มรดกทางวัฒนธรรม
หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์ได้เคยสร้างไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย การดํารงชีพและพิธีกรรมต่าง ๆ
หลักฐานวัฒนธรรมในอดีต เช่น ซากบ้านเรื อน ซากโบสถ์วิหาร ศาสนสถาน ซากกําแพงคูเมือง สถานที่
ประกอบพิธีกรรมหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เป็ นต้น ซึ่งสามารถจําแนกได้ดงั นี้
โบราณวัตถุ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ของจังหวัดพิจิตรส่ วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ตามวัดเก่าที่สาํ คัญและส่ วนหนึ่งเก็บสะสมไว้
ตามบ้านเรื อนของราษฏรซึ่งมักไม่ใคร่ จะเปิ ดเผยหรื ออนุญาตให้ชม เจ้าของจะหวงแหนถือว่าเป็ นสมบัติ
ส่ วนตัว
โบราณวัตถุ ที่อยูต่ ามวัดเก่าเข้าชมได้อย่างเปิ ดเผย อยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ซึ่งตั้งอยูท่ ี่วดั หิ รัญญา
ราม (วัดบางคลาน) อําเภอโพทะเล ตามประวัติกล่าวว่าพระครู พิบูลธรรมเวท (เปรื่ อง ฐิตปุญโญ) อดีตเจ้า
อาวาสเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดสร้างและรวบรวมพระพุทธรู ป
เหรี ยญกษาปณ์ เครื่ องลาย
คราม เครื่ องปั้ นดินเผา เครื่ องถ้วยชามสังคโลก เครื่ องทองเหลือง เครื่ องกระเบื้องเคลือบ ตะเกียงลาน เครื่ อง
จักสานและพระพิมพ์จาํ นวนมากเก็บไว้ในตูไ้ ม้สกั จํานวน 30 หลัง จึงถือว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจและน่า
ศึกษายิง่ แห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร
โบราณวัตถุ ในเขตอําเภอเมืองพิจิตรที่สร้างชื่อเสี ยงเป็ นอย่างมากคือ พระเครื่ องเมืองพิจิตร พระ
เครื่ องหรื อพระพิมพ์เมืองพิจิตร เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมมากโดยทัว่ ไป กล่าวกันว่าพระพิมพ์ที่
ค้นพบ มักจะพบในเขตเมืองพิจิตรเก่า ซึ่งเข้าใจว่าเป็ นเมืองสระหลวง หรื อเมืองโอฆะบุรี และมีการทําขึ้นมา
ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยเรื่ อยมาจนถึงสมัยอยุธยา แต่เท่าที่พบส่ วนมากเป็ นพระพิมพ์สมัยสุ โขทัย ดังนี้
พระพิจิตรเกศคด
พุทธลักษณะของพระพิจิตรเกศคดนั้น ก็เนื่องมาจากปลายเกศคดนั้น ฐานเอียง องค์พระนัง่ ขัดสมาธิ
หันหน้าออก เศียรตั้งตรง ทุกๆ ส่ วนขององค์พระไม่ชดั เจนนัก ที่นูนเด่นมีวงหน้าอกและเข่า พิมพ์ดว้ ยเนื้อ
ชิน มีท้ งั ชินเงินและชินตะกัว่ มีผกู ้ ล่าวกันว่า ในสมัยโบราณ ทหารจากเมืองพิจิตรเป็ นนักรบที่เก่งกล้า มี
ความสามารถมาก เพื่อเป็ นการสะดวกในการเรี ยกใช้ ผูบ้ งั คับบัญชาจึงให้อุณาโลมเฉียงเป็ นเครื่ องหมายติด
หมวก เข้าใจว่าพระเกจิอาจารย์ที่สร้างพระจึงพิมพ์ให้เกศคดเหมือนอุณาโลมนัน่ เอง
พระพิจิตรเม็ดข้ าวเม่ า
พุทธลักษณะ เป็ นแผงแบบค่อนข้างกลมมนด้านหลังแบนราบ องค์พระค่อนข้างนูนเล็กน้อยเหมือน
เม็ดข้าวเม่า มีเส้นนูนสามเหลี่ยมรอบองค์ เนื้อชินมีท้ งั แบบนัง่ ขัดสมาธิและขัดสมาธินาคปรก ขนาดเท่าหรื อ
ใหญ่กว่าเม็ดข้าวเม่าเล็กน้อย

หลวงพ่ อเพชรชินเงิน
พุทธลักษณะ เป็ นพระปางมารวิชยั ขัดสมาธิเพชร สร้างจําลองจากลักษณะของหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็ น
พระประธานในพระอุโบสถ วัดท่าหลวงในปั จจุบนั พระวรกายอวบอ้วน สังฆาฏิส้ นั ห่ มเฉียงเปิ ดอังสะ
ขวา พระพักตร์กลม พระศกสั้น พระเกตุมาลาทรงดอกบัวตูม ประทับนัง่ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย
หลวงพ่ อเพชรหน้ าจั่ว
พุทธลักษณะ เป็ นพระปางมารวิชยั ขัดสมาธิเพชรเช่นเดียวกับหลวงพ่อเพชรในพระอุโบสถวัด
ท่าหลวง ประทับบนฐานบัวควํ่าบัวหงายในพื้นที่สามเหลี่ยมหน้าจัว่ ฝี มือไม่สูป้ ระณี ตมากนัก
นอกจากพระเครื่ องเมืองพิจิตรแล้วยังค้นพบแผ่นอิฐจารึ กอักษรขอมโบราณ 2 แผ่น แผ่นอิฐโบราณนี้
พระครู พิพิธธรรมศาสตร์ เจ้าอาวาสวัดนครชุมเก็บได้จากพระธาตุเจดีย ์ เมื่อ พ.ศ. 2495 เจ้าหน้าที่กรม
ศิลปากรได้ไปขุดค้นพระธาตุเจดียว์ ดั มหาธาตุ เมืองพิจิตรเก่าเจ้าอาวาสวัดนครชุมได้ให้นายฉํ่า ทองคํา
วรรณ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณอ่านจารึ กบนแผ่นอิฐได้ความนี้วา่
“สุ นทร ” ซึ่งแปลว่างาม อาจมี
ความหมายเกี่ยวข้องกับคําว่า “พิจิตร” ซึ่งแปลว่า “งาม” เหมือนกัน อายุของพระธาตุเจดียอ์ งค์น้ ีผเู ้ ชี่ยวชาญ
ให้ความเห็นว่า มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 700 ปี นอกจากนี้ยงั มีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ในอําเภอต่างๆ เช่น
หลวงพ่ อเพชรวัดท่ าหลวง
เป็ นพระพุทธรู ปทางมารวิชยั ศิลปะสมัยเชียงแสนหล่อด้วยทองสําริ ด พุทธลักษณะงดงามมาก ขนาด
หน้าตักกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร เป็ นพระพุทธรู ปสําคัญคู่เมืองพิจิตร ประวัติมีอยูว่ า่ เจ้าเมืองพิจิตร
