เสนยมรดกทางวัฒนธรรม

เสนหมรดกวัฒนธรรมสุโขทัย 7 เสนทาง
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย
รายละเอียด
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย อยูตรงขามพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง หาง จากตัวจังหวัดสุโขทัยไป
ทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร ถนนจรดวิธีถอง ทางหลวงหมายเลข 21 สายสุโขทัย – ตาก ในอดีต
เมืองสุโขทัยเคยเปนราชธานีของไทยมีความเจริญรุงเรือง เปนศูนยกลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ
ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สําคัญที่เปนพระราชวัง ศาสนสถาน โบรารสถาน โดยมีคูเมือง กําแพงเมือง และ
ประตูเมืองโบราณลอมรอบอยูในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กําแพงเมืองสุโขทัยตั้งอยูตําบลเมืองเกา เปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา เปนกําแพงพูนดิน 3 ชั้น โดยการขุดดินเอาดินขึ้นมาถมเปนกําแพง และพื้นดินที่ขุดขึ้นยังเปน
คูน้ําไวใชสอยและเปนกําแพงน้ําขึ้นอีก 2 ชั้น กําแพงดานทิศเหนือจดทิศใตยาว 2,000 เมตร ดานทิศตะวันตก
ยาว 1,600 เมตร มีแระตูเมือง 4 ประตู ดานเหนือเรียกวา “ประตูศาลหลวง” ดานใตเรียกวา “ประตูนะโม”
ดานทิศตะวันออกเรียกวา “ประตูกําแพงหัก” ดานทิศตะวันตกเรียกวา “ประตูออ” อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัยภายนอกกําแพงเมืองในรัศมี 5 กม. มีโบราณสถานประมาณ 70 แหง สรางขึ้นไวในพุทธศาสนาและ
ศาสนาพราหมณ ไดรับการบูรระซอมแซมโดยองคการ UNESCO ในป 2537 บริเวณพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กวา 70 ตารางกิโลเมตร และมีโบราณสถานสําคัญที่นาชมมากมาย
อัตราคาเขาชม นักทองเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวตางชาติ 40 บาท หรือสามารถซื้อตั๋วรวมได ชาวไทย 30
บาทชาวตางชาติ 150 บาท โดยบัตรนี้สามารถเขาชมอุทยานฯภายในระยะเวลา 30 วัน เปดให เขาชมทุกวัน
ตั้งแตเวลา 06.00-21.00 น. (ปดจําหนายบัตรเวลา 18.00 น.) หมายเหตุ ตั้งแตเวลาประมาณ 19.00-21.00 น.
จะมีการสองไฟชมโบราณสถาน ในกรณีที่นํายานพาหนะเขาเขตโบราณสถานจะตองเสียคาธรรมเนียมอีก
ดวย และที่บริเวณลานจอดรถของอุทยานฯ ศูนยบริการนักทองเที่ยวมีบริการ รถราง นําชมรอบ ๆ บริเวณ
อุทยานฯ อัตราคาบริการ นักทองเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวตางชาติ 20 บาท นอกจากนั้นที่บริเวณดานหนา
อุทยานฯ มีบริการ รถจักรยาน ใหเชาในราคาคันละ 20 บาท กรณีเขาชมเปนหมูเปนคณะ และตองการ
วิทยากรนําชม หรือนักทองเที่ยวที่ตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอไดที่ ศูนยบริการขอมูล
นักทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร. 0-55697310 การเดินทาง จากตัวเมืองสุโขทัย นักทองเที่ยวสามารถนั่งรถประจําทางสายเมืองเกา (รถสองแถว) มีรถ
ออกทุก 20 นาที จอดรอบบริเวณทารถใกลปอมยามตํารวจมาลงที่หนาอุทยานฯ มีรถออกทุก 20 นาที
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ที่อยู : อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ตําบล เมืองเกาอําเภอ เมืองสุโขทัยจังหวัด สุโขทัย
การแสดงมังคละ
รายละเอียด
มังคละ เปนเครื่องดนตรีที่ผูรูกลาววา มีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย หรืออาจกลาวไดวาเปนเครื่องดนตรีของ
ชาวสุโขทัย การสืบทอดกลองมังคละอยูระหวางรอยตอสามจังหวัด คือ สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก ในแต
ละอําเภอของสามจังหวัดังกลาว จังหวัดสุโขทัย มีอําเภอเมือง อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง อําเภอศรี
นคร จังหวัดอุตรดิตถ มีอําเภอพิชัย จังหวัดพิษณุโลก มีอําเภอพรมพิราม ซึ่งในปจจุบันไดมีการฟนฟูเผยแพร
ในโรงเรียนทุกระดับ มีการจัดประกวดแขงขันกันทุกป กลองมังคละคณะ ศ. ราชพฤกษศิลป ไดรับรางวัลโล
พระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตน ฯ มีสมาชิก 25 คน เครื่องประกอบ ฆองกะแต 2 ใบ กลองสองหนา 4
ลูก กลองมังคละ 1 ลูก ฉาบ ขนาด 8 นิ้ว1 คูฉาบขนา 6 นิ้ว 1 คู ปใน 1 ราว มีคนรําหญิงชายรวม 14 คน
ที่อยู : อําเภอเมือง อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง อําเภอศรีนคร
รําระบําสุโขทัย
รายละเอียด
ระบํา สุโขทัย เปนระบําชุดที่ ๕ อยูในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ นับเปนยุคสมัยที่ชนชาติไทย เริ่ม
สรางสรรคศิลปะดานนาฏศิลป และดนตรีในเปนสมบัติประจําชาติ โดยอาศัยหลักฐานอางอิงที่กลาวไวใน
เอกสาร และหลักศิลาจารึก ประกอบศิลปกรรมอื่น ๆ การแตงทํานอง กระบวนทารํา และเครื่องแตงกาย
ประดิษฐขึ้นใหมีลักษณะที่ออนชอยงดงาม ตามแบบอยางของศิลปะสมัยสุโขทัย ระบําชุดสุโขทัย จัดแสดง
ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๐ และภายหลังไดนําออกแสดง ในโรงละครแหงชาติ และที่อื่น
ๆ เพื่อใหประชาชนชม นายมนตรี ตราโมท ผูเชี่ยวชาญดุริยางคไทย กรมศิลปากร ศิลปนแหงชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ปพุทธศักราช ๒๕๒๘ เปนผูแตงทํานองเพลง โดยนําทํานองเพลงเกาของ
สุโขทัยมาดัดแปลง ทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย กรมศิลปากร ศิลปนแหงชาติ สา
จาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย) ปพุทธศักราช ๒๕๒๘ เปนผูประดิษฐทารํา นายสนิท ดิษฐพันธ ออกแบบ
เครื่องแตงกาย นางชนานันท ชางเรียน สรางเครื่องแตงกาย นายชิต แกวดวงใหญ สรางศิราภรณ และ
เครื่องประดับ นาฎยศัพทที่ใชประกอบการรํา ๑.จีบหังสัสยะหัสต โดยการนํานิ้วหัวแมมือจรดขอสุดทายของ
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นิ้วชี้ หักขอนิ้วชี้ลงมา นิ้วที่เหลือกรีดดึงออกไป ๒.ทาปางลีลา เปนทาออก โดยมือซายจีบแบบหังสัสยะหัสต
มือขวาแบสงไปหลังหงายทองแขนขึ้น เอียงศีรษะดานซาย กาวเทาขวามาขางหนา เทาซายเปดสนเทา ๓.ทา
ดอกบัว คิดจากการเคารพบูชากราบไหว มือทําเปนรูปดอกบัว อยูระหวางอกเปนดอกบัวตูม ชูมือขึ้นแลว
คอยๆบานปลายนิ้วออกเปนบัวบาน ๔.ทาพระนารยณ แทนองคพระนารายณ พระอิศวร ทาจีบแบบหังสัสยะ
หัสต ตั้งวงกลางขางลําตัว กระดกเทาซาย ๕.ทายูงฟอนหาง คิดจากทานาฎศิลป แบมือ แขนทั้งสองตึงสง
หลัง หงายทองแขนขึ้น ๖.ทาบัวชูฝก คิดจากการขอพร อีกมือหนึ่งไวขางสะโพก มือจีบคว่ําแลวสอดมือขึ้น
เปนทาสอดสูงเหนือศีรษะ ๗.ทาชะนีรายไม คิดจากมนุษยโลกตองการดํารงชีวิต หมุนเวียนเปลี่ยนไป โดย
หมุนเปนวงกลมแทนการเวียน วาย ตาย เกิด มือขางหนึ่งตั้งวงสูง มืออีกขางหนึ่งหงายทองแขน ลําแขนตึง
แบมือและชี้ปลายนิ้วลง มองมือสูง การแตงกาย แบงออกเปนตัวเอกและตัวรอง ดังนี้ ศีรษะ ทรงยอดรัศมี
สําหรับตัวเอก และทรงระฆังคว่ําสําหรับตัวรอง ตางหู เปนดอกกลม เสื้อในนาง สีชมพูออน กรองคอ สีดํา
ปกดิ้นและเลื่อม ตนแขน ตัวรองพื้นสีดํา ปกดิ้นและเลื่อม ตัวเอกทําดวยหนังลงรักปดทอง กําไลขอมือ ตัว
รองพื้นสีดํา ปกดิ้นและเลื่อม ตัวเอกทําดวยหนังลงรักปดทอง ขอเทา ตัวรองพื้นสีดํา ปกดิ้นและเลื่อม ตัวเอก
ทําดวยหนังลงรักปดทอง ผารัดเอว ทําดวยผาสีดํา มีลวดลายเปนดอกไมประดับและหอยที่ชายเปนรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน มีริบบิ้นสีเขียวหอยมาทั้งสองขาง ผานุง เปนกระโปรงบานจีบหนาสีสม มีลูกไมสีขาว
ระบายเปนชั้น ๆ ทรงผม เกลาผม ครอบดวยที่รัดผม
ที่อยู : เลขที่ 351 ถนนจรดวิถีถอง ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
รําเทวีศรีสัชนาลัย
รายละเอียด
ระบําศรีสัชนาลัย ระบําศรีสัชนาลัยเปนระบําที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยคิดประดิษฐขึ้น โดยอาศัยจาก
หลักฐานทางโบราณคดี จากอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย อันไดแก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เจดียราย วัด
เจดียเจ็ดแถว ภาพแกะสลักบานประตูไมประดับวัดมหาธาตุ เมืองเชลียง ลวดลายปูนปนพระโพธิสัตว เปน
รูปนางอัปสรแสดงทารายรําประดับยอดซุม ประตูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดพระปรางค) ตุกตาสังคโลก
แบบตาง ๆ ลักษณะทารายรําของระบําชุดนี้จะโนมเอียงไปทางศิลปะการรายรําแบบเขมรหรือขอม เพราะ
ตามหลักฐานทางโบราณคดีนั้นพบวา ศิลปะสมัยศรีสัชนาลัยเปนศิลปะที่นิยมศิลปะแบบเขมร ระบําเทวี
ศรีสัชนาลัย เปนระบําที่ประดิษฐขึ้นมาใหม โดยนําหลักฐานทั้งทางดานทารํา เครื่องแตงกาย มาจากรูปปน
รูปแกะสลักเทวดา นางฟา และลวดลายตางๆ ที่ปรากฏอยูบนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ ขุดคนพบ ณ
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อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยเครื่องแตงกายของระบําชุดนี้ไดรับ
แบบอยางจากรูปปนขอม ผูหญิงสมัยสุโขทัยซึ่งตั้งอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย
โดยยอดชฎาทําเปนรูปทรงเจดียวัดชางลอม อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยทวงทํานองแตงโดย อาจารย
บัณฑิต ศรีบัว อาจารยประจําหมวดวิชาเครื่องสายไทย ภาควิชาดุริยางคไทยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดนตรี
ที่ใชประกอบดวย กระจับป ซอสามสาย ปใน ตะโพน ฆองวงใหญ ฉิ่ง ฉาบเล็ก และกรับ ซึ่งสันนิษฐานวา
เปนเครื่องดนตรีสมัยสุโขทัย เครื่องแตงกายของระบําศรีสัชนาลัย ผูแสดงจะสวมเสื้อแขนสั้นแนบเนื้อสีชมพู
นุงผานุงสีมวงตัดเย็บใหแหวกไดตรงกลางโดยสอดซับพลีทสีชมพูออนไวดานใน ตัวผานุงดานหนาจับจีบ
พับเปนหลาย ๆ ชั้น โดยใชสีดานในผานุงเปนสีทอง รัดเอวเพื่อเนนทรวดทรง ใสหอยหนาปกลวดลายแบบ
สุโขทัย สวมกรองคอ พาหุรัด ทองพระกรและตางหูเปนเกลียวยาว ศีรษะสวมชฎาหรือเทริด ยอดชฎาทําเปน
รูปเจดียทรงระฆังคว่ําตามแบบเจดียวัดชางลอมกลางเมืองศรีสัชนาลัย
ที่อยู : อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กวยเตี๋ยวสุโขทัย
รายละเอียด
กวยเตี๋ยวสุโขทัย สูตรตาพุธที่ขายมานานกวา 60 ป ความอรอยของกวยเตี๋ยวคือ เสนบะหมี่ หนีบ นุม
สวนผสมของบะหมี่ คือ แปงหมี่ น้ําเชื้อบะหมี่ ไข แลวนวดใหเขากันดี นํามาทําเสนโดยผานเครื่องทําเสน
บะหมี่ ทางรานจะทําเสนบะหมี่ใหมทุกวัน ๆ ละ 500 กอน สามารถสั่งไดทั้งแหงและน้ํา สวนผสมก็มี
ถั่วฝกยาว หั่นเปนทอนๆ สวมถั่วลิสงคั่วเองทุกวัน นอกจากนั้นยังมีเมนูราดหนา ใชเสนใหญทอดกรอบกอน
จะราดน้ําราดหนา เวลาทานจะทานราดหนากับซอสพริก ผัดไทยที่อรอยสุดยอด ใชเกี๋ยวกรอบมาผัดแทน
เสนเล็กทั่วไป ทั้งหอม กรอบ อรอย รสชาติกลมกลอม ครบรสผัดไทย และอีกเมนูคือ ขนมจีนเจ็ก เปนการ
นําเสนขนมจีนมาลวก แลววางเครื่องเคียงคือผักกาดดอง หมูสับ ถั่วฝกยาว และกะปดอง รสชาติคลายกับ
ขนมจีนน้ําเงี้ยว
ที่อยู : รานกวยเตี๋ยวตาพุธ เลขที่ 27 หมูที่/หมูบาน 1 ตําบล วัดเกาะ อําเภอ ศรีสําโรง จังหวัด สุโขทัย
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กวยเตี๋ยวพระรวง (ขาวเปบ)
รายละเอียด
คําวา“เปบ”ภาษาถิ่นหมายถึง“เติบเปบ”คือ พันขาวแคบสดไปมาเพื่อหอหุมผักชนิดตางๆ เชน ถั่วงอก กะหล่ํา
ป ผักบุง ผักตําลึง ฯลฯ จึงเรียกวา“ขาวเปบ” ขาวเปบประยุกตกวา 30 ปแลวแมขาเล็ก(แมยายคําเครื่อง)ไดทํา
ขาวแคบตากแหงไวกินเปนกับขาว(ลักษณะคลายขาวเกรียบปากหมอ)และเปนตนตํารับของขาวแคบที่มีขาย
อยูในบานนาตนจั่นปจจุบัน หลังจากแมขาเล็กถึงแกกรรมเมื่อปพ.ศ.2534 มรดกทอดการทําขาวแคบไดสืบ
สานตอมาโดยยายคําเครื่องและมีการดัดแปลงขาวแคบเพิ่มขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง(เนื้อขาวแคบบางกวาชนิด
แรก)เพื่อใชในการพันเสนหมี่ขาวปรุงรส เรียกวา “หมี่ปน”เอาไวขายในงานบุญประเพณีตางๆ เทศน
มหาชาติ งานบวช งานแหชาง หนังกลางแปลงหนังขายยาอยูมาวันหนึ่งดวยเหตุบังเอิญ ยายหลวน แสวงลาภ
มีหลานสาวชื่อ ด.ญ.สุกันยา แสงสุข (นองอบ) ไมยอมกินขาวมาปรึกษาจึงไดลองทําขาวแคบสดราดน้ํามัน
หมูกระเทียมเจียวใหกินนองอบกิน อยางเอร็ดอรอย และกินแทนขาว ทุกมื้อ-ทุกวัน นอกจากนองอบแลวยัง
มีเด็ก ๆ หลายคนในหมูบานมาขอกินดวย ตอมายายคําเครื่องไดเริ่มทําน้ําซุป ใสแทนน้ํามันหมูกระเทียมเจียว
จึงเปนจุดเริ่มตนของคําวา “ขาวเปบ” ในปจจุบัน
ที่อยู : บานนาตนจั่น ตําบล บานตึกอําเภอ ศรีสัชนาลัยจังหวัด สุโขทัย
ขนมจีนสมุนไพร
รายละเอียด
ขนมจีนสมุนไพรบานนา คือรานอาหารที่ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 12 (ในชวงถนนจรดวิถีถอง) ซึ่งเชื่อม
ระหวางตัวอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยกับอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยสังเกตเห็นไดงายเนื่องจากดานหนามี
ปายชื่อรานขนาดใหญเดนชัด ภายในรานตกแตงอยางเรียบงายตามลักษณะรานอาหารจานเดียวซึ่งพบเห็นได
ทั่วไป สําหรับอาหารขึ้นชื่อของรานนั้นยอมหนีไมพนขนมจีนแนนอนซึ่งจุดเดนนั้นจะอยูตรงเสนขนมจีน 5
สีที่มีการผสมน้ําจากผักและสมุนไพรแทๆลงไปในขณะนวดแปงขนมจีน คีอ สีขาวจากแปงขนมจีนธรรมดา
,สีมวงผสมน้ําดอกอัญชัญ .สีสมผสมน้ําแครอท,สีเขียวผสมน้ําชาเขียว และสีเหลืองซึ่งผสมน้ําเกกฮวย ซึ่งสี
ของเสนขนมจีนนี้จะไมจัดจานนักทําใหทีมงานของเราสามารถที่จะมั่นใจไดวาทางรานไมไดใชสีผสม
อาหารแตเปนสีของผักสมุนไพรตามธรรมชาติจริงๆ สําหรับทุกๆทานที่สั่งขนมจีนสมุนไพรนั้นจะไดเสน
ขนมจีนทั้ง 5 ชนิดรวมอยูใน 1 จานเสมอ สวนน้ํายาที่ใชราดนั้นมีใหเลือกดวยกันทั้งหมด 6 ชนิดคือ น้ํายา
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กะทิ ,น้ํายาปา ,น้ําพริก ,น้ําเงี้ยว ,แกงเขียวหวานและแกงไตปลา โดยสามารถเลือกชนิดของน้ํายาไดตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ ขนมจีน 1 จานเลือกน้ํายาได 1 อยาง ,ขนมจีน 2 จานเลือกน้ํายาได 3 อยาง ,ขนมจีน 3
จานเลือกน้ํายาได 4 อยางและขนมจีน 4 จานเลือกน้ํายาได 6 อยาง ราคาขนมจีนพรอมน้ํายาจานละ 30 บาท
แถมดวยผักที่ประเคนใสพานกระเบื้องขนาดเล็กนารักมาใหดวย สําหรับน้ํายาที่เราเลือกมารับประทานกัน
ในครั้งนี้ก็คือ เขียวหวานไก ,น้ําเงี้ยวและน้ํายาปา ในสวนของรสชาตินั้นขอบอกไดเลยวาอรอยทั้ง 3 แบบ
แตที่ชอบมากๆก็คือ เสนขนมจีนสมุนไพรของรานขนมจีนสมุนไพรบานนานี้จะนุมและไมเกาะกันแนนเปน
แพเหมือนขนมจีนของรานทั่วๆไป เวลาเคี้ยวแทบจะแตกตัวละลายไปในปากเลยทีเดียวแถมมีกลิ่นออนๆ
ของน้ําผักและสมุนไพรที่ผสมเขาไปในเสนขนมจีนอีกดวย(มีกลิ่นออนๆจางๆเทานั้นไมชัดเจนมาก)เปน
ความอรอยที่เปนเอกลักษณแตกตางจากขนมจีนรานธรรมดาทั่วๆไปและนอกจากขนมจีนสมุนไพรที่โดงดัง
ขึ้นชื่อแลวทางรานขนมจีนสมุนไพรบานนายังมีกวยเตี๋ยวสุโขทัย ,ผัดไทยกุงสดและผัดไทยทะเลกระทะรอน
ไวเปนทางเลือกในการบริโภคเพิ่มเติมอีกดวย
ที่อยู : อ.เมือง จ.สุโขทัย
การทําเครื่องปนดินเผาสังคโลก
รายละเอียด
ชื่อ สุเทพเครื่องสังคโลก ประเภทและลักษณะ รานตนแบบดั้งเดิมของผลิตภัณฑดังกลาว ไมวาจะเปนถวย
ชาม จาน ไหดิน โองน้ํา กระปุก ชอน ตลอดจนตุกตารูปคน รูปสัตวตางๆ โดยมีจุดเดนอยูที่เปน
เครื่องปนดินเผาเคลือบเนื้อละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดเนื้อแตกลายงาสีเขียวไขกา วิวัฒนาการของการ
เคลือบสีเขียวประณีตงดงาม ทําใหมีชื่อเรียกเครื่องปนดินเผานี้วา "เซลาดอน" ประวัติความเปนมา คําวา
"สังคโลก" มีผูสันนิษฐานไวตางกัน บางวามาจากคําวา "ซองโกลก" แปลวาเตาแผนดินซอง บางวามาจากคํา
วา "ซันโกโรกุ" หรือ "ซังโกโรกุ" ในภาษาญี่ปุน ซึ่งอาจเพี้ยนมาจากคําวา "สวรรคโลก" อันเปนชื่อที่
แพรหลายของเมืองเชลียงหรือศรีสัชนาลัยในพงศาวดารอยุธยา ซึ่งไดพบเตาผลิตมากมายในบริเวณนี้ที่จริง
การผลิตเครื่องสังคโลกมีมานานแลว ตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนราชธานี และไดสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน
โดยชาวตําบลเมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย ที่ชื่อ แฟง พรมเพ็ชร ไดชื่อวาเปนผูรักงานหัตถกรรมเชิงศิลปนี้เปน
อยางมาก ในฐานะเปนตระกูลเกาแกที่ผลิตเครื่องสังคโลกมาอยางยาวนานและมีโอกาสไดนํา ขึ้นทูลเกลาฯ
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จฯ มาสุโขทัยอีกดวย สุเทพ พรมเพ็ชร
อายุ 53 ป เจาของราน "สุเทพสังคโลก" ซึ่งเปน 1 ใน 9 ที่เปนทายาทของแฟง พรมเพ็ชร ไดสานตออาชีพ
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ผลิตเครื่องสังคโลกจากรุนพอ และมีการพัฒนารูปแบบของสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น แตยังเนน
รูปแบบตามของโบราณสมัยสุโขทัย ซึ่งเครื่องปนดินเผาสมัยนั้นจะไมมีการเคลือบหรือที่เรียกวา "ของแดง"
ถือเปนจุดเดนของผลิตภัณฑชนิดนี้ สนอง พรมเพ็ชร ภรรยาสุเทพไดยอนอดีตใหฟงวา หลังจากสามีไดรับ
การวาจางจากกรมศิลปากรที่ 3 ใหเขารวมงานในตําแหนงชางซอมโบราณวัตถุ ทําใหมีความคิดจะทํา
เครื่องปนดินเผาสังคโลกเลียนแบบของโบราณ ซึ่งไดรับคําแนะนําจากนายมะลิ โครกสันเที๊ยะ หัวหนากรม
