


ค�ำน�ำ
	 คูม่อืแนวทางการวางแผนยทุธศาสตร์ในการขับเคลือ่นการจดัการท่องเท่ียว
โดยชุมชน	ต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการความรู้เรื่องแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 โดยได้รับทุนอุดหนุนการท�ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย	โครงการจัดการความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน	สังคม	
ภายใต้โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการความรูก้ารวจิยัเพือ่การใช้ประโยชน์	
ประจ�าปี	 2563	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางและเสนอแนวทางการวางแผน
ยทุธศาสตร์ในการขบัเคลือ่นการจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชนมส่ีวนร่วม	ในคู่มอืเล่มนี้
ได้อธิบายถึงขั้นตอนการด�าเนินงานทุกขั้นตอน	เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ	และสามารถ
น�าความรู้ไปใช้เพื่อการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดท�า
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	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.2560	-	2564)		
และแผนการพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต	ิฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ได้ก�าหนด
วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย	 พ.ศ.	 2579	 ไว้ว่า	 “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียว
คณุภาพชัน้น�าของโลกทีเ่ติบโตอย่างมดุีลยภาพบนพืน้ฐานความเป็นไทยเพือ่ส่งเสรมิ
การพัฒนาเศรษฐกจิ	สงัคม	และกระจายรายได้สูป่ระชาชนทกุภาคส่วนอย่างยัง่ยนื”		
โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตรา
ต่างประเทศ	ทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ	ช่วยสร้างอาชีพ
และการจ้างงานก่อให้เกิดการกระจายรายได้		ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกจิของท้องถิน่	และช่วยยกมาตรฐานการครองชพีในท้องถิน่	โดยการท่องเทีย่ว
โดยชุมชนถือเป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่เป็นกลไกสนับสนุนชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ	ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว	อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 และจากการศึกษาศกัยภาพการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืชมุชนต�าบล	เมืองบางขลัง
อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวดัสโุขทยั	พบว่า	การพฒันาศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื
ชุมขนต�าบลเมืองบางขลังได้นั้น	ชุมชนต้องและสร้างจิตส�านึกของชาวบ้านและ
เยาวชนในพื้นที่	โดยการให้ความรู้	ความเข้าใจในการอนุรักษ์โบราณสถาน	เพื่อให้
ช่วยกันดูแลรักษา	และปกป้องหวงแหนให้คงอยู่ตลอดไป	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว	ท้ังระดับท้องถิ่น	ระดับประเทศ	ควรจะสนับสนุนและส่งเสริม
การท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเป็นระบบ	 	ทั้งในด้านการเพิ่มความรู้บริหารจัดการ
การท่องเที่ยว		การสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดและขยายผลการท่องเที่ยว	ให้กับ
มคัคุเทศก์น้อย	มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน	สมาชกิในชมุชน	เป็นต้น		และเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง
พร้อมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน	โดยมีคณะกรรมการการ
ท่องเที่ยว
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วิสัยทัศน์การท่องเท่ียวไทย	 พ.ศ.	 2579	 ไว้ว่า	 “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียว
คณุภาพชัน้น�าของโลกทีเ่ตบิโตอย่างมดุีลยภาพบนพืน้ฐานความเป็นไทยเพือ่ส่งเสรมิ
การพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	และกระจายรายได้สูป่ระชาชนทกุภาคส่วนอย่างยัง่ยนื”		
โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตรา
ต่างประเทศ	ทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ	ช่วยสร้างอาชีพ
และการจ้างงานก่อให้เกิดการกระจายรายได้		ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกจิของท้องถิน่	และช่วยยกมาตรฐานการครองชพีในท้องถิน่	โดยการท่องเท่ียว
โดยชุมชนถือเป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่เป็นกลไกสนับสนุนชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ	ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว	อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 และจากการศึกษาศกัยภาพการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืชมุชนต�าบล	เมืองบางขลัง
อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวดัสโุขทยั	พบว่า	การพฒันาศักยภาพการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื
ชุมขนต�าบลเมืองบางขลังได้นั้น	ชุมชนต้องและสร้างจิตส�านึกของชาวบ้านและ
เยาวชนในพื้นท่ี	โดยการให้ความรู้	ความเข้าใจในการอนุรักษ์โบราณสถาน	เพื่อให้
ช่วยกันดูแลรักษา	และปกป้องหวงแหนให้คงอยู่ตลอดไป	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียว	ท้ังระดับท้องถิ่น	ระดับประเทศ	ควรจะสนับสนุนและส่งเสริม
การท่องเท่ียวของชุมชนอย่างเป็นระบบ	 	ทั้งในด้านการเพิ่มความรู้บริหารจัดการ
การท่องเที่ยว		การสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดและขยายผลการท่องเที่ยว	ให้กับ
มคัคุเทศก์น้อย	มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน	สมาชกิในชมุชน	เป็นต้น		และเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง
พร้อมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน	โดยมีคณะกรรมการการ
ท่องเที่ยว

บทนำ�
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1.	เพือ่ศกึษาแนวทางการวางแผนยทุธศาสตร์ในการขบัเคลือ่นการท่องเท่ียวโดยชมุชน	
2.	เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3.	เสนอแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	

การวางแผนยทุธศาสตร์ในการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วโดยชมุชน	แบ่งเป็น	8	ขัน้ตอน	ดงันี้

ขั้นตอนที่ 1 สถ�นที่ดำ�เนินก�รวิจัย 
	 สถานที่ที่ด�าเนินการใช้ต�าบลเมืองบางขลัง	ประกอบด้วย	9	หมู่บ้าน	ดังนี้		
หมู่ที่	1	บ้านคลองแห้ง	หมู่ที่	2	บ้านปากคลองช้าง	หมู่ที่	3	บ้านปากคลองช้าง	หมู่
ที่	4	บ้านขอนซุง	หมู่ที่	5	บ้านวัดโบสถ์	หมู่ที่	6	บ้านน�้าด้วน	หมู่ที่	7	บ้านนากลาง	
หมู่ที่	8	บ้านไผ่ขวาง	และหมู่ที่	9	บ้านขอนซุง

วัตถุประสงค์

ข้ันตอนศกึษ�แนวท�งก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์
ในก�รขับเคลื่อนก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน

	 จงึท�าให้มแีนวทางการวางแผนยทุธศาสตร์ในการขับเคลือ่นการจดัการท่องเทีย่ว
โดยชมุชน	เพ่ือให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในการพฒันายทุธศาสตร์การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื
ต�าบลเมอืงบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวัดสโุขทยัตัง้แต่	การวางแผน	การจัดการ	
การปฏบิติั	การประเมนิผล	รวมถงึการศกึษา	สาเหตขุองปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกนั
ทัง้น้ีโดยยดึถอืประโยชน์ของชุมชนเป็นหลกัโดยการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมส่ีวนร่วม
ของชุมชนเป็นปัจจัยส�าคัญการจัดการกับการท่องเที่ยวให้มีแนวโน้มท่ีดีขึ้นและ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถ	ใช้ข้อมูลการศึกษาวิจัยเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุง	แก้ไข	และน�ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ชุมชนด้านการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของชมุชนท้องถิน่อืน่	ในจงัหวดัสโุขทยัได้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	
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ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษ�และวิเคร�ะห์ข้อมูล	
	 โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
	 น�าผลการวิจัย	 เรื่อง	 ศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนต�าบลเมือง
บางขลังอ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวดัสโุขทยั		คนืข้อมลูสูช่มุชน	โดยการจดัท�าเวทชีมุชน	
กบักลุ่มประชากรศกึษา	จ�านวน	109	ราย	และสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ	พร้อมท้ังจดุประเดน็
ท่ีผู้เข้าร่วมท�าเวทีชุมชนในการเสนอข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	เพื่อให้ความสมบูรณ์ข้อมูล
ในการน�าไปวิเคราะห์หาแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนการท่อง
เที่ยวโดยชุมชน	ต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัยต่อไป

	 1.	ท�าเวทีชุมชนครั้งที่	1	
	 	 	 	 	 	 	 	 	ขั้นแรก	จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา	และ
วางแผน	โดยผูว้จิยัจัดการคนืข้อมลูการท�าเวทชีมุชนจากการศกึษาศกัยภาพการท่องเท่ียว
อย่างยัง่ยนืชมุชนต�าบลเมอืงบางขลงั	อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวดัสโุขทยั	และเกบ็ข้อมลู
ชุมชนเพ่ิมเติมจากการท�าการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group	Discussions)	โดย
ผู้ด�าเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ	 เป็นผู้ประสานน�าความรู้	 จุดประกาย
ความคิด	 อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรมและกระบวนการวิจัยผู้วิจัย
สังเกต	และสรุปบทเรียน		

	 2.	ท�าเวทีชุมชนครั้งที่	2		
	 โดยท�าเวทีคืนข้อมูลการท�าเวทีชุมชน	ครั้งที่	1		เพื่อทบทวนกลยุทธ์
ในการท�า	แผนยทุธศาสตร์ในการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วโดยชมุชนสูก่ารปฏบิติั	และ
ด�าเนินการแบ่งกลุ่ม	 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการน�าแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏบิัติ		ในการจัดท�าแผนงาน	โครงการ	และผู้รบัผิดชอบในการด�าเนินงาน	สว่นการ
ประเมนิผลการน�าแผนไปสูก่ารปฏบิตันิัน้ให้กลุม่ประชากรศกึษา	จดัล�าดบัความส�าคญั
ของแผน	โครงการ	ที่จะน�าไปใช้สู่การปฏิบัติ	จ�านวน	3	ล�าดับ



3
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ข้ันตอนท่ี 3 ประช�กร
	 ด้านประชากรศกึษา	การเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	

เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง

	 1.	กลุม่บคุคลทีถู่กแต่งตัง้ตามกฎหมายลกัษณะการปกครองท้องทีก่ารบรหิาร
งานของหมู่บ้าน		และการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล
	 2.	ผูน้�ากลุ่มทีถู่กแต่งตัง้โดยชมุชนตามลกัษณะงานบรหิารในหมูบ้่าน	และเป็น
ที่ยอมรับในชุมชน
	 3.	บุคลากรในชุมชนที่เป็นผู้มีปัญญารอบรู้
	 4.	กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวภายในชุมชน	
	 5.	กลุ่มร้านค้าสหกรณ์ในชุมชน
	 6.	สถาบันการศาสนาในชุมชน
	 7.	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในชุมชน
	 8.	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกชุมชน

เกณฑ์ในกำรคัดออกกลุ่มประชำกรศึกษำ
	 1.	ไม่ร่วมมือ	ปฏิเสธการมีส่วนร่วม
	 2.	บุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่แรก	
	 3.	บคุคลทีไ่ม่สามารถสือ่สารข้อมลูได้	ทัง้การฟัง	การพดู	การอ่าน	และการเขียน	

ลกัษณะของกลุ่มทีเ่ลอืกเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรวจิยั		จ�ำนวน	109	ได้แก่
	 1.	ผูน้�าชาวบ้านในชมุชนพ้ืนทีต่�าบลเมอืงบางขลงั	อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวดัสโุขทยั	
		 2.	บุคลากรเทศบาลต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	
	 3.	กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว	
	 4.	สถาบันการศึกษา	ผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนประถมศึกษา	
	 5.	สถาบันการศาสนา	
	 6.	หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่	
	 7.	หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน
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ขั้นตอนที่ 4 ก�รเก็บข้อมูล  
การจดัเกบ็ข้อมลู	แบ่งได้	2	ประเภท	คอื	ข้อมลูทตุยิภมู	ิและข้อมลูปฐมภมู	ิดงันี้
	 1.	ข้อมูลทุติยภูมิ	
	 โดยการรวบรวมทัง้จากเอกสาร	ต�ารา	เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์	รายงานการวจัิย
บทความ	ข้อมลูการท่องเทีย่วจากเอกสารเผยแพร่ชมุชน	เอกสารหน่วยงานราชการ	
และเอกสารหน่วยงานเอกชน	บริษทัการท่องเทีย่ว	เพ่ือน�ามาประกอบในการวเิคราะห์

	 2		ข้อมูลปฐมภูมิ		
	 				2.1	น�าผลการวจัิยของผูว้จัิย	ทีท่�าการศึกษา	เรือ่ง	ศกัยภาพการท่องเท่ียว
อย่างยัง่ยนืชมุชนต�าบลเมอืงบางขลงั	อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวดัสโุขทัยน�ามาประกอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลก�าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
	 				2.2	เก็บรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว	
โดยใช้วิธีการท�าเวทีชุมชน		การจดบันทึก	ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนก�รวิจัย
การด�าเนินการวิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น	3	ระยะ	คือ
 ระยะที่	1	ระยะเตรียมกำร
	 การจัดเตรียมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
น�าข้อมูลมาตรวจสอบความเป็นไปได้	ความสอดคล้อง	และความทันสมัยของข้อมูล
ทีเ่กบ็รวบรวมได้	ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของเรือ่งท่ีวจิยั	จ�าแนกหมวดหมูข้่อมลู	
และสร้างและพัฒนาเครื่องมือ	ประสานงานชี้แจงรายละเอียดในพื้นที่ศึกษา

	 ระยะที่	2		ระยะด�ำเนินกำร
 กำรเกบ็ข้อมูล	เกบ็ข้อมลูจากการท�าเวทโีดยใช้เครือ่งมอื	SWOT		วเิคราะห์
จดุอ่อน	จดุแขง็	โอกาส	และภัยคกุคาม	(อปุสรรค)	ของชมุชน	เก็บข้อมูลโดยด�าเนนิการ
จัดเวทชีมุชนในการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้เครือ่งมอืTOWSMatrix“กลยุทธ์น่านน�า้สคีราม”
(Blue	Ocean	Strategy)	และ“กลยุทธ์น่านน�้าสีขาว”	(White	Ocean	Strategy)		
เพื่อน�าไปก�าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
โดยชมุชน	และเกบ็ข้อมลูชมุชนจากการท�าการสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussions)
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6