อยากได้พระประธานมาประดิษฐานที่เมืองพิจิตรในโอกาสที่ทพั กรุ งศรี อยุธยาเดินทางผ่านเมืองพิจิตรเพื่อไป
ปราบกบฏจอมทองที่เมืองเชียงใหม่พระพิจิตรจึงได้ขอร้องแม่ทพั ว่าเพื่อปราบกบฏเสร็ จแล้ว
ให้หา
พระพุทธรู ปงาม ๆ มาฝากเมื่อเสร็ จศึกแม่ทพั จึงได้อาราธนาหลวงพ่อเพชรลงแพลูกบวบล่องมาทาง
แม่น้ าํ ปิ ง ฝากเจ้าเมืองกําแพงเพชรไว้ พระพิจิตรจึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดนครชุม เมือง
พิจิตร ต่อมาจึงได้อญั เชิญหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถวัดท่าหลวง อําเภอเมืองพิจิตร
จนถึงปัจจุบนั
หลวงพ่ อหิน
เป็ นพระพุทธรู ปหิ นทรายแกะสลักมีอายุนานนับร้อยปี ประดิษฐานอยูท่ ี่วดั ท่าช้าง
ตําบลเนิน
มะกอก อําเภอบางมูลนาก ประชาชนให้ความเคารพนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบนั ทางวัดได้สร้างมณฑปเป็ นที่
ประดิษฐานอย่างสวยงาม ดูเด่นเป็ นสง่า ทําให้ประชาชนมานมัสการได้สะดวกสบายยิง่ ขึ้น
พระชินวร
เป็ นพระพุทธรู ปหล่อด้วยทองสําริ ดขนาดใหญ่เป็ นพระประธานในวิหารวัดบางมูลนาก อําเภอบาง
มูลนาก
พระชินสี ห์
เป็ นพระพุทธรู ปสมัยเดียวกับพระชินวรวัดบางมูลนาก ประดิษฐานอยูว่ ดั ห้วยเขน ตําบลห้วย
เขน อําเภอบางมูลนาก

พระชินวงศ์
เป็ นพระพุทธรู ปทองสําริ ด มีอายุสมัยเดียวกับพระพุทธชินสี ห์วดั ห้วยเขน ประดิษฐานอยูว่ ดั วัง
กรด ตําบลวังกรด อําเภอบางมูลนาก
พระพุทธรู ปไม้ แกะสลัก
วัดบางลําพู ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก เป็ นพระพุทธรู ปไม้แกะสลักมีอายุประมาณ 100 ปี เป็ น
ศิลปวัตถุที่เป็ นฝี มือของช่างท้องถิ่น
เครื่องสั งคโลก
วัดพรหมประสิ ทธิ์ อําเภอตะพานหิ น เป็ นเครื่ องลายครามสมัยเก่า เครื่ องปั้ นดินเผาและเครื่ องชุด
ทองเหลือง ประกอบด้วย ถ้วย ชาม หม้อ ตะเกียง ชุดนํ้าชา พาน ขัน ฯลฯ ซึ่งเป็ นสมบัติอนั ลํ้าค่าของวัด
พรหมประสิ ทธิ์ ได้ตกทอดมาหลายชัว่ อายุคน
รอยพระพุทธบาท
วัดไทรโรงโขน อําเภอตะพานหิ น สร้างขึ้นราว พ.ศ 2380 ในสมัยพระอธิการห่ วง ต่อมาเมื่อพระครู
ปลัดยมเป็ นเจ้าอาวาส ได้บูรณะให้คงสภาพเดิม โดยสร้างพระปรางค์ครอบไว้ ทําด้วยโลหะทองเหลือง แบบ
พิมพ์เป็ นรู ป 12 ราศี และรู ปภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเป็ นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตําบลไทรโรงโขน
และตําบลใกล้เคียง
พระพุทธรู ปหลวงพ่ อวัดนํา้ เคือง
อําเภอตะพานหิ น เป็ นพระพุทธรู ปสมัยสุ โขทัยซึ่งขุดพบที่วดั นํ้าเคือง อําเภอทับคล้อ และต่อมา
ประชาชนได้อญั เชิญมาประดิษฐาน ณ วัดดงตะขบ อําเภอตะพานหิ น พุทธลักษณะเป็ นพระพุทธรู ปประทับ
ยืนปางห้ามญาติ ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร สู ง 1.90 เซนติเมตร ปั จจุบนั ประดิษฐานอยูใ่ นมณฑปของวัดดง
ตะขบ อําเภอตะพานหิ น เป็ นที่เคารพของชาวอําเภอตะพานหิ นและอําเภอใกล้เคียงเป็ นอย่างมาก
พระพุทธเกตุมงคล
วัดเทวประสาท อําเภอตะพานหิ น
เป็ นพระพุทธรู ปคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคเหนือ ปางประทานพรหน้าตักกว้าง 20 เมตร สู ง 30 เมตร อยูท่ ี่วดั เทวประสาท ตําบลห้วยเกตุ อําเภอ
ตะพานหิ น ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ น่านฝั่งตะวันตก พระครู สุเทพสิ ทธิการย์ (ทองอยู่ ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัด
องค์แรก เป็ นผูด้ าํ เนินการสร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 แล้วเสร็ จเมื่อ พ.ศ. 2511
พระพุทธรู ปหลวงพ่ อพุทธพิชัย
วัดตะพานหิ น อําเภอตะพานหิ น เป็ นพระพุทธรู ปสมัยสุ โขทัย ซึ่งแต่เดิมเป็ นพระพุทธรู ปที่ชาํ รุ ดอยูท่ ี่
อําเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ พ.ศ. 2470 ชาวตะพานหิ นได้อญั เชิญมาประดิษฐานไว้ในมณฑปวัด
ตะพานหิ น ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมใหม่ท้ งั องค์ โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 2 ศอก สูงประมาณ 4 ศอก เป็ นที่
เคารพสักการะของชาวอําเภอตะพานหิ นและอําเภอใกล้เคียง

พระเครื่องหลวงพ่ อเงิน
วัดบางคลานอําเภอโพทะเล มีหลายแบบ เช่น พิมพ์ไข่ปลา พิมพ์นิยม พิมพ์เบ้าขี้ตา จอบเนื้อ
ชินเงิน พิมพ์จอบเล็ก พิมพ์จอบผงอิฐ เป็ นต้น
วัตถุมงคลที่หลวงพ่อเงินสร้าง และปลุกเสก เชื่อกันว่ามีหลายสิ่ งหลายอย่าง มีท้ งั เนื้อดิน เนื้อผง และ
เนื้อโลหะ แต่ที่นิยมมากได้แก่ รู ปลอยองค์(พิมพ์นิยม) และรู ปเหมือนครึ่ งซีก (พิมพ์จอบใหญ่ พิมพ์จอบ
เล็ก) ซึ่งสร้างราว ๆ พ.ศ. 2460 ต่อมาทางวัดได้สร้างรู ปเหมือนหลวงพ่อเงินเป็ นเนื้อโลหะทองเหลือง เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์แก่คณะศิษย์ และผูท้ ี่เคารพนับถือในหลวงพ่อ และเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างถาวรวัตถุ
