไก่เทาทองคาํตอ้งมีสร้อยคอ สร้อยหลงั สร้อยสนบัปีกเป็นสีเหลืองทองคาํเหมือนกนั
หมด สร้อยคอยาวประบ่า และสร้อยหลงัมีระยา้ยาว 
 ปีก ขนปีกนอกและปีกในมีสีเทา หรืออาจจะมีสีขาวแซมบา้ง  
 หาง หางโดยรวมจะมีพุม่หางใหญ่มีสีขาว 20-40% หางกระรวยตอ้งมีสีขาวปลอดทั้ง 2 เส้น
ท่ีโคนหางมีต่อมนํ้ามนัใหญ่ 1 ต่อม 
 อก ไก่เทาทองจบัดูจะเป็นไก่ทรงยาว ยืนอกเชิด หัวปีกยกข้ึน มีกระดูกตะเกียบกน้ 2 อนั  
ยาวชิดกนัท่ีกน้ 
 ขา กลา้มเน้ือโคนขาใหญ่ ยืนโคนขาห่างกนั แขง้มีเกล็ดเรียงเป็นระเบียบสวยงาม สีแขง้  
ตอ้งมีสีขาวอมเหลืองเหมือนสีปาก สีเกล็ดน้ิว เล็บ และเดือย 
 ขนลาํตวั ขนท่ีบริเวณคอ ขนท่ีบริเวณอก ขนใต้ปีก ขนใต้ก้น ต้องเป็นสีเทาอ่อน หรือ     
เทาข้ีเถา้เหมือนกนัหมด ไม่มีสีอ่ืนปน 
 ลกัษณะประจาํพนัธ์ุไก่เทาทองเพศเมีย คือ ขนปีก ขนหลงั ขนคอ และขนหาง ตอ้งเป็น      
สีเทาข้ีเถา้สะอาดเหมือนกนัทั้งตวั ไม่มีสีอ่ืนเจือปน ขนปีกยาวและหนา จบัลาํตวัดูเป็นไก่ทรงยาว  
ยืนสูงโปร่งระหง ใบหน้าแหลมคอยาว หากมีสร้อยคอจะดูมีเสน่ห์ ปลายสร้อยจะมีสีเหลือง            
สีของปาก สีตา สีแข้ง สีเกล็ดน้ิว เล็บ สีเดือย (ถ้ามี) จะมีสีเหมือนกันหมด คือสีขาวอมเหลือง        
จึงถือวา่เป็นไก่พนัธ์ุเทาทองแท ้และเป็นไก่ชนเก่งอีกดว้ย 
 ไก่เทาทองคาํเป็นไก่ท่ีคนโบราณนิยมหามาเล้ียงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านหรือ
เจ้าของซุ้ม เพราะเป็นไก่ท่ีเทียบชั้นกับไก่เหลืองหางขาว ตาํราโบราณกล่าวไวว้่าผูใ้ดมีไวใ้น
ครอบครองจะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก หากมีไวป้ระจาํบา้นประจาํครอบครัวจะส่งเสริมให้ลูกหลาน    
ในบา้นร่ําเรียนเขียนอ่านเก่ง สาํเร็จการศึกษาเป็นปราชญเ์ป็นบณัฑิต มีความรู้สามารถสอนคนได ้ 
 
สรุป 
 เม่ือกล่าวถึงจงัหวดัพิษณุโลก  สัญลกัษณ์ของจงัหวดัท่ีทุกคนคิดถึงเป็นส่ิงแรกคือ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  พระพุทธชินราช สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม รวมถึงสัตว ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์     
คู่เมืองพิษณุโลกลําดับท่ีหน่ึง คือ สุนัขพันธ์บางแก้ว ท่ีมีการเล้ียงกันอย่างกวา้งขวางภายใน
จังหวัด  โดยมีถิ ่นกํา เนิดมาจากตําบลท่านางงาม และบ้านชุมแสงสงคราม ตําบลชุมแสง
สงคราม อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลกเมื่อ 100 ปีที่แลว้   อุปนิสัยของสุนัขพันธ์ุบางแก้ว           

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ท่ีทาํให้คนนิยมกันมาก คือเป็นสุนัขท่ีฉลาด คล่องแคล่ว ว่องไว รักเจ้าของ ดุมาก สู้ไม่ถอย               
มีความจาํดี จมูกไว ดมกล่ินเก่ง แสนรู้ เล้ียงง่าย กินอาหารได้ทุกชนิด  ส่วนลาํดบัท่ีสอง  ได้แก่  
ไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ช่ือไก่เหลืองหางขาว  ท่ีเป็นไก่ชนท่ีมีลกัษณะพิเศษ มีความ
เฉลียวฉลาดในการต่อสู้ จึงชนชนะจนไดรั้บสมญานามวา่ “เหลืองหางขาว ไก่เจา้เล้ียง”  ไก่เหลือง
หางขาว (บา้นกร่าง) เมืองพิษณุโลก มีรูปลกัษณะ เอกลกัษณ์สําคญั คือมีสร้อยเหลืองทองท่ีคอ 
สร้อยปีก สร้อยหลงั กระรวยหางเป็นสีขาว สีเหลืองท่ีปาก ตา แขง้ เดือย เล็บ ตอ้งสีเหลืองอมขาว    
มีพระเจา้ห้าพระองค์คือ หย่อมสีขาวห้าแห่ง ท่ีกระหม่อมหลงัหงอน หัวปีกทั้งสองขา้ง ขอ้พบัขา
สองข้าง และต้องมีสร้อยสังวาลย์ใต้ปีก และมีบวัคว ํ่าบวัหงายท่ีก้นใตห้าง   และลาํดับสุดท้าย       
คือ  ไก่เทาทองคําหางขาว ซ่ึงเป็นไก่ชนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีถ่ินกําเนิดท่ี            
บา้นปากพิง หมู่ท่ี 6 ตาํบลง้ิวงาม อ.เมือง  จ.พิษณุโลก   มีรูปลกัษณะ เอกลกัษณ์สําคญัคือลาํตวัจะมี
สีเทาอ่อนเหมือนสีข้ีเถ้าไม้สุมไฟ สีสร้อยจะเป็นสีเหลืองเหมือนทองคาํ  ท่ีแตกต่างจากไก่เทา     
พนัธ์อ่ืน ๆ จึงเรียกวา่ไก่เทาทองคาํ ถือเป็นไก่เทาท่ีมีศกัด์ิศรีและสกุลเหนือกวา่ไก่เทาประเภทอ่ืนๆ 
และถือวา่มีศกัด์ิศรี และสกุลเทียบเท่าไก่เหลืองหางขาว 
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