แผนผังที่ 1

แผนผังที่ 2

	 ระยะที่	3		กำรสรุปผลข้อมูล	
	 สรุปผลข้อมลูจากปฐมภมิู	และข้อมลูทตุยิภมู	ิโดยการจดัหมวดหมูข่องข้อมลู
ตรวจสอบข้อมลู	และตคีวามข้อมลูในชมุชน	ในแต่ละด้านเพือ่ให้รูว่้า	ศกัยภาพแหล่ง
ท่องเทีย่วในต�าบลเมอืง	บางขลงัมอีะไรบ้าง	และร่วมกนัวางแผนการพัฒนาท่องเท่ียว
ของต�าบลเมืองบางขลังอย่างไรบ้างเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติต่อไป
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ข้อมูลบริบทชุมชน

ด้�นบริบทชุมชน
1.	ที่ตั้ง
	 ต�าบลเมอืงบางขลงั	อยูห่่างจากอ�าเภอสวรรคโลก	23	กโิลเมตร	โดยเริม่ต้น
จากจดุทีต่ัง้ของอ�าเภอสวรรคโลก	มาตามถนนสายสวรรคโลก-ทุง่เสลีย่ม	ผ่านต�าบลนาทุ่ง
ถงึทางแยกซอย	9	เข้าต�าบลเมอืงบางขลงั	มอีาณาเขตตดิต่อกับต�าบลต่าง	ๆ	ดงัต่อไปนี้
 ทิศเหนือ		 ติดกับ	 	 ต�าบลนาทุ่ง		อ�าเภอสวรรคโลก
 ทิศใต้	 	 ติดกับ	 	 อ�าเภอศรีส�าโรง
 ทิศตะวันออก		 ติดกับ	 	 ต�าบลหนองกลับ	อ�าเภอสวรรคโลก
 ทิศตะวันตก	 ติดกับ	 	 อ�าเภอทุ่งเสลี่ยม

2.	เนื้อที่		
	 มเีน้ือทีท้ั่งหมดประมาณ		54.12	ตารางกโิลเมตร		หรอืประมาณ	33,868	ไร่
พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู ่ในเขต	สหกรณ์นิคมพระร่วง	และส�านักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อการเกษตร	3,750		ไร่

3.	ภูมิประเทศ
	 ลกัษณะภมูปิระเทศโดยทัว่ไป	เป็นทีร่าบลุม่	มภีเูขาบางส่วน	ในฤดนู�า้หลาก
จะมีน�้าท่วมในบางพื้นที่	ส่วนหน้าแล้งจะแห้งแล้งอย่างมาก	แหล่งน�้าล้วนตื้นเขิน

4.	จ�ำนวนหมู่บ้ำน
	 จ�านวนหมู่บ้านในเขตต�าบลเมืองบางขลัง		มีหมู่บ้าน	9	หมู่บ้าน	ได้แก่
หมูท่ี่	1	บ้านคลองแห้ง	หมูท่ี่	2	บ้านปากคลองช้าง	หมูท่ี่	3	บ้านปากคลองช้าง	หมูท่ี่	4
บ้านขอนซุง	หมูท่ี	่5	บ้านวดัโบสถ์	หมูท่ี	่6	บ้านน�า้ด้วน	หมูท่ี	่7	บ้านนากลาง	หมูท่ี	่8
บ้านไผ่ขวาง	หมู่ที่	9	บ้านขอนซุง

5.	จ�ำนวนครัวเรือนและประชำกร
	 จ�านวนครวัเรือนทัง้สิน้ในปี	2558	ม	ี	1,737	ครวัเรอืน	ประชากร		4,859	คน
แยกเป็น	ชาย	2,429	คน	หญิง	2,430	คน	มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากร		
90	คนต่อตารางกิโลเมตร
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ด้�นสภ�พท�งเศรษฐกิจ
1.	อำชีพ	
	 ประชาชนในเขตต�าบลเมืองบางขลัง	 ส่วนใหญ่มีอาชีทางด้านการเกษตร	
อาชีพหลัก	คือ	การท�านา	การท�าสวน	การท�าไร่	และรองลงมา	คือ	การเลี้ยงสัตว์			
โดยแยกเป็นรายอาชีพ	คือ	
	 1.1	การเกษตร	ข้าวนาปี	สวนมะปราง	สวนมะม่วง	สวนแก้วมงักร	สวนกล้วย
สวนพุทรา	สวนผัก	ถั่วต่าง	ๆ	ไร่ยาสูบ	ไร่อ้อย	ไร่ข้าวโพด	ไร่มันส�าปะหลัง	เป็นต้น
	 1.2	การปศุสัตว์	โคเนื้อ	โคนม	โคขุน	สุกร	กระบือ	ไก่
	 1.3	หน่วยธรุกจิในหมูบ้่าน	มป๊ัีมน�า้มนั	จ�านวน		11	แห่ง	(ป๊ัมหลอด)	ร้านค้า
จ�านวน	75	แห่ง	(ขายของช�าและสนิค้าทัว่ไป)	โรงส	ีจ�านวน	2	แห่ง	(ขนาดเลก็)	อูซ่่อมรถ
จ�านวน	8		แห่ง	(ขนาดเล็ก)	โรงงานคอนกรีต	จ�านวน	2	แห่ง	ร้านอินเทอร์เน็ต	
จ�านวน	3	แห่ง

ด้�นสภ�พสังคม
	 1.	กำรศึกษำ	จ�านวนโรงเรียนประถมศึกษา	จ�านวน	5	แห่ง	(ขยายโอกาส	
2	 แห่ง)	 โรงเรียนบ้านปากคลองช้าง	 โรงเรยีนบ้านคลองแห้ง	 โรงเรยีนบ้านขอนซงุ	
โรงเรยีนบ้านวดัโบสถ์	และโรงเรียนบ้านวงพระจันทร์

 2.	ศำสนำ	ประชาชนต�าบลเมอืงบางขลงั	เป็นผูท่ี้นับถือศาสนาพทุธท้ังหมด	
มวัีดทางพทุธศาสนา	จ�านวน	7	แห่ง	ได้แก่	หมูท่ี	่1	วดัคลองแห้ง	วดัเกาะหนิตัง้	หมูท่ี่	3	
วัดปากคลองช้าง	หมู่ที่	4	วัดขอนซุง	หมู่ที่	5	วัดโบสถ์	หมู่ที่	6	วัดศรีคงคาราม	
หมู่ที่	7	วัดไทรงาม

 3.	กำรสำธำรณสุข	ด้านสาธารณสขุมโีรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบล	
จ�านวน	2	แห่ง	ได้แก่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลเมืองบางขลัง	ตั้งอยู่
หมู่ที่	1	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้านขอนซุง	ตั้งอยู่หมู่ที่	4	

 4.	ควำมปลอดภัย	สถานีต�ารวจภูธรเมืองบางขลัง	จ�านวน	1	แห่ง	ตั้งอยู่
หมู่ที่	1	บ้านคลองแห้ง	
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ก�รบริก�รพื้นฐ�น
1.	กำรคมนำคม 
	 การคมนาคมในต�าบลเมอืงบางขลงั	สามารถติดต่อถงึกนัได้ทกุหมูบ้่านบางส่วน
เป็นถนนลูกรัง	ในฤดูฝน	ถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อและโคลน	ส่วนหน้าแล้งจะเป็นฝุ่น
โดยมถีนนลาดยางผ่านภายในต�าบล		4		สาย	สายวดัโบสถ์		(รพช.)	สายท่าทอง	-	ของซุง	
(ทางหลวงชนบท)	สายรมิคลองแม่มอก	และสายเมอืงเก่า	–	ศรสีชันาลยั	(กรมทางหลวง)

2.	แหล่งน�้ำธรรมชำติ	
	 2.1	ทีเ่ป็นคลอง	ได้แก่	คลองลาว	คลองวังควาย	คลองแม่มอก	คลองหมูโ่จน	
คลองน�้าด้วน	คลองวังเด่ือ	คลองขี้เหล็ก	คลองยาง	คลองสีฟัน	คลองยายเกลี้ยง	
คลองมะม่วง	คลองบุ่งพลับ	คลองทรายมูน	คลองไอ้เบี้ย	(แม่เบี้ย)	
	 2.2	ทีเ่ป็นเหมือง	ได้แก่	เหมอืงตาเมือง	เหมอืงกลาง	เหมอืงตาชืน่	เหมอืงตาออย
เหมืองครูพวง	เหมืองตาค�า	และเหมืองตาตุ่น
	 2.3	ที่เป็นฝาย	ได้แก่	ฝายตาวา	ฝายมะโกมาลัย	ฝายนครพระราม
				 2.4	ที่เป็นแม่น�้า	ได้แก่	แม่น�้าฝากระดาน

ข้อมูลเกี่ยวกับตำ�บล
1.	ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่
	 ต�าบลเมืองบางขลัง	 มีป่าสงวนแห่งชาติดงข่า	 จ�านวนพื้นท่ีโดยประมาณ			
2,500	ไร	่อยู่บริเวณหมู่ที่	6	บ้านน�้าด้วน	แต่ปัจจุบันบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรมมาก	
และป่าสงวนแห่งชาติเขาวงเด่ือ	จ�านวน	2,500	ไร่	หมู่ที่	5	บ้านวัดโบสถ์	ส�ารวจ
การท่องเที่ยวได้	8	จุด		

2.	กลุ่มองค์กร	
	 ชมรมในต�าบล	และบทบาทหน้าที่	อาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)
กลุ ่มผู ้น�าหมู ่บ ้าน	อปพร.	สมาชิกสภาเทศบาล	ต�ารวจบ้าน	ลูกเสือชาวบ้าน
กลุม่ประชาคมป้องกันยาเสพตดิ	คณะกรรมการ		ปปส.	กลุม่แม่บ้าน	ชมรมออกก�าลงักาย
ชมรมผู้สูงอายุ	 ชมรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรชมรมวัยทอง	
คณะกรรมการประปา	และกลุ่มแกนน�าเกษตรกร
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ก�รบริก�รพื้นฐ�น
1.	กำรคมนำคม 
	 การคมนาคมในต�าบลเมอืงบางขลงั	สามารถติดต่อถงึกนัได้ทกุหมูบ้่านบางส่วน
เป็นถนนลูกรัง	ในฤดูฝน	ถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อและโคลน	ส่วนหน้าแล้งจะเป็นฝุ่น
โดยมถีนนลาดยางผ่านภายในต�าบล		4		สาย	สายวดัโบสถ์		(รพช.)	สายท่าทอง	-	ของซุง	
(ทางหลวงชนบท)	สายรมิคลองแม่มอก	และสายเมอืงเก่า	–	ศรสีชันาลยั	(กรมทางหลวง)

2.	แหล่งน�้ำธรรมชำติ	
	 2.1	ท่ีเป็นคลอง	ได้แก่	คลองลาว	คลองวังควาย	คลองแม่มอก	คลองหมูโ่จน	
คลองน�้าด้วน	คลองวังเดื่อ	คลองขี้เหล็ก	คลองยาง	คลองสีฟัน	คลองยายเกลี้ยง	
คลองมะม่วง	คลองบุ่งพลับ	คลองทรายมูน	คลองไอ้เบี้ย	(แม่เบี้ย)	
	 2.2	ทีเ่ป็นเหมือง	ได้แก่	เหมอืงตาเมือง	เหมอืงกลาง	เหมอืงตาชืน่	เหมอืงตาออย
เหมืองครูพวง	เหมืองตาค�า	และเหมืองตาตุ่น
	 2.3	ที่เป็นฝาย	ได้แก่	ฝายตาวา	ฝายมะโกมาลัย	ฝายนครพระราม
				 2.4	ที่เป็นแม่น�้า	ได้แก่	แม่น�้าฝากระดาน

ข้อมูลเกี่ยวกับตำ�บล
1.	ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่
	 ต�าบลเมืองบางขลัง	 มีป่าสงวนแห่งชาติดงข่า	 จ�านวนพ้ืนที่โดยประมาณ			
2,500	ไร่	อยู่บริเวณหมู่ที่	6	บ้านน�้าด้วน	แต่ปัจจุบันบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรมมาก	
และป่าสงวนแห่งชาติเขาวงเด่ือ	จ�านวน	2,500	ไร่	หมู่ที่	5	บ้านวัดโบสถ์	ส�ารวจ
การท่องเที่ยวได้	8	จุด		

2.	กลุ่มองค์กร	
	 ชมรมในต�าบล	และบทบาทหน้าที่	อาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)
กลุ ่มผู ้น�าหมู ่บ ้าน	อปพร.	สมาชิกสภาเทศบาล	ต�ารวจบ้าน	ลูกเสือชาวบ้าน
กลุม่ประชาคมป้องกันยาเสพตดิ	คณะกรรมการ		ปปส.	กลุม่แม่บ้าน	ชมรมออกก�าลงักาย
ชมรมผู้สูงอายุ	 ชมรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรชมรมวัยทอง	
คณะกรรมการประปา	และกลุ่มแกนน�าเกษตรกร
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กลุ่มอ�ชีพเสริม
	 กลุ ่มอาชีพเสริม	ได้แก่	กลุ ่มเย็บผ้าสตรีจักรทอง	กลุ ่มแปรรูปน�้าพริก
กลุ่มท�าไม้กวาด	 กลุ่มผู้ใช้น�้าจากเขื่อนแม่มอก	 กลุ่มท�าเตาเศรษฐกิจ	 กลุ่มการนวด
แผนไทย	กลุม่ท�าสรุาพ้ืนบ้าน	กลุม่เลีย้งโคนม	หมอท�าขวญั	กลุม่ปลกูผกัปลอดสารพิษ
น�้ามันหอมและสมุนไพร	และกลุ่มจักสาน	เป็นต้น