ต่างๆ ภายในวัดวังตะโก (บางคลาน)และการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้น สันนิษฐานกันว่าสร้างอย่างละไม่เกินห้า
พันองค์ ทําพิธีปลุกเสกที่วดั วังตะโก มีหลวงพ่อเงินเป็ นประธานในพิธี เมื่อหลวงพ่อเงินมรณภาพ คณะ
ศิษยานุศิษย์กไ็ ด้จดั สร้างขึ้นมาอีกหลายรุ่ นด้วยกัน แต่รุ่นที่เป็ นที่นิยมของคนทัว่ ไปได้แก่รุ่น 15 และรุ่ นสร้าง
สะพาน
ที่โคกบ้าน ซึ่งปั จจุบนั เรี ยกว่าบ้านสระเพลง กิ่งอําเภอดงเจริ ญ มีชาวบ้านขุดพบสิ่ งของเครื่ องใช้
โบราณ เช่น ถ้วย ชาม ไห จากคําบอกเล่าของนางเวียง ไทยสา ซึ่งเป็ นผูพ้ บและเก็บของไว้เล่าว่าสถานที่ขดุ
พบได้เป็ นโคกวัดเก่า
ที่อาํ เภอทับคล้อก็มีชาวบ้านขุดพบโบราณวัตถุ เช่น โอ่ง ไห กําไลทองเหลือง อาวุธและ
เครื่ องปั้ นดินเผา นอกจากนี้กม็ ีพระพุทธบาทจําลองที่สร้างไว้บนยอดเขาประดิษฐานอยูใ่ นมณฑปวัดเขา
ทราย ที่เป็ นที่เคารพนับถือของประชาชนในบริ เวณใกล้เคียง
โบราณสถาน ที่มีความสําคัญและมีชื่อเสี่ ยงเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในจังหวัดพิจิตรได้แก่
วัดท่ าหลวง
เป็ นวัดสําคัญคู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ น่านฝั่งตะวันตกใกล้ศาลากลาง
จังหวัด สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2388 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ภายในพระ
อุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ศิลปะสมัยเชียงแสน มีนามว่า หลวงพ่อเพชร หล่อด้วยทอง
สําริ ด พุทธลักษณะงดงามมากขนาดหน้าตักกว้าง 1.40 เมตร สู ง 1.60 เมตร เป็ นพระพุทธรู ปสําคัญคู่เมือง
พิจิตร ตามประวัติไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชดั ว่าวัดท่าหลวงสร้างเมื่อใด แต่มีหลักฐานที่พอจะสื บได้วา่ สร้าง
ขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2388 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรี
วงศ์ เดิมมีฐานะเพียงเป็ นสํานักสงฆ์ต้ งั อยูใ่ นป่ าพงและละเมาะไม้บา้ นท่าหลวง ในขณะนั้นตัวเมืองพิจิตรยัง
อยูท่ ี่ตาํ บลเมืองเก่า ซึ่งอยูห่ ่ างเมืองพิจิตรปั จจุบนั ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตรเศษ สภาพวัดมีกฏุ ิ
มุงแฝกเพียง 2-3 หลัง ต่อมาประมาณ 100 ปี ไฟได้ไหม้ป่าพง วัดท่าหลวงจึงถูกไฟไหม้ไปด้วย แต่เจ้าอาวาส
ในสมัยต่อมา ได้สร้างกุฏิข้ ึนใหม่ ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
ทราบว่า วัดท่าหลวงเป็ นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองอันเป็ นมิ่ง
ขวัญของชาวพิจิตร ดังนั้นพระยาศรี สุริยราชวราภัยเจ้าเมืองพิจิตร
จึงได้จดั การบอกบุญ

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จัดสร้างพระอุโบสถไม้ข้ ึนหลังหนึ่ง ฝากระดานหลังคามุงสังกะสี อุโบสถหลัง
ที่กล่าวนี้สร้างอยูห่ น้าพระอุโบสถหลังปั จจุบนั ติดกับแม่น้ าํ น่าน แต่ปัจจุบนั นี้น้ าํ เซาะพังหมดแล้ว และได้
สร้างศาลากลางการเปรี ยญขึ้นหลังหนึ่ง โดยใช้การก่อสร้างแบบไทย คือ ไม่ใช้ตะปูเหมือนในสมัย
ปัจจุบนั ศาลาหลังนี้ใช้เสาขนาดใหญ่มาก การก่อสร้างศาลาเป็ นที่ถูกพระทัยของสมเด็จพระสังฆราช
เจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ซ่ ึงได้เสด็จมาที่วดั นี้ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2478 และครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2490 ทรงเปิ ดโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมได้ทรงชมว่าช่างเก่งจริ ง ๆ ต่อมาศาลาหลังนั้นได้
ชํารุ ดทรุ ดโทรมลงไปตามกาลเวลา วัดท่าหลวงได้รับสถาปนาขึ้นเป็ น “พระอารามหลวง ” ชั้นตรี ชนิด
สามัญ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ศาลหลักเมือง
อยูห่ ่ างจากตัวเมืองปั จจุบนั ประมาณ 7 กิโลเมตร บนถนนสาย พิจิตร-วังจิก ในสมัยที่นายแสวง ศรี มา
เสริ ม ดํารงตําแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัด (2508-2511) เห็นว่าควรฟื้ นฟูเมืองพิจิตรเก่าที่ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมเสี ย
ใหม่ จัดสถานที่ให้ร่มเย็นเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจจึงให้ถางป่ าในบริ เวณเมืองพิจิตรเก่า รอบบริ เวณพระ
เจดียห์ น้าวิหาร 9 ห้อง วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ เศษ และได้ประสานกรม
ศิลปากร ขอทราบบริ เวณหลักเมืองเดิม กรมศิลปากรได้ช้ ีเขตให้วา่ อยูใ่ นบริ เวณทิศตะวันตกของพระเจดียไ์ ป
ราว 3 เส้น แต่ไม่ทราบสถานที่ที่แน่นอน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้นิมนต์หลวงปู่ โง่น โสรโย ซึ่งเป็ นเกจิดา้ น