ศิลปากรที่ 3 สมัยนั้นในเรื่องเทคนิคการผลิตตางๆ เชนน้ําเคลือบจะตองประกอบไปดวย ขี้เถาไม หินและดิน
เปนตน จนเกิดความชํานาญ กอนจะผันตัวเองมาตั้งโรงงานโดยใชชื่อวา "สุเทพสังคโลก" และไดถายทอด
วิชาความรูแกญาติพี่นองเพื่อทําเปนอาชีพสรางรายไดแกตน เองและครอบครัว "ที่นี่เปนรานแรก เกาแกที่สุด
ของตระกูล ปจจุบันมีอยู 3 สาขา ซึ่งเปนรานของญาติพี่นองที่แยกตัวออกไปทํากัน ก็ยังใชชื่อสุเทพสังคโลก
เชนเดิม แตลูกคาสวนใหญยังใหความสนใจที่รานนี้กัน เพราะเปนรานดั้งเดิม ถามาสุโขทัยอยากจะได
ผลิตภัณฑเครื่องสังคโลกสวนใหญจะมาแวะที่รานกัน" สนองใหความเห็นถึงกลุมลูกคาที่เขาราน ซึ่งสวน
ใหญจะเลือกหาซื้อผลิตภัณฑถวย ชาม ชุดกาแฟ และพระพิฆเนศ ซึ่งเปนเทพเจาแหงความสําเร็จ ราคา
จําหนายมีตั้งแตหลักสิบยันหลักแสน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของลูกคาที่จะนําไปใชสอย ความเชื่อที่
เกี่ยวของ วัสดุที่ใช ดินเหนียว, น้ําเคลือบ วิธีทํา ขั้นตอนแรกเตรียมดิน คัดแยกสิ่งสกปรกเสาเจือปนตางๆ
ออก แลวนํามาขึ้นรูป การขึ้นรูปจะใชแปนหมุนการขึ้นรูปชิ้นงานเชน ถวย ชาม ไห แจกัน ของประดับ
ตกแตง เปนตน หรือใชวิธีการปนมือ เทวรูป พระพิฆเนศ เปนตน นําชิ้นงานมาตกแตงเก็บรายละเอียด เสร็จ
แลวนํามาตากใหแหง กอนจะนํามาเผา เรียกวาเผาดิบ เมื่อไดชิ้นงานที่ผานการเผาดิบจะนํามาชุบน้ําเคลือบที่
เตรียมไวแลวคอยนําไปเผา บทบาทหนาที่และความสําคัญในอดีตและปจจุบัน - วิธีการเรียนการสอน มีการ
แนะนําและสงเสริมการฝกอาชีพใหกับชาวบานในการทําเครื่องสังคโลก ประโยชนของภูมิปญญา เครื่อง
สังคโลกสุโขทัย นับเปนหัตถกรรมเชิงศิลปอันล้ําคา ที่ไมเพียงแคอนุรักษไวใหชนรุนหลังไดชื่นชมเทานั้น
ยังเปนการสรางอาชีพสรางรายไดใหแกชุมชน คนเมืองพอขุนไดเปนอยางดีอีกดวย สถานที่ รานสุเทพสังค
โลก เลขที่ 203/2 หมู 3 ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย
ที่อยู : สนอง พรมเพ็ชร เลขที่ เลขที่ 203 หมูที่/หมูบาน หมู 3 ตําบล เมืองเกาอําเภอ เมืองสุโขทัยจังหวัด
สุโขทัย
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การทําตูไมสักโบราณ
รายละเอียด
ความเปนมา สืบเนื่องตั้งแตป 2530 จากราษฎรในทองที่ตําบลบานกลวย โดยราษฎรชาวบานขวางนั้นอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก การทําเกษตรกรรมที่ผานมาประสบปญหาอุปสรรคมากมาย ฤดูแลงขาดแคลนน้ํา ฤดู
ฝนน้ําก็ทวม ทําใหราษฎรหมูบานประสบปญหาแทบขาดทุน ทองที่ตําบลบานกลวยทํานาไดปละ 1ครั้ง จึง
ทําใหราษฎรในหมูบานไมมีงานทําในฤดูแลง ราษฎรในหมูบานตางดิ้นรนเพื่อหางานทํา เพื่อใหมีรายไดเพื่อ
ใชจายในนครอบครัวในชวงฤดูดังกลาว คนวัยหนุมสาวสวนใหญจะมุงหนาไปหางานทําที่กรุงเทพ สวนคน
ที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไปสวนใหญจะไมไดยายไปทํางานที่อื่น เนื่องจากมีอายุมาก ประกอบกับตองอยูเฝาบาน
ดังนั้น จึงหันมาประกอบการรับจางซอมตูโบราณเกาเปนอาชีพเสริม โดยราษฎรชาวบานขวาง จะมีฝมือ
ทางดานชางไมซึ่งไดสืบทอดกันมาอยูแลว จึงหันมารับจางแมคาในหมูบานที่มีแผงขายของที่ สวนจตุจักร
กรุงเทพ ที่นําตูโบราณเกาที่มีการผุพังชํารุด มาจางใหซอมแซมใหเรียบรอยแลวนําไปจําหนายที่สวนจตุจักร
ไดรับความสนใจมีลูกคาสั่งซื้อและสั่งจองจํานวนมาก และในที่สุดตูโบราณของเกาจึงมีจํานวนไมพอตอ
ความตองการ ราษฎรบานขวางจึงนําไมที่เหลือจากการสรางที่อยูอาศัยมาทําตูโบราณขึ้นมาใหม โดยยึดทรง
รูปแบบเดิมปรากฏวาจําหนายไดดีและไดการสั่งจองมากขึ้น เนื่องจากตูโบราณที่ผลิตขึ้นมาใหมมีฝมือ
ประณีตมากขึ้นลวดลายมีความออนชอยมากขึ้น จึงทําใหราษฎรในหมูบานหันมาประกอบอาชีพทําตูโบราณ
กันมากขึ้น เพราะรายไดดี และการทําตูโบราณยังชวยทุกคนมีครอบครัว มีงานทําโดยการแบงงานกันทํา ปูยา
ตายายพอแมลูกสามารถทําไดหมด และที่สําคัญไดอยูพรอมหนากันทั้งครอบครัว จากอาชีพเสริมกลายเปน
อาชีพหลัก เมื่อมีราษฎรชาวบานขวางหันมาทําตูโบราณกันมากขึ้น ปญหาตางๆก็ตามมา เชน วัตถุดิบ (ไม
สัก) หายากขึ้น โดยตองนํามาจากนอกหมูบาน ปญหาดาน การปกครอง ปญหาดานสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม
ปญหาดานสุขภาพ เพราะการทําตูโบราณ ของชาวบานเปนการทํากันอยางผิดกฎหมาย ทางภาครัฐก็ไดมีการ
เขาตรวจจับกุม ชาวบานก็ตองหลบซอนทําเวลากลางคืนทําในหองแคบๆ ทําใหตองมีการเสพยาบา และปวย
เปนโรคทางเดินหายใจ และปญหาดานตางๆ อีกมากมาย จากความตองการของราษฎรชาวบานขวาง และ
ทางภาครัฐตองเขามาชวยเหลือ โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส. สุโขทัย และนายประพันธ ชลวีรวงค
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย ไดเล็งเห็นปญหาสําคัญ จึงมีนโยบายมอบให นายจําเจน จิตรธร นายอําเภอเมือง
สุโขทัย เขาไปชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรดังกลาว โดยไดเรียกผูที่มีอาชีพทําตูโบราณเขาประชุมเพื่อ
หาแนวทางแกไขปญหา โดยมีหัวหนาหนวยราชการตางๆ เขารวมประชุม โดยที่ประชุมไดมีมติใหรวมกลุม
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เปนสหกรณ การจัดตั้งสหกรณจดทะเบียนสหกรณ เมื่อคณะทํางานไดมีการประชุมปรึกษาหารือแนว
ทางแกไขแลว จึงไดมีหนังสือเชิญผูที่มี่อาชีพทําตูโบราณเขาประชุมเมื่อวันที่ 10มกราคม 2539 ณ ศาลาวัด
บานขวาง มีผูเขาจํานวน 153โดย มีนายอําเภอเมืองสุโขทัย สหกรณอําเภอเมืองสุโขทัย และปาไมอําเภอเมือง
สุโขทัย ไดใหความรูในเรื่องการดําเนินการตางๆ จนเปนที่เขาใจ และในที่ประชุมไดแตงงตั้งคณะกรรมการ
จัดตั้งมาชุดหนึ่งจํานวน 15 คน และคณะกรรมการริเริ่มจัดตั้งไดไปดําเนินการขอใบอนุญาตตางๆ ตาม
ขั้นตอน ไดจดทะเบียนเปนสหกรณเมื่อวันที่ 14พฤษภาคม 2539 โดยใชชื่อวา “สหกรณบริการหัตถกรรม
ผลิตภัณฑไมบานขวางจํากัด” และไดรับอนุญาตโรงงานแปรรูปไม เมื่อวันที่ 22กันยายน 2539ใบอนุญาตโรง
คาประดิษฐ เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2543 และใบอนุญาตโรงคาไมแปรรูปเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2540 ผล
การดําเนินการสหกรณ สหกรณบริการหัตถกรรมผลิตภัณฑไมบานขวางจํากัด มีสมาชิกจํานวน 196คน
ปจจุบัน 225คน มีทุนเรือนหุนจํานวน 9,550หุน เปนจํานวนเงิน 995,000บาท โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการจํานวน 15 คน และพนักงานสหกรณ 3คน และสมาชิกแบงออกเปน 7กลุม หรือ 7โรงงานๆละ
10-40 คน โดยสมาชิกแตละโรงงานจะจัดเลือกกลุมและกรรมการจํานวน 5 คน เปนผูดูแลกิจการแตละ
โรงงานควบคุมดูแลในการจําหนายสินคาได กรรมการที่มีหนาที่ดูแลจะเรียกเก็บคาบริการจากสมาชิก
จําหนายสินคาไดตามรายการนั้นๆ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการของสหกรณ
ที่อยู : สหกรณบริการหัตถกรรมผลิตภัณฑไมบานขวาง จํากัด หมูที่/หมูบาน 3 ตําบล บานกลวย อําเภอ เมือง
สุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
ขาวตอกพระรวง
รายละเอียด
กําเนิดขาวตอกพระรวง ขาวพระรวงนี้เปนเม็ดสี่เหลี่ยมโดยธรรมชาติ ไมวากอนเล็กหรือใหญ สมัยกอนนี้ได
มีผูเฒาผูแกเลาใหฟงวา ขาวตอกพระรวงเกิดจากวาจาสิทธิ์ของพระรวงที่ไดออกผนวชในวันตักบาตรเทโว ที่
บนลานวัดเขาพระบาทใหญ เมื่อไดฉันภัตราหารเสร็จแลว ขาวที่เหลือกนบาตร ทานไดโปรยลงบนลานวัด
และทรงอธิษฐานวา ใหขาวตอกดอกไมนี้กลายเปนหินชนิดหนึ่งและมีอายุยั่งยืนนานชั่วลูกชั่วหลาน เมื่อใคร
มีไวบูชาบนหิ้งพระ หรือพกติดตัวก็จะเจริญดวยโภคทรัพยนานาประการ และอยูดีมีสุขนํากอนสี่เหลี่ยมที่ยัง
ไมเจียรนัยมาฝนกับน้ํามันทาถอนพิษสัตวกัดตอย หากนําติดตัวเดินทางคาขายเปนขวัญถุงเงินทองได ตอมา
ไดนําหินขาวตอกพระรวงที่เปนเม็ดสี่เหลี่ยมมาขัดหรือฝนกับหินลับมีดจนเกลี้ยงแลวนําเอาใบตองแหงๆ มา
ถูก็จะไดขาวตอกพระรวง สีน้ําตาลปนดําอยางเงางาม จึงไดคิดซื้อเครื่องเจียรนัยมาทําในครัวเรือนเจียรนัย
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เปนเครื่องประดับ อยางสวยงาม ลักษณะสีดําปนน้ําตาล ลายเงิน ลายทอง ทําเปนหัวเเหวนบาง สรอยขอมือ
และเศษผงจากการเจียรนัยก็มิไดทิ้ง นํามาบดหรือโขลกใหละเอียด นํามากดพิมพพระนางพญาเสนหจันทร
หรือพระพิมพตางๆ หรือเจียรนัยทําตาพระองคใหญๆ
ที่อยู : บานขาวตอกพระรวง เลขที่ 382/1 หมูที่/หมูบาน 2 ตําบล เมืองเกา อําเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย
เครื่องปนดินเผาทุงหลวง
รายละเอียด
หมูบานเครื่องปนดินเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน อยูหางจากจังหวัด 17
กิโลเมตร หางจากอําเภอ 5 กม. ภายในหมูบานมีการผลิตเครื่องปนดินเผาแบบไมเคลือบทุกครัวเรือน จาก
หลักฐานที่สามารถสืบคน ไดราว 100 ปเศษ มีผูเฒาเลาตอกันมาวาชาวบานไปทํานาแลวขุดพบวัตถุรูปราง
ตางๆ ที่ไมสมบูรณที่กลางนา นาจะมา จากการคิดเลียนแบบ หรือดัดแปลงทําของใชในชีวิตประจําวันไวใช
ในครัวเรือน อุปกรณปรุงอาหาร เชน หมอ เตา กระทะ โองน้ํา ในหมูบานนี้จะทําทุกครัวเรือน ชวงวางจาก
การทํานา ใชวัสดุ ดินเหนียว ทราย ในทองถิ่น นํามาตีปนเปนรูปทรง ตางๆ ตามวัตถุประสงคการใชงาน
ที่อยู : 80/1 หมู 2 ตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
การแตงกายพื้นเมืองชาวไทยพวน
รายละเอียด
การแตงกายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งจะบงบอกลักษณะเผาพันธุ และเอกลักษณของชุมชนสังคมไทย
ประกอบไปดวย กลุมชนที่มีเชื้อสายแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น ผูเขียนและอาจารยมัลลิกา มังกรวงษ
ไดออกศึกษาวัฒนธรรมของแตละชุมชนซึ่งมีความนาสนใจแตกตางกันไป บทความนี้เปนเพียงสวนเล็กๆ
สวนหนึ่ง ซึ่งผูเขียนใครจะเสนอใหเห็นสวนหนึ่งของวิถีชีวิต ซึ่งนอกจากอาหารการกินอยู เครื่องใชไมสอย
ภาษา ความเชื่อ และประเพณีแลว สิ่งหนึ่งที่นาสมใจใครรูก็คือการแตงกาย ผูเขียนอยากเสนอใหเห็นถึงการ
แตงกายในชีวิตประจําวัน ซึ่งนับวันแตจะหมดไปกับกระแสสมัยใหมที่เรงรีบ ในสมัยหนึ่งซึ่งผูเขียนเปนเด็ก
นักศึกษา เคยไดไปศึกษาที่หมูบานหาดเสี้ยว ยังจําไดถึงหญิงชาวพวน
ที่อยู : ตําบล หาดเสี้ยวอําเภอ ศรีสัชนาลัยจังหวัด สุโขทัย
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ภาษาถิ่นสุโขทัย
รายละเอียด
ภาษาสุโขทัย มีความเปนเอกลักษณที่คนจากที่อื่นๆไดฟงอาจสงสับเพราะมองวาเปนคําพูดเหนอๆ
เหมือนกับที่คนกรุงเทพฯบอกวาสุพรรณบุรี อีสาน ปกษใต คําเมือง เหนอ แตก็ถือเปนเอกลักษณเฉพาะที่
เปนเสนหของความเปนไทย นอกจากสําเนียงที่เหนอแลว เรายังมีคําศัพทหลายคําที่แตกตางไปจากที่อื่น
ที่อยู : อําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
ภาษาพอขุนรามคําแหง
รายละเอียด
เปนอักษรไทยชนิดแรกที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ โดยพอขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐขึ้น โดย
ปรับปรุงจากอักษรขอมโบราณ
ที่อยู : อําเภอ เมืองสุโขทัยจังหวัด สุโขทัย
ภาษาไทยพวน
รายละเอียด
ภาษาพวน หรือ ภาษาลาวพวน เปนภาษาในตระกูลไท-กะได เปนภาษาของชาวไทพวนหรือลาวพวน
คําศัพทใกลเคียงกับภาษาลาวและภาษาไทยถิ่นอีสาน (ซึ่งเปนภาษาลาวสําเนียงหนึ่ง) มากกวาภาษาไทยภาค
กลางและเปนภาษาที่ใกลเคียงกันกับภาษาผูไทมาก มีเสียงพยัญชนะ 20 เสียง เปนตัวสะกดได 9 เสียง มีเสียง
ควบกล้ําเฉพาะ /คฺว/ เทานั้น สระมี 21 เสียง เปนสระเดี่ยว 18 เสียง สระประสม 3 เสียง วรรณยุกตมี 6 เสียง
ที่อยู : อําเภอ เมืองสุโขทัยจังหวัด สุโขทัย
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ประเพณีลอยกระทง
รายละเอียด
ลอยกระทง (LoiKrathong Day) เปนประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบตอกันมาแตโบราณ งานลอยกระทงเริ่มทํา
ตั้งแต กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเปนฤดูน้ําหลาก น้ําจะเต็มสองฝงแมน้ํา ที่นิยมมากคือ ชวงวันเพ็ญ
เดือน 12 เพราะพระจันทรเต็มดวง ทําใหแมน้ําใสสะอาด แสงจันทรสองเวลากลางคืน เปนบรรยากาศที่
สวยงาม เหมาะแกการลอยกระทง เดิมพิธีลอยกระทงเรียกวา พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม ซึ่งเปน
พิธีของพราหมณ เพื่อบูชาพระเปนเจาทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ และพระพรหม ครั้นคนไทยรับ
นับถือพระพุทธศาสนา ก็ทําพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรคชั้นดาวดึงส ลอย
โคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแมน้ํานัมมทานที ประเทศอินเดีย การลอยกระทง ตามสายน้ํานี้ นางนพ
มาศ สนมเอกของพระรวงเจากรุงสุโขทัย คิดทํากระทงรูปดอกบัว และรูปตางๆถวาย พระรวงทรงใหลอย
กระทงตามสายน้ําไหล ในหนังสือ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ พระรวงตรัสวา "แตนี่สืบไปเบื้องหนา โดยลําดับ
กษัตริยในสยามประเทศ ถึงกาลกําหนดนักขัตฤกษวันเพ็ญเดือน 12 ใหทําโคมลอย เปนรูปดอกบัวอุทิศ
สักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเทากัลปาวสาน" ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร มีการทํากระทงขนาด
ใหญและสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ของเจาพระยาทิพาราชวงศ กลาวไววา "ครั้น
มาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ํา 15 ค่ํา แรมค่ําหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมไดโปรดใหขอแรง พระบรมวงศานุวงศฝาย
หนา ฝายใน และขาราชการที่มีกําลังพาหนะมาทํากระทงใหญ ผูถูกเกณฑตอเปนถังบาง ทําเปนแพหยวกบาง
กวาง 8 ศอกบาง 9 ศอกบาง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทําประกวดประขันกันตางๆ ทําอยางเขา
พระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บาง และทําเปนกระจาดชั้นๆบาง วิจิตรไปดวยเครื่องสด คนทําก็นับรอย คิดในการ
ลงทุนทํากระทงทั้งคาเลี้ยงคนและพระชาง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบาง ยอมกวา 20 ชั่งบาง" ปจจุบันประเพณี
ลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเปนงานประจําปที่สําคัญ โดยเฉพาะ ที่จังหวัดเชียงใหม มีการ
จัดขบวนแหกระทงใหญ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจํากระทงดวย สวนการ
ลอยโคม ชาวบานทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทํากัน ชาวบานจะนํากระดาษ มาทําเปนโคมขนาด
ใหญสีตางๆ ถาลอยตอนกลางวัน จะทําใหโคมลอยโดยใชควันไฟ ถาเปนเวลากลางคืน ก็จะใชคบจุด ที่ปาก
โคม ใหควันพุงเขาในโคม ทําใหลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคม บนทองฟา
พรอมกับแสงจันทรและดวงดาวสวยงามมากทีเดียว
ที่อยู : อําเภอ เมืองสุโขทัยจังหวัด สุโขทัย
MCULTURE_WEB_58

page 12

เสนยมรดกทางวัฒนธรรม

เผาเทียนเลนไฟ (ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ)
รายละเอียด
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย ประเพณีลอยกระทงนั้น ไมมีหลักฐานระบุแนชัด
วาเริ่มตั้งแตเมื่อใด แตเชื่อวาประเพณีนี้ไดสืบตอกันมายาวนานตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพอขุน
รามคําแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้วา"พิธีจองเปรียญ" หรือ "การลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจาก
ศิลาจารึกหลักที่ 1 กลาวถึงงานเผาเทียนเลนไฟวาเปนงานรื่นเริงที่ใหญ ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทําใหเชื่อกันวา
งานดังกลาวนาจะเปนงานลอยกระทงอยางแนนอน จังหวัดสุโขทัย กรมศิลปากร และ การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย จึงรวมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2520 เพื่อ
เปนการฟนฟูประวัติศาสตรประเพณีลอยกระทงและสงเสริมการเดินทางทอง เที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยให
ชื่องานตามคําในศิลาจารึกวา"งานเผาเทียน เลนไฟ" จุดเนนที่สําคัญของงานนี้ คือ การฟนฟูประเพณีลอย
กระทง เผาเทียน เลนไฟ พลุ ตะไล ไฟพะเนียง ดอกไมไฟชนิดตาง ๆ จังหวัดสุโขทัย โดยกําหนดจัดขึ้นทุกป
ในวันเพ็ญเดือน 12 (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12) หรือประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกป ประเพณีลอยกระทงเผา
เทียน เลนไฟ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย จัด
ขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสองของทุกป ซึ่งเปนงานที่จัดขึ้นในระดับประเทศ เปนการอนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พบกับบรรยากาศยอนยุค 700 ป พบเห็นวิถีชีวิตของความ
เปนไทย มีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 1. พิธีรับรุงอรุณแหงความสุข 2. การแสดงแสงและเสียง ณ วัดมหาธาตุ 3.
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน /หมูบานวิถีไทย 4. กิจกรรมลานเทศน ลานธรรม ณ บริเวณดงตาล 5.