คว�มรู้และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น เทคโนโลยีท้องถิ่นที่เป็นวิถีชุมชน
	 1.	หมอนวดแผนโบราณ	ต�าบลเมืองบางขลังยังมีหมอนวดแผนโบราณ
ท่ีมคีวามรู้ความช�านาญทีไ่ด้รบัถ่ายทอดจากบรรพบรุษุอยูห่ลายคน	ซึง่เป็นทีย่อมรบั	
และเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน	เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับ	เส้นเอ็นกล้ามเนื้อ	กระดูก
ข้อ	ประชาชนนิยมหาหมอพื้นบ้าน	ซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่ง		ในปี	2546	สถานีอนามัย
บ้านขอนซงุ	(ในขณะนัน้)	จงึท�าโครงการส่งเสรมิสขุภาพโดยการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรขึ้น	และตั้งชมรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	โดยมีสมาชิก
ในหมูท่ี	่1-	หมูท่ี่	9	จ�านวน	35	คน	ท�าการอบรมให้ความรู	้และจดับรกิารด้านการนวด
ที่ถูกต้อง	ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ีไว้	ให้ประชาชนได้พึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
	 2.	อาหารท้องถิ่น	
					 			2.1	ประเภทของคาว	ได้แก่	แกงไข่น�้า	แกงบอน	แกงขี้เหล็ก	และ
	 แกงหยวก	มีทุกหมู่บ้าน		
					 		2.2	ประเภทของหวาน	
	 	 -	ขนมปรง	มาเยือนเมืองบางขลังเดือน	เมษายน-สิงหาคม	
	 	 ควรทดลองชิมขนมปงให้ได้
	 	 -	ขนมถ้วย	ของธรรมดาที่ไม่ธรรมดา	หมู่ที่	1
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3.	ปฏิทินประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

ที่ วัน/เดือน รำยกำรประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

มกราคม	

มีนาคม			

1-2		เมษายน	

12		เมษายน

13-15	เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

สิงหาคม-ตุลาคม	 				

พฤศจิกายน-ธันวาคม

ท�าบุญปีใหม่	สลากภัตข้าวหลาม

งานบวชนาค		แต่งงาน	งานมงคลต่าง	ๆ

งานวันอนุรักษ์มรดกไทย

งานประเพณีสงกรานต์	สรงน�้าพระและรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ

ท�าบุญสงกรานต์วัดต่าง	ๆ	ในต�าบล

ท�าบุญสลากภัตข้าวเหนียวมะม่วง

งานปริวาสกรรมวัดศรีคงคาราม(วัดน�้าด้วน)	หมู่	6																

ท�าบุญเข้าพรรษา	ถือศีลอุโบสถ	ตักบาตรเทโวท�าบุญวันพระ													

ทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	ประเพณีลอยกระทง
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3.	ปฏิทินประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

ที่ วัน/เดือน รำยกำรประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

มกราคม	

มีนาคม			

1-2		เมษายน	

12		เมษายน

13-15	เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

สิงหาคม-ตุลาคม	 				

พฤศจิกายน-ธันวาคม

ท�าบุญปีใหม่	สลากภัตข้าวหลาม

งานบวชนาค		แต่งงาน	งานมงคลต่าง	ๆ

งานวันอนุรักษ์มรดกไทย

งานประเพณีสงกรานต์	สรงน�้าพระและรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ

ท�าบุญสงกรานต์วัดต่าง	ๆ	ในต�าบล

ท�าบุญสลากภัตข้าวเหนียวมะม่วง

งานปริวาสกรรมวัดศรีคงคาราม(วัดน�้าด้วน)	หมู่	6																

ท�าบุญเข้าพรรษา	ถือศีลอุโบสถ	ตักบาตรเทโวท�าบุญวันพระ													

ทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	ประเพณีลอยกระทง
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	 ต�าบลเมืองบางขลัง	 เป็นต�าบลเก่าแก่ซึ่งมีชื่อปรากฎอยู่ในศิลาจารึกสมัย
กรงุสุโขทยัและเมือ่กรงุรตันโกสนิทร์ตอนต้น	ปรากฎว่ามขุีนนางระดบั	“ขุน”	เป็นผูป้กครอง
ปัจจุบันได้รับการจัดต้ังเป็นต�าบล	 อยู่ในเขตการปกครองของอ�าเภอสวรรคโลก	
ประกอบด้วย	9	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่ที่	1	บ้านคลองแห้ง	หมู่ที่	2	บ้านปากคลองช้าง	
หมู่ที่	3	บ้านปากคลองช้าง	หมู่ที่	4	บ้านขอนซุง	หมู่ที่	5	บ้านวัดโบสถ์	หมู่ที่	6	
บ้านน�้าด้วน	หมู่ที่	7	บ้านนากลาง	หมู่ที่	8	บ้านไผ่ขวาง	และหมู่ที่	9	บ้านขอนซุง
เริม่ต้นปี	พ.ศ.	2471	ต�าบลเมอืงบางขลงัไม่ได้ยกระดบัเป็นต�าบล	เรยีกว่า	“เมอืงบางขลงั”	
อาณาเขตของเมอืงบางขลงัทางทศิตะวนัตกของฝ่ังแม่น�า้ยมเริม่ต้นทีห่มูบ้่านจนัทโรภาส
เรื่อยไปตลอดแนวลุ่มแม่น�้าฝากระดานจนถึงเขาเดื่อ	มีประชากรอาศัยอยู่	จ�านวน	
5	หมู่บ้าน	ประกอบด้วย	หมู่ที่	1	บ้านหนองกลับ	หมู่ที่	2	บ้าน	หนองกลับ	หมู่ที่	3	
บ้านหนองเรยีง	หมูท่ี	่4	บ้านคลองแห้ง	หมูท่ี	่5	บ้านปากคลองช้าง	ประมาณปี	พ.ศ.	2475
มีการเปลี่ยนแปลงเมืองบางขลัง	 ได้ยกระดับให้เป็นต�าบล	 จึงต้องจัดการเลือกตั้ง
ก�านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกให้ปกครอง

ข้อมูลด้�นฝ่�ยปกครอง
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	 1.	ขนุอภิบาลบางขลัง	ชือ่เดิมนายธปู	พลธรีะ	ได้รับการเลอืกตัง้เป็นก�านนัคนแรก	
	 2.	นายพลอย	สินพง	ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก	
	 3.	หมืน่เปรม	ชยัชนะนกิรณ์	ชือ่เดิมนายดี	เปรมใจ	ได้รบัเลอืกตัง้เป็นผูใ้หญ่บ้านคนแรก	
	 4.	หมืน่แกว่น	ภยัพาล	ชือ่เดิมนายแก้ว	ด่างพล้อย	ได้รบัเลอืกตัง้เป็นผูใ้หญ่บ้านคนแรก
ต่อมา	พ.ศ.	2526	นายแฉล้ม		พละทรัพย์	ได้รับเลือกตั้งเป็นก�านันคนแรกของต�าบล
เมืองบางขลังหลังจากแยกจากบ้านหนองกลับมาเป็นต�าบลเมืองบางขลัง	มีหมู่บ้าน
ในเขตปกครอง	7	หมู่บ้าน	ดังนี้	หมู่ที่	1	บ้านคลองแห้ง	หมู่ที่	2	บ้านปากคลองช้าง	
หมู่ที่	3	บ้านปากคลองช้าง	หมู่ที่	4	บ้านขอนซุง	หมู่ที่	5	บ้านวัดโบสถ์	หมู่ที่	6
บ้านแม่น�้าด้วน	และหมู่ที่	7	บ้านนากลาง	ปัจจุบัน	พ.ศ.	2564	นายกอย	มีเกิด	
ได้รับเลือกตั้งเป็นก�านัน	ซึ่งนายกอย	มีเกิด	มีหมู่บ้านในเขตปกครอง	9	หมู่บ้าน	ดังนี้	

	 หมู่ที่	1	บ้านคลองแห้ง
	 	 นางกาญจนา		ประดิษฐ์	 เป็นผู้ใหญ่บ้าน	
	 หมู่ที่	2	บ้านปากคลองช้าง
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13
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	 จารกึวดัศรชุีม	หลกัที	่2	ได้กล่าวถงึ	พ่อขุนผาเมอืง	จากเมอืงราดและ	พ่อขุน
บางกลางหาว	จากเมืองบางยาง	ได้ร่วมกนัน�าก�าลงัคนไทยเข้าขบัไล่ขอมสบาดโขลญ
ล�าพงออกไปจากเมืองสุโขทัย	และมีข้อความตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเมืองบางขลัง
ในด้านท่ี	1	บรรทดัท่ี	23-24	ว่า	“...พลพ่อขนุผาเมอืง	เจ้าเมอืงราด	พาพลมา	พ่อขนุผาเมอืง
ผดาจกันและกัน	พ่อขุนบางกลางหาวได้เมืองศรีสัชนาลัย...พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมือง
ราดเอาพลมา...ตบกนัทีเ่มอืงขลง	ได้เวนบางขลงแก่พ่อขนุผาเมือง	แล้วพ่อขนุผาเมอืง
ได้เอาพลเมอื...ม้อเมอืงราด	เมอืงสคา....”	ส่วนความส�าคญัของเมอืงนีใ้นจารกึสโุขทยั	
หลักที่	3	ด้านที่	2	บรรทัดที่	22	มีความปรากฏว่า	“หลังจากสมัยพ่อขุนรามค�าแหง
แล้วเจ้าเมอืงต่างตัง้ตนเป็น	อสิระ	รวมทัง้เมืองบางขลงัด้วย	จารึกนัน้ว่า	“เมืองบางฉลงั
หาเป็นขุนหน่ึง”	ในจารึกทั้งหมดนี้ไม่ได้ระบุชื่อเมือง		บางฉลังโดยตรงแต่ในสมัย
ต้นกรงุรตันโกสนิทร์เรยีกชือ่ทีต่ัง้ใหม่นีว่้า	“เมอืงบางขลงั”	ซึง่เชือ่ได้ว่าน่าจะเป็นชือ่
ของเมืองเก่ามาแต่เดิม	ค�าว่า	“บางขลัง”น่าจะมาจากการเพี้ยนของเสียงที่ใช้เรียก
เมอืง	“บางฉลงั”และเมอืง	“บางขลง”	อกีทัง้ในสมยัโบราณก็ไม่ได้เคร่งครัดกับการเขียน
เท่าใดนัก	มักจะใช้ภาษาพูดมากกว่า	นอกจากนี้ยังมีผู้สันนิษฐานว่า	“บางขลัง”	
มาจากการน�าเอาทั้งสองชื่อที่พบในจารึกมารวมกัน	 (สนธิกัน)	 เป็นชื่อหนึ่งชื่อเดียว	
(เป็นค�าสนธิ)	 ออกมาเป็นชื่อ	 “เมืองบางขลัง”คือ	 มีการน�าเอา	 “แม่อัง”	 (สระอัง)	
ของค�าว่า	“ฉลัง”	มาเพิ่มให้	“แม่อง”		(สระอง)	ของค�าว่า	“ขลง”	กลายเป็น	“ขลัง”	
(คือชือ่	“เมอืงบางขลงั”)	ซึง่มคีวามหมายของค�าแปลว่า	“เมอืงแห่งลุม่น�า้อนัศกัดิส์ทิธิ์
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ลุ่มน�้า”	(ขวัญชนก	นัยจรัญ	และคณะ,2559	:	หน้า19)	