วิปัสสนากรรมฐานให้ตรวจดูที่ฝังหลักเมือง ก็พบหลักเมืองเก่าซึ่งว่าเป็ นไม้ “ชัยพฤกษ์ ” พร้อมทั้งโครง
กระดูกมนุษย์ และดําเนินการวางหลักเมืองและสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่ ดังปรากฏในปั จจุบนั
วัดนครชุ ม

เป็ นวัดที่สร้างในสมัยสุ โขทัย
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรู ป
สมัย
สุ โขทัย จํานวน 3 องค์ อุโบสถหลังนี้เคยเป็ นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็ นอาคาร
ที่ไม่มีหน้าต่างแต่เปิ ดผนังเป็ นช่อง ในวิหารมีพระพุทธรู ปขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 3 วา ก่ออิฐถือปูน ศิลปะ
แบบสุ โขทัย เป็ นพระพุทธรู ปที่ใช้เป็ นประธานในพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาในสมัยก่อน
วัดนครชุม
นี้ ชาวบ้านเรี ยกกันว่า “วัดใหญ่” และเป็ นวัดเดียวในตัวเมืองพิจิตรเก่าที่มิใช่วดั ร้าง
ถํา้ ชาละวัน
มีที่มาจากวรรณคดีเรื่ องไกรทอง
บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่
2 ลักษณะถํ้า
กว้าง 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร และลึก 4 เมตร ปั จจุบนั ดินพังทลายทับถมจนตื้นเขินหมด มีเรื่ องเล่าว่าเมื่อ
ประมาณ 85 ปี มาแล้ว มีพระภิกษุวดั นครชุมรู ปหนึ่งจุดเทียนไขเดินเข้าไปในถํ้า จนหมดเทียนหนึ่งเล่ม ก็ยงั
ไม่ถึงก้นถํ้า จึงไม่ทราบว่าภายในถํ้าชาลวันจะสวยงามวิจิตรพิสดารเพียงใด ที่ปรากฏในขณะนี้ ปากถํ้ามี

ลักษณะตื้นเขินทรุ ดโทรมไปตามกาลเวลา ปัจจุบนั ทางจังหวัดได้สร้างรู ปปั้ นไกรทองและชาลวันไว้บริ เวณ
ปากถํ้าด้วย
เกาะศรีมาลา
มีลกั ษณะเป็ นมูลดินคล้ายเกาะเล็ก ๆ อยูก่ ลางคูเมือง นอกกําแพงเมืองพิจิตรเก่า สันนิษฐานจาก
ลักษณะของคูเมืองและกําแพงเมืองแล้ว เกาะศรี มาลานี้แต่เดิมน่าจะเป็ นป้ อมหรื อหอคอยรักษาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เพราะตั้งอยูน่ อกเมืองและอยูก่ ลางคูเมือง
วัดโรงช้ าง
ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลโรงช้างอําเภอเมืองพิจิตร
ติดกับถนนสายพิจิตร-วังจิก
ห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 5 กิโลเมตร เดิมสถานที่แห่งนี้เรี ยกว่า กองช้าง เพราะเป็ นที่พกั ของกองช้าง ต่อมาเรี ยกเพี้ยนว่า
“คลองช้าง” จนกระทัง่ ทางราชการได้เปิ ดโรงเรี ยนประชาบาลขึ้นที่วดั นี้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็ นวัดโรงช้าง
บริ เวณวัดโรงช้างมีพระพุทธรู ปใหญ่ ประดิษฐานอยูก่ ลางแจ้ง 3 องค์ คือ พระพุทธรู ปปางมาร
วิชยั 1 องค์ ปางห้ามญาติ 1 องค์ และปางไสยาสน์ 1 องค์ สิ่ งที่น่าสนใจของวัดนี้กค็ ือเจดียซ์ ่ ึงภายในเจดียไ์ ด้
สร้างเป็ นห้องลับใต้ดิน สําหรับเก็บแผ่นอิฐจารึ กพระไตรปิ ฏกจํานวน 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยได้เล็งเห็น
ว่าในอนาคตอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สงครามนิวเคลียร์ ซึ่งอาจจะทําให้พระไตรปิ ฏกเสี ยหายไปจาก
โลกได้
วัดเขารู ปช้ าง
ตั้งอยูท่ างใต้ของตัวเมืองพิจิตร ที่ตาํ บลดงป่ าคํา อําเภอเมืองพิจิตร ตามเส้นทางสายพิจิตร-ตะพาน
หิ น ประมาณ 15 กิโลเมตร โบราณสถานของวัดเขารู ปช้างที่มองเห็นเด่นสง่าก็คือ เจดียแ์ บบลังกา ซึ่งตั้งอยู่
บนยอดเขาที่มีหินสี ขาวซ้อนกันมองดูคล้ายรู ปช้าง แต่เดิมเป็ นเจดียเ์ ก่าและทางวัดได้ทาํ การปฏิสงั ขรณ์
ใหม่ เมื่อประมาณ 20 ปี ที่ผา่ นมา โดยได้ประดับกระเบื้องเคลือบสี ทองทั้งองค์ ทํารั้วรอบองค์เจดียส์ ่ วน
บริ เวณลานกว้างบนยอดเขา ทางวัดได้สร้างวิหารใหญ่ข้ ึนหลังหนึ่ง และมีเจดียเ์ ก่าอยูอ่ งค์หนึ่งเป็ นเจดียแ์ บบ
ลังกา ตัวระฆังเป็ นกลีบมะเฟื องยอดเจดียห์ กั แล้ว เข้าใจว่าเจดียน์ ้ ีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา นอกจากนั้นยังมี
มณฑปหลังหนึ่งอยูใ่ กล้กบั โบสถ์หลังใหม่ ลักษณะเป็ นมณฑปจัตุรมุข ยอดมณฑปเป็ นเจดียแ์ บบลังกาเป็ น
ทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทสําริ ด ที่ผนังจัตุรมุข ยอดมณฑปเป็ น
เจดียแ์ บบลังกาเป็ นทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทสําริ ด ที่ผนังมณฑป
มีภาพเขียนฝาผนังเรื่ องไตรภูมิพระร่ วง
แหล่งประวัติศาสตร์
เดิมทีอาํ เภอเมืองพิจิตรหาได้ต้ งั อยูใ่ นเขตเทศบาลดังที่ปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
โยกย้ายที่ต้ งั เมืองหลายครั้งหลายครา ที่ต้ งั เดิมมีหลักฐานปรากฏชัดอยูใ่ นเขตท้องที่ อําเภอโพทะเลซึ่งอยูท่ าง
ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของตัวเมืองปั จจุบนั ประมาณ 100 กิโลเมตรเศษ และอพยพโยกย้ายขึ้นมาตามแม่น้ าํ น่าน
เก่า สู่ทางทิศเหนือตั้งรกรากสร้างบ้านเมืองขึ้นเป็ นปึ กแผ่นแน่นหนาที่บา้ นสระหลวง อยูใ่ นเขตเมืองเก่า