กิจกรรมประกวดกระทงใหญ กระทงเล็ก และจัดแหขบวนนางนพมาศ 6. การประกวดนางนพมาศ
ที่อยู : อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ถนน สิงหวัฒน ตําบล เมืองเกา อําเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
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ประเพณีบวชชางหาดเสี้ยว
รายละเอียด
พระ เวสสันดรใหชางปจจัยนาเคนทรอันเปนชางเผือกคูบารมีที่ชาวเมืองเชตุดรถือวาเปนมงคลหัตถีแก
พราหมณทั้ง 8 จากแควนกลิงคราษฎรที่มาทูลขอเพื่อเปนมงคลแกบานเมืองที่ประสบทุพภิกขภัย ความเชื่อนี้
เกี่ยวของกับอีกตํานานหนึ่ง คือ ตอนที่พระเจากรุงสัญชัย พระราชบิดาของพระเวสสันดรขอใหพระ
เวสสันดรกลับมาเปนกษัตริยตามเดิมนั้น พระองคไดจัดขบวนชางมาและรถประดับประดาเหมือนออกศึก
สงครามใหสมเกียรติเพื่อไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีขบวนแหขับดวยมโหรีและการละเลนตาง ๆ
เปนการเฉลิมฉลอง ความเชื่ออีกประการหนึ่ง คือ คําสั่งสอนของพระพุทธองคที่มุงใหผูบวชถือปฏิบัติตน
เพื่อไปสูโลกอุดร หรือโลกุตรธรรม คือ ธรรมอันพนจากวิสัยของโลก ไดแก พระนิพพาน แตคนทั่วไปเขาใจ
วา อุดร หมายถึงทิศเหนือ ซึ่งมีสัญลักษณ คือ ชาง ชาวไทยพวนเรียกสัญลักษณประจําทิศเหนือวา "โงนงก"
คือ ชางและนํามาเปนสวนรวมในขบวนแหมาจนทุกวันนี้
ที่อยู : ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
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ประเพณีทรงน้ําโอยทาน
รายละเอียด
เปนประเพณีของชาวอําเภอศรีสัชนาลัยที่สืบทอดกันมา จัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน ของทุกป งานในภาคเชา
จะเริ่มดวยพิธีบวงสรวงหลักเมืองในบริเวณอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ตอนบายจะมีขบวนรถแหซึ่ง
ตกแตงอยางสวยงาม ประกอบดวยรถพระพุทธรูป รถพระรวงพระลือ และขบวนรถของแตละตําบล ขบวน
รถจะเคลื่อนจากอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัยมายังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดพระปรางค) เมื่อขบวน
รถเคลื่อนมาตามถนน ประชาชนที่อยูริมถนนจะนําน้ํามาสรงพระพุทธรูป และพระรวงพระลือ เมื่อขบวนถึง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ก็จะนําพระพุทธรูปและพระรวงพระลือไปประดิษฐานบนแทน เพื่อใหประชาชน
สรงน้ําพระพรอมกับสรงน้ําพระภิกษุสงฆและผูสูงอายุตามลําดับ
ที่อยู : อําเภอ เมืองสุโขทัยจังหวัด สุโขทัย
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ประเพณีตานกวยสลาก
รายละเอียด
าย/พอ-แม และลูกหลานในปจจุบัน เรื่องมีอยูวามีนางยักษิณีตนหนึ่งมักจะเบียดเบียน ผูคนอยูเสมอ ครั้นได
ฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลว นางก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธานิสัยใจคอที่โหดรายก็กลับเปนผูเอื้อ
อารี แกคนทั่วไปจนผูคนตางพากันซาบซึ้งในมิตรไมตรีของนางยักษิณีตนนั้น ถึงกับนําสิ่งของมาแบงปนให
แตเนื่องจากสิ่งของที่ไดรับมีจํานวนมาก นางยักษิณีจึงนําสิ่งของเหลานั้นมาทําเปนสลากภัต แลวใหพระสงฆ
/สามเณร จับสลากดวยหลักอุปโลกนกรรม คือสิ่งของที่ถวาย มีทั้งของของมีราคามากและมีราคานอย
แตกตางกันไป ตามแตโชคของผูไดรับ การถวายแบบจับสลากของนางยักษิณีจึงนับเปนครั้งแรกของ
ประเพณีทําบุญสลากภัตในพุทธศาสนา
ที่อยู : อําเภอ เมืองสุโขทัยจังหวัด สุโขทัย
ประเพณีพวงมะโหด
รายละเอียด
คําวาพวง มะโหตร มาจากภาษา สันตกฤตวา หุตะ แปลวา แขวนหรือหอยไว เพราะฉะนั้น คําวาพวง มะ
โหตร จึงแปลวา สิ่งของที่แขวน หรือ หอยไวในที่สูง ประเพณีถวายพวงมะโหตรเพื่อบูชาธรรมไมปรากฏใน
ตํานานวาเกิดขึ้นเมื่อใด ใครเปนคิดเปนคนแรก แตในธรรมบทขุทะกะนิกาย ภาคที่ ๒ กลาวถึงนางสามาวดี
และบริวาร นางสามาวดี เปนพระมเหสีของพระเจาอุเทน ครองกรุงอุเชนี นางสามาวดีและบริวารเลื่อมใสใน
พระ พุทธศาสนารอยพวงดอกไม มีลักษณะคลายฉัตรถวายพระสงฆที่ออกบิณฑบาต เปนประจําทุกเชา
ความลวงรูไปถึง พระเจาอุเทนจึงใหพระนางสามาวดี จัดทําเปนพวงดอกไมแขวนไวในพระราชวัง และ
นิมนตพระสงฆมารับฉันภัตราหาร และถวายพวงดอกไมเปนประจํา เพื่อใหพระเจาอุเทนไดมีสวนการถวาย
พวงดอกไมรวมกับพระนางในครั้งนั้นดวย แตในประเทศไทยไมทราบชัดวาเกิดขึ้นในสมัยใด ใครเปน
ผูจัดทําครั้งแรก สมัยที่ผูเขียนบรรพชาเปนสามเณร จําอยูที่วัดทองเหลือ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ มีโยมถมยา มายรรยง โยมจําป กล่ําใย โยมสําเภา มายรรยง โยมแปลก โยมยุพิณ
ฯลฯ คณะศรัทธาวัดทองเหลือ จัดพวงมะโหตรบูชาเทศมหาชาติ ไดสอบถามทานเหลานั้นก็ไมรูที่มา ไปเห็น
ที่ วัดกลาง อําเภอ เมือง จังหวัดอุตรดิตถ เห็นวาดี และก็ทํา ไมยาก จึงจดจําแบบอยางมาทํา และก็ทําทุกป
หลังจากที่ผูเขียน ยายวัดไปอยูที่ วัดมงคลทับคลอ จังหวัดพิจิตร จึงไมรูวาประเพณีนี้ยังเหลืออยูเปลาแตเมื่อ
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ผูเขียนมารับตําแหนงประธานสภาวัฒนธรรมตําบลนครเดิฐจึงทราบวาที่วัดจันวนาประชากร(วัดดงจันทน)
มีการรอยพวงดอกไมที่เรียกวา พวงมะโหตร บูชาธรรม ในเทศกาลเทศมหาชาติเปนประจําทุกป ปจจุบันนี้ก็
ยังมีอยู ลักษณะคือ เปนดอกไมที่ปกซอนกัน เปนชั้น ๆ แตละชั้นหางกัน ประมาณ ๕๐ –๗๐ เซนติเมตร
จํานวน ๗ –๙ ชั้นมีอุบะดอกไมแหงหรืออุบะ นก ปลา ฯลฯ หรือกระดาษสายรุงสีตาง ๆ หอยไวที่ปลาย กาน
ของดอกไมแตละดอก เพื่อใหชั้นของดอกไมตอเนื่องกัน ลงมา เปนพวงขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ
๑๕๐-๒๐๐ ซ.ม. ที่โคนของกาน ดอกไม แตละดอกจะผูกของกินของใช เชนขนมแหง ปากกา สมุด ดินสอ
ไวดวย การปกดอกและการผูกของกินของใชที่โคนของกานดอกไมนั้น ในชั้นเดียวกันก็ใชดอกไมประเภท
เดียวกัน และของที่ใชผูกก็เปนของชนิดเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความกลมกลืนของดอกไมที่มีอยู ในชั้นเดียวกัน
แมแตสีของดอกไมก็เปนสีเดียวกันเชนกัน พวงมะโหตร เปนสื่อกลาง ที่ชวยใหหนุมสาวได รูจักคุนเคย กัน
และศึกษานิสัยใจคอซึ่งกันและกัน เพราะการทําพวง มะโหตร ตองอาศัยแรงงานคนมาก เชนเหลาไมไผที่ทํา
กานของดอกไม การประดิษฐ ดอกไมชนิดตาง ๆ การทําอุบะสําหรับแขวนที่ปลายกาน ของดอกไม แตละ
ดอก ระยะเวลาการเตรียมงาน และจัดทําดอกไม อยางนอยที่สุดประมาณ ๗ วัน ในชวงเวลาที่หนุมสาวได
จัดเตรียมอุปกรณเพื่อนํามาจัดสรางพวงมะโหตรนี้เอง เปนเวลาที่ทําใหหนุมสาวไดรูจักกัน สราง
ความคุนเคย และศึกษานิสัยใจคอซึ่ง กันและกัน การสรางพวงมะโหตร จะเริ่มในวันขึ้น ๑๔ ค่ํา ภาคเชา
กอนวันพระออกพรรษา ประมาณ ๒-๓ วัน ใชเวลาสรางประมาณ ๓ ชั่วโมง โดยใชเชือกแขวนที่ขื่อของ
ศาลา นําปลายเชือกขางหนึ่งมารอยผลสมโอ แลวปกดอกไมแหงตอ ๆ กันเปนวงกลม พวงมะโหตร ๑ ชั้น
ใชดอกไมประมาณ ๒๐ – ๒๒ ดอกเมื่อปกดอกไมเสร็จแลวแขวนขนมแหง สตางค ที่โคนและแขวนอุบะที่
ปลายของดอกไมแตละดอกจากนั้นจึงชักพวงดอกไมใหสูงขึ้นเพื่อจัดทําพวงมะโหตรชั้นที่ 2 ทําเชนนี้จน
ครบ ๗ –๙ ชั้น และในชั้นสุดทายของพวงมะโหตร จะแขวนพวงตะรั้งแทนอุบะ ใตพวงมะโหตรเปนของใช
สําหรับถวายวัดที่ไมสามารถแขวนที่กานของดอกไมได เชน โอง หมอ จาน ปนโต ฯลฯ สวนภาคบายจะมี
เทศพระมาลัยประดับไวที่วัด ๑ คืน เชาวันขึ้น ๑๕ ต่ํา ทําบุญตักบาตร และมีเทศมหาชาติ เมื่อเทศมหาชาติจบ
แลว ถวายพวงมะโหตร ถามีงานตักบาตรเทโวโรหนะก็รื้อพวงมะโหตรถวายพระหลังจากงานเทโวโรหนะ
เลิกแลว คือในวันแรม ๑ ค่ําซึ่งเปนวันออกพรรษา การสรางพวงมะโหตรนี้ชาวบานเชื่อวาไดบุญกุศลมาก
เพราะนอกจากจะไดรวมฉลองเทศมหาชาติทั้ง ๑๓ กันแลว ยังเปนการจัดหาขาวของเครื่องใชเขาวัดดวย และ
ยังเปนการสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบานเดียวกันและหมูบานใกลเคียง เปนสื่อกลางใหหนุมสาวได
ทําความรูจักคุนเคยกันและสนิทสนมกันชวยผอนคลายความตรึงเคียดจากการประกอบอาชีพของคนใน
ทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ ปจจุบันประเพณีการจัสรางพวงมะโหตร ของตําบลน้ําขุม และนครเดิฐอําเภอศนีนคร
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ไดเปลี่ยนไปมาก เชนดอกไม ซึ่งแตเดิมใชดอกไมสดและดอกไมกระดาษ ก็เปลี่ยนมาเปนดอกไมพลาสติก
กิจกรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดสรางพวงมะโหตรใชเวลานอยลง แตความเชื่อในเรื่องของ
อานิสงสแหงบุญจากการสรางพวงมะโหตรนั้น ชาวบานยังเชื่อวาไดบุญมากเหมือนเดิมและเปนที่รูจักกัน
ทั่วไปของอําเภอศรีนคร และใกลเคียงพวงมะโหตรของวัดน้ําขุม หมูที่ ๓ ตําบลน้ําขุม อําเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ซึ่งจะจักสรางพวงมะโหตรกันบนศาลาวัดกอนวันออกพรรษา ๑ วัน (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑) และวัน
แรม ๑ ค่ํา เปนวันตักบาตรเทโวซึ่งเปนประเพณีที่สําคัญของอําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีการจัด
ประกวดขบวนรถบุปผาชาติที่ตกแตงดวยดอกไมทองถิ่นของตําบลน้ําขุม
ที่อยู : อําเภอ เมืองสุโขทัยจังหวัด สุโขทัย
การทําขวัญผึ้ง
รายละเอียด
ประเพณีการทําขวัญผึ้ง สืบเนื่องมาจากการสงสวยผึ้งแทนแรงงานราษฎรของชาวตําบลศรีคีรีมาศ อําเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย ประเพณีมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราธานี ชายไทยที่เปนไพรหลวงตองเขารับ
ราชการ ในชวงอายุ 18-60 ป โดยการเขารับราชการปละ 6 เดือน เขาเดือนเวนเดือนสลับกันไป หรือที่เรียกวา
“เขาเดือนออกเดือน” ครั้นเมื่อถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย ไดลดหยอนใหไพรหลวงที่เกินความตองการการใช
แรงงานซึ่งไมตองการรับราชการ เสียสวยแทนแรงงานในการรับราชการไดในหัวเมืองที่หางไกลเมืองหลวง
และชาวตําบลศรีคีรีมาศอาศัยอยูบริเวณเชิงเขาหลวง ซึ่งอุดมดวยปาไมและรังผึ้งมากมาย จึงถูกกําหนดใหมี
การสงสวยน้ําผึ้งแทนแรงงาน ปจจุบันการพิธีทําขวัญผึ้ง จะตรงกับวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 ทุกปการทําขวัญผึ้ง
และพิธีการตางๆ ในการแสดงการเคารพสักการะในองความรูที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษมิใหสูญ
หายไปตามกาลเวลา และกระทําขั้นตอนทุกอยางในพิธีเพื่อนําน้ําผึ้งไปเปนสวยเชนในอดีต แตเปนที่อัศจรรย
วาขณะที่ประกอบพิธีกรรมนั้นจะมีผึ้งจํานวนมากไดบินมาเกาะที่ดายสีแดงที่เตรียมไว และบินวนรอบๆ
บริเวณพิธีนับเปนเหตุการณที่นาประหลาดเปนอยางยิ่ง ประเพณีการทําขวัญผึ้ง 1.ทํารั้วเตี้ยๆรอบโคนตนไม
ที่จะทําพิธี ตรงโคนตนไมมีนั่งรานวางของ 2.ตั้งศาลตีนเดียวตามประตูรั้งไมทั้งแปดประตู ทั้งนี้เปนไปตาม
ความเชื่อเรื่องเทวดาประจําทั้งแปด ตองอัญเชิญมารวมในพิธีกรรมการทําขวัญผึ้งดวย โดยเทวดาจากทุกทิศ
จะชักนําหรือเบิกทางใหผึ้งมาลงยังตนไมตนนี้จากทุกทิศทุกทางได 3.ศาลตีนเดียวศาลใหญตรงกลางติดกับ
โคนตนไมที่ทําพิธี ทั้งนี้เปนไปตามแนวคิดที่วารูปแบบการปกครองสังคมตองมีผูนําที่เปนใหญสูงสุด และผู
ไดปกครอง เทวดาผูเปนใหญสูงสุดก็ถูกเชิญมาประทับศาลใหญเสมือนเปนประธานของพิธีกรรม 4.คาดผา
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เขียว ผาแดง รอบโคนตนไมที่จะทําพิธี 5.แขวนพวงเงินพวงทอง นับเปนสัญลักษณทางเศรษฐกิจของสังคม
วาถามีเปนพวงแสดงวาเศรษฐกิจดี 6.พันดายขาวแดงรอบโคนตนไมนั้น 9 รอบ 7.วางเครื่องเซนบนรานขาง
ศาลใหญที่โคนตนไม ประกอบดวย บายศรี 1 ปาก หัวหมู 1 หัว ตีนหมู 8 ตีน หางหมู 1 หาง เหลา ไกตม 1
ตัว ผักหญาปลายํา ขาวเหนียวขาว ขาวเหนียวแดง ขนมตมแดง ขาวสุกจากปากหมอ มะพราวออน 1 ลูก
หมากพลู อยางละ 3 คํา ธูป 3 ดอก เทียน 3 ดอก เครื่องเซนเหลานี้จะแบงเปนชิ้นเล็กๆ วางเครื่องสังเวยตาม
ศาลตีนเดียวทั้งแปดศาล รอบตนไมใหญและตนไมเล็กในบริเวณใกลๆที่ทําพิธี ติดดวยรังผึ้งปลอม ซึ่งทํา
ดวยขนมแดกงา ทําจาก ขาวเหนียว น้ําออย และงา ภูมิปญญาชาวบานอําเภอคีรีมาศใหมีการทํารังผึ้งปลอมมา
ติดตนไมไวเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกผูคนวามีรังผึ้งอยูมากมายและเปนเครื่องแสดงถึงความ
รวมมือของชุมชนวาทําขนมมารวมงานมากนอยเพียงใด นอกจากนี้หลังจากเสร็จพิธีแลว รังผึ้งปลอม
เหลานั้นจะใชบริโภครวมกันทั้งนี้เพราะสถานที่ทําพิธีเปนปาใหญอยูไกลจากหมูบาน
ที่อยู : วัดศรีคีรีสุวรรณาราม เลขที่ 1 หมูที่/หมูบาน 2บานโนนประดู ถนน เทศบาล อําเภอ คีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย
โรงแรมไพลิน สุโขทัย สุโขทัย
รายละเอียด
โรงแรมไพลิน พรอมสรรพสําหรับวันพิเศษในชวงของการพักผอน และ เพื่อธุรกิจที่สมบูรณแบบแลวคุณจะ
ประทับใจ ไมมีวันลืม “เที่ยวสุโขทัยครั้งใดอบอุนใจพักโรงแรมไพลิน ” ไพลิน โรงแรมมาตรฐานชั้นหนึ่ง
ของสุโขทัยอยูหางจากเมืองสุโขทัยเพียง 8 กิโลเมตร ใกลกับอุทยานประวัติศาสตรเพียง 4 กิโลเมตร ตัว
อาคาร ตั้งเดนเปนสงาดวยสถาปตยกรรมที่งดงามทามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม ของเขาหลวง ที่ซึ่งคุณ
สามารถสัมผัสธรรมชาติไดอยางใกลชิด
ที่อยู : 10/2 หมู 1 ถนนจรดวิถีถอง ต.เมืองเกา อ.เมืองสุโขทัย , สุโขทัย 64210
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อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
รายละเอียด
อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําปง มีพื้นที่ประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตร
หรือ 2,114 ไร มีโบราณสถานทั้งหมดประมาณ 80 กวาแหง เขตอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร แบงเปน
2 เขต คือ 1)เขตภายในกําแพงเมือง พื้นที่ 503 ไร มีโบราณสถานที่สําคัญ คือ วัดพระแกว วัดพระธาตุ เขตวัง
โบราณ (สระมน) ศาลพระอิศวร กําแพงเมือง คูเมือง ปอมปราการ และประตูเมืองตาง ๆ 2)เขตอรัญญิกหรือ
เขตวัดปา พื้นที่ 1,611 ไร ตั้งอยูบนเนินลูกรัง มีโบราณสถานที่เปนวัดขนาดใหญนอยรวม 40 แหง วัดที่
สําคัญ คือ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดสิงห วัดชางรอบ และวัดอาวาสใหญ เปนตน กรมศิลปากรได
ดําเนินการเปดอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรอยางเปนทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2534 โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินเปนองค
ประธานในพิธี กลุมโบราณสถานในเขตอรัญญิกของอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรนับเปนเอกลักษณ
อันโดดเดนของเมืองกําแพงเพชร เนื่องดวยโบราณสถานรวมกลุมกันอยางหนาแนนในบริเวณที่ตอเนื่องเปน
ผืนเดียวกันตัวโบราณสถานตางๆ เปนของแทดั้งเดิมที่แสดงถึงฝมือและความเชื่อของบรรพชนในยุคสมัย
นั้น สภาพภูมิประเทศโดยรอบโบราณสถานเปนปาธรรมชาติที่มีการอนุรักษไวเปนอยางดีควบคูกับ
โบราณสถาน เพื่อคงไวซึ่งบรรยากาศของโบราณสถานที่เปนเขตอรัญญิกหรือวัดปาดังเชนในอดีต ดวยเหตุนี้
ในป พ.ศ.2534 คณะกรรมการมรดกโลกแหงอนุสัญญาระหวางชาติ วาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติของโลก องคการยูเนสโก จึงไดประกาศใหอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรเปนมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม พรอมกับอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เนื่องจาก
หลักฐานที่ปรากฏแสดงใหเห็นถึงผลงานอันล้ําเลิศทางดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมไทยในยุคแรก ๆ
ที่อยู : อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ถนน กําแพงเพชร - สุโขทัย ตําบล หนองปลิง อําเภอ เมือง
กําแพงเพชร จังหวัด กําแพงเพชร
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พระซุมกอ
รายละเอียด
พระกําแพงซุมกอ จัดเปนพระที่สุดยอด และเอกของเมืองกําแพงเพชร เปนพระที่อมตะ ทั้งพุทธศิลป และ
พุทธคุณถูกจัดอยูในชุดเบญจภาคีที่สูงสุดของพระเครื่องเมืองไทย พระกําแพงซุมกอ เปนพระที่ทําจากเนื้อ
ดินผสมวานและเกสรดอกไม และทําจากเนื้อชิน ก็มีพุทธลักษณะของพระซุมกอนั้นองคพระประติมากรรม
ในสมัยสุโขทัย นั่งสมาธิลายกนกอยูดานขางขององคพระนั่งประทับอยูบนบัวเล็บชาง ขอบของพิมพพระจะ
โคงมนลักษณะคลายตัว ก.ไก คนเกา ๆ จึงเรียกวา “พระซุมกอ” พระกําแพงซุมกอ ที่คนพบมีดวยกัน 5 พิมพ
ประกอบดวย พิมพใหญ แยกออกเปน 2 ประเภท คือ มีลายกนกและไมมีลายกนก พระที่ไมมีลายกนกสวน
ใหญมักจะมีสีดํา หรือสีน้ําตาลแกซึ่งเรามักจะเรียกวา “พระกําแพงซุมกอดํา” พิมพกลาง พิมพเล็ก พิมพเล็ก
พัดโบก พิมพขนมเปย พระกําแพงซุมกอ ทั้งมีลายกนกและไมมีลายกนกเปนพระที่มีศิลปะของสุโขทัยปน
กับศิลปะศรีลังกา โดยเฉพาะไมมีลายกนกจะเห็นวาเปนศิลปะศรีลังกาอยางเดนชัด พระกําแพงซุมกอ เนื้อ
ขององคพระ ใชดินผสมกับวานเกสรดอกไม จึงทําใหเนื้อของพระซุมกอมีลักษณะนุมมัน ละเอียดเมื่อนํา
สาลีหรือผามาเช็ดถูจะเกิดลักษณะมันวาวขึ้นทันที ลักษณะของเนื้อที่เดนชัดอีกประการหนึ่ง คือตามผิวของ
องคพระจะมีจุดสีแดง ๆ ซึ่งเราเรียกวา “วานดอกมะขาม” และตามซอกขององคพระจะมีจุดดํา ๆ ซึ่งเรา
เรียกวา “ราดําจับอยูตามบริเวณซอกของพระ” พระกําแพงซุมกอ นั้นนอกจากเนื้อดินยังพบเนื้อชินและชนิด
ที่เปนเนื้อวานลวน ๆ ก็มีแตนอยมาก พระกําแพงซุมกอ ที่ขุดคนพบนั้นจะปรากฏอยูตามบริเวณวัดบรมธาตุ
วัดพิกุล วัดฤาษีและตลอดบริเวณลานทุงเศรษฐี พระกําแพงซุมกอ ที่ไมมีลายกนกที่มีสีน้ําตาลนั้นจัดเปนพระ
ที่หาไดยากมาก เพราะสวนใหญจะมีสีดํา พระกําแพงซุมกอ เปนพระพุทธคุณนั้นไมตองพูดถึง เพราะพระ
กําแพงซุมกอ มีครบเครื่องไมวาเรื่อง เมตตา มหานิยม แคลวคลาด ตลอดจนเรื่องโชคลาภ จนมีคําพูดที่พูดติด
ปากกันมาแตโบราณกาลวา “มีกูแลวไมจน” ประกอบกับพระกําแพงซุมกอ ถูกจัดอยูหนึ่งในหาของชุดเบญจ
ภาคี ความตองการของนักนิยมพระเครื่องจึงมีความตองการสูงเพราะทุกคนตองการแตพระกําแพงซุมกอ
ทั้งนั้น ราคาเชาหาจึงแพงมาก และหาไดยากมากดวย พระกําแพงซุมกอ ไมวาจะเปนพิมพไหนก็ตามหรือจะ
เปนเนื้อดินเนื้อวาน ตลอดจนเนื้อชิน พุทธคุณเหมือนกันหมด แลวแตวาทานจะหาพิมพไหนมาได พระ