ตำ�บลนี้คือ....เมืองบ�งขลัง
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	 บางขลงั	เป็นเมอืงท่ีมคีวามส�าคญัเมอืงหนึง่ในอาณาจกัรสโุขทยัตามหลกัฐาน
ชัน้ต้นในทางโบราณคดี	เมอืงบางขลงัถอืเป็นเมอืงทีมี่ความส�าคญัในทางยทุธศาสตร์	
รวมทั้งเป็นแหล่งเสบียงที่ส�าคัญ	เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างราชธานีหรือกรุงสุโขทัย
กับเมืองโบราณหลวง	(ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก)	ลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
ทางกายภาพทีเ่หมาะสม	เพราะเป็นชยัภมูทิีแ่นวเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติทัง้ทาง
ทิศเหนือและทิศตะวันตก	 ด้านทิศตะวันออกมีที่ราบกว้างใหญ่เหมาะท่ีจะเป็น
ถิ่นฐานและเป็นแหล่งเสบียงที่ส�าคัญ		มีเส้นทางที่สามารถติดต่อทั้งทางบก	คือ	
ถนนพระร่วง	 และทางน�้าคือ	 แม่มอกไหลมาบรรจบต่อถึงแม่ร�าพันของอาณาจักร
สุโขทัย	รอบ	ๆ 	เมืองบางขลัง	มีแหล่งน�้าที่อุดมสมบูรณ์	เช่น	หนองกลับ	หนองเรียง	
หนองป่าตอ	ซึง่สามารถตดิต่อมาถงึเมอืงบางยม	ด้านทศิตะวนัออกได้อย่างสะดวกสบาย
มีการค้นพบหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเจริญเติบโตของเมืองบางขลังในอดีต
มากมายทีย่งัสามารถยนืยนัในทางโบราณคดีได้	พบวดัร้างซากเจดย์ีท่ีช�ารดุเสยีหาย
มากกว่า	40	ปี	 (รอบ	ๆ	เมืองบางขลังในรัศมี	5	กิโลเมตร)	ตั้งแต่ต�าบลบ้านซ่าน	
อ�าเภอศรีส�าโรง	มายังบ้านหนองเรียง	บ้านป่าถ่อน	บ้านหนองกลับ	บ้านคลองแห้ง	
บ้านขอนซงุ	ต�าบลเมอืงบางขลงั	และทีย่งัคงสภาพสามารถอนรุกัษ์ให้ฟ้ืนคนืสภาพ
ได้คอื	วัดโบสถ์	วัดใหญ่ชยัมงคล	ในเขตต�าบลเมอืงบางขลงั	อ�าเภอสวรรคโลก	จนถงึ
เขตต�าบลบ้านใหม่ชยัมงคล		อ�าเภอทุ่งเสลีย่ม	นอกจากนีเ้รือ่งราวของเมอืงบางขลงั
ยังได้มีกล่าวถึงอีกหลายแห่ง		เช่น	ในจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	เป็นต้น	
เมืองบางขลังจะร้างไปเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดและเช่ือว่า	ในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์บริเวณเมืองบางขลังนี้ร้างแล้ว	ประชาชนย้ายไปอยู่ในเขตหนอง
กลับคลองแห้ง	นาหลุก	 (เขตศรีส�าโรง)	 เพราะจดหมายเหตุในสมัยรัตนโกสินทร์ที่
กล่าวไว้ในบทที่	 2	 เป็นจดหมายที่กล่าวถึงการติดต่อระหว่างเมืองสวรรคโลกและ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการขนย้ายไม้สัก	เมืองบางขลังเป็นป่าดิบมีพันธุ ์ไม้
ขนาดใหญ่จ�านวนมากและเมอืงบางขลังเป็นเมอืงทีอ่ยู่ในความปกครองของมณฑล
เฉลียง	(สวรรคโลก)	และจากค�าบอกกล่าวของชาวบ้านเมืองบางขลังเล่าว่า	
ราว	80-90	ปี	ผ่านมาบริเวณบางขลังเป็นป่ารกชัฏ	มีเขตติดต่อไปถึงป่าท่าเกวียน	
คนทีม่าอยูม่กัจะหลบหนอีาญาแผ่นดนิหรอืท�าความผดิมาแล้วท้ังสิน้	(ชุลรีตัน์	จันทร์เช้ือ	
และเครือข่ายชุมชนบางขลัง,2557	:	หน้า18-19)	
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กลับคลองแห้ง	นาหลุก	 (เขตศรีส�าโรง)	 เพราะจดหมายเหตุในสมัยรัตนโกสินทร์ที่
กล่าวไว้ในบทที่	 2	 เป็นจดหมายที่กล่าวถึงการติดต่อระหว่างเมืองสวรรคโลกและ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการขนย้ายไม้สัก	เมืองบางขลังเป็นป่าดิบมีพันธุ ์ไม้
ขนาดใหญ่จ�านวนมากและเมอืงบางขลังเป็นเมอืงทีอ่ยู่ในความปกครองของมณฑล
เฉลียง	(สวรรคโลก)	และจากค�าบอกกล่าวของชาวบ้านเมืองบางขลังเล่าว่า	
ราว	80-90	ปี	ผ่านมาบริเวณบางขลังเป็นป่ารกชัฏ	มีเขตติดต่อไปถึงป่าท่าเกวียน	
คนท่ีมาอยูม่กัจะหลบหนอีาญาแผ่นดนิหรอืท�าความผดิมาแล้วทัง้สิน้	(ชลุรีตัน์	จนัทร์เชือ้	
และเครือข่ายชุมชนบางขลัง,2557	:	หน้า18-19)	
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	 ในพระราชนิพนธ์เทีย่วเมอืงพระร่วงในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั
ยังกล่าวถึงวัดโบสถ์	 ซึ่งเป็นวัดร้างเมืองบางขลังว่า	 “ต่อไปเดินทางไปได้ประมาณ	
110	เส้น	ข้ามแดนสวรรคโลกเวลาเที่ยงถึงวัดร้าง	เรียกตามค�าชาวบ้านวัดโบสถ์”	
(เที่ยวเมืองพระร่วง)	 จากข้อความน้ีแสดงว่า	 บริเวณเมืองบางขลัง	 เดิมรกร้าง	
ประชาชนทิง้เมอืงไปหาทีท่�ามาหากนิในถิน่อืน่นับร้อยปี		ตามความเชือ่เก่ียวกบัค�า
ว่า	บางขลัง	ชาวบ้านที่สนใจได้ให้ความเห็นว่าบางขัง	ค�าว่าขัง		หมายถึง	บริเวณนี้
เป็นที่ลุ่มมีน�้าท่วมขัง	ต่อมามีการขุดค้นโบราณสถานแล้วพบกรุพระ		ได้มีการเล่า
ถงึอภนิิหารและความศกัด์ิสทิธิจึ์งเรยีกว่า	“พระกรบุางขลงั”เปลีย่นจาก	“ขงั”	เป็น	
“ชลัง”	 เพราะต้องการให้มีความหมายในทางอยู่ยงคงกระพันมากข้ึน	นอกจากนี้
ชาวบ้านยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปอีก	 	 จากค�าบอกกล่าวของชาวบ้าน	 “ขลัง”	
นัน้มาจากความเช่ือศรทัธาในตัวบคุคลทีช่ือ่ว่า	หลวงพ่อป๊อก	ท่านเป็นผูม้วีชิาอาคม
และเมตตามหานยิม	จงึเรยีกว่า	“บางขลงั”	ตามความเชือ่และศรทัธาต่อหลวงพ่อป๊อก
ซึ่งในปัจจุบันกระดูกของท่านยังเก็บไว้ที่วิหารหลวงพ่อป๊อกอยู่ในเขตหนองกลับ		
สรุปได้ว่า	 เมืองบางขลัง	 เป็นเมืองเก่าในสมัยสุโขทัย	ที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุ		
ซากปรักหักพังที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด	 แต่ถูกทิ้งร้างไปในสมัยใดไม่ปรากฏ
หลักฐานแน่ชัด	 	 ส่วนชาวบ้านบางขลังในปัจจุบันเป็นชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอยู่
ประมาณ	ปี	พ.ศ.	2507	หรือ	ราว	50	ปี	ที่ผ่านมานี่เอง	(ชุลีรัตน์	จันทร์เช้ือ	
และเครือข่ายชุมชนบางขลัง,2557	:	หน้า	18-19)	
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	 รวบรวมข้อมูลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านศักยภาพการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนชุมชนต�าบล	เมืองบางขลัง	จากการสัมภาษณ์	จากผู้รู้ชุมชน	ผู้น�าชุมชน	
ค้นคว้าจากเอกสารหนงัสอื	ได้ข้อมลูด้านการท่องเทีย่วแยกตามพ้ืนท่ีแต่ละหมูบ้่าน	ดงันี้

	 วัดคลองแห้ง	ตั้งอยู่เลขที่	222	บ้านคลองแห้ง	หมู่ที่	1	ต�าบลเมืองบางขลัง	
อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวดัสโุขทยั	สงักดัคณะสงฆ์มหานกิาย	มท่ีีดนิตัง้วดัเนือ้ท่ี	9	ไร่	2	งาน

หมู่ที่ 1 บ้�นคลองแห้ง
	 หมูบ้่านคลองแห้งได้ก่อต้ังเมือ่ประมาณ	200	กว่าปีทีแ่ล้ว	เป็นหมูบ้่านเก่าแก่	
ที่อยู่ในเขตปกครองต�าบลเมืองบางขลัง	มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่เมืองบางขลัง
ยังไม่ยกระดับขึ้นเป็นต�าบล	โดยจะเป็นกี่ร้อยปีนั้นข้อมูลยังไม่แน่ชัด	ชุมชนแห่งนี้
มปีระชากรอาศยัอยูก่่อนมีวัดคลองแห้งหรอืชือ่ว่า	วดับปุผารามในอดตี	จากการสมัภาษณ์
อาจารย์พสิถิ	ศรสีวัสด์ิ	อาย	ุ97	ปี	บ้านเลขที	่125	หมู	่1	กล่าวว่า	ช่ือหมูบ้่านคลองแห้ง
เรยีกมาจากคลองฝากระดานทีท่อดผ่านบ้านคลองแห้งเมือ่ไหลผ่านหลงัวดัคลองแห้ง
พบว่าเกิดตื้นเขินกลายเป็นคลองตัน		ท�าให้ไม ่มีน�้าไหลน�้าผ ่านต่อไป	หรือ
อาจกล่าวได้ว่าน�้าเกิดการแห้งบริเวณนี้	จึงเรียกว่า	คลองแห้ง

		ภำพที่	1	ประตูทำงเข้ำวัดคลองแห้ง											ภำพที่	2	อุโบสถวัดคลองแห้ง

ด้�นศักยภ�พก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืนชุมชนตำ�บลเมืองบ�งขลัง

วัดคลองแห้งหรือวัดบุปผ�ร�ม
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	 รวบรวมข้อมูลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านศักยภาพการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนชุมชนต�าบล	เมืองบางขลัง	จากการสัมภาษณ์	จากผู้รู้ชุมชน	ผู้น�าชุมชน	
ค้นคว้าจากเอกสารหนงัสอื	ได้ข้อมลูด้านการท่องเทีย่วแยกตามพ้ืนทีแ่ต่ละหมูบ้่าน	ดงันี้

	 วัดคลองแห้ง	ตั้งอยู่เลขที่	222	บ้านคลองแห้ง	หมู่ที่	1	ต�าบลเมืองบางขลัง	
อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวดัสโุขทัย	สงักดัคณะสงฆ์มหานกิาย	มทีีด่นิตัง้วดัเนือ้ที	่9	ไร่	2	งาน

หมู่ที่ 1 บ้�นคลองแห้ง
	 หมูบ้่านคลองแห้งได้ก่อต้ังเมือ่ประมาณ	200	กว่าปีทีแ่ล้ว	เป็นหมูบ้่านเก่าแก่	
ที่อยู่ในเขตปกครองต�าบลเมืองบางขลัง	มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่เมืองบางขลัง
ยังไม่ยกระดับขึ้นเป็นต�าบล	โดยจะเป็นกี่ร้อยปีนั้นข้อมูลยังไม่แน่ชัด	ชุมชนแห่งนี้
มปีระชากรอาศยัอยูก่่อนมีวัดคลองแห้งหรอืชือ่ว่า	วดับปุผารามในอดตี	จากการสมัภาษณ์
อาจารย์พสิถิ	ศรสีวัสดิ	์อาย	ุ97	ปี	บ้านเลขที	่125	หมู	่1	กล่าวว่า	ชือ่หมูบ้่านคลองแห้ง
เรยีกมาจากคลองฝากระดานทีท่อดผ่านบ้านคลองแห้งเมือ่ไหลผ่านหลงัวดัคลองแห้ง
พบว่าเกิดตื้นเขินกลายเป็นคลองตัน		ท�าให้ไม ่มีน�้าไหลน�้าผ ่านต่อไป	หรือ
อาจกล่าวได้ว่าน�้าเกิดการแห้งบริเวณนี้	จึงเรียกว่า	คลองแห้ง

		ภำพที่	1	ประตูทำงเข้ำวัดคลองแห้ง											ภำพที่	2	อุโบสถวัดคลองแห้ง

ด้�นศักยภ�พก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืนชุมชนตำ�บลเมืองบ�งขลัง

วัดคลองแห้งหรือวัดบุปผ�ร�ม

18

อ�ณ�เขต
	 ทิศเหนือยาว	5	เส้น	10	วา	ติคต่อกับที่ดินของนายสงัด	คงนาน	
	 ทิศใต้ยาว	5	เส้น	10	วา	ติดต่อกับแม่น�้าฝากระคาน	
	 ทิศตะวันออกยาว	2	เส้น	10	วา	ติดต่อกับทางหลวง	
	 ทิศตะวันตกยาว	10	วา	ติดต่อกับที่ดินของนายสง่า	คงนาน

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่รำบอยู่ริมแม่น�้ำฝำกระดำน	อำคำรเสนำสนะต่ำง	ๆ	ดังนี้
	 1.	พระอุโบสถ		กว้าง		6		เมตร	ยาว		18		เมตร	สร้าง	พ.ศ.	2500		
	 2.	หอสวดมนต์	กว้าง		6		เมตร	ยาว		18		เมตร	สร้าง	พ.ศ.	2518
	 3.	กุฎีสงฆ์	จ�านวน		2		หลัง
	 4.	ศาลาการเปรียญ	จ�านวน		1		หลัง
	 5.	สร้างศาลหลวงตาเติม	1	หลัง
	 6.	ศาลปู่ก๊อก	จ�านวน	1	หลัง

 	 วัดคลองแห้ง	สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ	พ.ศ.	2420	มีชื่อตามชื่อ
หมู่บ้าน	 โดยมีหม่องชะองค์และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดนี้	 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาวันท่ี		31	มกราคม	พ.ศ.	2505	เขตวิสุงคามสีมา	กว้าง	11	เมตร	
ยาว	30	เมตร	ได้ผูกพัทธสีมาวันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.	2505	มีพระภิกษุอยู่จ�าพรรษา	
5	รูป	เจ้าอาวาสที่สามารถบันทึกได้มี	6	รูป	ดังนี้	รูปที่	1	พระฤทธิ์	รูปที่	2	พระอิน	
รูปที่	3	พระประทุม	รูปที่	4	พระโสม	รูปที่	5	พระใบฎีกาเติม	พ.ศ.		2519-2522	
รูปที่	6	พระเติม	กุสลจิตฺโต	ได้ลาสิกขาไป	แต่ได้กลับมาอุปสมบทใหม่และรักษาการ
ต้ังแต่	พ.ศ.	2522	เป็นต้นมา	(พระพสษิฐ์	สนัตจติโต,	สมัภาษณ์,	28	พฤศจกิายน	2563)

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางจากถนนคนเกณฑ์	(ท่าทอง-ขอนซุง)	ประมาณ	200	เมตร	
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเกาะหินตั้ง	หมู่ที่	1		ประมาณ		600		เมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดปากคลองช้าง	หมู่ที่		2		ประมาณ		2.2		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดขอนซุง	หมู่ที่	4		ประมาณ		4.8		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์	หมู่ที่	5		ประมาณ		8.5		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเขาเดื่อ	หมู่ที่	5		ประมาณ		9.9		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดศรคีงคาราม(น�า้ด้วน)	หมูท่ี่	6	ประมาณ		11	กโิลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดไทรงาม	หมู่ที่		7		ประมาณ		8.5	กิโลเมตร
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ภ�พสถ�นที่ตั้งโรงเรียนวัดคลองแห้งและนักเรียน

ภำพที่	3		สถำนที่ตั้งโรงเรียนวัดคลองแห้งและนักเรียน

	 ภาพถ่ายก่อนปี	พ.ศ.	2481	ภาพถ่ายน้ีเป็นภาพของนกัเรยีนท่ีมี	นางสาวอไุร
หิมวันต์	 เรียนอยู่ที่วัดคลองแห้งซึ่งถูกใช้เป็นโรงเรียนแห่งแรกในหมู่บ้านคลองแห้ง
ก่อนทีจ่ะย้ายไปทีปั่จจบุนัซ่ึงเป็นเส้นทางทีถ่นนคนเกณฑ์ตดัผ่านสญัจรไปมาสะดวก	
(นางสาวอุไร	หิมวันต์,สัมภาษณ์,	22	เมษายน	2559)	