อําเภอเมืองพิจิตร ห่ างจากตัวเมืองปั จจุบนั ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตรเศษ ต่อมาลํานํ้าน่านเก่า
เปลี่ยนทางเดิน เป็ นเหตุให้ลาํ นํ้าตื่นเขิน จึงจําเป็ นต้องย้ายเมืองมาตั้งใหม่ในตัวเมืองที่ปรากฎอยูใ่ นปัจจุบนั นี้
วัดโพธิ์ประทับช้ าง
เป็ นวัดเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตร สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยสมเด็จพระเจ้าเสื อ เพื่อเป็ นที่ระลึกถึง
สถานที่ประสู ติของพระองค์
วัดโพธิ์ประทับช้าง ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ น่านเก่าด้านทิศตะวันออก ในเขตหมู่ที่ 3 ตําบลโพธิ์ประทับช้าง
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง ห่ างจากที่ทาํ การอําเภอโพธิ์ประทับช้างประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองพิจิตร
ประมาณ 27 กิโลเมตรไปตามถนนสาย พิจิตร-วังจิก ทางหลวงหมายเลข 1068 ก่อนจะถึงวังจิก 2 กิโลเมตร
จะมีทางแยกซ้ายมือ เข้าสู่ อาํ เภอโพธิ์ประทับช้าง เมื่อเดินทางมาก่อนถึงตัวอําเภอ จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไป
อีก 4 กิโลเมตร หน้าวัดมีตน้ ตะเคียนซึ่งกล่าวกันว่ามีอายุ 250 ปี วัดโดยรอบ 7 คนโอบ หรื อ 7 เมตร 60
เซนติเมตร เป็ นที่อาศัยของนกแก้วจํานวนมาก

สถาปัตยกรรมดีเด่ น
สถาปัตยกรรมด้ านศาสนา
1. อุโบสถวัดนครชุม ที่ตาํ บลเมืองเก่า อําเภอเมืองพิจิตร สร้างมาประมาณ 800 ปี ศิลปะสมัยสุ โขทัย
ลักษณะของโบสถ์ใช้เจาะเป็ นช่องแทนหน้าต่าง ซึ่งเหมือนกับโบสถ์วิหารสมัยสุ โขทัย ภายในโบสถ์มีเสา
สองแถว พระประธานในโบสถ์ มีลกั ษณะพุทธศิลป์ สมัยสุ โขทัย แต่ถูกซ่อมแซม และลงรักปิ ดทองใหม่
2. พระธาตุเจดียว์ ดั มหาธาตุ ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองพิจิตร
3. หอสวดมนต์ และหอฉัน วัดบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2473
4. เจดียท์ ี่บรรจุพรไตรปิ ฎก วัดโรงช้าง ตําบลโรงช้าง อําเภอเมืองพิจิตร
5.วัดโพธิ์ประทับช้าง อําเภอโพธิ์ประทับช้าง
6. อุโบสถวัดห้วยเขน ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนาก
สถาปัตยกรรมด้ านศาสนาทีเ่ ป็ นของสร้ างขึน้ ใหม่ ทนี่ ับว่ าน่ าสนใจมีดังนี้ คือ
1. ศาลาสภาบริ หารคณะสงฆ์จงั หวัดพิจิตร ที่วดั ท่าหลวง อําเภอเมืองพิจิตร
2. มณฑปที่ประดิษฐานหลวงพ่อหิ น วัดท่าช้าง ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก
3. วิหารจตุรมุขที่วดั ห้วยเขน ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนาก
สถาปัตยกรรมเรือนไทย
สถาปั ตยกรรมเรื อนไทยมีเห็นโดยทัว่ ไปในเขตท้องที่จงั หวัดพิจิตร ส่ วนใหญ่เป็ นเรื อนไทยประยุกต์
ตามแบบต่างๆ เช่น ทรงปั้นหยา ทรงมนิลา หรื อทรงกาแลของทางภาคเหนือ เรื อนไทยโบราณแบบอยุธยา
แทบจะไม่เหลือให้เห็นแล้ว จะมีที่สร้างใหม่กส็ ร้างแบบอยุธยาประยุกต์ โดยใช้ไม้จากบ้านเก่านํามา

สร้างใหม่ สิ่ งไหนไม่มีกจ็ ดั ทําใหม่และใช้วสั ดุแบบใหม่ดดั แปลงทําแทน เช่น หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่แทน
กระเบื้องแป้ นเกล็ดปลา
สถาปัตยกรรมเกีย่ วกับสถานทีร่ าชการ ที่น่าสนใจมีอยูห่ ลายแห่ ง ได้แก่
1. อาคารสถานีรถไฟจังหวัดพิจิตร เป็ นอาคารรู ปทรงแบบสมัยรัชการที่ 6 สร้างมาประมาณ 70 ปี
2.โรงเรี ยนโถงจื้อ อําเภอบางมูลนาก เป็ นอาคาร 2 ชั้น สร้างด้วยไม้ท้ งั หลังขนาดกว้าง 12 เมตร
ยาว24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475
รู ปปั้น อนุสาวรีย์
รู ปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดพิจิตรได้แก่
พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวปราสารท อําเภอตะพานหิ น สร้างเมื่อ พ.ศ.2508 เสร็ จเมื่อ พ.ศ. 2511 มีขนาด
หน้าตักกว้าง 20 เมตร สู ง 30 เมตร เป็ นพระพุทธรู ปปางประทานพรสร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กลงรัดปิ ดทอง
ทั้งองค์
รู ปปั้นพญาชาลวัน ที่สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์พิจิตร ตั้งอยูบ่ ริ เวณบึงสี ไฟมีขนาดความยาว 38 เมตร
กว้าง 6 เมตร สู ง 5 เมตร ปากยาว 4.5 เมตร ภายในตัวจระเข้มีหอ้ งประชุมขนาดเล็กด้วย
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว ประดิษฐานอยูท่ ี่หน้าศาลากลาง
จังหวัดพิจิตร
สิ่ งสํ าคัญคู่บ้านคู่เมือง
หลวงพ่ อเพชร วัดท่าหลวง เป็ นพระพุทธรู ปที่นบั ถือกันทั้งจังหวัด เป็ นสิ่ งสําคัญคู่บา้ นคู่เมืองของ
จังหวัดพิจิตร ดังคําขวัญของพิจิตรที่วา่
เมืองชาลวัน แข่งขันเรื อยาว ข้าวเจ้าอร่ อย ส้มท่าข่อยรสเด็จ หลวงพ่อเพชรรวมใจบึงสี ไฟลือเลื่อง ยอด
พระเครื่ องหลวงพ่อเงิน
เหตุที่ได้นามว่า “เพชร” สันนิษฐานว่าเพราะเป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ ในท่าขัดสมาธิเพชรและอีกปะ