กําแพงซุมกอ จึงจัดวาอยูในพระอมตะพระกรุอันทรงคุณคาที่ควรคาแกการหา และนํามาเพื่อเปนศิริมงคล
เปนอยางมากทีเดียว ประวัติความเปนมาของพระซุมกอ พระเครื่องสกุลกําแพงเพชร มีตํานานปรากฏชัดเจน
จากการพบจารึกบนแผนลานเงินในกรุขณะรื้อพระเจดียองคใหญของวัดพระบรมธาตุ เมืองนครชุม และเมื่อ
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พ.ศ.2392 สมเด็จพระพุฒาจารยโต พรหมรังสี แหงวัดระฆังฯ ซึ่งขึ้นมาเยี่ยมญาติที่เมืองกําแพงเพชร ก็ได
อานศิลาจารึกอักษรไทยโบราณ ที่วัดเสด็จ ฝงเมืองกําแพงเพชรมีอยูในจารึกไดกลาวถึงพิธีการสรางพระ
อุปเทหการอาราธนาพระ รวมถึงพุทธานุภาพอยางมหัศจรรย ของพระเครื่องสกุลกําแพงเพชรทั้งหลาย
นอกจากนี้ในพระราชนิพนธ เรื่องเสด็จประพาสกําแพงเพชร ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
ซึ่งเขียนในป พ.ศ. 2449 ก็ไดกลาวถึงจารึกบนแผนลานทอง อันมีขอความเกี่ยวกับการขุดพบพระตางๆ ตาม
กรุตางๆ หลักฐานชิ้นสําคัญ อันเกี่ยวกับเมืองกําแพงเพชร ไดแกศิลาจารึกนครชุม ที่กลาวถึงการสรางเมือง
โดยพระมหาธรรมราชาลิไท ในราวป พ.ศ.1279 จากหลักฐานการศึกษา เทียบเคียงทั้งหลายมีขอสันนิษฐาน
ที่เชื่อถือไดโดยสรุปวา พระซุมกอสรางโดยพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งดํารงพระยศผูครองเมืองชากัง
ราว ในฐานะเมืองหนาดานสําคัญของอาณาจักรสุโขทัย กอนที่จะไดทรงรับสถาปนาเปนกษัตริยองคที่ 5
แหงราชวงศสุโขทัย ดังนั้นอายุการสรางของพระซุมกอจนถึงปจจุบัน จึงมีประมาณ 700-800 ป พระซุมกอที่
ไดรับความนิยมมีทั้งหมด 4 พิมพคือ พระซุมกอ พิมพใหญมีกนก พระซุมกอ พิมพใหญไมมีกนก พระซุมกอ
พิมพกลาง พระซุมกอ พิมพขนมเปยะ เนื้อของพระกําแพงซุมกอมีดังนี้ เนื้อดินผสมวานและเกสรดอกไม
เปนเนื้อที่ไดรับความนิยมสูงสุด เนื้อวาน แบงเปนเนื้อวานลวน ๆ และเนื้อวานหนาทองคํา เนื้อวานหนาเงิน
เนื้อชินเงิน เนื้อวานและเนื้อชินเงิน ปจจุบันหาพบยาก พิมพใหญมีลายกนก เปนพิมพที่พบเห็นแพรหลาย
เปนพระปางสมาธิ บนฐานบัว มีซุมลายกนกรอบองคพระ เปนพระดินเผา ผสมวานและเกสรดอกไม ตามผิว
จะมีจุดแดง ๆ เรียกวา แรดอกมะขาม ซึ่งเปนวัตถุธาตุตะกูลเหล็กไหล จุดดําเรียกรารัก จับกระจายเปนหยอม
ๆ พิมพใหญไมมีลายกนก คือพระซุมกอดํา เปนเนื้อที่หายากมาก ราคาแพง พบที่กรุวัดบรมธาตุ , วัดพิกลุล,
และกรุนาตาคํา พิมพกลาง มีลักษณะใกลเคียงกับพิมพใหญลายกนก เพียงแตบางและตื้นกวา หายากครับ
พิมพขนมเปยะ ความจริงก็เปนพิมพตาง ๆ นั่นเอง เพียงแตไมไดตัดขอบมนออก จึงดูคลายขนมเปยะ สวน
พิมพอื่น ๆ ไมขอพูดถึง เพราะหาชมไดยากมาก การคนพบพระกําแพงซุมกอ เมื่อ พ.ศ.2392 สมเด็จพระพุฒา
จารยโต วัดระฆัง ไดไปเยี่ยมญาติที่เมืองกําแพงเพชร ไดพบศิลาจารึกที่วัดเสด็จ จึงทราบวามีพระเจดียตั้งอยู
ริมฝงแมน้ําปง ฝงเมืองนครชุมเกา ทานจึงชักชวนเจาเมืองออกสํารวจ ก็พบเจดีย 3 องค อยูใกล ๆ กัน แต
ชํารุดมาก จึงไดชักชวนเจาเมืองทําการรื้อพระเจดียเกาทั้ง 3 องค รวมเปนองคเดียวกัน เมื่อรื้อถอนจึงพบพระ
เครื่องซุมกอจํานวนมาก หลวงปูจึงนําเขากรุงเทพ ฯ สวนหนงพรอมเศษอิฐหิน และบรรทึกใบลาน แลว
นํามาสรางพระสมเด็จของทานจนขึ้นชื่อลือกระฉอน เพราะสรางตามสูตรการสรางพระซุมกอ สวนการ
สรางเจดยังไมทันแลวเสร็จ เจาเมืองก็ดวนลาลับ ตอมาพระยาตะกา ขุนนางพมา จึงปฏิสังขรณตอ จนเสร็จ
จึงมีรูปลักษเปนเจดียพมา พระกําแพงซุมกอ เปนพระศิลปะสุโขทัยยุคตน สรางประมาณ พ.ศ.1900 สมัย
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พญาลิไท ขุดคนพบหลายกรุ โดยครั้งแรกพบ ณ วัดพระบรมธาตุ โดยหลวงปูโต ตอมา พ.ศ.2490, และ 2501
ก็พบอีก แตไมมาก ป 2505 และ 2509 พบจากกรุวัดพิกุลทอง, วัดฤาษี วัดหนองลังกา และวัดซุมกอ พระซุม
กอ พิมพมีกนก ขุดคนพบบริเวณฝงตะวันตกของลําแมน้ําปง จังหวัดกําแพงเพชร เปนบริเวณทุงกวางที่มีชื่อ
วา " ลานทุงเศรษฐี " หรือโบราณเรียกวา " เมืองนครชุมเกา " บริเวณลานทุงเศรษฐีอันกวางใหญนี้ ปรากฎ
ซากโบราณสถานอยูมากมาย เปนชื่อวัดนับสิบกวาวัดดวยกัน พระซุมกอ พิมพใหญ พิมพมีกนก ขุดพบที่กรุ
วัดมหาธาตุ กรุวัดพิกุล หรือหนองพิกุล กรุฤาษี กรุตาพุม กรุนาตาคํา กรุลานดอกไม กรุวัดหนองลังกา และ
เจดียกลางทุง สวนพระนามของพระซุมกอนั้น เปนเอกลักษณของซุมประภามณฑล ที่ครอบเศียรองคพระ
เปนซุมโคงงอเหมือน ก ไก เลยเรียกติดปากมาตั้งแตโบราณวา " พระซุมกอ " พระกําแพงซุมกอ สันนิษฐาน
วา จะสรางในสมัย พระมหาธรรมราชาลิไท แหงสุโขทัย พระพุทธศิลปะขององคพระจะสงางาม มีความล้ํา
สัน นั่งขัดสมาธิราบอยูบนบัลลังกบัวเล็บชาง ภายใตซุมเรือนกนก พระซุมกอ พิมพใหญ พิมพมีกนก เปน
พระที่ขุดพบมีจํานวนคอนขางนอย เนื้อดินเผา เปนพระที่มีเอกลักษณเฉพาะ ไมเหมือนพระเครื่องดินเผา
ทั่วไป เปนพระดินเผาที่มีเนื้อคอนขางนิ่ม ละเอียด ไมมีเม็ดกรวดเจือปน เนื้อขององคพระจะดูคอนขางจะ
เปอยและยุยงาย เหมือนพระดินดิบ คือเหมือนพระที่ไมผานการเผามา มีวานดอกมะขามสีแดงปรากฎใหเห็น
ทั่วองคพระ ตําหนิเอกลักษณ การสังเกตุพระซุมกอ พระเกศเปนเกศปลี ปลายแหลมสอบเขา พระเนตรรี
ลอยอยูในเบา พระนาสิกเปนแทงแหลม พระโอษฐเล็ก พระกรรณโคงเปนแบบหูบายศรีเบาๆ ยอดองคใตคอ
เปนแองกระทะเบาๆ กนกขางแขนขวาองคพระเปนเลข 6 ฝรั่ง สังฆาฏิเปนลําเล็ก ซอกแขนลึก ชายจีวรยาว
เขาไปซอกแขน พระหัตถขวากระดกขึ้นเล็กนอย
ที่อยู : ต.นครชุม ต.ในเมืองอําเภอ เมืองกําแพงเพชรจังหวัด กําแพงเพชร
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แดกงา
รายละเอียด
ขนมพื้นเมือง ขาวเหนียวแดกงา ดําเนินการ โดย นางสมหมาย พูลพันธ ภูมิปญญาบานนครชุม อําเภอเมือง
กําแพงเพชร ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และกลุมเครือญาติ รวมทําขนมดวย ราคาปลีกขายกระทงละ ๒๐
บาท รายไดกําไร เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท ขาวเหนียวแดกงาสวนผสม (๑) ขาวเหนียวนึ่ง (๒) งาดํา (๓) เกลือ
ใสขนม (๑) มะพราวขูด (๒)น้ําตาล (๓)ถั่วลิสงคั่ว ขั้นตอน/วิธีการ (๑) นําขาวเหนียวแชน้ําไวอยางนอย ครึ่ง
วัน แลวนําไปนึ่งใหสุก (๒) คั่วงาใหสุก ตําใหแหลกคลุกเกลือ (๓) นึ่งขาวเหนียวสุกแลวนวดใหนุม แลวใส
ครกตําขาวขณะรอน ๆ ตําดวยสากตําขาวใหแหลกพรอมโรยงาคลุกเกลือเปนระยะ ๆ เมื่อแหลกดีแลว นําขึ้น
ใสกระดงหรือภาชนะ (๔) นําถั่วลิสงที่คั่วไวไปตําใหแหลก (๕) นํามะพราวขูด ถั่วลิสงที่คั่วตําบดไว น้ําตาล
และเกลือเล็กนอย นําไปคั่วเขาดวยถาจะใหเหนียว ใสแบะแซเล็กนอยเทคนิคในการทํา(เคล็ดลับ) เครื่องปรุง/
สวนผสม ทุกอยาง จะเนนมาจากธรรมชาติเปนสวนใหญ ฤดูกาลที่นิยมกิน ทุกฤดูกาล รสชาติ หวาน มัน เค็ม
คุณคาทางโภชนาการ ใหอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย ไดแก คารโบไฮเดรท โปรตีนจากพืช
ที่อยู : บานปาสมหมาย พูลพันธ เลขที่ ๓๒๐/๕ หมูที่/หมูบาน ๕/บานนครชุม จังหวัด กําแพงเพชร
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บานพรานกระตาย
รายละเอียด
อําเภอพรานกระตาย เปนอําเภอที่เกาแกอําเภอหนึ่งของจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งแตเดิมกําแพงเพชร มีเพียงสี่
อําเภอ คือ อําเภอพรานกระตาย อําเภอคลองขลุง อําเภอขาณุวรลักษบุรี และอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอ
พรานกระตาย เปนที่ตั้งของเมืองโบราณในสมัยสุโขทัย คือเมืองบางพาน ทําใหพรานกระตาย มีเรื่องราวและ
ตํานานที่นาสนใจอยางมาก ประวัติความเปนมามีนายพรานเดินสํารวจเสนทาง เพื่อไปสรางเมืองหนาดาน
ของกรุงสุโขทัย วันหนึ่งขณะพักแรม นายพรานไดพบกระตายขนสีทองสวยงามมาก บริเวณหนาถ้ําแหง
หนึ่ง และไดหายเขาไปในถ้ํา ตอมานายพรานจึงกราบบังคมทูลพระรวงใหรับทราบและรับอาสาจะจับ
กระตายตัวดังกลาว และไดใชความพยายามที่จะจับกระตายตั้งหลายครั้ง แตไมประสบผลสําเร็จ จึงไดสราง
บานถาวรขึ้นบริเวณหนาถ้ํา เพื่อรอจับกระตาย หลายปตอมา มีคนมาพบบานนายพราน จึงพากันอพยพมาอยู
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนหมูบาน ชาวบานจึงพรอมใจกันตั้งชื่อหมูบานนี้วาบานพรานกระตาย และไดรับ
การสถาปนาเปนอําเภอครั้งแรกเมื่อป 2438 โดยมีหลวงตางใจราษฎร เปนนายอําเภอคนแรก จนถึงปจจุบัน มี
นายอําเภอทั้งสิ้น ๔๑ คน ลาสุดมีนายสุเทพ เตียวตระกูล เปนนายอําเภอ (ต.ค. ๕๔) ที่วาการอําเภอพราน
กระตายตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลพรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร มีที่ตั้งและอาณาเขต :
อยูทางทิศเหนือสุดของจังหวัดกําแพงเพชร แบงเขตการปกครองยอยออกเปน ๑๐ ตําบล ไดแกตําบลพราน
กระตาย ตําบลถ้ํากระตายทอง ตําบลทาไม ตําบลวังควง ตําบลหนองหัววัว ตําบลหวยยั้ง ตําบลคลองพิไกร
ตําบลเขาคีริส ตําบลวังตะแบก ตําบลคุยบานโอง มี ๑๑๖ หมูบาน พื้นที่ : ๑,๐๘๑,๗๙๑ ตารางกิโลเมตร
ประชากร : ๖๙,๔๕๕ คน (พ.ศ.๒๕๕๒) ความหนาแนน : ๖๔.๒ คน / ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขต
ติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอเมืองตาก (จังหวัดตาก)และอําเภอบาน
ดานลานหอย (จังหวัดสุโขทัย) ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอคีรีมาศ (จังหวัดสุโขทัย) และ อําเภอลาน
กระบือ ทิศใต ติดตอกับ อําเภอไทรงาม และ อําเภอเมืองกําแพงเพชร ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอโกสัมพี
นคร และ อําเภอเมืองตาก (จังหวัดตาก) ชื่อสถานที่ตั้ง..ที่วาการอําเภอพรานกระตาย ถนนประเวสไพรวัน
ตําบลพรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรโทรศัพท: 055-761489, 055-761321, 055761724โทรสาร : 055-61213
ที่อยู : อําเภอพรานกระตายอําเภอ พรานกระตายจังหวัด กําแพงเพชร
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บอน้ําพุรอนพระรวง
รายละเอียด
เปนบอน้ําพุรอนผุดขึ้นจากใตดิน จํานวน 5 จุด มีความรอนประมาณ 40 – 65 องศาเซลเซียส เปนที่โจษขาน
วา หากใครไดอาบหรือดื่มกินจะรักษาโรคภัยไขเจ็บได เชน โรคผิวหนัง โรคปวดเมื่อย ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
เชื่อวาเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ สามารถนํากลับไป เพื่อเปนสิริมงคลยังบานเรือน ดังจะเห็นไดจากในวโรกาสรัฐพิธี
เสกน้ําพระพุทธมนตอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกลาฯ ในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ไดมีการนําน้ําจากบอน้ําพุรอนพระรวงไปเขาพิธี ดังกลาวรวมกับน้ําศักดิ์สิทธิ์ จาก
จังหวัดตางๆทั้ง 76 จังหวัด ณ.พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ ถือเปนการยืนยันความสําคัญ
ของบอน้ําพุรอนพระรวงไดเปนอยางดีจาการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข ปรากฏวาไมมีสาร
ปนเปอนและเชื้อโรคอันตรายเกินมาตรฐานแตอยางใด สามารถใชบริโภค และอุปโภคไดไมมีกลิ่นกํามะถัน
ตํานานความเปนมาของบอน้ําพุรอนพระรวง มีการเลาขานสืบตอกันมาวา พระรวงเมื่อครั้งยังเปนหนุมมี
นิสัยคะนอง ชอบเลนเบี้ย เลนวาว เลนไก เจาชูโดยไมถือพระองค ชอบเสด็จไปในทองถิ่นทุรกันดาร เมื่อ
เสด็จไปถึงที่ตางๆก็มักจะเกิดขึ้นเปนตํานาน มากมาย กลาวกันวาพระรวงเปนผูมีบุญญาธิการรูทั้งบังเลื่อม รู
จบไตรเทพวิทยาคม อีกทั้งวาจาสิทธิ์ จากตํานานโบราณกลาววาพระรวงไดเสด็จมาถึงบริเวณเขาไกเขี่ย เขต
อําเภอเมืองกําแพงเพชร พระองคไดไกปาตัวหนึ่งเมื่อเสด็จมาถึงสถานที่รมรื่น พระองคทรงหิวตั้งใจจะเสวย
ไกปาตัวนี้เสีย จึงไดสาบบริเวณเปนบอน้ําพุรอน เพื่อจะไดนําน้ํารอนมาลวกไกและถอนขนเสร็จ ไมมีน้ําเย็น
จึงสาบน้ําเย็นขึ้นเพื่อลางไก ที่ถอนขนแลว ดวยเหตุนี้เองจึงเกิดมีบอน้ํารอนและบอน้ําเย็นขึ้น บริเวณใจกลาง
บึงสาบนั้น หรืออีกขอสันนิษฐานหนึ่งกลาววา พระองคคงสาบน้ํารอน น้ําเย็น เพื่อทําความสะอาดไกหรือที่
เรียกวาใหน้ําไก แลวพระองคก็ไดเสด็จดําเนินตอไปยังเมืองอื่น บริเวณดังกลาวจึงกลายเปน “บอน้ํารอนบึง
สาบ” เขาไกเขี่ย
ที่อยู : บอน้ําพุรอนพระรวง หมูที่/หมูบาน 3 ตําบล ลานดอกไม อําเภอ เมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร
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น้ําตกคลองลาน
รายละเอียด
ตั้งอยูในทองที่อําเภอคลองลาน และอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ปาคลองลานอัน
สมบูรณแหลงสุดทายของจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวยภูเขาสูงชันสลับซับซอน เปนปาตนน้ําลําธาร ตน
กําเนิดของน้ําหลายสาย เชน คลองขลุง คลองสวนหมาก ซึ่งไหลรวมกันลงสูแมน้ําปงและเปนตนน้ํา น้ําตก
คลองลานไหลลงสูคลองขลุง เนื้อที่ประมาณ 187,500 ไร ไดประกาศจัดตั้งใหเปน "อุทยานแหงชาติคลอง
ลาน" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2525
ที่อยู : อุทยานแหงชาติคลองลาน ตําบล คลองลานพัฒนาอําเภอ คลองลานจังหวัด กําแพงเพชร
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เกาะเสือ
รายละเอียด
สถานที่ทองเที่ยวเกาะเสือ ตั้ง อยูที่บานเกาะตําแย-เกาะเสือ หมูที่ 5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร อยูหางจาก
ถนนพหลโยธินเพียง 200 เมตรเทานั้น ติดกับจ.ตาก มีเรื่องเลาเกี่ยวกับเกาะเสือวา เดิมเกาะนี้ มีเสือมาอาศัย
อยู บางทานวาเปนชุมโจร การเดินทางตองอาศัยเรือเปนยานพาหนะ ปจจุบันมีการสรางกระเชาเพื่อขามไป
ยังเกาะ เกาะเสือมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก ปจจุบันมีการพัฒนาเกาะเสือ ใหเปนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ของจังหวัดกําแพงเพชร เกาะเสือมีอายุ ยืนยาวมาไมนอยกวา 300 – 400 ป จากสภาพโดยทั่วไป
พบตนยางขนาดใหญมากเกือบ 200 ตน ซึ่งเดิมมีมากกวา 400 กวาตน มีโครงการ กอสรางกระเชาไฟฟาขาม
ลําน้ําปง แหงที่ 2 ของไทย ระยะทาง 300 เมตร จํานวน 32 กระเชา 64 ที่นั่ง พรอมอาคารควบคุม โดย
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) กําแพงเพชร มีการปรับปรุงในสวนของภูมิทัศนตางๆ รองรับกิจกรรม
อันหลากหลาย ทั้งดานที่พักแบบรีสอรท หรือกางเต็นท การลองแกง พายเรือ การนําเรือหาปลาของชาวบาน
มาใหบริการนักทองเที่ยวกวา 30 ลํา การพัฒนาแหลงทองเที่ยวบนเกาะเสือที่มีตนไมขนาดใหญ ตนยาง อายุ
กวารอยปจํานวนหลายตน เปนที่อาศัยของฝูงนกกะลิง เปนตน
ที่อยู : เกาะเสือ หมูที่/หมูบาน 5/บานเกาะตําแย ตําบล โกสัมพีอําเภอ โกสัมพีนครจังหวัด กําแพงเพชร
พระบรมธาตุ
รายละเอียด
จัดขึ้นระหวางวันขึ้น 14 ค่ํา ถึง วันแรม 3ค่ํา เดือน 3ของทุกป เพื่อเปดโอกาสใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหว
บูชาพระบรมสารีริกธาตุอยางทั่วถึงเปนประเพณีที่มีมาชานาน ซึ่งชาวบานเชื่อวาหากไดกราบไหวและปด
ทองพระบรมธาตุจะอยูเย็นเปนสุขและเปนมงคลแกชีวิต อยางนอยจะตองใหไหวพระบรมธาตุปละ 1 ครั้ง
ปจจุบันทางจังหวัดไดจัดขบวนพยุหะยาตราของพระยาลิไทมานบพระบรมธาตุ เปนการยอนตํานานการนบ
พระของพระยาลิไทที่มีมาแตครั้งกรุงสุโขทัยดวย ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ของทุกป ในระหวางวันงานจะมี
การทําบุญเลี้ยงพระตอนเชา สมาทานศีล และตอนเพล มีพระธรรมเทศนา 3ธรรมาศน1 กัณฑ ในตอน
กลางวัน เย็นมีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา และมีมหรสพโภชนในตอนกลางคืน ในแตละวันจะมี
ชาวบานนครชุมและชาวบานจากทองถิ่นอื่นมาไหวพระบรมธาตุ มีการปดทองและวางดอกไมธูปเทียนทอง
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ทางวัดจะจัดดอกไมธูปเทียนทองไวจําหนายหารายไดเขาวัด และมีการตั้งตูรับบริจาคทรัพย เพื่อนําไป
ปฏิสังขพระบรมธาตุและทํานุบํารุงวัด
ที่อยู : วัดพระบรมธาตุ หมูที่/หมูบาน นครชุม ตําบล นครชุมอําเภอ เมืองกําแพงเพชรจังหวัด กําแพงเพชร
รายละเอียดการเขาถึงขอมูล
ตลาดกลวยไข
รายละเอียด
กลวยไขกําแพงเพชร มีลักษณะที่โดดเดนในเรื่องของรูปรางที่สวยงาม ผิวที่นวลเนียน และมีความหอม
รสชาติหวานกลมกลอมเปนลักษณะเฉพาะของกลวยไขที่นี่เลยทีเดียว และเปนสินคาสงออกไปยังประเทศ
อื่นอีกดวย
ที่อยู : ตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 สายกําแพงเพชร - นครสวรรค ตรงกิโลเมตรที่ 343
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ศูนยแปรรูปผลผลิตการเกษตรบานบอสามแสน
รายละเอียด
จัดจําหนายและผลิตสินคา แปรรูป ผลผลิตการเกษตรหลายชนิด ที่ขึ้นชื่อที่สุดไดแก กระยาสารท ขาวแตน
นางเล็ด ขนมดอกจอก มันรังนก ซึ่งปนสินคาที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัด กําแพงเพชร มีความเปน
เอกลักษณ ดานรูปแบบไทย ๆ รสชาติอรอย บรรจุในผลิตภัณฑที่สะอาด
ที่อยู : ถนนสายกําพงเพชร – พรานกระตาย หมู 6 บานบอสามแสน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
เมี่ยงชากังราว
รายละเอียด
เมี่ยง หรือเมี่ยงชากังราวชาวจังหวัดกําแพงเพชรมีวัฒนธรรมในการอมเมี่ยง หรือกินเมี่ยง มาตั้งแตสมัย
โบราณ เพราะใบเมี่ยงจะมีคาเฟอินเล็กนอย โดยสวนมากมักจะพบในงานศพ ซึ่งชาวกําแพงเพชรจะตอนรับ
ผูที่มารวมงานดวยเมี่ยงเพื่อใหแขกไดอมเมี่ยงไปพลาง ๆ กอน
ที่อยู : รานเมี่ยงชากังราว(เจมวย) ขางวัดบาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร
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ศูนยวัฒนธรรมชาวเขา
รายละเอียด
ตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขาเผาตาง ๆ อันไดแก เผามง เยา ลีซอ มูเซอ และกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัย
อยูในเขตอําเภอคลองลานและอําเภอขลุง มีรายไดและยกระดับชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น ตลอดจนเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวสูแหลง ทองเที่ยวในเขตอําเภอคลองลาน โดยนําสินคาของที่ระลึก และผลิตภัณฑของ
แตละเผามาจําหนาย เชน เสื้อผาเครื่องแตงกายของชาวเขา เครื่องประดับประเภทตางๆ ที่ทําจากเงิน
ที่อยู : ตั้งอยูหมูบานบานคลองลาน ตําบลคลองลานพัฒนา บริเวณปากทางเขาอุทยานแหงชาติน้ําตกคลอง
ลาน หางจากตัวจังหวัดกําแพงเพชร 55 กม.