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร
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ภ�พสถ�นที่ตั้งโรงเรียนวัดคลองแห้งและนักเรียน

ภำพที่	3		สถำนที่ตั้งโรงเรียนวัดคลองแห้งและนักเรียน

	 ภาพถ่ายก่อนปี	พ.ศ.	2481	ภาพถ่ายน้ีเป็นภาพของนักเรยีนทีมี่	นางสาวอไุร
หิมวันต์	 เรียนอยู่ท่ีวัดคลองแห้งซึ่งถูกใช้เป็นโรงเรียนแห่งแรกในหมู่บ้านคลองแห้ง
ก่อนทีจ่ะย้ายไปทีปั่จจบุนัซ่ึงเป็นเส้นทางทีถ่นนคนเกณฑ์ตดัผ่านสัญจรไปมาสะดวก	
(นางสาวอุไร	หิมวันต์,สัมภาษณ์,	22	เมษายน	2559)	

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร

20

	 วัดเกาะหินดั้ง	ตั้งอยู่เลขที่		145		บ้านเกาะ	หมู่ที่		1	ต�าบลเมืองบางขลัง	
อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวัดสโุขทยั	สงักัดคณะสงฆ์มหานิกาย	มท่ีีดินตัง้วดัเนือ้ท่ี	11	ไร่		
3	งาน	

ภำพที่		4		ประตูทำงเข้ำวัดเกำะหินตั้ง							ภำพที่		5		อุโบสถวัดเกำะหินตั้ง

วัดเก�ะหินตั้ง

อ�ณ�เขต
	 ทิศเหนือ	ยาว	5	เส้น	ติดต่อกับที่ดินนางเฉลา	ตองกลิ่น	
	 ทิศใต้	ยาว	3	เส้น		15		วา	ติดต่อกับที่ดินนางกิมวา	นิคม	
	 ทิศตะวันออก	ยาว	2	เส้น	ติดต่อกับล�าคลอง	
	 ทิศตะวันตก	ยาว	4	เส้น	2	วา	ติดต่อกับที่ดินนางมะณี	เวียนระวัง
	 ประมาณ	ปีพ.ศ.	2560	วัดเกาะหินตั้งได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม	จ�านวน		4		ไร่	
ทางด้านทิศเหนือของวัดรวมที่ดินประมาณ	 	 15	 	 ไร่	 	 กรมศิลปากรเข้ามาส�ารวจ
บรเิวณหน้าวดัจะเป็นพ้ืนทีเ่ก่าแก่ของวดัเกาะหนิตัง้	เพราะสร้างสมยัเดยีวกบัวดัโบสถ์
เมืองบางขลัง
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						 ในสมยัก่อนพืน้ทีต่ัง้วดั	เป็นทีร่าบอยูร่มิล�าคลอง	อาคารเสนาสนะต่าง	ๆ 	มดีงันี้
1.	อุโบสถ	จ�านวน	1	หลัง	กว้าง	5	เมตร	ยาว	8	เมตร	สร้าง	พ.ศ.	2513	
2.	ศาลาการเปรียญ	จ�านวน	1	หลัง	กว้าง	9	เมตร	ยาว	12	เมตร	สร้าง	พ.ศ.2510
3.	หอสวดมนต์	จ�านวน	1	หลัง	กว้าง	4	เมตร	ยาว	5	เมตร	สร้าง	พ.ศ.	2504	
	 กุฏิสงฆ์จ�านวน	2	หลัง	เป็นอาคารไม้

						 วดัเกาะหนิตัง้	สร้างขัน้เป็นวดันบัตัง้แต่ประมาณ	พ.ศ.	2400	นบัว่าเป็นวดั
ท่ีได้รบัพระราชทานวสิงุคามสมีาแล้วประมาณ	พ.ศ.	2420	เดมิเป็นวดัทีเ่ก่าแก่สร้าง
มานานและได้ขาดการทะนุบ�ารุงได้กลายสภาพเป็นวัดร้างไปบ้างในบางช่วงระยะ	
แต่ต่อมาได้รับการบูรณะพื้นฟูใหม่ประมาณ	พ.ศ.2477	และได้ท�าการพัฒนาสืบต่อ
มาตามล�าดับ	เจ้าอาวาสที่ทราบนามมี	5	รูป	ดังนี้
		 รูปที่		1		พระอธิการบัวเพ็ง	พ.ศ.	2480-2500
	 รูปที่		2		พระอธิการตุ่น	พ.ศ.	2500-	2503
	 รูปที่		3		พระอธิการเพียร	พ.ศ.	2503-2506
	 รูปที่		4		พระอธิการดิ่ง	พ.ศ.	2506-2516
	 รูปที่		5		พระจันขันติโก	รักษาการ	พ.ศ.	2519	

ภำพที่	6	ประตูอุโบสถวัดเกำะหินตั้ง						ภำพที่		7		หินตั้งจ�ำลองวัดเกำะหินตั้ง
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						 ในสมยัก่อนพืน้ท่ีตัง้วดั	เป็นทีร่าบอยูร่มิล�าคลอง	อาคารเสนาสนะต่าง	ๆ 	มดีงันี้
1.	อุโบสถ	จ�านวน	1	หลัง	กว้าง	5	เมตร	ยาว	8	เมตร	สร้าง	พ.ศ.	2513	
2.	ศาลาการเปรียญ	จ�านวน	1	หลัง	กว้าง	9	เมตร	ยาว	12	เมตร	สร้าง	พ.ศ.2510
3.	หอสวดมนต์	จ�านวน	1	หลัง	กว้าง	4	เมตร	ยาว	5	เมตร	สร้าง	พ.ศ.	2504	
	 กุฏิสงฆ์จ�านวน	2	หลัง	เป็นอาคารไม้

						 วดัเกาะหนิตัง้	สร้างขัน้เป็นวดันบัตัง้แต่ประมาณ	พ.ศ.	2400	นบัว่าเป็นวัด
ทีไ่ด้รบัพระราชทานวสิงุคามสมีาแล้วประมาณ	พ.ศ.	2420	เดมิเป็นวดัทีเ่ก่าแก่สร้าง
มานานและได้ขาดการทะนุบ�ารุงได้กลายสภาพเป็นวัดร้างไปบ้างในบางช่วงระยะ	
แต่ต่อมาได้รับการบูรณะพื้นฟูใหม่ประมาณ	พ.ศ.2477	และได้ท�าการพัฒนาสืบต่อ
มาตามล�าดับ	เจ้าอาวาสที่ทราบนามมี	5	รูป	ดังนี้
		 รูปที่		1		พระอธิการบัวเพ็ง	พ.ศ.	2480-2500
	 รูปที่		2		พระอธิการตุ่น	พ.ศ.	2500-	2503
	 รูปที่		3		พระอธิการเพียร	พ.ศ.	2503-2506
	 รูปที่		4		พระอธิการดิ่ง	พ.ศ.	2506-2516
	 รูปที่		5		พระจันขันติโก	รักษาการ	พ.ศ.	2519	

ภำพที่	6	ประตูอุโบสถวัดเกำะหินตั้ง						ภำพที่		7		หินตั้งจ�ำลองวัดเกำะหินตั้ง
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	ภำพที่	8	ภำยในอุโบสถวัดเกำะหินตั้ง	ภำพที่	9	ภำพพุทธประวัติวัดเกำะหินตั้ง

		 หลงัจากปี	พ.ศ.	2521	เป็นต้นมาวดัเกาะหนิตัง้ก็เป็นวดัร้างบ้างมพีระจ�าพรรษา
บ้างต่อมา	พ.ศ.	2560	พระมหาสุนทร	สุนฺทราจาโร	ได้มาอยู่ในพรรษาซึ่งปีนั้น
มีพระจ�าพรรษา	14	รูป		

		 ต่อมาพ.ศ.	2561	มีพระจ�าพรรษา	8	รูปสามเณร	1	รูป	พ.ศ.	2562	

มพีระจ�าพรรษา	7	รปูสามเณร	1	รปู	พ.ศ.	2563	มพีระจ�าพรรษา	5	รปูสามเณร	1	รปู			
พ.ศ.	2564	มีพระจ�าพรรษา	5	รูปสามเณร	1	รูป	เป็นต้นมา

										ปัจจุบันวัดเกาะหินตั้ง	มีอาคารเสนาสนะเพิ่มเติม	ดังนี้	มีกุฏิ	จ�านวน		4		หลัง	
ศาลาการเปรยีญ	จ�านวน	1	หลงั	ส�าหรับศาลาหลังเก่าปรับเป็นหอฉัน	จ�านวน	1		หลงั
	วิหารหลวงพ่อโชคดี	จ�านวน	1	หลัง	โดมไอ้ไข่	จ�านวน	1	หลัง	เมรุ	จ�านวน	1	หลัง		
ศาลาธรรมสังเวช	จ�านวน	2	หลัง	(พระมหาสุนทร	สุนฺทราจาโร.สัมภาษณ์,	
28	พฤศจิกายน	2563)

		 วัดเกาะหินตั้ง	เป็นวัดโบราณ	โดยโบสถ์ปูพื้นด้วยกระเบ้ืองหินชนวน
ซ่ึงปัจจบุนัจากการรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์มกีารรือ้หนิชนวนทิง้	เหลอืบางส่วนท่ีปูอยูข้่างโบสถ์
	แล้วมกีารเทปนูทบั	ทมีวจิยัทีไ่ด้ไปเกบ็ข้อมลูจงึแนะน�าให้เจ้าอาวาสช่วยเก็บอนรุกัษ์
หนิชนวนทีก่ระจดักระจายอยูข้่างโบสถ์	พร้อมทัง้ขอกระเบือ้งหนิชนวนจ�านวน	1	แผ่น
	มาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดโบสถ์	นอกจากนี้ยังมีเจดีย์อยู่หน้าโบสถ์	ซึ่งมีกรุพระเครื่อง	
พบพระส�ารดิ	ปัจจบัุนมชีาวบ้านน�าไปเก็บไว้	และพระศิลาแลง	ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นโบสถ์
ของวัด	หน้าตักกว้างประมาณ	36	นิ้ว	นอกจากนี้ยังพบว่าใบเสมาทางด้านทิศเหนือ
น�ามาจากวัดโบสถ์		(ขวัญชนก	นัยจรัญและคณะ.	2559:	40-41)
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						 ปัจจบุนัวดัเกาะหนิต้ังได้พัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยการน�าของเจ้าอาวาส	และ
ชาวบ้านเกาะหนิตัง้	ได้ให้ศิลปินพ้ืนบ้าน	(อเุทน	ล�าใย)	วาดรูปพุทธประวตัภิายในโบสถ์
เป็นที่สวยงามแก่ผู้พบเห็น	 แต่เดิมก่อนจะท�าการบูรณะภาพภายในโบสถ์นั้นมีภาพ
เดมิอยูแ่ล้ว	ตอนแรกทางวดัจะเปลีย่นภาพใหม่เป็นภาพพทุธประวตัร่ิวมสมยั	แต่ชาวบ้าน
ไม่ยอมอยากได้ของเก่าเช่นเดิม

	 ส�าหรบัภาพวาดหลงัพระประธานเป็นภาพทีว่าดขึน้ใหม่	ได้แนวคดิมาจาก
เจ้าอาวาสพระมหาสนุทร	สนฺุทราจาโร	เพราะจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัหลวงพ่อพทุธชินราช	
อยู่หลายพรรษาและชอบภาพพ้ืนหลังในวิหารมากจึงน�าภาพมาให้ช่างเขียนภาพ
พระพุทธชินราชไว้ด้านหลังพระประธาน		

	 ภาพวาดด้านหน้าประตูโบสถ์	เป็นแนวคิดของโยมนายหยด	คุม้สาท่ีต้องการ
สื่อสารการสร้างบันไดเพื่อการได้ขึ้นสวรรค์ในพุทธประวัติ	 ส่วนภาพเกจิอาจารย์
ภายในโบสถ์ที่มีเป็นแนวคิดของนายเนย	 ทองปาน	 ที่ชอบสวดมนต์และคาถาของ
เกจิอาจารย์ต่าง	ๆ	จึงให้ช่างมาวาดภาพไว้เพื่อไว้เป็นพุทธบูชาต่อไป		

	 ส�าหรบัเส้นทางเข้ามาท่องเทีย่วเข้าวดัเกาะหนิตัง้	จะมท้ัีงหมด	3	เส้นทาง	ดงันี้
		 1.	เส้นทางที่	1	ทางด้านทิศเหนือติดกับถนนหมู่บ้าน	ถนนกว้างประมาณ		
6	เมตร	ของบ้านคลองแห้งหมู่ที่	1	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย
		 2.	เส้นทางที	่2	ทางด้านทศิใต้ตดิกบัถนนหมู่บ้าน	ถนนกว้างประมาณ	5		เมตร
ของบ้านซ่านหมู่ที่	9		อ�าเภอศรีส�าโรง	จังหวัดสุโขทัย	ต่อด้วยถนนทางแยกเข้าวัด
กว้างประมาณ		2.50		เมตร		มคีวามยาวประมาณ			150		เมตร	ถึงหน้าซุ้มประตวูดั			
		 3.	เส้นทางที	่3	ทางเข้าวดัทางเก่าแยกมาจากถนนคนเกณฑ์	(ท่าทอง-ขอนซุง)
ถ้ามาจากสวรรคโลกเลีย้วซ้ายลดัเลาะตามคลองส่งน�า้มาเรือ่ย	ๆ 	มคีวามยาวประมาณ	
500	เมตร	ถึงทางเข้าวัดกว้างประมาณ	3		เมตร				