การหนึ่งเพราะได้เคยประดิษฐานอยูท่ ี่จงั หวัดกําแพงเพชรมาก่อน
สําหรับปูชนียบุคคลที่ชาวพิจิตรเคารพสักการะ ได้แก่หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน(วัดหิ รัญญาราม) อําเภอ
โพทะเล ถือว่าเป็ นพระเถระผูเ้ รื องเวทมนต์มีกิตติศพั ท์ขจรขจายไปทั้งประเทศ
พระแสงราชศัสตราประจําเมืองพิจิตร
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงริ เริ่ มธรรมเนียมการพระราชทานพระแสงราชศัสตรา
ไว้ประจําเมืองต่างๆ นั้น หัวเมืองที่ได้รับพระราชทานส่ วนใหญ่จะเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูต่ ามเส้นทางเสด็จพระราช
ดําเนินตามลํานํ้าเจ้าพระยา คราวเสด็จพระราชดําเนินหัวเมืองฝ่ ายเหนือใน พ.ศ.2444 การเสด็จพระราชดําเนิน
ครั้งนี้ การคมนาคมสะดวกมากขึ้น เนื่องจากมีเส้นทางรถไฟถึงบางปะอินแล้ว จึงเสด็จโดยทางรถไฟถึง
พระราชวังบางปะอินแล้วเสด็จต่อ ไปทางเรื อ มีพระราชดําริ ในการเสด็จพระราชดําเนินครั้งนี้วา่ มีพระราช
ประสงค์จะทอดพระเนตรภูมิประเทศและตรวจราชการประกอบพระราชริ เพื่อที่จะทรงทะนุบาํ รุ งบ้านเมืองให้
เจริ ญยิง่ ขึ้นสื บไป โดยเริ่ มเสด็จพระราชดําเนินออกจากกรุ งเทพฯ ตั้งแต่วนั ที29
่ กันยายน พ.ศ. 2444 และเสด็จ

กลับในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444 ระหว่างทางเสด็จพระราชดําเนินนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระแสงศัสตราประจํามณฑลและเมืองต่างๆ จํานวน 10 แห่ ง ปรากฏหลักฐานจาก
หนังสื อ พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ ายเหนือในราชการที5่
จังหวัดพิจิตรได้รับพระราชทานพระแสงศัสตราประจําเมือง จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ดังความในพระราชหัตถเลขาว่า
ออกจากบางมูลนากเวลาเช้า 2 โมงตรง ขึ้นมาถึงเมืองพิจิตรใหม่เวลาก่อนเที่ยง ระยะทางที่ ขึ้นมา
ตอนนี้มีบา้ นหนาขึ้น แต่ดูทุ่งกว้างขึ้นกว่าตอนล่างเมื่อพิเคราะห์ดูภูมิประเทศทั้งพื้นแผ่นดินไม่เห็นผิดอะไรกัน
กับกรุ งเก่า เป็ นแต่ที่พน้ คันหลิ่งเข้าไปนํ้าลึก ถ้าทํานาหว่านเช่นกรุ งเก่าก็คงจะทําได้ แต่ตามที่แลเห็นใช้ทาํ นา
ปักตามคันหลิ่ง ข้างในไม่มีผใู ้ ดทําเหตุดว้ ยมีคนน้อยเท่านั้นเวลากลางวันไปทํา
พิธีให้พระแสงและแจก
เสมาที่ที่วา่ การเมือง...
ลักษณะพระแสงราชศัสตราประจําเมืองพิจิตรที่ได้รับพระราชทาน มีดงั นี้
เป็ นพระแสงด้ามทองฝักทองยาว 109 เซนติเมตร ด้ามยาว 34 เซนติเมตร ฝักยาว 75 เวนติเมตร ใบพระแสงยาว
67 เซนติเมตร กว้าง 3.2 เซนติเมตร ใบพระแสงด้านซ้ายจาลึกข้อความว่า “พระแสงสําหรับเมืองพิจิตร” รับ
พระราชทานเมื่อวันที่14 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ขณะนั้น พระยาเทพาธิบดี (อิ่ม)เป็ นผูว้ า่ ราชการเมืองจังหวัดพิจิตร
ปัจจุบนั พระแสงราชศัสตราประจําเมืองพิจิตรเก็บรักษาอยูท่ ี่คลังจังหวัดพิจิตร
พระแสงราชศัสตรา ถือเป็ นหนึ่งในเครื่ องราชูปโภคสําคัญประกอบพระราชอิสริ ยยศประจําพระองค์
และประจําตําแหน่งพระมหากษัตริ ย ์ รวมทั้งเป็ นอาวุธสําคัญประจําพระองค์พระมหากษัตริ ยใ์ นฐานะทรงเป็ น
จอมทัพ ความสําคัญของพระแสงราชศัสตราที่มีต่อฐานะพระมหากษัตริ ยอ์ าจกล่าวได้เป็ นสองประการคือ
ประการแรก พระแสงราชศัสตราเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงพระราชอํานาจสูงสุ ดและเด็ดขาดของ
พระมหากษัตริ ยใ์ นการปกครองบ้านเมือง รวมทั้งเป็ นสัญลักษณ์แทนพระองค์พระมหากษัตริ ย ์ ในกรณี ที่
พระมหากษัตริ ยพ์ ระราชทานสิ ทธิ์ขาดแก่เจ้านาย ขุนนาง หรื อข้าราชการให้ใช้อาํ นาจแทนพระองค์ในการ
ปฏิบตั ิราชการ โดยเฉพาะในการสงคราม ดังที่ได้พระราชทานพระแสงดาบอาญาสิ ทธิ์แก่แม่ทพั เช่น สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิ ทธิ์แก่เจ้าพระญาโกษาธิบดี (ปาน) เป็ นแม่ทพั ยกไปตี
เมืองเชียงใหม่และพระบาทสมเด็จพระนัง่ กล่าวเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระแสงดาบอาญาสิ ทธิ์แก่เจ้าพระยา
บดินทร์เดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) เป็ นแม่ทพั ผูส้ าํ เร็ จราชการในสงครามกับเขมรและญวน
ประการทีส่ อง พระแสงราชศัสตราเป็ นเครื่ องราชูปโภคประกอบพระราชอิสริ ยยศในการประกอบพระ
ราชพิธีสาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริ ย ์ โดยมีการอัญเชิญพระแสงราชศัสตราองค์สาํ คัญมาตั้งแต่งใน
พระราชพิธี เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิเป็ นสวัสดิมงคล ตลอดจนเพื่อความสถาพรแห่ งพระบรมเดชานุภาพ
ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาพิเษกซึ่งเป็ นพระราชพิธีสาํ คัญที่มีความหมายยิง่ ต่อพระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงดํารง