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บานหาง ร.5
รายละเอียด
บานหาง ร.5 จ.กําแพงเพชร หรือ บานพะโป เปนอาคารไม 2 ชั้น สรางดวยไมสักทั้งหลัง รูปแบบไทยผสม
ตะวันตก ประดับดวยไมฉลุลายอยางประณีต เปนบานของ พะโป คหบดีชาวพมา ซึ่งมีอาชีพคาไมที่บริเวณ
ปากคลองสวนหมาก เมืองนครชุม ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยไดซื้อบานมาจากพระยาราม ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเสด็จประพาสตน เมืองกําแพงเพชร เมื่อป พ.ศ. 2449 ไดเสด็จเยือนบานพะโป จน
เปนที่มาของชื่อ บานหาง ร.5
ที่อยู : ถนนทางหลวง 1078 ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
บานปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2)
รายละเอียด
ประกอบดวยชนเผาที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตางจากคนพื้นราบ มีพื้นที่การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ โดยชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดบานพักแบบโฮมสเตย เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิต
ความเปนอยูของหมูบานชาวเขา การแสดงของชาวเขาเผามูเซอ และมีจัดนําเที่ยวแบบทัวรปา - See more at:
http://www.thaitravels.net/17038#sthash.Xr5juAvQ.dpuf
ที่อยู : หมู 11 ตําบลปางมะคา
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สิริจิตอุทยาน
รายละเอียด
เปนสวนสาธารณะเอนกประสงคริมฝงแมน้ําปง มีเนื้อที่ 170 ไร ประกอบดวยสนามเด็กเลน สวนสุขภาพ
ศาลาพักผอน สวนไมดอกไมประดับปลูก และลานอนุรักษวัฒนธรรมไทย ซึ่งสรางเปนเรือนไทย มีการ
แสดงวิถีชีวิตความเปนอยูแบบไทยประจําทองถิ่นที่ลานเวทีกลางแจง และมีการจําหนายสินคาโครงการ
"หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอีกดวย
ที่อยู : ต.ในเมือง อ. เมืองจ. กําแพงเพชร 62000
ประเพณีนบพระเลนเพลง
รายละเอียด
เปนประเพณีที่สืบทอดมาจากสุโขทัย ซึ่งไดกลาวถึงวา ในสมัยพญาลิไทไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก
ลังกามาบรรจุไวที่องคพระเจดีย วัดพระบรมธาตุ ตําบลนครชุม ดังนั้นจึงไดมีการจัดขบวนของเจาผูครอง
นครไปนมัสการพระบรมธาตุ
ที่อยู : หนาที่วาการอําเภอเมือง และอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
ประเพณีงานสารทไทย กลวยไขเมืองกําแพงเพชร
รายละเอียด
ประเพณีนี้จัดขึ้นในชวงเวลาวันสารทเดือนสิบ ประมาณปลายเดือนกันยายนถึงตนเดือนตุลาคม อันสืบ
เนื่องมาจากเทศกาลทําบุญสารทซึ่งเปนการทําบุญเพื่อเนนสิริมงคลแกขาวในนาเปนการเก็บเกี่ยวพืชผลครั้ง
แรก “กระยาสารท” แปลวา “อาหารที่ทําในฤดูสารท” เนื่องจากกําแพงเพชรอุดมสมบูรณไปดวยพืชผลทาง
การเกษตรและผลผลิตที่สําคัญที่สุดไดแกกลวยไขและไดมีการนําเอากลวยไขไปรับประทานกับกระยาสารท
อันเปนการเพิ่มรสชาติหวานอรอยกลมกลอมยิ่ง
ที่อยู : สนามหนาเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร
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งานแขงขันเรือยาวประเพณีลําน้ําปง จังหวัดกําแพงเพชร ชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รายละเอียด
จังหวัดกําแพงเพชรมีแมน้ําปงไหลผานยาวถึง 104 กิโลเมตร เริ่มตั้งแตอําเภอโกสัมพีนคร ถึงอําเภอขาณุวร
ลักษบุรี เปนสายน้ําแหงประวัติศาสตรที่มีเรื่องราวอันกอใหเกิดความเปนเอกลักษณทั้งดานศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนทั้งสองฝากฝงของแมน้ําปง
ที่อยู : ณบริเวณทาน้ําหนาลานอนุรักษวัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานตําบลในเมืองอําเภอเมืองกําแพงเพชร
เมืองไตรตรึงส
รายละเอียด
เปนชุมชนโบราณแหงหนึ่งในพื้นที่ลุมแมน้ําปงตอนลางในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งไดมีการเลือกทําเล ที่
อยูอาศัยบริเวณริมแมน้ํา หลักฐานตางๆ ที่คนพบทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทําใหทราบวาพื้นที่นี้มี
ผูคนอยูอาศัยมาแลวตั้งแตสมัยทวารวดีและมีพัฒนาการตอมาจนถึงสมัยอยุธยา โดยมีบทบาทในการเปน
ชุมชนที่ตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมสมัยโบราณ เปนจุดเชื่อมตอระหวางหัวเมืองทางภาคเหนือซึ่งก็คือ
ดินแดนลานนาและแควนสุโขทัยกับบานเมืองโบราณในที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา
ที่อยู : ตําบลไตรตรึงษอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62160
สระมน
รายละเอียด
หรือบริเวณวังโบราณ ทางดานเหนือวัดพระแกวจะมีกําแพงดินสี่เหลี่ยมอยูเกือบติดกําแพงเมืองดานเหนือ
ภายในกําแพงมีคูลอมทั้ง 3 ดาน ตรงกลางขุดสระมน เปนที่เขาใจวา บริเวณสระมนนี้เปนวัง สวนปราสาท
ราชฐานไมมีเหลืออยูเลย เมื่อขุดลอกสระแลวตกแตงบริเวณ พบฐานศิลาแลงบางตอน และไดพบกระเบื้อง
มุงหลังคาตกหลนอยูทั่วไป
ที่อยู : สระมน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
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เหมืองหินออนพรานกระตาย
รายละเอียด
มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วประเทศ ดังมีเรื่องที่ควรกลาวถึงที่วา จังหวัดกําแพงเพชร เปนจังหวัดหนึ่งที่สามารถ
ผลิต หินออนเพื่อการกอสราง และประดิษฐเปนสิ่งของตางๆ ไดอยางมากมาย หินออนที่ผลิตที่อําเภอพราน
กระตายจังหวัดกําแพงเพชร จัดเปนหินออนคุณภาพดี สีสันสวยงาม อยูที่อําเภอพรานกระตาย บริเวณทิวเขา
สวางอารมณ เขาเขียว และเขาโทน ในทางธรณีวิทยา จัดวาหินออนที่เขาสวางอารมณ มีอายุประมาณ 300–
400 ลานป เปนหินปูนที่ตกผลึกใหมอาจเรียกวา หินออนในแงการคา
ที่อยู : หมูที่ ๙ บานเขาสวาง ตําบลพรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย
วัดปามืด
รายละเอียด
โบราณสถานภายในวัดปามืดมีเจดียกลมแบบลังกา ดานหนาเปนฐานเจดียทราย 4 - 5 แหง มีกําแพงลอมรอบ
ตอจากกําแพงดานหนาเปนโบราณสถานอีกหมูหนึ่ง มีฐานเจดียและฐานวิหารและเจดียรอบอีก 7 ฐานมี
กําแพงรอบเชนเดียวกัน
ที่อยู : อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ตลาดยอนยุคนครชุม
รายละเอียด
เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกหนึ่งแหงที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสถึงวัฒนธรรมทองถิ่นและอาหารพื้นบาน ชมวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน อาคารบานเรือนโบราณโบราณ ซึ่งทั้งหมดเหลานี้ลวนแลวแตเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม และเหมาะแกการเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่สรางชื่อเสียงใหจังหวัด
กําแพงเพชรทางหนึ่ง
ที่อยู : เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
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วัดพระแกว
รายละเอียด
กําแพงวัดเปนศิลาแลงกลมทั้งทอนสูงประมาณเมตรเศษ สิ่งกอสรางภายในใชศิลาแลงเปนสวนใหญ ตรง
กลางของวัดมีพระเจดียกลมแบบลังกาองคใหญเปนประธาน ฐานสี่เหลี่ยม ที่ฐานทําเปนซุมคูหาโดยรอบมี
สิงหยืนอยูในคูหาแตชํารุดหมด วัดพระแกวนี้หลังจากขุดแตงแลวปรากฏวา พบฐานเจดียแบบตาง ๆ กัน
รวม 35 ฐาน วิหารใหญและเล็ก 8 วิหาร ฐานโบสถ 3 แหง ซึ่งแสดงวาเปนวัดใหญ และสําคัญมากมากอน
ปจจุบันงานนบพระเลนเพลง และงานวันสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงเพชร ก็จัดใหมีขึ้นในบริเวณวัดพระ
แกวแหงนี้
ที่อยู : อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
วัดอาวาสใหญ
รายละเอียด
เปนวัดที่กอสรางใหญโต มีเจดียและวิหารมาก กําแพงวัดเปนศิลาแลง กลางวัดมีฐานพระเจดียแปดเหลี่ยม
ใหญกวางดานละ 16 เมตร ดานหนาวัดอาวาสใหญ ริมถนนมีบอสี่เหลี่ยมใหญขุดลงไปในพื้นศิลาแลงกวาง
9 เมตร ยาว 17 เมตร ลึก 7-8 เมตร เรียกวา "บอสามแสน" และตรงดานหนาเจดียประธานดานทิศเหนือ มีบอ
ศิลาแลงขนาดใหญเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีฐานวิหารทั้งใหญและเล็กรวม 10 วิหาร ฐานเจดียรวม 9 ฐาน
ที่อยู : อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร
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วัดปาเขาเขียว (หลวงพอถัง)
รายละเอียด
เปนวัดที่มีชื่อเสียงโดงดังในดานความเชื่อและศรัทราของประชาชนในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัด
ใกลเคียง โดยมีเจาอาวาสชื่อ พระครูสังฆรักษ ปญญาสีลโชโต (ธ) หรือเปนที่รูจักกันดีในชื่อ "หลวงพอถัง"
ชาวบานมีความเชื่อวาทานเจาอาวาสมีความสามารถพิเศษในการลงยันต และเสกคาถาอาคมลงบนถังตวง
ขาวสาร หากใครนําไปบูชาแลวจะทํามาคาขายดี
ที่อยู : หมูที่ 10 บานปางใหมพัฒนา ตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง
ศาลพระอิศวร
รายละเอียด
มีฐานกอดวยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผายกพื้นสูง 1.50 เมตร บนฐานชุกชีมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ที่จําลอง
ขึ้น เทวรูปพระอิศวรองคเดิมปจจุบันตั้งอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร เทวรูปองคเดิมนี้ในสมัย
รัชกาลที่ 5 นักทองเที่ยวชาวเยอรมันไดลักลอบตัดพระเศียรและพระหัตถ สงลงเรือมายังกรุงเทพฯ จึงโปรด
เกลาฯ ใหขอพระเศียรและพระหัตถคืน และทรงประทานพระอิศวรจําลองใหแทน ซึ่งปจจุบันตั้งแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑกรุงเบอรลิน
ที่อยู : ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000
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พิพิธภัณฑทองถิ่นวัดปราสาท
รายละเอียด
เก็บรวบรวมพระพุทธรูปปางตางๆ สมัยสุโขทัย อยุธยา และเครื่องสังคโลกจําพวก ถวย ชาม เปนจํานวนมาก
นอกจากนี้ยังมีอาคารสําหรับเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของชาว
กําแพงเพชรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแก เครื่องมือหาปลา เครื่องจักสาน ตํารายาสมุนไพรไทย ฯลฯ
ที่อยู : หมู 2 บานโคนใต ตําบลคณฑี
หอไตรวัดคูยาง
รายละเอียด
เปนสถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร หอไตรนี้สรางไวกลางน้ําและมีใตถุนสูงเพื่อปองกันปลวกแมลงสาบ
และหนู เขาไปกัดทําลายพระไตรปฎก หนังสือ และคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
ที่อยู : ถนนวิจิตร เขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
พิพิธภัณสถาน เฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
สรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป สรางดวยไมสักเปนเรือนไทยหมูแบบเรือนไทยภาคกลาง
ที่อยู : เลขที่ 104/5 ถนนปนดําริห อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000
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พระพุทธชินราช
รายละเอียด
พระพุทธชินราชประดิษฐอยูที่วัดพระศรีรัตรมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สรางขึ้นใน พ.ศ. 1900
ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทแหงกรุงสุโขทัย ปางมารวิชัยหนาตักกวาง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว เศียรสูง 7 ศอก
หลอดวยทองสัมฤทธิ์ เปนพระพุทธชินราชที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยพระเกศาสูง 15 นิ้ว
ที่อยู : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด พิษณุโลก
พระอัฏฐารส
รายละเอียด
พระวิหารหลวงหรือพระวิหารเกาหอง ประดิษฐานพระอัฎฐารสเปนพระพุทธรูปปางหามญาต สูง 18 ศอก
ปจจุบันมีเสากลมศิลาแลงเหลืออยู 8-9 ตน มีเสารวม 2 แถว ขุดแตงเห็นโครงสรางพระวิหาร
ที่อยู : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด พิษณุโลก
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รายละเอียด
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองคดํา พระราชสมภพ ณ เมืองพิษณุโลก เมื่อปเถาะ พุทธศักราช 2098
พระองคเปนพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิ์กษัตริยราชธิดาในสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ์และสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ดังนั้นพระองคจึงมีพระญาติทั้งพระราชวงศพระรวงแหงกรุงสุโขทัย
ทางพระราชบิดา และราชวงศอยุธยาทางพระราชมรดา พระองคทรงมีพระพี่นางพระนามวา พระสุวรรณเทวี
หรือพระสุพรรณกัลยา และพระนองยาเธอพระนามวา สมเด็จพระเอกาทศรฐ
ที่อยู : พระราชวังจันทน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ถนน พุทธบูชา ตําบล ในเมืองอําเภอ เมืองพิษณุโลกจังหวัด
พิษณุโลก
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พระราชวังจันทน
รายละเอียด
พระราชวังจันทน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของแมน้ํานาน เปนพระราชวังที่พระมหากษัตริยโปรดใหสรางขึ้น
เพื่อใชเปนที่ประทับ ตลอดจนเปนที่พักของเจาเมืองพิษณุโลกทุกพระองคที่ไดเสด็จหรือมาประทับหรือ
ครองเมืองพิษณุโลก นอกจากนี้พระราชวังจันทน ยังเปนสถานที่พระราชสมภพของพระสุพรรณกัลยา
สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งเปนมหาวีระสตรีและมหาวีรกษัตริยที่ยิ่งใหญของไทย
ที่อยู : พระราชวังจันทน ตําบล ในเมืองอําเภอ เมืองพิษณุโลกจังหวัด พิษณุโลก
กวยเตี๋ยวหอยขา ริมนาน
รายละเอียด
โดยพี่แดง เจาของรานกวยเตี๋ยวหอยขา ริมนาน เปนคนคิดคนสูตรกวยเตี๋ยว รวมทั้งเมนูอื่นๆ ของราน อีกทั้ง
ยังออกแนวคิดในการตกแตงราน และพัฒนาปรับปรุงรานใหมีคุณภาพอยูเสมอ มีโตะนั่งประมาณ 26 โตะ
รอบๆ รานจัดเตรียมไวเปนระเบียงไม แลวเปดโลงตรงกลาง สําหรับนั่งหอยขา
ที่อยู : 5/4 ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง
รานกาแฟไมโอค
รายละเอียด
เปนรานกาแฟเล็ก ๆ มีโตะไวคอยบริการทั้งหมด 20 โตะ ลักษณะการตกแตงราน จะเปนเรือนไมทรงไทย
ประยุกต การตกแตงแบบสไตลลานนา จุดเดนของรานกาแฟไมโอคอยูที่การใหบริการ รสชาติที่อรอย และ
เนนความสะอาด
ที่อยู : ถนนสิงหวัฒน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
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เขาสมอแครง
รายละเอียด
เปนชุมชนโบราณตั้งแตสมัยพุทธกาล สวนใหญเปนซากวัดราง คงเหลือแควัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง
หรือวัดราชคีรีหิรัญยาราม เปนวัดรางมาจนถึงป พ.ศ. 2483 จึงมีพระสงฆมาจําพรรษาอยู วัดนี้เปนที่
ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร พระบรมมหาโพธิสัตวพระแมกวนอิมหยกขาวที่ใหญที่สุดในโลก ความสูง 3
เมตร 5 เซนติเมตร น้ําหนัก 3 ตัน นํามาจากเมืองหังโจว พระครูใบฎีกาวีรศักดิ์เปนผูอัญเชิญมาจากเมือง
หังโจวมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2535
ที่อยู : ต.วังทอง อ.วังทอง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พิษณุโลก)
รายละเอียด
ชาวบานสวนใหญมักเรียกขานกันวา วัดใหญ หรือวัดพระศรี กันจนติดปาก แมนพระประธานองคใหญที่
ประดิษฐานในวิหารคือ พระพุทธชินราช สรางขึ้นพรอมกับการสรางเมืองเมื่อป พ.ศ.1900 ภายในวัดสิ่ง
โบราณสถานโบราณวัตถุล้ําคามากมาย
ที่อยู : ตั้งอยูที่ถนนพุทธบูชา ตําบลในเมือง
อุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ
รายละเอียด
มีเนื้อที่ 339,375 ไร ประกาศเปนอุทยานแหงชาติเมื่อวันที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 สภาพพื้นที่ทั่วไปเปน
เทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ น้ําตกชาติตระการ หรือ น้ําตกปากรอง
ที่อยู : มีพื้นที่ครอบคลุมอยูในทองที่ อ.ชาติตระการ และ อ.นครไทย
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ลองแกงลําน้ําเข็ก
รายละเอียด
ลําน้ําเข็ก มีตนกําเนิดจากเทือกเขาจังหวัดเพชรบูรณครับ ไหลผานมาทางทุงแสลงหลวง เริ่มตนมาเปนน้ําตก
แกงโสภากอน จากนั้นก็ไหลเคียงคูกับถนนสายพิษณุโลก-หลมสัก ผานทางดานใตของอําเภอนครไทย ไหล
มาทางอําเภอวังทอง เรียกชื่อใหมวาแมน้ําวังทาง
ที่อยู : จ.พิษณุโลก
พิษณุโลกไนทบาซาร
รายละเอียด
เปนอาคารตกแตงงดงาม ขนานแนวริมตลิ่ง ประกอบดวยรานจําหนายสินคาของที่ระลึก และรานอาหาร
มากมาย นับเปนแหลงทองเที่ยวยามค่ําคืนแหงหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู : ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
รายละเอียด
ตัวศาลเปนศาลาทรงไทยโบราณตรีมุข พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดเทาองคจริง ประทับนั่ง
พระหัตถทรงพระสุวรรณภิงคารหลั่งน้ําในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง สรางโดยกรม
ศิลปากร เสร็จเมื่อป พ.ศ. 2404 มีการจัดงานสักการะพระบรมรูปในวันที่ 25 มกราคมของทุกป
ที่อยู : ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
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น้ําตกวังนกแอนหรือสวนรุกชาติสกุโณทยาน
รายละเอียด
เปนน้ําตกขนาดเล็กในลําธารวังทอง อันมีตนกําเนิดมาจากลําน้ําเข็ก บริเวณทั่วไปรมรื่นดวยพรรณไมตาง ๆ
มีปายชื่อตนไมกํากับไว ดานทิศตะวันตกมีพลับพลาสรางขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ คราวเสด็จประพาสภาคเหนือ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2501 ดานทิศ
ตะวันออกมีศาลาริมน้ํา ใชเปนที่ประทับทอดพระเนตรทิวทัศนสองฝงลําน้ําวังทอง กอนถึงตัวน้ําตก 500
เมตรมีปายบอกทางเลี้ยวขวาไปยังแกงไทร ซึ่งเปนแกงหินคั่นกลางลําน้ําเปนขั้นๆ เหมาะแกการพักผอน
หยอนใจ
ที่อยู : ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง
พิพิธภัณฑพื้นบานจาสิบเอก ดร.ทวี
รายละเอียด
พิพิธภัณฑพื้นบานจาสิบเอก ดร.ทวีพิมพ บูรณเขตต เปนที่เก็บ รวบรวม ศิลปะพื้นบาน ตั้งแตชิ้นเล็ก จนถึง
ชิ้นใหญ เชน เครื่องจักรสาน เครื่องปนดินเผา เครื่องใชในครัวโบราณ
ที่อยู : ถนนวิสุทธิกษัตริย อําเภอเมือง
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ทุงโนนสน
รายละเอียด
ถูกยกใหเปน 1 ใน 10 ทุงดอกไมที่สวยที่สุดของไทย ซึ่งทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)
สํานักงานพิษณุโลก กับอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงไดรวมกันผลักดันใหเปนแหลงทองเที่ยวเรียนรูศึกษา
ธรรมชาติตามแนวคิดเที่ยวหัวใจใหม เมืองไทยยั่งยืน ตั้งอยูใจกลาง อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง บนความ
สูง 700 ม. เปนที่ราบทุงหญาสลับปาสนเขา ชวงปลายฝนตนหนาว หรือชวงเดือน ต.ค.-พ.ย. ของทุกป เปน
ชวงที่ปาไมจะมีความอุดมสมบูรณมากที่สุดและมีการสะสมตะกอนดินที่เปนปุยอินทรีย ทําใหมีดอกไม
ประเภทดอกไมดินบานสะพรั่งเต็มทั้งบนลานทุงโนนสนและตามลานหิน
ที่อยู : อําเภอวังทอง - อําเภอเนินมะปราง - อําเภอนครไทย จ.พิษณุโลก
เขตหามลาสัตวปาถ้ําผาทาพล
รายละเอียด
เนื้อที่ 1,775 ไร พื้นที่บริเวณนี้เปนภูเขาหินปูน ยอดสูงสุด 236 เมตร มีหนาผาสูงชันเวาแหวง อันเกิดจากการ
กัดเซาะของน้ําฝนนับหลายลานป เกิดเปนถ้ําตาง ๆ มากมายทั่วบริเวณ ไดแก ถ้ํานเรศวร ถ้ําเรือ ที่มีหินงอก
หินยอยสวยงาม ถ้ําลอด ซึ่งสามารถเดินทะลุไปยังอีกดานหนึ่งของภูเขาได นอกจากนี้ยังพบซากดึกดําบรรพ
ของหอยและปะการัง เนื่องจากบริเวณนี้เคยเปนทองทะเลมากอน และยังมีภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรรูป
มือคนบนเพิงผาหิน และอักษรญี่ปุนโบราณสลักบนกอนหิน พรรณไมและรองรอยสัตวปาตาง ๆ ที่มักพบ
ระหวางทางเดินเทาศึกษาธรรมชาติ เหมาะแกการทัศนศึกษาเชิงนิเวศ
ที่อยู : อําเภอเนินมะปราง
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ถ้ําเขาบานมุง
รายละเอียด
มีภูเขาสูงชันหลายลูก ประกอบดวยภูเขาผาแดงสะดุดตา มีถ้ําประกอบดวยหินงอก หินยอย เปนหลืบ ลึกลับ
ซับซอน เรียกถ้ํานี้วา "ถ้ําดาวถ้ําเดือน"