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดคลองแห้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ		600		เมตร	
	 -	ระยะทางห่างจากวัดปากคลองช้าง	หมู่ที่	2	ประมาณ	7.4	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดขอนซุง		หมู่ที่		4		ประมาณ		5.2		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์		หมู่ที่		5		ประมาณ		9.1		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเขาเดื่อ	หมู่ที่		5		ประมาณ		10		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดศรคีงคาราม(น�า้ด้วน)	หมูท่ี่	6	ประมาณ		11	กโิลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดไทรงาม	หมู่ที่		7		ประมาณ		8.7	กิโลเมตร
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						 ปัจจบัุนวดัเกาะหนิต้ังได้พัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยการน�าของเจ้าอาวาส	และ
ชาวบ้านเกาะหนิตัง้	ได้ให้ศลิปินพ้ืนบ้าน	(อเุทน	ล�าใย)	วาดรูปพุทธประวตัภิายในโบสถ์
เป็นท่ีสวยงามแก่ผู้พบเห็น	 แต่เดิมก่อนจะท�าการบูรณะภาพภายในโบสถ์นั้นมีภาพ
เดมิอยูแ่ล้ว	ตอนแรกทางวดัจะเปลีย่นภาพใหม่เป็นภาพพทุธประวตัร่ิวมสมยั	แต่ชาวบ้าน
ไม่ยอมอยากได้ของเก่าเช่นเดิม

	 ส�าหรบัภาพวาดหลงัพระประธานเป็นภาพทีว่าดขึน้ใหม่	ได้แนวคดิมาจาก
เจ้าอาวาสพระมหาสนุทร	สนฺุทราจาโร	เพราะจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัหลวงพ่อพุทธชินราช	
อยู่หลายพรรษาและชอบภาพพ้ืนหลังในวิหารมากจึงน�าภาพมาให้ช่างเขียนภาพ
พระพุทธชินราชไว้ด้านหลังพระประธาน		

	 ภาพวาดด้านหน้าประตูโบสถ์	เป็นแนวคิดของโยมนายหยด	คุม้สาทีต้่องการ
สื่อสารการสร้างบันไดเพื่อการได้ขึ้นสวรรค์ในพุทธประวัติ	 ส่วนภาพเกจิอาจารย์
ภายในโบสถ์ที่มีเป็นแนวคิดของนายเนย	 ทองปาน	 ที่ชอบสวดมนต์และคาถาของ
เกจิอาจารย์ต่าง	ๆ	จึงให้ช่างมาวาดภาพไว้เพื่อไว้เป็นพุทธบูชาต่อไป		

	 ส�าหรบัเส้นทางเข้ามาท่องเทีย่วเข้าวดัเกาะหนิตัง้	จะมทีัง้หมด	3	เส้นทาง	ดงันี้
		 1.	เส้นทางที่	1	ทางด้านทิศเหนือติดกับถนนหมู่บ้าน	ถนนกว้างประมาณ		
6	เมตร	ของบ้านคลองแห้งหมู่ที่	1	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย
		 2.	เส้นทางที	่2	ทางด้านทศิใต้ตดิกบัถนนหมู่บ้าน	ถนนกว้างประมาณ	5		เมตร
ของบ้านซ่านหมู่ที่	9		อ�าเภอศรีส�าโรง	จังหวัดสุโขทัย	ต่อด้วยถนนทางแยกเข้าวัด
กว้างประมาณ		2.50		เมตร		มคีวามยาวประมาณ			150		เมตร	ถงึหน้าซุ้มประตวูดั			
		 3.	เส้นทางท่ี	3	ทางเข้าวดัทางเก่าแยกมาจากถนนคนเกณฑ์	(ท่าทอง-ขอนซุง)
ถ้ามาจากสวรรคโลกเลีย้วซ้ายลดัเลาะตามคลองส่งน�า้มาเร่ือย	ๆ 	มคีวามยาวประมาณ	
500	เมตร	ถึงทางเข้าวัดกว้างประมาณ	3		เมตร				

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดคลองแห้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ		600		เมตร	
	 -	ระยะทางห่างจากวัดปากคลองช้าง	หมู่ที่	2	ประมาณ	7.4	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดขอนซุง		หมู่ที่		4		ประมาณ		5.2		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์		หมู่ที่		5		ประมาณ		9.1		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเขาเดื่อ	หมู่ที่		5		ประมาณ		10		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดศรคีงคาราม(น�า้ด้วน)	หมูท่ี่	6	ประมาณ		11	กโิลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดไทรงาม	หมู่ที่		7		ประมาณ		8.7	กิโลเมตร
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ถนนคนเกณฑ์

แม่นำ้�ฝ�กระด�น

ภำพที่		10		ถนนคนเกณฑ์	(ท่ำทอง-ขอนซุง)

ภำพที่	11	แม่น�้ำฝำกระดำน	

	 ถนนคนเกณฑ์เรียกมาจากถนนเส้นน้ีสร้างขึ้นในสมัยก�านันเกิด	หิมวันต์
โดยก�านนัและอาจารย์พสิถิ	ศรสีวสัดิไ์ด้เกณฑ์ชาวบ้านในต�าบลมาช่วยกันสร้างถนน	
เพ่ือเป็นเส้นทางในการคมนาคมของหมูบ้่าน	ถนนนีต้ดัผ่านบริเวณหมู	่1	บ้านคลองแห้ง
หมู่	2	บ้านปากคลองช้าง		หมู่	3	บ้านปากคลองช้าง	หมู่	4		บ้านขอนซุง	ชาวบ้านจึง
ต้ังชื่อถนนนี้ถนนคนเกณฑ์	น่ันหมายความว่า	เป็นถนนที่ได้มาจากการเกณฑ์คน
เข้ามาช่วยกันสร้าง	(อาจารย์พิสิถ	ศรีสวัสดิ์,สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)

	 แม่น�้าฝากระดาน	ถ่ายบริเวณหลังวัดคลองแห้ง	(วัดบุปผาราม)	สาเหตุ
ท่ีเรยีกแม่น�า้ฝากระดาน	เน่ืองจากแม่น�า้น้ีไหลมาจากคลองแม่มอก	ของจงัหวดัล�าปาง	
เมือ่ไหลมาถงึเมอืงบางขลงั	ชาวบ้านบางขลงัช่วยกนัน�าฝากระดานมาเรยีงกันต่อ	ๆ 	กัน
เพือ่ก้ันผันทางน�า้ให้เปลีย่นทศิทางมายงัเมืองบางขลงั	ชาวบ้านจึงเรยีกว่า	แม่น�า้ฝากระดาน
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	 แม่น�า้ฝากระดาน	เป็นแหล่งแม่น�า้ส�าคญัทีห่ล่อเลีย้งชาวเมอืงบางขลงั	โดย
ไหลผ่านหมู	่1	บ้านคลองแห้ง	หมู	่2	และหมู	่3	บ้านปากคลองช้าง	หมู	่4	บ้านขอนซุง
หมู่	5	บ้านวัดโบสถ์	หมู่	8		บ้านไผ่ขวาง	และหมู่	9	บ้านขอนซุง	คนคลองแห้งเรียก
แม่น�้าฝากระดานว่าคลองบุ๋งสัก	คงเรียกตามล�าน�้าผ่านหมู่บ้านนี้	
(อาจารย์พิสิถ	ศรีสวัสดิ์,สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)

คลองล�ว

ภำพที่		12		คลองลำว

	 คลองลาว	 เป็นคลองที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	แต่เป็นคลองขุดโดย
ใชแ้รงงานมนษุย์จะขุดขึ้นเมือ่ใดไม่มหีลกัฐานปรากฏ	สาเหตทุี่ต้องขุดคลองนี้เพราะ
ล�าน�้าฝากระดานไหลผ่านตามหมู่บ้านต่าง	ๆ	มาถึงหมู่บ้านคลองแห้งก็ตื้นเขิน	และ
ตันไม่สามารถท�าการใด	ๆ 	ได้อีก	ตอนนั้นบริษัทมิดเซลหลุยส์	ของชาวฝรั่งเศส	ได้รับ
สัมปทานป่าไม้	 ตั้งบริษัทท่ีหมู่บ้านขอนซุง	 ได้จ้างคนลาว	 (คนที่มีส�าเนียงพูดเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากคนในท้องถิ่น	 อาศัยอยู่ทางภาคเหนือข้ึนไปจาก
ต�าบลเมืองบางขลัง	เช่น	ทุ่งเสี่ยม	เถิน	ว่าคนลาว)	ที่เข้ามาท�ามาหากินในต�าบลเมือง
บางขลัง	มาขุดคลองเพื่อใช้ล่องแพซุงจากแม่น�้ามอก	ผ่านแม่น�้าฝากระดาน	ไปออก
แม่น�้ายม	ตรงหมู่บ้านเตว็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุโขทัย	เพื่อน�าซุงไปขายที่กรุงเทพฯ	
จึงเป็นสาเหตุที่เรียกคลองขุดนี้ว่าคลองลาว	 การขุดคลองเริ่มต้นจากบ้านคลองแห้ง	
ผ่านบ้านกอเตย	ไปจนถงึอ�าเภอศรีส�าโรง	จังหวดัสโุขทัย	บางกระแสกเ็รยีกคลองขุดนี้
ว่าคลองระก�า	เนื่องจากมีต้นระก�าขึ้นตามคลองนี้มาก	(อาจารย์พิสิถ	ศรีสวัสดิ์
,สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)	ระยะทางห่างจากถนนคนเกณฑ์	(ท่าทอง-ขอนซุง)	
ประมาณ		200	เมตร
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ตันไม่สามารถท�าการใด	ๆ 	ได้อีก	ตอนนั้นบริษัทมิดเซลหลุยส์	ของชาวฝรั่งเศส	ได้รับ
สัมปทานป่าไม้	 ตั้งบริษัทท่ีหมู่บ้านขอนซุง	 ได้จ้างคนลาว	 (คนที่มีส�าเนียงพูดเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากคนในท้องถิ่น	 อาศัยอยู่ทางภาคเหนือข้ึนไปจาก
ต�าบลเมืองบางขลัง	เช่น	ทุ่งเสี่ยม	เถิน	ว่าคนลาว)	ที่เข้ามาท�ามาหากินในต�าบลเมือง
บางขลัง	มาขุดคลองเพื่อใช้ล่องแพซุงจากแม่น�้ามอก	ผ่านแม่น�้าฝากระดาน	ไปออก
แม่น�้ายม	ตรงหมู่บ้านเตว็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุโขทัย	เพื่อน�าซุงไปขายที่กรุงเทพฯ	
จึงเป็นสาเหตุที่เรียกคลองขุดนี้ว่าคลองลาว	 การขุดคลองเริ่มต้นจากบ้านคลองแห้ง	
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ว่าคลองระก�า	เนื่องจากมีต้นระก�าขึ้นตามคลองนี้มาก	(อาจารย์พิสิถ	ศรีสวัสดิ์
,สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)	ระยะทางห่างจากถนนคนเกณฑ์	(ท่าทอง-ขอนซุง)	
ประมาณ		200	เมตร
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คลองวังคว�ยหรือบ้�นกอเตย

ไม้พื้นเมืองกระเช้�สีด�

ภำพที่		13		คลองวังควำยหรือบ้ำนกอเตย

ภำพที่	14	กระเช้ำสีดำ

	 คลองวังควายมีลักษณะคล้ายแม่น�้าแต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความลึก
(วัง	หมายถึง	แหล่งน�้าลึก	และน�้าไม่แห้ง)	ริมคลองวังควายมีต้นกอเตย	(เตยป่า)
มใีบเป็นหนามคล้ายใบสบัปะรด	มดีอก		มกีลิน่หอมมาก	ส่งกลิน่หอมอบอวนท้ังท้องทุ่ง	
ปัจจุบันต้นเตยนี้สูญพันธุ์ไปแล้ว	เนื่องจากชาวบ้านถางป่าจับจองเป็นที่ดินท�ากิน

	 สาเหตทุีเ่รียกคลองวงัควาย	เนือ่งจากสมยัโบราณคนในหมูบ้่านล้วนท�าอาชพี
เกษตรกรรม	ท�านา	ควายจึงมบีทบาทส�าคัญพอตกเยน็ชาวบ้านจะพาควายมากนิหญ้า
บริเวณนี้	และควายจ�านวนมากลงไปแช่โคลน	ชาวบ้านจึงเรียกว่าคลองวังควาย	
(อาจารย์พิสิถ	ศรีสวัสดิ์,สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)

	 กระเช้าสดีาของเล่นส�าหรบัเดก็ผูห้ญงิสมยัโบราณ
อีกอย่างหนึ่ง	ในบ้านคลองแห้ง	เป็นไม้ประเภทกาฝาก
บางครัง้จะพบเหน็บนต้นมะม่วงใหญ่	เราเรยีกไม้ชนดินีว่้า
กระเช้าสีดา	 ลักษณะคล้ายกระเช้าโบราณ	 เม่ือผลแก่จะ
แตกออก	เปลือกนอกสีน�้าตาลแยกออกเป็นพู	ภายในพู
จะมเีมลด็แบนอยูด้่านใน	ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าสบืต่อกนัมาว่าเป็น
ของนางสดีาทีถู่กทศกณัฑ์ลักพามานางสดีากลวัว่าพระราม
จะไม่รูว่้าตนหายไปไหนจงึทิง้กระเช้าไว้กลางป่าระหว่างทาง	

ร้อนถึงเทวดากลัวว่ากระเช้าจะถูกลิงหรือสัตว์ตัวอ่ืนเอาไปเล่น	 จึงเสกกระเช้าของ
นางสีดาให้เป็นพืชเติบโตอยู่ในป่า	ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยาก	
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				ภำพที่		15	เรือนไทยนำยเจ๊ก												ภำพที่		16		ภำพแสดงโครงสร้ำงเดิม

ภำพที่		17		เรือนไทยนำยเกิด

เรือนไทยน�ยเจ๊ก

เรือนไทยน�ยเกิด

	 เรือนไทยนายเจ๊กและนางบุญมี	หิมวันต์	สร้างในปีใดไม่ปรากฏหลักฐาน	
ซ่ึงทัง้สองท่าน	เป็นคนคลองแห้งโดยก�าเนดิแต่งงานอยูก่นิกันมา	ปัจจุบันช�ารดุทรดุโทรม
ลงเป็นอย่างมากเพราะปราศจากคนดูแลรักษา	บ้านจึงผุพังไปตามกาลเวลา	สิ่งหนึ่ง
ที่ควรดูคือรอดใต้ถุนบ้านจะท�าเป็นแบบสอดเข้าหากันซ่ึงบ้านสมัยนี้ไม่ได้ท�าแบบนี้	
(นางสาวอุไร	หิมวันต์,	สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)