ฐานะเป็ นประมุขของประเทศ เปรี ยบเสมือนการเฉลิมพระเกียรติพระมากษัตริ ยว่์ าได้ข้ ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็ นพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี พระราชพิธีฉตั รมงคลสมโภชสิ ริราชสมบัติ ใน
โอกาสที่วนั บรมราชาภิเษกได้เวียนมาครบรอบปีและพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา

การพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจําเมือง เนื่องจากพระราชประสงค์ให้เป็ นสัญลักษณ์แทน
พระองค์พระมากษัตริ ย ์ และเพื่อใช้สาํ หรับแทงนํ้าในพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาในหัวเมือง และมีธรรมเนียม
ปฏิบตั ิสืบมาในปั จจุบนั ว่าจังหวัดใดที่ได้รับพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจําเมืองหากพระมหากษัตริ ย ์
ได้เสด็จไปประทับ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะต้องถวายพระแสงราชศัสตราไว้ประจําพระองค์ตลอดเวลาจนกว่าจะ
เสด็จกลับ
ศิลปหัตถกรรมและงานช่ าง
ประติมากรรม ช่างหล่อพระพุทธรู ปและพระเถระสําคัญจะมีวิธีดาํ เนินการสร้างพระพุทธรู ปโดยจะเริ่ ม
ปั้ นพระพุทธรู ปด้วยดินเหนียวหรื อขี้ผ้ งึ ถ้าเป็ นการปั้นด้วยดินเหนียว เมื่อปั้ นเสร็ จแล้วจะใช้ปูนขาวผสมทราย
พอกเพื่อถอดแบบ แต่ถา้ ปั้ นด้วยขี้ผ้ งึ จะหุม้ ด้วยปูนเพื่อทําพิมพ์ ปั จจุบนั ที่ข้ ึนชื่อในจังหวัดได้แก่โรงงานปั้น
พระพุทธรู ปของนายเสน่ห์และนางเสนาะ ตรี ชิด อําเภอตะพานหิ น อําเภอสากเหล็กและที่บา้ นวังหิ น
เพลิง อําเภอทับคล้อ เป็ นต้น
งานปั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นฝี มือนักปั้นสมัครเล่นในท้องถิ่น ที่มีความสนใจในการปั้ นรู ปลักษณะต่าง
ๆ ตามความเชื่อ และจินตนาการของท้องถิ่น เช่น รู ปปั้นเต่าที่วดั หนองเต่า ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก เป็ นปูน
ปั้ นขนาดใหญ่ เพราะถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของวัดหนองเต่าเป็ นฝี มือช่างชาวบ้าน ปั้ นได้คล้ายคลึงมาก ตั้งอยูบ่ น
ศาลาการเปรี ยญ และยังมีรูปปั้ น เจ้าพ่อตาพระธรรมยา (พระธรรมยา) เชื่อว่าเป็ นผูส้ ร้างเมืองภูมิคนแรก เป็ นที่
นับถือของชาวตําบลภูมิมีขนาดประมาณเท่าครึ่ งของตัวจริ งลักษณะนัง่ บนอาสนะมือข้างขวาถือมีดโต้ และรู ป
ปั้นดั้งเดิมของพระธรรมยา ซึ่งมีลกั ษณะเช่นเดียวกัน ประดิษฐานอยูใ่ นศาลเจ้าพ่อตาพระธรรมยาด้านหลัง
โบสถ์เก่า
งานปั้นที่เป็ นฝี มือชาวบ้านอีกแห่ งหนึ่ง คือปูนปั้ นรู ปช้างสองเชือก ปากทางเข้าวัดท่าช้าง ตําบลเนิน
มะกอก อําเภอบางมูลนาก มีขนาดเกือบเท่าของจริ งแต่ฝีมือยังไม่ประณี ตและเหมือนจริ งมากนัก เทียบกับช้าง
ไม้แกะของภาคเหนือไม่ได้
งานแกะสลัก ในจังหวัดพิจิตร มีผลงานด้านนี้นอ้ ยมาก มีผลงานการด้านการแกะสลักจากคนในพื้นที่
บ้าง เช่น
พระพุทธรู ปไม้ขนุนแกะสลัก อายุประมาณ 100 ปี ที่วดั บางลําพู หมู่ 1 ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก มี
ขนาดหน้าตัก 22 นิ้ว สู งประมาณ 30 นิ้ว ลงรักปิ ดทองฝี มือชาวบ้านชื่อนายไขว้ (เป็ นคนขาพิการ แต่เป็ นคนดีมี
วิชาและฝี มือ) ประดิษฐานอยูภ่ ายในศาลาวัดบางลําพู
ธรรมาสน์ วัดบางลําพูสร้างด้วยไม้จาํ หลัก ฝี มือชาวบ้านอายุเกือบ 100 ปี ปั จจุบนั ยังใช้การได้ มีการ
ซ่อมแซมเล็กน้อยและทาสี ใหม่ทาํ ให้สภาพเดิมเปลี่ยนไป
งานแกะสลักหิน ได้แก่ พระพุทธรู ปหิ นทรายแกะสลัก คือ หลวงพ่อหิ นที่มณฑปหลวงพ่อหิ นวัดท่า
ช้าง ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก เป็ นฝี มือช่างโบราณ ซึ่งเดิมอยูว่ ดั การ้อง คนละฝั่งกับวัดท่าช้าง น่า
เสี ยดายที่ตดั เศียรไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินานแล้ว ชาวบ้านได้ป้ ันเศียรใหม่แทนทําให้ความงามด้อย

ลงไปบ้าง แต่หลวงพ่อหิ นมีผคู ้ นนับถือด้านความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่เคารพสักการะเป็ นศูนย์รวมจิตใจ มีผศู ้ รัทธา
บริ จาคทุนทรัพย์สร้างมณฑปหิ นอ่อนราคา13 ล้านบาท เป็ นที่ประดิษฐาน
งานหล่ อโลหะ มีพระพุทธรู ปหล่อโบราณ อายุ 100 ปี เศษ ไม่ทราบว่าเป็ นช่างฝี มือท้องถิ่นหรื อไม่ แต่
สันนิษฐานว่า น่าจะเป็ นช่างคนเดียวกันและหล่อในระยะเวลาใกล้เคียงกันคือพระชินวร วัดบางมูลนากพระชิน
สี ห์ วัดห้วยเขน และพระชินวงศ์ วัดวังกรด อําเภอบางมูลนาก มีพทุ ธลักษณะเป็ นศิลปะอู่ทองกลายๆ
จิตรกรรม
จิตรกรรมที่มีชื่อเสี ยงจนกรมศิลปากรได้มาอนุรักษ์และขึ้นบัญชีเป็ นโบราณสถานไว้คือ จิตรกรรมฝา
ผนังอุโบสถหลังเก่า วัดห้วยเขน ตําบลห้วยเขน อําเภอบางมูลนากซึ่งจะอยูห่ ่างจากตัวอําเภอบางมูลนากไปทาง
ทิศตะวันออก ประมาณ 7 กิโลเมตร มีถนนเข้าถึงได้โดยสะดวก อุโบสถหลังเก่าวัดห้วยเขนสร้างเมื่อ พ.ศ.