ที่อยู : อําเภอเนินมะปราง
น้ําตกแกงซอง
รายละเอียด
มีการวางตัวของแกงหินขนาดใหญขวางกลางทางไหลของลําน้ําเข็ก มีความกวางโดยประมาณ 150 เมตร สูง
ราว ๆ 10 เมตร ตัวน้ําตกไหลผานแกงและโขดหินนอยใหญซึ่งเรียงตัวสะเปะสะปะเกิดเปนความ
สลับซับซอนที่สวยงาม
ที่อยู : บานแกงซอง อ.วังทอง
น้ําตกปอย
รายละเอียด
โดยตํานานเริ่มตนขึ้นจากการที่นายพรานตามลากวางทองผานเขตพื้นที่ตาง ๆ ของ อ.วังทองมาเรื่อย ๆ
ในขณะที่มาถึงน้ําตกแหงหนึ่งก็ไดเกิดมีฝนตกปรอย ๆขึ้นทําใหมีการตั้งชื่อน้ําตกแหงนี้วา “น้ําตกปอย”
ที่อยู : อ.วังทอง
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ประเพณีปกธงนครไทย
รายละเอียด
เปนประเพณีเอกลักษณของชาวนครไทย ซึ่งจัดขึ้นในชวง วันขึ้น 13-15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกป เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว และเพื่ออนุรักษ สืบสานประเพณีที่สําคัญของชาวนครไทย อันเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง
วีรกรรมของพอขุนบางกลางหาว ที่ไดรับชัยชนะจากการสูรบกับศัตรู จึงนําผาคาดเอวของทานผูกปลายไม
ปกที่ยอดเขาชางลวงแสดงถึงชัยชนะ โดยชาวนครไทยมีความเชื่อวา ถาปใดไมมีการนําธงขึ้นไปปกไวบน
ยอดเขาชางลวงจะเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุเภทภัยตางๆ แกชาวบาน
ที่อยู : อําเภอนครไทย
กลวยตากอบน้ําผึ้ง
รายละเอียด
สินคา OTOP หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ที่อยู : แมบานเกษตรกรบานเกาะคู 137 หมูที่ 3 ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม
น้ําตกภูสอยดาว
รายละเอียด
น้ําตกแหงนี้มีทั้งหมด 5 ชั้น เปนเสนทางที่ตองเดินเทาขึ้นไปลานปาสน
ที่อยู : อยูริมเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1268 ใกลกับที่ทําการอุทยานแหงชาติภูสอยดาว
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วัดราชบูรณะ
รายละเอียด
เชื่อวาสรางขึ้นมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ในสมัยเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ ,วัดพระพุทธชินราช)
และไดรับการบูรณะตอกันมาเรื่อย ๆ จนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดใชชื่อวัดเปน “วัดราช
บูรณะ” จนมาถึงปจจุบัน ดวยเหตุที่เปนวัดที่มีอายุยาวนานจึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่นาสนใจ
มากมายหลายอยาง
ที่อยู : อําเภอเมือง ตั้งอยูริมแมน้ํานานฝงตะวันออก ทางใตของวัดพระศรีมหาธาตุ
วัดนางพญา
รายละเอียด
มีลักษณะสถาปตยกรรมสมัยเดียวกับวัดราชบูรณะ ตางกันที่วัดนางพญาไมมีพระอุโบสถมีแตวิหาร วัดนี้มี
ชื่อเสียงในดานพระเครื่อง เรียกวา พระนางพญา ซึ่งเลาลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ ปจจุบันหาไดยากมาก มีก็แต
ที่ไดสรางจําลองขึ้น
ที่อยู : อําเภอเมือง ตั้งอยูบริเวณเดียวกับวัดราชบูรณะ ถัดไปทางทิศตะวันออก
วัดจุฬามณี
รายละเอียด
เปนวัดที่เกาแกที่สุดของจังหวัด เคยเปนที่ตั้งของเมืองพิษณุโลกเดิม มีโบราณสถานสําคัญ คือ มณฑปพระ
พุทธ บาทจําลองและศิลาจารึก ซึ่งสมเด็จพระนารายณ มหาราช ไดโปรดสรางขึ้น
ที่อยู : ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง
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ขาวแคบ
รายละเอียด
ขาวแคบนั้นเรียกตามลักษณะของปากหมอที่ทําขาวแคบตอนไลแปงซึ่งมีลักษณะแคบ ลักษณะของทาง ทุง
ยั้งเปนขาวแคบงา” รสชาติออกเค็ม มีสวนผสมแคแปง เกลือ และงาดําเทานั้น เวลาจะรับประทาน ขาวแคบ
จะนําไปปงไฟขาวแคบเปนทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของชาวลานนาที่ทําจากแปงนึ่งเปน แผนบาง ๆ
แลวนําไปผึ่งแดดใหแหง เมื่อแหงดีแลวก็จะนําไปรับประทานดวยการปงหรือทอด
ที่อยู : บานพระแทน เลขที่ 116 หมูที่/หมูบาน 6 ซอย - ถนน - ตําบล ทุงยั้งอําเภอ ลับแลจังหวัด อุตรดิตถ
วนอุทยานภูสอยดาว
รายละเอียด
ประกาศจัดตั้งเปนวนอุทยานเมื่อป พ.ศ. 2534 มีเนื้อที่ประมาณ 48,962.5 ไร ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูง
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว บริเวณที่สูงที่สุดคือ ยอดภูสอยดาว สูงถึง 2,102 เมตร จากระดับน้ําทะเล ดังนั้น
บริเวณนี้จึงถูกปกคลุมดวยหมอกตลอดทั้งป สภาพพื้นที่ยังมีปาไมสมบูรณ สวนใหญจะเปนปาเต็งรัง ปาสน
เขา ปาดงดิบชื้น และปาเบญจพรรณ
ที่อยู : ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และอ.น้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ
น้ําพริกพื้นบาน
รายละเอียด
น้ําพริกพื้นบาน เปนภูมิปญญาทองถิ่น เปนการดัดแปลงสูตรจากน้ําพริกพื้นถิ่น เชน ตะไคร มะกูด มะขาม
นํามาประยุกตใชในการแปรรูปทําผลิตภัณฑน้ําพริกเพื่อจําหนาย โดยมี น้ําพริกปลาอินทรียสมุนไพร
น้ําพริกนรกหมูหยอง น้ําพริกคั่วกุง น้ําพริกปลายาง น้ําพริกเผา น้ําพริกแมงดา และน้ําจิ้มสุกี้
ที่อยู : เลขที่ ๙๒หมูที่/หมูบาน ๗ ตําบล ปาคายอําเภอ ทองแสนขันจังหวัด อุตรดิตถ
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แกงเขียวหวานทุเรียน
รายละเอียด
ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว "แกงเขียวหวานทุเรียน" มีลักษณะพิเศษ คือ ใชทุเรียนหมอนทองดิบที่ใกลจะ
สุกโดยใชแทนมะเขือเปราะ ซึ่งเปนสวนผสมของแกงเขียวหวาน จะมีใหรับทานไดเฉพาะชวงฤดูกาลที่
ทุเรียนออกผลผลิตเทานั้น ซึ่งมารับประทานไดที่ "รานมอนลับแล" อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
ที่อยู : อําเภอ ลับแลจังหวัด อุตรดิตถ
ซิ่นกาฝากแดง
รายละเอียด
ซิ่นกาฝากแดง คือ ผาซิ่นที่ทอดวยดายยอมสีแดงเปนสีหลักของตัวผาทอ เปนผาซิ่นยุดแรกๆที่นิยมใชสีแดง
เปนสีหลักในการทอผา
ที่อยู : ตําบล ศรีพนมมาศอําเภอ ลับแลจังหวัด อุตรดิตถรหัสไปรษณีย 53130
ผาทอตําบลบานเสี้ยว “ผาขาวมา”
รายละเอียด
ผาทอตําบลบานเสี้ยว “ผาขาวมา”เปนผาทอพื้นบานใชนุงหมสําหรับผูชาย ใชในชีวิตประจําวัน มีลักษณะ
การทอเปนผืนขนาด หนากวาง ๔๐ ซม. มีลวดลายเปนตาสี่เหลี่ยม ทอสลับสี เปนลักษณะสีที่ตัดกัน ทอดวย
เสนดาย หรือ ฝาย
ที่อยู : ตําบล บานเสี้ยวอําเภอ ฟากทาจังหวัด อุตรดิตถ
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บานสามแป
รายละเอียด
บานสามแป เปนบานหลังมีลักษณะสถาปตยกรรมที่แตกตางไปจากบานหลังอื่น คือมี 3 แป ขนาดเทากัน
และรูปทรงเหมือนกัน ชายคาเปนไมแกะสลักสวยงาม อยูหางจากที่วาการอําเภอฟากทาประมาณ 400 เมตร
กํานันสิงหทอง นางทองมา จันโสดา เปนผูสรางขึ้นเมื่อประมาณ 100 กวาป ปจจุบัน นางสวาง อินฟากทา
ซึ่งเปนเหลนของกํานันสิงหทอง เปนเจาของสภาพปจจุบันบางสวน ไดชํารุดไปมาก แตเจาของก็พยายาม
รักษาไวเปนอยางดี เพื่อใหคงสภาพอยูสืบไป
ที่อยู : หมูที่/หมูบาน ๙ ตําบล ฟากทาอําเภอ ฟากทาจังหวัด อุตรดิตถ
ประเพณีดอกคูนบาน
รายละเอียด
งานประเพณีดอกคูนที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนเปนประจําทุกป ซึ่งหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลทา
มะเฟองรวมกับชุมชนตําบลทามะเฟอง จัดงานขึ้น ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม ดานการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
การประกวดนางดอกคูน การรองเพลงพื้นบาน ตลอดจนคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการปลูกตนไม ตนคูณ
หรือตนราชพฤกษ ตลอดเสนทางถนนทางหลวงที่ใชเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกที่มีความรมรื่นสวยงาม
และเปนการสืบสานวัฒนธรรมของทองถิ่นในการอนุรักษตนไมใหมีภูมิทัศนที่รมรื่นสวยงามและให
ความสําคัญในการจัดงานขึ้นเปนประจําเพื่อเปนการแสดงความรัก ความสามัคคีของคนในทองถิ่น
ที่อยู : ตําบล ทามะเฟองอําเภอ พิชัยจังหวัด อุตรดิตถ
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ภาษากองโค
รายละเอียด
ชาวบานกองโค หมูที่ ๓ และหมูที่ ๖ ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย มีวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะเปน
ของชุมชนบานกองโค มีภาษาพูดประจําทองถิ่นเปนของตนเอง ชาวบานเรียกวา “ภาษาลาวเวียงจันทน” แต
สําเนียงพูดไมเหมือนกับสําเนียงภาษาไทยภาคอีสาน หรือลานนา หรือภาษาลาวอื่น ๆ เชน พรวน โซง แตจะ
มีคําศัพทบางคําที่ใชพูดคลายกันหรือเปนคําเดียวกัน คําในภาษากองโค เมื่อเปรียบเทียบกับภาษากลาง
ที่อยู :บานกองโค หมูที่/หมูบาน 3,6 ตําบล คอรุมอําเภอ พิชัยจังหวัด อุตรดิตถ
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การเพาะถั่วงอกไรสารเคมี
รายละเอียด
การเพาะถั่วงอกไรสารเคมีบานปางคอ ตําบลบอทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ เปนภูมิปญญาที่
ชุมชนบานปางคอไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยการเพาะถั่วงอกในโองน้ําที่กักเก็บความชื้นได
เปนอยางดี และจัดลําดับชั้นแยกเพาะ เพื่อใหถั่วงอกเจริญเติบโตและเก็บผลผลิตไดงาย โดยไมมีแมลงมา
รบกวน ปจจุบันไดมีการรวมกลุมเปนแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปางคอ เพื่อจัดจําหนายในทองถิ่น
ที่อยู ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนบานปางคอ เลขที่ 19/2 หมูที่/หมูบาน 6 จังหวัด อุตรดิตถ
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พิธีกรรมการทรงเจาปูตา บานโคก
รายละเอียด
การทรงเจา“เจาปูตา” เปนความเชื่อมาแตบรรพบุรุษ ดึกดําบรรพของชาวอําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่ง
ในแตละหมูบานจะมีศาลเจาปูตาประจําหมูบานตั้งอยู ซึ่งตางเชื่อวาเจาปูตาจะชวยคุมครองใหทุกคนใน
หมูบานอยูกันดวยความสงบสุขรมเย็นไมเดือดรอนวุนวาย ดังนั้น ถาหมูบานใดเกิดความเดือดรอนก็จะเชิญ
เจาปูตาลงเรียกวา มาเขาทรงรางทรง(นางเทียม) เพื่อไตถามสาเหตุของความเดือดรอนนั้น สวนมากนิยมทํา
กันในชวงเทศกาลสงกรานต และไมนิยมทํากันในวันพุธ เพราะมีความเชื่อวา วันพุธผีไมกินขาว
ที่อยู อําเภอบานโคก ตําบล นาขุมอําเภอ บานโคกจังหวัด อุตรดิตถ
บายศรีปากชาม
รายละเอียด
บายศรีปากชาม เปนบายศรีขนาดเล็ก นําใบตองมามวนเปนรูปกรวย ใสขาวสุกขางใน ตั้งกรวยคว่ําไวกลาง
ชามขนาดใหญ ใหยอดแหลมของกรวยอยูขางบน และบนยอดใหใชไมเสียบไขตมสุกปอกเปลือกที่เรียกวา
“ไขขวัญ” ปกไวโดยมีดอกไมเสียบตอขึ้นไปอีกที จัดทําขึ้นเพื่อใชในพิธีสักการบูชา เทพยดา ครูบาอาจารย
ในการบวงสรวง เทพยดาในทุกๆ พิธีกรรม จะขาดบายศรีปากชาม ไมได ซึ่งมีความเชื่อวา ทําใหหมดทุกข
หมดเคราะห มีความมั่นคงทางจิตใจ มีกําลังใจ ในการดําเนินชีวิต ประสบความสําเร็จ และมีความ
เจริญรุงเรืองในชีวิต
ที่อยู เลขที่ 126/1 หมูที่/หมูบาน 4 ตําบล แสนตออําเภอ น้ําปาดจังหวัด อุตรดิตถ
เวียงเจาเงาะ
รายละเอียด
มีตํานานที่ชาวบานเลาขานกันวา เวียงเจาเงาะเปนเมืองของสังขทอง (สังขทองเปนเรื่องที่ไดมาจากสุวัณสังข
ชาดก เปนหนึ่งใน ชาดกพุทธประวัติ เปนนิทานพื้นบานในภาคเหนือและภาคใตโดยที่สถานที่ที่กลาวถึงเนื้อ
เรื่องในสังขทอง คือเลากันวาเมืองทุงยั้งเปนเมืองทาวสามล อยูในบริเวณใกลวัดมหาธาตุเนื่องจากมีลานหิน
เปนสนามตีคลีของพระสังข สวนในภาคใต เชื่อวาเมืองตะกั่วปาเปนเมืองทาวสามล มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อวา
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"เขาขมังมา" เนื่องจากเมื่อพระสังขตีคลีชนะไดขี่มาขามภูเขานั้นไปและวากันวาเวียงเจาเงาะก็คือกระทอม
ปลายนาของเจาเงาะและนางรจนาเมื่อครั้งถูกทาวสามลเนรเทศ ออกจากเมืองทุงยั้ง ปจจุบันกรมศิลปากรยัง
มิไดขุดคนพบหลักฐานเพิ่มเติม มีเพียงคําเลาขานวาเวียงเจาเงาะมีฐานะเปนเมืองลูกหลวง เชนเดียวกับเมือง
ศรีสัชนาลัยของจังหวัดสุโขทัย โดยสังเกตเห็นไดจากพระบรมธาตุเมืองทุงยั้งในอดีตมีทรงเปนพุมขาวบิณฑ
(แตปจจุบันไดบูรณะซอมแซมเปนทรงลังกาครอบทรงเดิมเอาไวในรัชกาลที่4 เปนตนมา) และโดยหลักฐาน
กําแพงเมือง 3 ชั้น รวมทั้งโบราณวัตถุที่ขุดพบหลายอยางสันนิษฐานวาบริเวณเวียงเจาเงาะเคยเปนที่อยูอาศัย
ของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรมากอน บริเวณใกล ๆ เวียงเจาเงาะมีหลุมบอที่มีลักษณะเปนถ้ํา และอุโมงค
อยูมาก มีโบราณวัตถุตกหลนแตกหักอยูในหลุมและอุโมงคอยูหลายแหง บอน้ําทิพย อยูใตกําแพงศิลาแลง
ของเวียงเจาเงาะ มีเรื่องเลาสืบกันมาวา น้ําในบอน้ําทิพยนั้นตักขึ้นมาเทาใดก็ไมแหง ทั้งที่เปนบอน้ําตื้น น้ํา
ในบอใสสะอาด ใชดื่มกินได บางรายก็นําไปใชเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยไขเจ็บ
ที่อยู ตําบล ทุงยั้งอําเภอ ลับแลจังหวัด อุตรดิตถ
รําเทพบันเทิง
รายละเอียด
การแสดง“รําเทพบันเทิง” เปนการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยที่ทางโรงเรียนบานนาปาคาย ตําบลปา
คาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ นํามาใชแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติในกิจกรรรมของโรงเรียนและ
อําเภอทองแสนขัน โดยมีทารําที่ออนชอย งดงาม ประกอบการบรรเลงดนตรีไทย
ที่อยู โรงเรียนบานนาปาคายตําบล ปาคายจังหวัด อุตรดิตถ
ปเขาควาย
รายละเอียด
ปเขาควาย หมายถึง เครื่องเปาลิ้นเดี่ยวอิสระทรงกรวยนิยมทําจากเขาสัตว (free reed horn)เจาะชองเปา
ดานขางเพื่อติดลิ้นที่ทําจากไมโจด (ไมไผ) ใชจัลสะตาง(ขี้สูด) วิธีเปา ใชนิ้วหัวแมมือ เปาลมเขา/ดูด ใชฝามือ
ปดกันลมเพื่อปรับเสียงปดเปดปรับเสียง หรือนําวัสดุอื่นมากั้นดานปลายเขา ดานโคนเขา ใชเปาในพิธีการ
แหขาวพันกอน และประเพณีแหตนดอกไมของชาวฟากทา
ที่อยู อําเภอ ฟากทาจังหวัด อุตรดิตถ
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การแสดงฆองสะบัดชัย
รายละเอียด
การแสดงฆองสะบัดชัยบานน้ําริด ตําบลน้ําริด อําเภอเมืองอุตรดิตถ เปนการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมรวม
สมัยที่นําฆองมาใชเปนเครื่องหลักแทนกลอง โดยผสมผสานความลงตัวดวยทวงทาลีลาที่โลดโผน เราใจ ใน
การตีฆอง ใชผูแสดงประมาณ ๖ คน ฆอง ๒ ตัว กลอง ๑ ตัว ตีกํากับจังหวะ ประกอบกับความเชื่อที่วาการตี
ฆองใหดังกังวาลจะเปนการเสริมศิริมงคลใหแกผูที่ตีและไดยิน ปจจุบันศิลปะการแสดงฆองสบัดชัยไดถูก
นําไปใชในหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนบานน้ําริด และไดถูกนํามาแสดงในงานเทศกาลมงคลตางๆใน
ชุมชน และจังหวัด
ที่อยู ตําบล น้ําริดอําเภอ เมืองอุตรดิตถจังหวัด อุตรดิตถ
วัดยางคอยเกลือ
รายละเอียด
วัดยางคอยเกลือ ตั้งอยูที่บานยางคอยเกลือ อําเภอเมืองพิจิตร สรางเมื่อ พ.ศ. 2463 มีปูชนียวัตถุ คือ
พระพุทธรูป “ หลวงพอมงคลพิชัย ” พระประธานในอุโบสถ หนาตักกวาง 28 นิ้ว และหลวงพอศรีอารีย หนา
ตักกวาง 20 นิ้ว ประทับขัดสมาธิทรงฉัตร ประดิษฐาน ณ หอสวดมนต นอกจากนี้ ยังมีบาตรบอน้ํามนตหลวง
พอเงิน ที่ตั้งเดนเปนสงาเปนสถาปตยกรรมรวมสมัยที่สวยงาม ภายในประดิษฐานหุนจําลองรูปเหมือนหลวงพอ
เงิน บอน้ํามนต และยังเปนที่จัดแสดงศิลปวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช ของคนในอดีตหุนรูปเหมือนหลวงพอเงิน
อยูภายในวัด บริเวณวัดมีการจัดภูมิทัศน จัดสวนตางๆ ไดสวยงาม และมีสวนอยูสวนหนึ่งกําลังสรางอยู
เรียกวา“MORANA GARDEN” หรือ มรณาการเดนท ซึ่งแปลวาสวนแหงความตาย เพื่อเปนอนุสติใหคนเรานึก
ถึงเรื่องความตายเปนเรื่องธรรมดาที่คนเราหนีไมพ
ที่อยู วัดยางคอยเกลือหมูที่/หมูบาน ยางคอยเกลือ ตําบล ในเมืองอําเภอ เมืองพิจิตรจังหวัด พิจิตร
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วัดเขารูปชาง
รายละเอียด
วัดเขารูปชาง เดิมทีชาวบานเรียกวัดเขาลูกชาง เนื่องจากดานบนมีหินขนาดใหญมัลักษณะคลายชางหมอบ
และมีนิทานพื้นบานเลาความเปนมาของชื่อไวดวย จนตอมาเรียกเพี้ยนเสียงจนเปน เขารูปชาง เชนทุกวันนี้
ดานบนของยอดเขายังเปนที่ตั้งของเจดียทรงลังกา แบบระฆังคว่ํา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดานใน จากจุดนี้
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองพิจิตรไดอยางกวางไกล นับเปนอีกแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจในจังหวัด
พิจิตร
ที่อยู วัดเขารูปชาง เลขที่ -หมูที่/หมูบาน -ซอย - ถนน พิจิตร-ตะพานหิน ตําบล ดงปาคําอําเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
วัดเทวประสารท
รายละเอียด
วัดเทวประสาท เปนวัดที่สําคัญและเกาแกอีกแหงหนึ่งของอําเภอตะพานหิน ตั้งอยูเลขที่ 121 ตําบลตะพานหิน
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เปนศาสนสถานสังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีเนื้อที่ 13 ไร 2 งาน 18 ตารางวา
สรางขึ้นเปนวัดตั้งแตประมาณ พ.ศ. 2485 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2496 เขต
วิสุงคามสีมากวาง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ผูกพัทธสีมาวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2497 เสนาสนะภายในวัด
ประกอบดวย โบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต กุฏีสงฆ วัดเทวประสาท เปนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธ
เกตุมงคลหรือหลวงพอโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ปางประทานพร หนาตักหวาง 20 เมตร สูง 30 เมตร แทนสูง
4 เมตร สรางเมื่อ พ.ศ. 2513 นับเปนพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามและใหญที่สุดของจังหวัดพิจิตร หาก
เดินทางโดยรถไผจะมองเห็นองคพระเหลืองอราม และเปนอีกวัดหนึ่งในโครงการไหวพระ 9 วัดของจังหวัด
พิจิตร ปจจุบัน พระปลัดสงา รตนวณโณ ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดและเจาคณะตําบลหวยเกตุ
ที่อยู วัดเทวปราสาท ตําบล ตะพานหินอําเภอ ตะพานหินจังหวัด พิจิตร
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วัดสํานักขุนเณร
รายละเอียด
วัดสํานักขุนเณร เดิมชื่อ “ วัดขุนเณร “ ตั้งอยูเลขที่ 215 หมูที่ ตําบลสํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ ภายในวัดมี
ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปยืน ปางหามสมุทร จํานวน 2 องค สูงประมาณ 1.70 เมตรสรางดวยเนื้อสัมฤทธิ์ มี
หลวงพอเขียน ธมฺมรกฺขิตโต เดิมมีนามวา เสถียร แสงจันทร เปนพระเกจิอาจารยที่มีชื่อเสียงที่พุทธศาสนิกชน
ใหความเคารพศรัทธาเลื่อมใสทั้งในอดีตและจจุบัน และมีพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น 1 หลัง กวาง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต
ที่อยู วัดสํานักขุนเณรเลขที่ 251 หมูที่/หมูบาน 1 ตําบล สํานักขุนเณรอําเภอ ดงเจริญจังหวัด พิจิตร
วัดทาชาง
รายละเอียด
วัดทาชาง ตั้งอยูเลขที่ 28 บานทาชาง หมูที่ 3 ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สังกัดคณะ
สงฆมหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 18 ไร 2 งาน อาณาเขต ทิศเหนือ ติดตอกับแมน้ํานาน ทิศใต ติดตอกับ
แมน้ํานาน ทิศตะวันออก ติดตอกับถนนรถยนต ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมน้ํานาน พื้นที่ตั้งวัดเปนที่ลุม มี
อาคารเสนาสนะตาง ๆ คือ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต มณฑปหลวงพอหิน หอระฆัง โรงเรียนปริยัติ
ธรรม กุฏิ และเมรุ ประวัติความเปนมา วัดทาชางมีผูเลาใหฟงวาเดิมชื่อ “วัดเทพกุญชรดิตถาวราราม”ที่ไดนาม
เชนนั้นมีผูอาวุโส เลาใหฟงสืบ ๆ กับมาวา มีนายพรานผูหนึ่งนามวา สรรพยา อยูที่เมืองภูมิ ปจจุบันคือหมูบาน
หนองเตา ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นัยวา พรานผูนี้เปนพระสหายกับพระเจาแผนดิน ไดพบ
ชางเผือกงาเนียม ขี้หอมเชือกหนึ่ง จึงไดกราบทูลพระเจาแผนดิน พระองคจึงไดสงอํามาตยไปคลองชางกับ