	 เรือนไทยหลังนี้ใช้เป็นเรือนหอ
ของก�านันเกิดและนางระย้า	หิมวันต์	
สร้างปีใดไม่ปรากฏหลักฐานเช่นกัน	ซึ่ง
ก�านันเกิดเป็นบุตรชายคนที่	 3	 ของนาย
เจ๊กและนางบนุม	ีหมิวนัต์	เรอืนหลงันีก้ว้าง	
3	วา	ยาว	4	วา	เป็นเรือนไม้ยกสูงจากพื้น
ประมาณ	6	ศอก	ตัวเรือนในแบ่งสัดส่วน	
ท�าเป็นห้องและท�าเป็นพื้นที่	 โล่ง	ส�าหรับ

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร

ห้องทีท่�ามจี�านวน		2	ห้องและท�าตดิกนั	ห้องใหญ่และเลก็ไม่เท่ากัน	ส่วนบรเิวณหน้าห้อง
จะว่างท�าเป็นพื้นที่โล่ง	 จะใช้เป็นที่วาง	 โต๊ะเครื่องแป้ง	ตู้ใส่เสื้อผ้า	บ้านจะปลูกติด
กบับ้านพ่อและแม่มีนอกชานกว้างประมาณ		3		เมตรเช่ือมต่อกนั	สามารถเดินไปมา
ถึงกันได้	(นางสาวอุไร	หิมวันต์,	สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)



27

				ภำพที่		15	เรือนไทยนำยเจ๊ก												ภำพที่		16		ภำพแสดงโครงสร้ำงเดิม

ภำพที่		17		เรือนไทยนำยเกิด

เรือนไทยน�ยเจ๊ก

เรือนไทยน�ยเกิด

	 เรือนไทยนายเจ๊กและนางบุญมี	หิมวันต์	สร้างในปีใดไม่ปรากฏหลักฐาน	
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ท่ีควรดูคือรอดใต้ถุนบ้านจะท�าเป็นแบบสอดเข้าหากันซึ่งบ้านสมัยนี้ไม่ได้ท�าแบบนี้	
(นางสาวอุไร	หิมวันต์,	สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)

	 เรือนไทยหลังน้ีใช้เป็นเรือนหอ
ของก�านันเกิดและนางระย้า	หิมวันต์	
สร้างปีใดไม่ปรากฏหลักฐานเช่นกัน	ซึ่ง
ก�านันเกิดเป็นบุตรชายคนที่	 3	 ของนาย
เจ๊กและนางบนุม	ีหมิวนัต์	เรอืนหลงันีก้ว้าง	
3	วา	ยาว	4	วา	เป็นเรือนไม้ยกสูงจากพื้น
ประมาณ	6	ศอก	ตัวเรือนในแบ่งสัดส่วน	
ท�าเป็นห้องและท�าเป็นพื้นที่	 โล่ง	ส�าหรับ

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร

ห้องท่ีท�ามจี�านวน		2	ห้องและท�าตดิกนั	ห้องใหญ่และเลก็ไม่เท่ากัน	ส่วนบรเิวณหน้าห้อง
จะว่างท�าเป็นพื้นที่โล่ง	 จะใช้เป็นที่วาง	 โต๊ะเครื่องแป้ง	ตู้ใส่เสื้อผ้า	บ้านจะปลูกติด
กบับ้านพ่อและแม่มนีอกชานกว้างประมาณ		3		เมตรเชือ่มต่อกนั	สามารถเดินไปมา
ถึงกันได้	(นางสาวอุไร	หิมวันต์,	สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)
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								ภำพที่		18		ถ้วยแข่งตะวัน													ภำพที่		19		ด้ำนข้ำงถ้วยแข่งตะวัน	

ถ้วยแข่งตะวัน

	 ถ้วยใบนีเ้ป็นของนางระย้า	หมิวนัต์	ตามความเชือ่ว่า	ถ้วยใบนีม้คีณุสมบตัพิเิศษ
คอื	ถ้าผู้ใดมีอาการปวดหัว	ให้น�าถ้วยใบนีแ้ล้วเอาน�า้ใส่ลงไปในถ้วยมากน้อยไม่เป็นไร	
จากนั้นน�ามาล้างหน้าในตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น	 (ท�าแข่งกับตะวัน)	 ท�าแบบนี้
จ�านวน	3	วันอาการปวดหัวจะหายไป	นายแสวง	เฝือยา	(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)	
ราษฎรในหมูท่ี	่1	มคีวามเชือ่เช่นกนั	เกดิอาการปวดหวั	ได้เดนิทางมายมืถ้วยแข่งตะวนั
ไปใช้ล้างหน้า	แล้วอาการปวดหัวก็หายเช่นกัน	ได้	(นางสาวอุไร	หิมวันต์,	สัมภาษณ์,	
29	สิงหาคม	2559)

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ	100	เมตร

ภำพที่		20		ส�ำรับถวำยพระ

สำ�รับถว�ยพระ
	 ถ้วยส�าหรับใส่อาหารคาวหวาน
ถวายพระ	อายกุว่า	100	ปี	ใช้ในวนัประเพณี
ของคนบ้านคลองแห้ง	 ถ้าบ้านไหนมีลูก
แล้วบวชเป็นพระ	เมื่อถึงวันพระส�าคัญ
จะจดัอาหารคาวหวานใส่ส�ารบัน�าไปถวายพระ	
(นางสาวอุไร	 หิมวันต์,	 สัมภาษณ์,	 29	
สิงหาคม	2559)

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร
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ภำพที่		21	ตู้กระจกเงำ

ตู้กระจกเง�

	 ตู้พร้อมกระจกเงา	 ลักษณะคือ
แบ่งออกเป็น	 3	 ส่วน	 แนวตั้ง	 เล่นระดับ
เพ่ือความสวยงาม	ตรงกลางท�าเป็นตู ้
ใส่เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงา	กว้าง	135	ซม.	
ลึก	35	ซม.	สูง	156	ซม.	ด้านล่างมีลิ้นชัก	
1	ลิ้นชัก	ส�าหรับตู้ด้านซ้ายและขวาขนาด
เท่ากัน	กว้าง	135	ซม.	ลกึ	35	ซม.	สงู	140	ซม.
ด้านล่างสุด	จะมีลิ้นชัก	2	ลิ้นชัก	(นางสาว
อไุร	หมิวนัต์,	สมัภาษณ์,	29	สงิหาคม	2559)	
ห้องที่ท�ามีจ�านวน		2	ห้อง	และท�าติดกัน	
ห้องใหญ่และเล็กไม่เท่ากัน	 ส่วนบริเวณ
หน้าห้องจะว่างท�าเป็นพื้นที่โล่ง	จะใช้เป็น
ทีว่างโต๊ะเครือ่งแป้ง	ตูใ้ส่เสือ้ผ้า	บ้านจะปลกู
ติดกับบ้านพ่อและแม่มีนอกชานกว้าง

ประมาณ	3	เมตรเชื่อมต่อกัน	สามารถเดินไปมาถึงกันได้	(นางสาวอุไร	หิมวันต์,
สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร

ภำพที่		22		ตู้ใส่เครื่องนอน

ตู้ใส่เครื่องนอน
	 นางสาวอุไร	หิมวันต์กล่าวว่า
ตู้โบราณนี	้ราคา	6	สลงึ	เช่นกนั	แต่ใหญ่กว่า
ทุกตู้ไว้ส�าหรับใส่ที่นอน	 หมอน	 ผ้าห่ม	
เวลามีแขกมาเยี่ยมบ้าน	 และกลับไม่ได้
ต้องนอนที่บ้าน	จึงน�าอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ออก
มาใช้	ซึง่มลีกัษณะ	คอืแบ่งตูอ้อกเป็น	4	ส่วน
แต่ติดกัน		กว้าง	240	ซม.	ลึก	45	ซม.	สูง	

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร

200	ซม.	(นางสาวอุไร	หิมวันต์,	สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)



29

ภำพที่		21	ตู้กระจกเงำ

ตู้กระจกเง�

	 ตู้พร้อมกระจกเงา	 ลักษณะคือ
แบ่งออกเป็น	 3	 ส่วน	 แนวตั้ง	 เล่นระดับ
เพ่ือความสวยงาม	ตรงกลางท�าเป็นตู ้
ใส่เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงา	กว้าง	135	ซม.	
ลึก	35	ซม.	สูง	156	ซม.	ด้านล่างมีลิ้นชัก	
1	ลิ้นชัก	ส�าหรับตู้ด้านซ้ายและขวาขนาด
เท่ากัน	กว้าง	135	ซม.	ลกึ	35	ซม.	สูง	140	ซม.
ด้านล่างสุด	จะมีลิ้นชัก	2	ลิ้นชัก	(นางสาว
อไุร	หมิวนัต์,	สมัภาษณ์,	29	สงิหาคม	2559)	
ห้องที่ท�ามีจ�านวน		2	ห้อง	และท�าติดกัน	
ห้องใหญ่และเล็กไม่เท่ากัน	 ส่วนบริเวณ
หน้าห้องจะว่างท�าเป็นพื้นที่โล่ง	จะใช้เป็น
ทีว่างโต๊ะเครือ่งแป้ง	ตูใ้ส่เสือ้ผ้า	บ้านจะปลกู
ติดกับบ้านพ่อและแม่มีนอกชานกว้าง

ประมาณ	3	เมตรเช่ือมต่อกัน	สามารถเดินไปมาถึงกันได้	(นางสาวอุไร	หิมวันต์,
สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร

ภำพที่		22		ตู้ใส่เครื่องนอน

ตู้ใส่เครื่องนอน
	 นางสาวอุไร	หิมวันต์กล่าวว่า
ตูโ้บราณนี	้ราคา	6	สลงึ	เช่นกัน	แต่ใหญ่กว่า
ทุกตู้ไว้ส�าหรับใส่ที่นอน	 หมอน	 ผ้าห่ม	
เวลามีแขกมาเยี่ยมบ้าน	 และกลับไม่ได้
ต้องนอนที่บ้าน	จึงน�าอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ออก
มาใช้	ซ่ึงมลีกัษณะ	คอืแบ่งตูอ้อกเป็น	4	ส่วน
แต่ติดกัน		กว้าง	240	ซม.	ลึก	45	ซม.	สูง	

ระยะท�ง
	 -	ห่างวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร

200	ซม.	(นางสาวอุไร	หิมวันต์,	สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)
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ระยะท�ง
	 -	ห่างจากวัดคลองแห้งประมาณ		400	เมตร

ภำพที่		23		ใต้ขันเงิน		ภำพที่		24		ขันเงินนำงบุนมี

						ภำพที่	25	ใต้ขันเงิน										ภำพที่	26	ขันเงินนำยตุ่ม

ขันเงินเหรียญบ�ทน�งบุนมี หิมวันต์

ขันเงินเหรียญบ�ทน�ยตุ่ม ภู่นวล

	 ขันเงินพร้อมพานรองใบนี้เป็นของนางบุนมี	หิมวันต์ซ่ึงเป็นภรรยาของ
นายเจ๊ก	หิมวันต์	โดยมีช่างคนจีนมารับจ้าง	วัสดุที่ใช้ท�า	คือเงินบาทสมัยโบราณ	
น�้าหนัก	21	บาท	หลักฐานปรากฏที่ใต้ขัน	ท�าในปี	พ.ศ.	2433	อายุประมาณ	126	ปี	
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่		10/1	หมู่	1	ต�าบลเมืองบางขลัง		อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัด
สุโขทัย	(นางสุภาภรณ์		จิตต์สว่าง,	สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)

	 ขนัเงนิพร้อมพานรองใบนีเ้ป็นของนายตุม่	ภูน่วล	มภีรรยาชือ่นางใย	ภูน่วล		
โดยมีช่างมารับจ้างและท�าในยุคเดียวกันกับ	นางบุนมี	หิมวันต์	วัสดุที่ใช้ท�า	คือ
เงินเหรียญบาทแท้	 แต่ไม่ได้บอกน�้าหนัก	 ใบเล็กกว่า	 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่	 109/3	
หมู่	1	ต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	(นางสาวล�าปาง	ภู่นวล,	
สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)
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ระยะท�ง
	 -	ห่างจากถนนคนเกณฑ์	ประมาณ	10	เมตร	
	 -	ห่างจากวัดคลองแห้ง	ประมาณ	500	เมตร

ระยะท�ง
	 -	ห่างจากวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร

		ภำพที่	27	ด้ำนหน้ำเงินบำท					ภำพที่	28	ด้ำนหลังเงินบำท

		ภำพที่		29		สมุดข่อยโบรำณ					ภำพที่		30		ภำษำโบรำณ

เหรียญบ�ท

สมุดข่อยโบร�ณ

	 นางสาวอุไร	หิมวันต์	กล่าวว่า	 เป็นเหรียญเงินแท้ค่าหนึ่งบาท	 (บาทหนึ่ง)	
เป็นของพ่อที่เก็บไว้แล้วให้ช่างน�าไปตีขึ้นรูปขันใส่บาตร	เงินบาทนี้อยู่ในสมัยรัชกาล
ที่	5	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ด้านหน้าทั้งข้างบนและล่างเขียนว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์และพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

	 สมดุข่อยโบราณ	ไม่ทราบทีม่า	แต่คาดว่าเป็นของนายเจ๊ก	หมิวนัต์	ปัจจบุนั
สมุดข่อยสภาพทรุดโทรม	 เก่าและขาดเป็นช่วง	 ๆ	 ตัวหนังสือจาง	 มีท้ังภาษาไทย
โบราณและภาษาเขมร	ซึ่งในใจความบันทึกบางฉบับเป็นกฎหมาย	บันทึกสอบสวน
คดลัีกควาย	และบนัทกึต�ารายา	(นางสาวอไุร	หมิวันต์,	สมัภาษณ์,	29	สงิหาคม	2559)