2446 และสําเร็ จตัดลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ. 2461 จิตรกรรมฝาในอุโบสถเป็ นภาพเกี่ยวกับทศชาติและพุทธ
ประวัติ เขียนโดยช่างฝี มือดีชื่อ “ทัง่ ” การวางภาพการให้สีสวยงาม แม้ดา้ นล่างของผนังสี จะลอกเลอะเลือนไป
บ้างแต่ส่วนใหญ่ยงั ชัดเจน นับว่ามีคุณค่าทางศิลป์ มากสมควรที่กรมศิลปากรได้อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่ นหลังได้ชื่น
ชมต่อไปในอนาคต
หัตถกรรม
เครื่ องจักสาน เครื่ องถม และเครื่ องปั้ นดินเผา เป็ นงานที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ปัจจุบนั มีผมู ้ ีความ
ชํานาญในเรื่ องจักสานเป็ นอย่างดี ดังเช่น
กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่ บ้านไทรโรงโขน อําเภอตะพานหิ น หรื ออีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านทัว่ ไปและ
ข้างเคียง เรี ยกกันว่า “บ้านไผ่ร้อยกอ ” ทั้งนี้เพราะมีตน้ ไผ่ (ไม้ไผ่สีสุก) ขึ้นหนาแน่นโดยธรรมชาติส่วน
หนึ่ง และชาวบ้านปลูกเพิ่มเติมอีกส่ วนหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ น่านเวลาว่างจากการทํานาซึ่งเป็ นอาชีพ
หลัก ชาวบ้านส่ วนมากนิยมใช้ไม้ไผ่จกั สานสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น กระด้ง กระจาด ตะกร้า กระบุง และ
เครื่ องใช้อื่น ๆ ที่ทาํ ด้วยไม้ไผ่สืบต่อกันมา ใน พ.ศ.2521 สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอตะพานหิ น ได้ติดต่อ
ประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ขอสนับสนุนวิทยากรมาฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการ
ออกแบบผลิตหวายไม้ไผ่ ให้ทนั สมัยและสนองความต้องการของตลาดต่อมาได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก
กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมมาฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการออกแบบผลิตหวายไม้ไผ่ ให้ทนั สมัยและ
สนองความต้องการของตลาดต่อมาได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมมาฝึ กอบรม
เพิ่มเติมเป็ นระยะจนสมาชิกกลุ่มมีขีดความสามารถที่จะผลิตเครื่ องจักสานหวายและไม้ไผ่ ตามความต้องการ
ของลูกค้าได้ทุกประเภทหรื อลูกค้าอาจสัง่ เครื่ องจักสานหวายและไม้ไผ่ได้ทุกรู ปแบบตามต้องการ
กลุ่มจักสาน บ้านรายชะโด หมู่ 6 ตําบลสามง่าม อําเภอสามง่าม ประชาชนในหมู่บา้ นได้จดั ตั้งกลุ่มจัก
สานไม้ไผ่มีผลผลิตออกขายจํานวนมาก ผลงานดีมีชื่อเสี ยงสมาชิกของกลุ่มจักสานไม้ไผ่ทาํ เป็ นอาชีพเสริ มมี
รายได้จุนเจือครอบครัว ปั จจุบนั สมาชิกกลุ่มจักสานรายชะโดยังผลิตผลงานออกขายได้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีผทู ้ าํ เป็ นอาชีพเสริ มกระจายอยูห่ ลายหมู่บา้ น
เมื่อผลิตแล้วจะมีคนมารับไป

ขายต่อ เช่น บ้านสระยายชี หมู่ 6 ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม บ้านปลวกสูง หมู่ 3 ตําบลบ้านนา บ้านคุย
กระชาย หมู่ 8 ตําบลวังโมกข์ บ้านห้วยห้าง หมู่ 8 ตําบลหนองหลุม อําเภอวชิรบารมี เป็ นต้น
เครื่ องจักสาน เครื่ องถม และเครื่ องปั้ นดินเผา ที่เป็ นเครื่ องใช้ประจําวัน เช่น กระบุง ตะกร้า และ
เครื่ องมือจับสัตว์น้ าํ เช่น ลอบ ไซ ตะแกรง มีสานกันทัว่ ไปทุกหมู่บา้ นทุกตําบล ส่ วนใหญ่จะทําใช้ใน
ครอบครัว บางครอบครัวก็สานส่ งร้านค้าในตลาด ซึ่งมีมาช้านาน การทําเป็ นอุตสาหกรรมหรื อกลุ่มนั้นไม่
มี สําหรับเครื่ องปั้ นดินเผาเช่น หม้อ ไห โอ่งนั้น ไม่มี มีแต่การเผาอิฐเพื่อใช้ในการก่อสร้างซึ่งมีไม่มากนัก
เครื่ องเบญจรงค์ลายนํ้าทอง เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ที่มีความประณี ตสวยงาม และสร้างชื่อเสี ยง
ให้กบั จังหวัดพิจิตร ได้แก่ ร้าน นายชวลิต เจ๊กแสง บ้านเลขที่ 75/3 หมู่ 3 ตําบลรังนก อําเภอสามง่าม และที่
บ้านคลองตางาว อําเภอโพทะเล เป็ นอุตสาหกรรมครัวเรื อน มีผลงานประณี ต สวยงาม มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เป็ นที่ยอมรับของลูกค้าทัว่ ไปทําให้การผลิตเครื่ องเบญจรงค์ลายนํ้าทองมีกิจการมัน่ คง