นายพรานสรรพยา ชางเชือกนั้นนามวา“พอพลายนิมิต”เมื่อคลองไดแลวจึงนํามายังฝงแมน้ํานานที่วัดทาชางใน
ปจจุบัน พากันตอแพที่ฝงแมน้ํานาน ลองไปยังกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นสถานที่นั้นจึงไดนามวา “ทาชาง”และวัด
แหงนี้จึงไดนามวา “วัดทาชาง”ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
ที่อยู บานทาชางเลขที่ 28 หมูที่/หมูบาน 3 บานทาชางซอย - ถนน บางมูลนาก-ชุมแสงบ ตําบล เนินมะกอก
อําเภอ บางมูลนากจังหวัด พิจิตร
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วัดหิรัญญาราม
รายละเอียด
วัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน ตั้งอยูที่อําเภอโพทะเล เดิมชื่อวา “ วัดวังตะโก ” ตั้งอยูริมแมน้ํานานเกา สิ่ง
ที่นาสนใจของวัดนี้ คือ โบราณวัตถุตางๆ ที่ทางวัดไดสะสมไวนานแลว สวนใหญเปนวัตถุ ที่มีผูนํามาถวาย เชน
พระพุทธรูป พระพิมพ รูปปนดินเผา ฯลฯ สิ่งกอสรางที่นาสนใจของวัดนี้ คือ พิพิธภัณฑไชยบวร ซึ่งเปนอาคาร
มณฑป 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานรูปหลอเทาองคจริง “หลวงพอเงิน” พระเถราจารยชื่อดัง ที่ประชาชนทั่ว
ประเทศรูจักและเคารพนับถือ ที่เคยจําพรรษาอยูที่วัดนี้ไวใหประชาชนไดเคารพบูชา โดยเปดใหประชาชน
นมัสการไดระหวางเวลา 08.00 - 17.00 FREE น. หลวงพอเงิน เดิมชื่อ “เงิน” ในสมัยนั้นยังไมมีนามสกุล เกิด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2353 ตรงกับวันศุกร เดือน 10 ปฉลู ( หลักฐานบางแหงระบุวา พ.ศ. 2360 ป
มะเมีย ) บิดาชื่อ อู มารดาชื่อ ฟก เกิดที่บานบางคลาน อําเภอโพทะเล บิดาเปนชาวบานบางคลาน แตมารดา
เปนชาวบานแสนตอ อําเภอแสนตอ ปจจุบันคือ อําเภอขานุวรลักษณบุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีพี่นองรวม
สายโลหิตทั้งหมด 6 คน เปนชาย 4 คน หญิง 2 คน เมื่ออายุได 3 ขวบ นายชวง ซึ่งเปนลุงไดพาไปอยูที่
กรุงเทพ ฯ และไดเขาศึกษาเลาเรียนที่วัดตองปุ (วัดชนะสงคราม) จังหวัดพระนคร พออายุ 12 ป พ.ศ. 2365
ไดบรรพชาเปนสามเณรศึกษาพระธรรมวินัย เวทยวิทยาการ คาถาอาคมตางๆ จนแตกฉาน และไดสึกจาก
สามเณรเพื่ออุปสมบท เมื่อ พ.ศ. 2375 ที่บานบางคลาน (บางกระแสวาทานอุปสมบทที่วัดตองปุ) หลวงพอเงิน
เปนพระนักกอสราง วัดใกลเคียง มักจะขอใหทานไปชวยควบคุมการกอสรางเสมอ สิ่งกอสรางที่ทานชอบมาก
ที่สุดคือศาลาพักรอน นอกจากนี้ทานยังไดสรางวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียง เชน พระเครื่อง พระพิมพ พระบูชา เพื่อ
มอบใหแกญาติโยมที่รวมทําบุญสรางอุโบสถ ทานเปนศิษยสํานักเดียวกันกับ หลวงปูศุข วัดปากคลองมะขาม
เฒา จังหวัดชัยนาท รวมทั้งสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา วชิรญาณวโรรส หลวงพอเงินทานละสังขาร
เมื่อวันศุกรที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2462 (แรม 11 ค่ํา เดือน 11 ปมะแม) ณ วัดหิรัญญาราม (วัดวังตะโก หรือวัด
บางคลาน) ตําบลบางคลาน อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สิริอายุ 109 พรรษา 97
ที่อยู วัดหิรัญญาราม วัดบางคลาน หรือวัดวังตะโกหมูที่/หมูบาน บางคลาน อําเภอ เมืองพิจิตรจังหวัด พิจิตร
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วัดโพธิ์ประทับชาง
รายละเอียด
วัดโพธิ์ประทับชาง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของแมน้ําพิจิตร (แมน้ํานานเกา) ตําบลโพธิ์ประทับชาง อําเภอโพธิ์
ประทับชาง อยูหางจากตัวเมืองพิจิตร ประมาณ 27 กิโลเมตร ถนนสายพิจิตร–วังจิก ทางหลวงหมายเลข
1068 กอนถึงวังจิก 2 กิโลเมตร มีทางแยกซายมือเขาสูอําเภอโพธิ์ประทับชาง และกอนถึงอําเภอมีทางแยก
ซายมือเขาไปอีก4กิโลเมตรถึงหนาวัดโพธิ์ประทับชาง ที่หนาวัดมีตนตะเคียนใหญ ซึ่งกลาวกันวามีอายุกวา 260
ป วัดโดยรอบได 7 เมตร 60 เซนติเมตร หรือประมาณ 7 คนโอบ เปนที่อาศัยของนกแกวจํานวนมาก วัดโพธิ์
ประทับชาง เปนวัดที่เกาแกของจังหวัดพิจิตร สรางขึ้นเมื่อ พศ.2242 ถึงพ.ศ. 2244 โดยสมเด็จพระสรรเพชญ
ที่ 8 (พระเจาเสือ) พระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยา ดําริใหสรางสิ่งสําคัญไวในถิ่นกําเนิดเพื่อเปนอนุสรณ
ระลึกถึงชาติภูมิของพระองค ทรงโปรดเกลาใหสรางพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ พระปรางค
พระเจดีย หลอพระประธาน และกอกําแพงลอมรอบ 2 ชั้น มีคูน้ําลอมลอบ สรางอยู 2 ป จึงแลวเสร็จ
พระองคเสด็จโดยขบวนพยุหยาตรา เพื่อทําพิธีฉลองมีมหรส 2 สมโภช 3 วัน 3 คืน แลวทรงตั้งพระครูธรรมรูจี
ราชมุนีเปนเจาอาวาส และพระราชทานนามวา วัดโพธิ์ประทับชาง ปจจุบันไดรับการบูรณะจากกรมศิลปากร
เพื่ออนุรักษไวใหอนุชนรุนหลังไดชม นอกจากนี้ชาวพิจิตรยังรวมใจกันสรางศาลพระเจาเสือ ซึ่งเปนศาลสีขาว
อยูบริเวณหนาวัดโพธิ์ประทับชาง เพื่อเปนอนุสรณสถานถิ่นประสูติของสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 โดยแลวเสร็จ
เมื่อกรกฎาคม 2546 สมเด็จพระเจาเสือ หรือสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 ทรงเปนพระมหากษัตริยองคที่ 29 ใน
สมัยอยุธยา เปนพระองคที่ 2 แหงราชวงศบานพลูหลวง สืบตอจากพระเพทราชา ในขณะที่พระองคดํารงพระ
ยศเปนพระมหาอุปราชา กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงพระนามวา หลวงสรศักดิ์ สมเด็จพระเจาเสือขึ้น
เสวยราชสมบัติตั้งแต พ.ศ. 2246 เมื่อพระชนมายุได 40 พรรษา ไดเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๒๕๑ มี
พระชนมายุได 45 พรรษา ครองราชยเปนเวลา 6 ป ตลอดสมัยของพระองคมีเหตุการณและเรื่องราวใน
ประวัติศาสตรที่ตื่นเต็นและนาสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่ง พระองคเปนกษัตริยชาตินิยม มีบทบาทสําคัญในการ
กําจัดอิทธิพลของตางชาติ (ฝรั่งเศส) และทรงเสริมสรางวีรกรรมของพันทายนรสิงห ใหเปนที่รูจักแกชาวไทย
ที่อยู วัดโพธิ์ประทับชาง หมูที่/หมูบาน บานโพธิประทับชางถนน ถนนสายพิจิตร–วังจิก ตําบล โพธิ์ประทับชาง
อําเภอ โพธิ์ประทับชางจังหวัด พิจิตร
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งานประเพณีแหเจาพอแกว
รายละเอียด
การจัดงานประเพณีแหเจาพอแกวมีมานานประมาณ 80 – 90 ป ประมาณเดือนมกราคม- ตนเดือนกุมภาพันธ
โดยภายในงานจะมีการจัดมหรสพงิ้วแตจิ๋ว งิ้วไหหลํา ลิเก ภาพยนตรใหเพื่อความบันเทิง โดยงานประเพณีเจา
พอแกว นับเปนเครื่องหลอหลอมจิตใจของคนจีนและคนไทยใหรักกันอยางแนนเฟนเปนอยางยิ่ง
ที่อยู อําเภอบางมูลนาก
งานประเพณีกําฟา
รายละเอียด
เปนงานบุญพื้นบานอีกอยางหนึ่งของลาวพวนบานปาแดง อําเภอตะพานหิน ที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแต
บรรพบุรุษ เปนการบูชาหรือเคารพเทวดาฟาดิน เชื่อกันวาเมื่อไดทําบุญประกอบพิธีกรรมตั้งบายศรีบูชาขอพร
จากเทพยดาผูรักษาฟาแลวจะทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล เชื่อกันวาเสียงฟารองคือ “สัญญาณฟาเปด
ประตูน้ํา” เพื่อใหชาวนา ชาวไร มีน้ําประกอบอาชีพเกษตรกรรม วันที่จัดงาน: วันขึ้น 2 ค่ํา เดือน 3 เปนวันกํา
ตอน และวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 เปนวันกําฟา
ที่อยู อําเภอตะพานหิน
ประเพณียกธงเลิกสงกรานต
รายละเอียด
คําวา สงกรานต แปลวา ลวง หรือเลยไป เคลื่อนไป ชาวตําบลหนองโสน ไดสืบทอดประเพณีสงกรานตซึ่งมีเอก
ลักษณเปนของตนเอง นั่นก็คือเมื่อมีการเริ่มตนสงกรานตก็ตองมีการเลิกหรือหยุดสงกรานต งตรงกับวันที่ 19
เมษายน ผูนําหมูบานและชาวบานในชุมชนจะปรึกษากันวาจะนําอะไรมาเปนธง ในบางปก็นําเสื่อที่ทอใช
กันเอง ผาหม สบง มาใชเปนธง เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแลวก็จักไดนําถวายวัดใหพระสงฆไดใชประโยชนตอไป
ที่อยู ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม
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งานประเพณียิงฟาขอฝน
รายละเอียด
ประชาชนสวนใหญอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไดรักษาสืบทอดงานบุญประเพณีที่เกี่ยวกับน้ํา
และการทํานาปลูกขาวมาจนถึงปจจุบัน ไดแกงานบุญบั้งไฟ โดยมีความเชื่อวาเมื่อจุดบั้งไฟขึ้นสูฟาเพื่อบูชา
พญาแถนเมื่อใด ฝนก็จะตกลงมาทําใหมีน้ําทํานาปลูกขาวไดผลดี
ที่อยู อําเภอบึงนาราง
งานประเพณีแขงขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด
วันที่จัดงาน: วันเสารและวันอาทิตยแรกของเดือนกันยายน เนื่องจากจังหวัดพิจิตรมีแมน้ําไหลผาน 2 สาย คือ
แมน้ํายม และแมน้ํานาน อีกทั้งมีน้ําไหลหลากเปนประจุกปตั้งแตชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน วัด
ตางๆ ที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําและมีเรือประจําวัด จะจัดใหมีการแขงขันเรือยาวพรอมจัดงานปดทองไหวพระไปดวย
ที่อยู อําเภอเมือง
ตลาดเกาวังกรด
รายละเอียด
เดิมชื่อ "บานวังกลม" และเปลียนเปน "วังกรด" ตามชื่อสถานีรถไฟ ตลาดวังกรดเปนตลาดที่เกิดจากการเปนชุม
ทางของการเดินทางที่สําคัญ คือ การเกิดของทางรถไฟสายเหนือ "และสถานีรถไฟบานวังกลม" ในป พ.ศ.2451
ที่อยู ตําบลวังกรด อําเภอเมือง
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บึงสีไฟ
รายละเอียด
เปนแหลงน้ําขนาดใหญเปนอันดับสามของประเทศ เปนสถานที่พักผอนหยอนใจของชาวเมือง และชมพระ
อาทิตยตก รูปปนพญาชาละวัน เปนรูปปนจระเขอยูดานหนาบึงสีไฟ ที่มีความยาวถึง 38 เมตร กวาง 6 เมตร
สูง 5 เมตร ภายในตัวจระเขนี้ทําเปนหองประชุมขนาด 25-30 ที่นั่ง
ที่อยู อําเภอเมือง
วัดทาหลวง
รายละเอียด
สรางขึ้นประมาณ พ.ศ. 2388 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ภายในพระอุโบสถเปนที่
ประดิษฐานหลวงพอเพชรซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน หลอดวยทองสัมฤทธิ์มีพุทธลักษณะ
งดงามมาก มีหนาตักกวาง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร เปนพระพุทธรูปสําคัญคูเมืองพิจิตร
ที่อยู ตั้งอยูบนถนนบุษบา ตําบลในเมือง
สถานีรถไฟพิจิตร
รายละเอียด
เปนสถานีรถไฟที่มีความสวยงามมาก แมตัวอาคารจะเปนอาคารขนาดไมใหญ แตรูปแบบอาคารสไตลนีโอ
คลาสสิค โทนสีครีมน้ําตาลแบบนี้ ทําใหรูสึกเหมือนตัวเองยอนยุคกลับไปสมัยรัชกาลที่ 5
ที่อยู ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร
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วนอุทยานนครไชยบวร
รายละเอียด
เปนแหลงพื้นที่ปาผืนสุดทายของพิจิตร มีตนไมยางขนาดใหญขึ้นอยูหนาแนน ชวงฤดูหนาวจะมีนกมีอาศัยเปน
จํานวนมาก มีอาคาร และสถานที่พักแรม และสิ่งอํานวยความสะดวกไวรอรับนักทองเที่ยว นอกจากจะ
ใหบริการดานการพักแรมยังเปนสถานที่สําหรับฝกอบรมในการเรียนรูสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากร
ทางธรรมชาติอีกแหงหนึ่งของจังหวัดพิจิตร
ที่อยู หมู 2 บานหนองดง ตําบลทาเสา อําเภอโพทะเล
อุทยานเมืองเกาพิจิตร
รายละเอียด
เชื่อวาเปนที่ตั้งของเมืองพิจิตรเกา สรางในสมัยพระยาโคตรบอง ประมาณป พ.ศ. 1601 มีสวนรุกขชาติกาญจน
กุมารซึ่งกรมปาไมไดจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 และภายในอุทยานยังมีแหลงทองเที่ยวอื่นที่นาสนใจ คือ
ศาลหลักเมือง สรางเมื่อ พ.ศ. 2520 วัดมหาธาตุ เปนโบราณสถานกอดวยอิฐ ถ้ําชาละวัน มีที่มาจากวรรณคดี
เรื่อง ไกรทอง เปนตน
ที่อยู อําเภอเมืองพิจิตร
วัดทับคลอ (สวนโพธิสัตว)
รายละเอียด
ภายในมีสถานที่สําหรับปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีความสวยงาม เงียบสงบและเปนธรรมชาติ นอกจากนี้ยัง
เปนที่ตั้งของหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และพระตําหนักรับรอง
ที่อยู ซอยเทศบาลทับคลอ 5 ตําบลทับคลอ อําเภอทับคลอ
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วัดพุทธบาทเขารวก
รายละเอียด
ภายในวัดมีรอยประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง ซึ่งจําลองมาจากวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี และมี พระ
อาจารยโงนไสรโย พระเกจิอาจารยชื่อดังจําพรรษาอยู ซึ่งทานเปนผูสรางพระพุทธวิโมกขปางสมาธิ มอบให
โรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีกลองที่ทําดวยไมประดูใหญที่สุดในโลก และรูปปนฤาษีอายุ 1,000 1,500 ป ซึ่งเปนหินศิลาแลงจากลุมแมน้ําเขิน ภายในวัดยังมีสวนสัตวขนาดเล็กซึ่งมีสัตวหลายชนิดไวใหชมและ
ศึกษาอีกดวย
ที่อยู ตั้งอยูที่หมู 5 ตําบลวังหลุม อําเภอตะพานหิน
เหมืองแรทองคําเขาพนมพา
รายละเอียด
เปนเนินเขาขนาดเล็ก เปนเหมืองทองคําเปดแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่เปดใหประชาชนเขาไปซื้อ
ดินที่ถลุงจากเขาพนมพา นําไปรอนยังสถานที่ที่ทางองคการบริหารจังหวัดพิจิตรจัดให สําหรับนักทองเที่ยว
สามารถเขาชมกรรมวิธีการรอนหาทองคําแบบชาวบานไดทุกวัน
ที่อยู บานเขาพนมพา หมู 7 ตําบลหนองพระ
ศาลเจาแมทับทิม
รายละเอียด
มีองคเจาแมทับทิม (ตุยบวยเตงเหนี่ยง) เปนองคประธาน ดานขวาเปนที่ประทับของเจาพอกวนอู ดานซายเปน
ที่ประทับของเจาพอปุนเถากง และปุนเถามา วัตถุอันล้ําคาของศาลเจาแหงนี้คือ เกี้ยวสําหรับประทับขององค
เจาแม ที่ไดนํามาจากประเทศจีน เปนเรือนไมแกรงแกะสลักทั้งหลังดวยลายดอกไม และสัตวตาง ๆ ตามแบบ
ฉบับศิลปะของจีน วัตถุกายสิทธิ์ซึ่งเปนเครื่องหมายประจําเซียนทั้งแปด (โปยปอ) จํานวน 2 ชุด (16 อัน)
นับเปนวัตถุล้ําคาซึ่งทํามาเฉพาะจากนครกวางเจาในสมัยนั้น
ที่อยู หมูที่ 5 ตําบลทาฬอ อําเภอเมือง
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ไรองุนดงเจริญ (ไรองุนขจรฟารม)
รายละเอียด
เปนไรองุนพันธุดี ในพื้นที่ 200 ไร พันธุที่มีชื่อเสียงคือพันธแบล็คควีน เปดใหนักทองเที่ยวเขาชมทิวทัศนที่
สวยงามของไรองุน ไดความรูเกี่ยวกับการปลูกองุนทั้งสําหรับทําไวน องุนทานเปนผลสดๆ ชมโรงบมไวน ที่ไร
องุนนี้
ที่อยู ถนนตลิ่งชัน-บึงสามพัน อ.ดงเจริญ
สวนเกษตรวังทับไทร
รายละเอียด
เปนแหลงปลูกมะมวง น้ําดอกไมสีทอง เพชรบานลาด ฟาลั่น โชคอนันต และมะปรางหวาน มะยงชิดพันธุพันธุ
ไขไก
ที่อยู ตําบลวังทับไทร
วัดโรงชาง
รายละเอียด
เปนวัดเกาแกสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมัยพระยาโคตรบองขึ้นครองราชย สถานที่แหงนี้เรียกวา กองชาง เพราะ
เปนที่พักของกองชาง บริเวณวัดโรงชางมีพระพุทธรูปใหญอยูกลางแจง 3 องค เปน พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ปางหามญาติ และปางไสยาสน สิ่งที่นาสนใจของวัดนี้คือเจดียองคใหญของวัด สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2517
บริเวณรอบองคเจดียมีตูพระไตรปฎก จํานวน 108 ตู เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดทําบุญใสตูเพื่อเปนสิริมงคล
และภายในองคเจดียไดสรางเปนหองลับใตดินเพื่อใชสําหรับ เก็บแผนอิฐจารึกพระไตรปฎกจํานวน 84,000
พระธรรมขันธ
ที่อยู ตําบลโรงชาง อําเภอเมือง
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สถานแสดงพันธุปลาเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
เพื่อเปนอนุสรณสถานเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเปนที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ
ของประชาชนทั่วไป ใหความรูกระตุนใหประชาชนมีความรักหวงแหนและตระหนักถึงความเปนเจาของ
รวมกัน ที่จะตองรวมรับผิดชอบอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําตาง ๆ ซึ่งเปนมรดกล้ําคาของชาติใหคงอยูสืบตอไป
ที่อยู ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร
วัดนครชุม
รายละเอียด
สรางในสมัยสุโขทัย มีอายุราว 800 ป ดานตะวันออกมีพระอุโบสถเกาแกมาก กอสรางดวยอิฐฉาบปูน
ที่อยู ต.เมืองเกา อ.เมือง
วัดหวยเขน
รายละเอียด
ภายในวัดมีโบสถเกาซึ่งกรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนอนุรักษไว ภายใน โบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ
เรื่องพุทธประวัติเรื่องรามเกียรติ์ เปนภาพของเกาโบราณที่ยังไมมีการตกแตงเพิ่มเติมใดๆ
ที่อยู หมูที่ ๓ บานทายน้ํา ตําบลหวยเขน อําเภอบางมูลนาก
วัดบานนอย
รายละเอียด
เปนอีกวัดหนึ่งที่มีการจัดสรางวัตถุมงคลหลวงพอเงินในลักษณะประติมากรรมศิลปะจักสานดวยเสนลวด
ทองเหลือง
ที่อยู อําเภอโพทะเล
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วัดสังกัสรัตนคีรี
รายละเอียด
เปนวัดเกาแกสรางเมื่อป พ.ศ. 2443 ตั้งอยูเชิงเขาสะแกกรัง จากบริเวณลานวัดที่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสูยอดเขา
สะแกกรัง449 ขั้น บนยอดเขามีมณฑป ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลอง ดานหนามีระฆังใบใหญ ถือวา
เปนระฆังที่ศักดิ์สิทธิ์ ผูใดที่ไปเยือน
ที่อยู ตําบลอุทัยใหม หมูที่/หมูบาน วังยาง ตําบล อุทัยใหมอําเภอ เมืองอุทัยธานีจังหวัด อุทัยธานี
เขาสะแกกรัง
รายละเอียด
ชาวเมืองอุทัยธานีสมัยโบราณมีความเชื่อวา เขาสะแกกรังมีลักษณะเหมือนมังกรนอนหมอบเฝาเมือง
อุทัยธานีอยูเมื่อมังกรพิโรธจะพนไฟเผาบานเมือง การสรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาตรงหัวมังกรนั้นเพื่อเปนการ
สะกดมิใหมังกรลุกขึ้นมาพนไฟได จึงไดสรางมณฑปขึ้นบนยอดเขาแหงนั้นประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาง
พระพุทธศาสนาที่ชาวอุทัยธานีเคารพบูชา
ที่อยู เขาสะแกกรัง อําเภอ เมืองอุทัยธานีจังหวัด อุทัยธานี
วัดถ้ําเขาวง
รายละเอียด
ตั้งอยูในตําบลบานไร ตัววัดเปนอาคาร 4 ชั้น มีลักษณะสถาปตยกรรมเปนแบบไทย ใตถุนเปนลาน
เอนกประสงครวมทั้งรานขายของ ชั้นที่2 เปนวิหาร ชั้นที่ 3 เปนกุฏิ สวนโบสถจะอยูชั้นที่ 4สรางดวยไมสัก
และไมมะคา รวมทั้งไมเกาจากเรือนไทยแถวอยุธยา อางทอง หลังคานํามาจากลําพูน ชางที่เขาตัวเรือน
รวมทั้งทําสวนตัวเหงา ปานลม และจั่วมาจากอยุธยา วัดถ้ําเขาวงแตเดิมชื่อ “ธรรมสถานถ้ําเขาวง” คือโดยภูมิ
ประเทศแลวเปนสถานที่ที่มีภูเขาลอมรอบ ดานบนมีถ้ําหลายแหงในหนาฝนจะมีน้ําตกไหลใหความรมเย็น
ชุมชื่นพระภิกษุที่มาอยูอาศัยก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสถานที่ใหเปนที่ปฏิบัติธรรมจึงไดตั้งชื่อวา ธรรม
สถานถ้ําเขาวง
ที่อยู ตําบล บานไรอําเภอ บานไรจังหวัด อุทัยธานี
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แหลงทอผาพื้นเมืองบานโคกหมอ
รายละเอียด
ชาวบานโคกหมอเปนชาวลาวครั่งที่อพยพมาจากเวียงจันทนตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร มีฝมือการทอผา
มาก หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการทํานาผูหญิงในหมูบานจะทอผากัน ผาทอนี้เปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาวลาวครั่งที่สืบทอดตอกันมา 200 กวาป ผาที่ทอจะเปนผามัดหมี่ตอตีนจก ผายกดอกลายเชิงแบบเกา
ลวดลายบนผาเปนแบบโบราณ เชน ลายดานเมืองลาว ลายนาค ลายดานใหญ
ที่อยู กลุมทอผาแมบานโคกหมอ หมูที่/หมูบาน 2 บานโคกหมอ ตําบล โคกหมออําเภอ ทัพทันจังหวัด
อุทัยธานี
ขนมพันตอง
รายละเอียด
นางสาวสะอาด เกษตรการณ อายุ 80 ป มีอาชีพ คาขาย มีประสบการณในการทําขนมมา ประมาณ 50ป อยู
บานเลขที่ 18 หมูที่ 5 ตําบลสวางอารมณ อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี เรียนรูวิธีทําขนมมาจากมารดา
ปาแกบอกวา ขนมพันตองไมคอยมีใครทํากัน หากินอยากในสมัยนี้ ทานเลยถายทอดวิธีการทําใหเราได
เผยแพรถายทอดแกสาธารณชนที่สนใจ ไดทราบโดยทั่วกัน ประเพณี/ความเชื่อ 1. รับประทานขนมหนา
หนาวจะทําใหรางกายอบอุนขึ้น 2. การทําขนมหอสมัยโบราณ ทําใหสัมพันธภาพในครอบครัวชุมชนมีความ
รักความสามัคคีกันยิ่งขึ้น เพราะมีขั้นตองและกระบวนการทํามากมายที่ตองชวยกัน และแจกจายเพื่อนบาน
ไดสะดวก เก็บไวรับประทานนานกวาขนมน้ํา เครื่องปรุง/สวนผสม 1. แปงขาวเจา 2. กะทิ 3. มะพราวขูด 4.
ถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก 5. นําตาลทรายแดง 6. เกลืดปน อุปกรณที่ใช เตา หมอ กระชอน กระตายขูด
มะพราว ผาขาวบาง ไมพาย ใบตอง กะละมัง ถวยตวง ถาด ขั้นตอนวิธีทํา วิธีการทําตัวแปง 1. นําแปงขาวเจา
มารอน 2. ขูดมะพราวคั้นกะทิ 3. นําแปงขาวเจาที่รอนแลวมาผสมกับกะทิที่คั้นไว ผสมใหความเหลวของ
แปงพอเหมาะ 4. ใสน้ําตาลหวานพอเหมาะ 5. นําหมอที่ผสมแปงเรียบรอยแลวไปตั้งบนไฟแลวกวน วิธีการ
ทําไสขนม 1. นําถั่วเหลืองที่กะเทาะเปลือกแลว มาตมใหสุก (ถาเราจะนึ่งก็ไดใหแชถั่วเหลืองทิ้งไวสักพัก
หนึ่งแลวจึงนําไปนึ่ง) 2. พอถั่วเหลืองสุกแลว นํามาผึ่งใหเย็นแลวใสเกลือปนคนใหทั่วใหออกรส เค็มนิดๆ
วิธีการหอขนม 1. นําใบตองมาฉีกกวางประมาณ 15 ซม. ตัดหัวทายใหเรียบรอย 2. ใบตองวางซอนกันสอง
ใบ (กลับหนาหลัง) 3. ตักแปงที่กวนไวใสที่ใบตอง พอประมาณ 4. ตักไสขนมที่เตรียมไวลงบนแปง
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ประมาณ 2 ชอน หรือดูใหพอดีกลับแปง 5. แลวมวนใบตองลง พับชายสองขาง (ไมตองทําจีบนม) 6. นํา
ขนมที่หอวางลงในซึ้งที่จะนึ่ง 7. นําไปนึ่ง (ขนมพันตองจะสุกเร็ว เพราะสวนประกอบทําสุกไว ขั้นตอนหนึ่ง
แลว) เทคนิคในการทํา (เคล็ดลับ) 1. แปงขาวเจา ถาโมแปงเองแปงจะสดและหอม 2. ใบตองตองตัดไวหนึ่ง
คืน จะทําใหใบตองไมกรอบและแตก 3. ขนมพันตองดั้งเดิมแปงจะไมผสมกะทิ โมแปงกรองผสมน้ํา
พอเหมาะ แลวนําไปกวนเลย แลวจะไมใสน้ําตาล 4. ถั่วถาเราตมเช็ดน้ําแลวตองดงถั่ว (ดงคืนการเอาหมอถั่ว
ที่ตมเช็ดน้ําแลว ไปวางบนเตาไฟใหถั่วแหงพอหมาดๆ) แตตองระวังถั่วจะไหมถาไฟแรง ฤดูที่นิยมกิน ชวง
งานเทศกาลตางๆ รสชาติ หอมหวานมันเค็ม คุณคาโภชนาการ 1. คารโบไฮเดรต 2. ไขมัน 3. กลูโคส
ที่อยู บานหลังโรงสี เลขที่ 18หมูที่/หมูบาน 5/บานหลังโรงสีซอย - ถนน - ตําบล สวางอารมณอําเภอ สวาง
อารมณจังหวัด อุทัยธานี
สวนอาหารบานยาย
รายละเอียด
รายการอาหาร ปลาแรดนึ่งมะนาว - ทอดกระเทียม ยําผักกรูดกรอบ ทอดมันปลากราย ไกแชน้ําปลา ความ
ประทับใจ สด อรอย บรรยากาศใชได ราคาไมแพง
ที่อยู เยื้อง ส.ภ.อ บานไร
ผาหนามุง
รายละเอียด
ผาหนามุงเปนผาทอมือ สําหรับใชในงานพิธีมงคลสมรสของชาวลาวเวียงซึ่งถูกกวาดตอนมาจาก สปป.ลาว
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่1 และไดตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อําเภอบานไร ไดแก ตําบลบานไร ตําบลบานบึง ตําบลหวย
แหง ตําบลทัพหลวง สมัยกอนนี้ ผูหญิงชาวลาวเวียงจะตองทอผาหนามุงได หากหญิงคนใดไมสามารถทอผา
หนามุงก็หมายถึงวายังไมสามารถออกเรือน(มีสามี/หรือมีครอบครัว)ได สมัยโบราณผาหนามุงจะนําไปปดที่
หนามุงนอนของคูบาวสาวเพื่อแสดงวาเจาสาวคนนั้นมีความพรอมที่จะออกเรือน สวนลวดลาย สีสัน แลวแต
ความสามารถของแตละบุคคล สําหรับผาหนามุงผืนนี้มีอายุ 80 ป ขึ้นไป ปจจุบันผาหนามุงไดหมด
ความสําคัญลงไป
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ที่อยู ศูนยจําหนายผาทอพื้นเมืองบานบึง เลขที่ 73 หมูที่/หมูบาน 1 ตําบล บานบึงอําเภอ บานไรจังหวัด
อุทัยธานี
ผาทอโบราณบานผาทั่ง
รายละเอียด
เปนเครื่องนุงหมของชาวลาวเวียงในอําเภอบานไร ที่ทอดวยกี่แบบโบราณ มีอายุมากกวา 100ป ขึ้นไปและ
เปนมรดกตกทอดมาสูลูกหลาน ปจจุบันไดรับการเก็บรักษาไวที่ศูนยผาทอโบราณบานผาทั่ง หมูที่ 2 ตําบล
หวยแหง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี มีผาชนิดตางๆ เชน 1.ผาหมลายลายพญานาคอายุ 150ป 2.ผาหมลาย
บันไดลิง อายุ200 ป 3.ผาหมลายชอฟา อายุ 200 ป 4.ผาหมี่โรดลายนาคคู อายุ 200 ป
ที่อยู เลขที่ 32 หมูที่/หมูบาน 2 ตําบล หวยแหงอําเภอ บานไรจังหวัด อุทัยธานี
อุโบสถวัดวังสาลิกา
รายละเอียด
อุโบสถวัดวังสาริกา ตั้งอยูที่บานวังสาริกา หมูที่ 4 หนองกระทุม อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ถนนทัพทัน
–หนองสระ-เขาปฐวี หางจากอําเภอทัพทัน15 กิโลเมตร เปนอุโบสถที่สรางฝาผนังดวยไม กวาง8 เมตร ยาว
16 เมตร หนาบันเปนลวดลายปูนปน แสดงภาพพุทธประวัติ พื้นลางกอดวยอิฐถือปูน ประตูทางเขา 2 บาน
สรางเมื่อ พ.ศ. 2494
ที่อยู วัดวังสาริกา เลขที่ 1หมูที่/หมูบาน4 ตําบล หนองกระทุมอําเภอ ทัพทันจังหวัด อุทัยธานี
ประเพณีไหวเจดีย
รายละเอียด
ประเพณีไหวเจดีย เปนประเพณีของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี จะจัดขึ้นในเดือน
เมษายน (แรม 15ค่ํา เดือน 5) ของทุกป เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจาปา เจาเขา เจาที่ เจาทาง ใหคุมครองผูคนใน
หมูบานกะเหรี่ยง ใหมีความสงบสุข กินดีอยูดี ทํามาหากินอุดมสมบูรณ ใหปราศจากสิ่งที่ไมดี ที่จะเกิดขึ้น
ในหมูบาน และเปนการสะเดาะเคราะห เสริมสรางบุญบารมี ใหกับหมูบาน และที่อยูอาศัย ของชาวกะเหรี่ยง
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เปนประเพณีที่สืบทอดกันมาชานาน ของชาวกะเหรี่ยงหมูที่1 บานคลองแหง และหมูที่8 บานภูเหม็น อําเภอ
หวยคต จังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู หมูที่/หมูบาน หมูที่ 1 บานคลองแหง,หมูที่ 8บานภูเหม็น ตําบล ทองหลางอําเภอ หวยคตจังหวัด
อุทัยธานี
ภาษากะเหรี่ยงอําเภอบานไร
รายละเอียด
ภาษาเปรียบเสมือนหัวใจของมนุษย เพราะเปนเครื่องมือติดตอสื่อสารที่สําคัญยิ่ง ทุกชนชาติทุกเผาพันธุลวน
มีภาษาประจําชาติ เชนเดียวกับภาษาของ ชนกลุมนอยในประเทศไทย ซึ่งอาศัยอยูตามปาเขาและถิ่น
ทุรกันดารหางไกลความเจริญ แมวาพวกเขาเหลานี้จะมีปญหาดานการสื่อสารกับคนไทยสวนใหญ แตก็มี อัต
ลักษณของภาษาที่ควรคาแกการอนุรักษมิใหสูญหาย "กะเหรี่ยง"เปนชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตแผนดินใหญ ที่มีวิถีชีวิตความเปนอยู ความเชื่อประเพณี พิธีกรรม รวมทั้งการแตงกายที่นาสนใจ ที่
ผานมา มีการศึกษาคนควาทั้งแนววิชาการที่เปนความรูเบื้องตน และแนวสารคดีเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ
กะเหรี่ยงที่ใหความรูและความบันเทิง อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงแนวภาษาศาสตร
ในชวง 50 กวาปที่ผานมา พบวามีผลงานวิจัยดานสัทศาสตรเพียงรายการเดียว นอกนั้นเปนดานภาษาศาสตร
พรรณนา และภาษาศาสตรเปรียบเทียบและเชิงประวัติ คณะวิจัยซึ่งมี ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา จาก
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหัวหนาโครงการ "ภาษาศาสตรภาษา
กะเหรี่ยง" ไดรับทุนสนับสนุนจากฝายวิชาการ สกว. ไดลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัทศาสตรภาษา
กะเหรี่ยง ในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย ตามรอยพระราชดําริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในการอนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประจําเผาของชาวกะเหรี่ยง
ที่อยู อําเภอบานไร
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ธูปหอมทองตะนาว
รายละเอียด
ถาจะพูดถึงเรื่องธูปแลวนั้น กลาวไดวาเปนสิ่งจําเปนตัวหนึ่งในสังคมไทยที่มีความผูกพันตั้งแตลืมตาจน
สิ้นลมหายใจ สําหรับธูปหอมทองตะนาวมีประวัติยาวนานมามากกวา16 ปซึ่งสมัยกอนนั้น ยังไมมีการตั้ง
โรงธูปแตเมื่อมาถึง ผูสืบทอดมรดกภูมิปญญาไทยสาขาเครื่องหอมไทยรุนที่3 ของตระกูลชื่อนายชาตรี ทอง
ตะนาวไดนําตําราการทําธูปมาประยุกตและพัฒนาใหทันสมัยมากขึ้น จนไดเริ่มกอตั้งโรงธูปมายาวนาน
มากกวา 5 ปแลวซึ่งในอดีตนั้นตั้งอยูที่ 102 ถ.ศรีอุทัย อ.เมืองจ.อุทัยธานี แตเนื่องจากวาการทําธูปนั้น ทําให
เกิดมลพิษเปนอยางมากจึงไดยายโรงธูปมาอยูที่บานเลขที่ 62 หมู 2 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองจ.อุทัยธานีนายชาตรี
ทองตะนาว เปนอาจารยอยูที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีซึ่งเดิมที่เปนคนสุพรรณบุรี จบปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตรทั่วไปและยังเปนวิทยากรสอนมรดกภูมิปญญาไทย สาขาเครื่องหอมไทยซึ่งไดรื้อพื้นการทําธูป
ในแบบอื่น เพื่อใหมีความหลากหลายทั้งสี และกลิ่นและไดสมรสกับนางลําไพทองตะนาว มีบุตรชาย1คน
บุตรหญิง1คนไดรวมกันพัฒนาซึ่งไดรับการยกยองวาเปน" บุคลากรผูอนุรักษสาขาเครื่องหอมไทยเดิมมาก
ที่สุดในประเทศไทย "
ที่อยู เลขที่ 62หมูที่/หมูบาน 2 ตําบล เกาะเทโพอําเภอ เมืองอุทัยธานีจังหวัด อุทัยธานี
แมตะเคียน (วัดปางไมไผ)
รายละเอียด
ไดรับคําบอกเลาจากเจาอาวาสวัดปางไมไผ (พระอาจารยปราโมทย เปสโล) วาชาวบานพบไมตะเคียนในลํา
น้ําทับเสลาหลังวัดปางไมไผ เมื่อป พ.ศ. 2550 ชาวบานไดชวยกันยกขึ้นจากน้ํามาไวบริเวณศาลาวัดปางไม
ไผใกลตนไทร ไดพบสิ่งมหัศจรรยน เมื่อครั้งชาวบานจัดงานบวชนาคที่วัด คณะแตรวงคไดมานั่งพักบน
ทอนไมตะเคียน (กอนหนานี้ไดไดเลนที่วัดหวยเปลามาดวย) ปรากฎวา มีชายชื่อชางรักษนอนตัวแข็งไมรูสติ
ไมรูสึกตัว จนลูกเมียชางไปดูดวง (ลวงเบี้ย) ปรากฏวาไดถามวาโดนของที่ไหนจึงนอนตัวแข็ง พอลวงเบี้ยก็
พบวาโดนที่วัดปางไมไผ พอรุแลววาโดนที่วัดปางไมไผจึงถามตอวาทําอยางไงถึงจะหายจากอาการตัวแข็ง
จึงถามวาจะเอาหัวหมูไหม เอาไกไหม บอกวาไมเอา แตพอถามวาเอาแตรวงไหมปรากฎบอกวาเอา จึงไดรูวา
โดนไมตะเคียน จึงแกบนดวยการรําแตรวง 3 รอบ ชางรักษจึงหายจากอาการตัวแข็ง (จุดธูป 1 ดอก บอก
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กลาวแมตะเคียนก็หายเปนปรกติ) ปจจุบันพอมีตลาดนัดก็มีประชาชนมาบนบานศาลกลาวใหคาขายดี ก็นํา
น้ําแดงมาถวายเปน
ที่อยู วัดปางไมไผ เลขที่ 351 หมูที่/หมูบาน 13 ตําบล ระบําอําเภอ ลานสักจังหวัด อุทัยธานี
เสาหลักบาน (หมูบานรองตาที)
รายละเอียด
สาเหตุที่เกิดเสาหลักบานเพราะประชาชนสวนใหญยายมาจากภาคอีสาน หลาย ๆ จังหวัดมารวมตัวกัน ซึ่ง
แตกอนนั้นเปนบริเวณเขตปาสงวน มีสัตวปามากมาย และมีการเจ็บปวยลมตายของคนในหมูบานระแวกนั้น
จึงมีความเชื่อวา นาจะมีเสาหลักบานเพื่อเปนสิ่งยึดเหนี่ยวและปองกันภยันตรายของคนในหมูบานรองตาที
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และจะมีการทําบุญกลางบานทุกวันที่ 15 เมษายน (ชวงสงกรานต) โดยจะมี
พระเกจิอาจารยชื่อดังมารวมประกอบพิธี ซึ่งลูกหลานที่ไปทํางานตางจังหวัดจะกลับมาทําบุญและรดน้ําดํา
หัวผูเฒา ผูแก เพื่อขอศีลขอพรเปนศิริมงคลแกตนเองและครอบครัว
ที่อยู อยูระหวางหมู 6 (หมูบานรองตาที) และ หมู 10 (หมูบานสุขเสถียร) หมูที่/หมูบาน รองตาที ตําบล ลาน
สักอําเภอ ลานสักจังหวัด อุทัยธานี
มณฑปเขาสะแกกรัง
รายละเอียด
ชาวเมืองอุทัยธานีสมัยโบราณมีความเชื่อวา เขาสะแกกรังมีลักษณะเหมือนมังกรนอนหมอบเฝาเมือง
อุทัยธานีอยูเมื่อมังกรพิโรธจะพนไฟเผาบานเมือง การสรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาตรงหัวมังกรนั้นเพื่อเปนการ
สะกดมิใหมังกรลุกขึ้นมาพนไฟได จึงไดสรางมณฑปขึ้นบนยอดเขาแหงนั้นประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาง
พระพุทธศาสนาที่ชาวอุทัยธานีเคารพบูชา
ที่อยู เขาสะแกกรัง อําเภอ เมืองอุทัยธานีจังหวัด อุทัยธานี
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พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษชาวมอญ
รายละเอียด
เปนพิธีที่มีการจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยชาวมอญที่อยูแตละที่ แตละชุมชนจะมารวมมือรวมแรงกันจัดพิธี
บวงสรวงบรรพบุรุษของชาวมอญขึ้นที่เจดียเจามอญ 3 องค วันเวลาจะตกลงกันแตละป
ที่อยู วัดปาชา หมูที่/หมูบาน 4 บานมวงนอย ตําบล บานเกาอําเภอ หนองฉางจังหวัด อุทัยธานี
การเลนสะบา
รายละเอียด
การเลนสะบา เปนการละเลนพื้นบาน ของชาวไทยกะเหรี่ยง ประเภทหนึ่ง เหตุที่เรียกวา "สะบา" ก็เพราะมี
การนําเอาลูกสะบา มาเปนเครื่องมือในการเลน ลักษณะของลูกสะบา จะมีเปลือกแข็ง กลม จะแบนเฉพาะ
ตรงกลาง นูนลอไดดี ชาวกะเหรี่ยง อําเภอหวยคต จึงนิยมนําเอามาเปนเครื่องมือในการเลนสะบา ที่สราง
ความสนุกสนาน ครึกครื้น เรียกเสียงหัวเราะ ใหกับผูเลน และ ผูชมการละเลนไดอยางสนุกสนาน เปน
การละเลนยามวางจากการทําไร เพื่อตอนรับฤดูรอน ของชาวกะเหรี่ยง บานภูเหม็น อําเภอหวยคต จังหวัด
อุทัยธานี
ที่อยู บานภูเหม็น ตําบลทองหลาง อําเภอหวยคต หมูที่/หมูบาน ภูเหม็น ตําบล ทองหลางอําเภอ หวยคต
จังหวัด อุทัยธานี
การละเลนพื้นบานทาโพ – พันสี
รายละเอียด
เปนการรวมกลุมของคนหมูบานทาโพ ซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยูหางจาก
ตัวอําเภอเมืองอุทัยธานีประมาณ 23 กิโลเมตร เปนหมูบานที่สืบคนพบวามีมาตั้งแตสมัยอยุธยา การละเลน
พื้นบาน ทาโพ- พันสี และเพลงพื้นบานบานทาโพ เปนเพลงพื้นบานของเดิมที่เลนกันอยูในหมูบานตามที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และผูที่จดจํากันมาไมไดเคยนําเนื้อรองของใครมาเสริมแตงดัดแปลง เพลง
พื้นบาน ทาโพ - พันสี แบงออกเปน3 ประเภท 1.เพลงที่เลนตามฤดูกาลไดแกเพลงเกี่ยวขาว 2.เพลงที่เลนตาม
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เทศกาลไดแกเพลงพื้นบานเพลงชักคะเยอเพลงโลมเพลงรําวงโบราณ ฯลฯ 3.เพลงที่เลนตามงานตางๆไดแก
เพลงบวชนาคเพลงรําสวดเพลงกลอมเด็ก
ที่อยู บานทาโพ หมูที่/หมูบาน บานทาโพ ตําบล ทาโพอําเภอ หนองขาหยางจังหวัด อุทัยธานี
ตะเกียงเรือ
รายละเอียด
เปนตะเกียงเรือเกาแกที่ใชสําหรับแขวนสองไฟหนาเรือในยุคสมัยที่ใชเรือเปนพาหนะในการเดินทาง ซึ่ง
ตะเกียงเรืองอันนี้ถูกเก็บรักษามาตั้งแตชวงสมัยรัชกาลที่ 5
ที่อยู ถนน ศรีอุทัย ตําบล อุทัยใหมอําเภอ เมืองอุทัยธานีจังหวัด อุทัยธานี
ที่มา : http://www.thaiculture.in.th/thaiculturalroute/
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