31

ระยะท�ง
	 -	ห่างจากถนนคนเกณฑ์	ประมาณ	10	เมตร	
	 -	ห่างจากวัดคลองแห้ง	ประมาณ	500	เมตร

ระยะท�ง
	 -	ห่างจากวัดคลองแห้งประมาณ		100	เมตร

		ภำพที่	27	ด้ำนหน้ำเงินบำท					ภำพที่	28	ด้ำนหลังเงินบำท

		ภำพที่		29		สมุดข่อยโบรำณ					ภำพที่		30		ภำษำโบรำณ

เหรียญบ�ท

สมุดข่อยโบร�ณ

	 นางสาวอุไร	หิมวันต์	กล่าวว่า	 เป็นเหรียญเงินแท้ค่าหนึ่งบาท	 (บาทหนึ่ง)	
เป็นของพ่อที่เก็บไว้แล้วให้ช่างน�าไปตีขึ้นรูปขันใส่บาตร	เงินบาทนี้อยู่ในสมัยรัชกาล
ที่	5	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ด้านหน้าทั้งข้างบนและล่างเขียนว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์และพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

	 สมดุข่อยโบราณ	ไม่ทราบทีม่า	แต่คาดว่าเป็นของนายเจ๊ก	หมิวนัต์	ปัจจบุนั
สมุดข่อยสภาพทรุดโทรม	 เก่าและขาดเป็นช่วง	 ๆ	 ตัวหนังสือจาง	 มีทั้งภาษาไทย
โบราณและภาษาเขมร	ซึ่งในใจความบันทึกบางฉบับเป็นกฎหมาย	บันทึกสอบสวน
คดลัีกควาย	และบันทึกต�ารายา	(นางสาวอไุร	หมิวันต์,	สมัภาษณ์,	29	สงิหาคม	2559)
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ระยะท�ง
	 -	ห่างจากวัดคลองแห้งประมาณ			800		กิโลเมตร

ภำพที่		31		บ้ำนอักษร																ภำพที่		32		ช่องลมตัวอักษร	

ภำพที่		33		ช่องลมตัวเลขและตัวสัตว์			

บ้�นอักษรน�ยมัด พูลเลิศ

	 บ้านอักษร	 เลขที่	 80/2	 ต�าบลเมืองบางขลัง	 อ�าเภอสวรรคโลก	 จังหวัด
สุโขทัย	เป็นของนายมัดและนางโสม		พูลเลิศ	นางฉาย		ภู่รพ	สันนิษฐานว่าบ้านหลัง
นี้ท�าประมาณ	60	ปีผา่นมา	ซึง่ภายในตัวบา้นประกอบด้วยห้องหลาย	ๆ 	ห้อง	เพราะ
จากการเดินส�ารวจจะสังเกตเห็นร่องรอยการรื้อห้องออก	สิ่งที่หลงเหลือให้เห็น	คือ
ช่องลมระบายอากาศทีเ่จ้าของบ้านเดิมท�าทิง้ไว้หลายช่องลมตวัอักษรภาษาไทย	ก-ฮ	
ช่องลมภาษาอังกฤษ	A-Z	ช่องลมตัวเลข	ตัวสัตว์	เป็นต้น	เป็นแบบช่องลมที่แปลก
และแตกต่างจากบ้านอืน่	ๆ 	ในหมูเ่ดยีวกนั	(	นางฉาย		ภูร่พ,	สมัภาษณ์,	29	สงิหาคม	
2559)	
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บ้�นน�ยจอม

ภ�พถ่�ยโบร�ณ

ภำพที่	34	บ้ำนนำยจอม	

ภำพที่		35		ภำพถ่ำยโบรำณ

	 บ้านโบราณของนายจอมและนางอินทร์	ประดิษฐ์	อยู่บ้านเลขที่	97	หมู่	1	
ต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	ต่อมาตกเป็นมรดกของ
นายหน่อ	ประดิษฐ์	ใช้เป็นที่อยู่อาศัย	และซ่อมแซมบ้างเพราะเริ่มผุพังตามกาลเวลา	
แต่ยงัคงสภาพเดมิ	ๆ 	เกอืบทัง้หมด	(นายหน่อ	ประดษิฐ์,	สมัภาษณ์,	29	สงิหาคม		2559)

	 ภาพน้ีเป็นของนางพรวน	ป่ินรัตน์	ซึง่เกดิในปี	พ.ศ.	2466	ปัจจุบันอายุ	98	ปี	
อยู่บ้านเลขที่	25	หมู่	1	ต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	เล่าให้
ฟังว่า	ภาพคนยื่นซ้ายมือ	คือ	พี่หริ่ง	(ญาติทางแม่)	พี่ฟอง	(ญาติทางพ่อ)	ต่อมาคนที่

ระยะท�ง
	 -	วัดคลองแห้งประมาณ		850	กิโลเมตร
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บ้�นน�ยจอม

ภ�พถ่�ยโบร�ณ

ภำพที่	34	บ้ำนนำยจอม	

ภำพที่		35		ภำพถ่ำยโบรำณ

	 บ้านโบราณของนายจอมและนางอินทร์	ประดิษฐ์	อยู่บ้านเลขที่	97	หมู่	1	
ต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	ต่อมาตกเป็นมรดกของ
นายหน่อ	ประดิษฐ์	ใช้เป็นที่อยู่อาศัย	และซ่อมแซมบ้างเพราะเริ่มผุพังตามกาลเวลา	
แต่ยงัคงสภาพเดมิ	ๆ 	เกือบท้ังหมด	(นายหน่อ	ประดษิฐ์,	สมัภาษณ์,	29	สิงหาคม		2559)

	 ภาพน้ีเป็นของนางพรวน	ป่ินรัตน์	ซึง่เกดิในปี	พ.ศ.	2466	ปัจจุบนัอาย	ุ98	ปี	
อยู่บ้านเลขที่	25	หมู่	1	ต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	เล่าให้
ฟังว่า	ภาพคนยื่นซ้ายมือ	คือ	พี่หริ่ง	(ญาติทางแม่)	พี่ฟอง	(ญาติทางพ่อ)	ต่อมาคนที่

ระยะท�ง
	 -	วัดคลองแห้งประมาณ		850	กิโลเมตร

34

บ้�นหมื่นเปรม ชัยชนะนิกรณ์

ภำพที่	36	บ้ำนหมื่นเปรม	ชัยชนะนิกรณ์

	 หมืน่เปรม	ชยัชนะนกิรณ์	
เดิมช่ือ	นายด	ีเปรมใจ	กระท�าความดี
จนได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน	
คนแรกของบ้านคลองแห้ง	และได้รบั
แต่งต้ังให้เป็นหมืน่เปรม	ชัยชนะนกิรณ์	
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา	
เล่มที่	47	หน้า	4105	ลงวันที่	30		
มกราคม	2474	 ให้นายดี	 เปรมใจ
ผู ้ใหญ่บ้านต�าบลบางขัง	อ�าเภอ

ระยะท�ง
	 -	วัดคลองแห้งประมาณ	200	เมตร

ระยะท�ง
	 -	วัดคลองแห้งประมาณ	860	กิโลเมตร

นัง่เก้าอี	้คอืนางน้อย	ผูเ้ป็นแม่	คนถดัมาคือผูเ้ล่านางพรวน	ป่ินรัตน์		คนน่ังเก้าอีถั้ดมา
	คอืนายฤทธิ	์(ไม่ทราบนามสกลุ)	เป็นบดิา	นางพรวนเล่าต่อว่า	ในสมยัก่อน	ชายหญงิ
นยิมนุ่งโจงกระเบน	สวมเสือ้ด้านบน	ส่วนใหญ่เสือ้ผ้าทีใ่ส่จะทอกนัเอง	เคร่ืองประดบั
ทีใ่ช้จะเป็นทองค�าแท้	(ไม่ทราบแหล่งทีถ่่าย)	ส่วนตัวนางพรวน	ป่ินรตัน์	(ยงัมีชีวติอยู)่	
ในขณะทีถ่่ายยังเดก็มากจ�าสถานที่ถ่ายรปูไมไ่ด้	นางพรวน	ป่ินรตัน์	สมยันั้นไว้ผมจุก	
สวมเสื้อคอกระเช้า	นุ่งโจงกระเบน	มีเครื่องประดับที่คอ	ข้อมือ	ข้อเท้า	และเข็มขัด	
(นางพรวน	ปิ่นรัตน์,	สัมภาษณ์,	28	พฤศจิกายน	2563)

วังไม้ขอน	เป็นหม่ืนเปรมใจชนากร	ถือศักดินา	100	เนื่องจากท่านได้รับมอบหมาย
ให้ช่วยเหลือทางราชการ	ในด้านการปกครองช่วยเหลืองานของทางราชการ
มาโดยตลอด	ถอืได้ว่าบุคคลผูน้ี้มีบารมที�าให้คนในชมุชนนบัถอื	ปฏิบตัหิน้าทีป่กครอง
หมู่คลองแห้งเรื่อยมา	ปัจจุบันบ้านหลังนี้	นางสาวบุญเรี่ย	เปรมใจ	เป็นผู้ดูแลรักษา
ได้ปรับปรุงบ้านในส่วนที่ผุพังเพื่อการอาศัยและ	 สภาพของบ้านยังคงเหลือเท่าที่
ปรากฏอยู่	(นางสาวบุญเรี่ย	เปรมใจ,	สัมภาษณ์,	29	สิงหาคม	2559)
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หมู่ที่ 2 บ้�นป�กคลองช้�ง
	 หมู่บ้านปากคลองช้าง	ก่อตั้งเมื่อประมาณปี	พ.ศ.	2411	ในอาณาบริเวณ
ลุม่แม่น�า้ฝากระดานแห่งนีต้ัง้แต่เมอืงบางขลงัยงัไม่ได้ยกระดบัเป็นต�าบล	ชาวบ้านเรยีก
อาณาบรเิวณพืน้ทีแ่ห่งนีว่้า	บ้านไผ่พนม	ค�าว่าไผ่พนมนัน้	เป็นช่ือท่ีชาวบ้านได้ขนานนาม
ขึน้ให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีและลกัษณะภูมปิระเทศคือ	อาณาบรเิวณ	ท้ังสองฝ่ังน�า้แห่งนี้
มีไผ่กั้นเป็นแนวยาวทั้งสองฝั่ง	 และทั้งสองฝั่งน�้ามีทางเกวียนที่ชาวบ้านช่วยกันตัด
เป็นเส้นทางไว้สัญจรในยุคนั้น	 โดยระหว่างสองข้างทางก็มีกอไผ่เรียงรายเป็นระยะ
ทางยาว	บางจุดปลายไผ่อยู ่บริเวณริมปลายทางปลายไผ่เอนมาประรวมกัน	
ท�าให้เส้นทางสญัจรปกคลมุด้วยใบไผ่ท�าให้บรรยากาศร่มรืน่	 แค่ถ้าเป็นกลางคืนกม็ดืมดิ
วังเวง	เพราะคลมุด้วยใบไผ่ทีห่นาทบึ	เพราะเหตุน้ีชาวบ้านจงึขนานนามอาณาบริเวณ
นี้ว่าไผ่พนม

	 ส่วนชือ่บ้านปากคลองช้าง	เป็นชือ่ทีแ่ยกตัง้หมูบ้่านเป็นทางการ	เมือ่ประมาณ
ปี	 พ.ศ.2471-2475	 ส�าหรับชื่อปากคลองช้างเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีทางการได้ต้ังช่ือให้
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ในยุคนั้น	เพราะโดยรอบๆ	พื้นที่แห่งนี้การสัมปทานไม้
การท�าไม้	 ต้องอาศัยแรงงานช้างช่วยลากท่อนซุงมารวมไว้	 และบรรดาเจ้าของช้าง
หรือควาญช้าง	ได้สร้างบ้านพกัหรอืชาวบ้านเรยีกว่าบ้านปางช้าง	ควาญช้างหลงัจาก
ใช้แรงงานช้าง	ตอนเยน็กน็�าช้างไปปาง	ก่อนน�าช้างเข้าปางกน็�าช้างลงกนิน�า้	จนทีสุ่ด
ตลิ่งบริเวณนี้ก็เป็นท่าช้างที่ขึ้นลงบ่อยครั้ง	 และมีอีกหลายจุดที่เป็นท่าช้าง	 จึงเป็น
ที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า	บ้านปากคลองช้าง	จวบจนปัจจุบัน	

	 ด้านการศกึษา	หมูบ้่านแห่งนีไ้ด้ก่อตัง้โรงเรยีนวดัปากคลองช้าง	ปี	พ.ศ.	2469
	มีนายพิณ	พลราษฎร	นายอ�าเภอสวรรคโลก	เป็นผู้ท�าพิธีเปิด	ซึ่งนับว่าเป็นโรงเรียน
แห่งแรกของต�าบลเมือง	บางขลัง	ที่เปิดให้เด็กในต�าบลได้เรียนมาจนถึงปัจจุบัน
ในระยะเริ่มแรกได้ใช้ศาลาวัดปากคลองช้างเป็นอาคารเรียน	ต่อมาปี	พ.ศ.	2482
ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังหนึ่ง	จ�านวน	3	ห้องเรียน

		 ด้านการศาสนา	วัดปากคลองช้างถูกสร้างเป็นส�านักสงฆ์เมื่อประมาณ
ปี	พ.ศ.	 2443	 เมื่อประมาณร้อยกว่าปีถือว่าเป็นส�านักสงฆ์เก่าแก่	 โดยหลวงปู่ปอก	
หลังสร้างส�านักสงฆ์เสร็จได้ไม่นานหลวงปู่ปอกได้ย้ายไปอยู่ท่ีอื่น	 และถือเป็นเวลา
เดียวกนัทีห่ลวงพ่อบญุเรอืง	พ้นจากเป็นทหาร	ได้มาจ�าพรรษาวดัปากคลองช้าง	หลวงปู่
บุญเรืองได้อุทิศเพ่ือบ�าเพ็ญตนอยู่ในผ้ากาสาวพัสตร์	จ�าพรรษาอยู่วัดมาตลอด	
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หมู่ที่ 2 บ้�นป�กคลองช้�ง
	 หมู่บ้านปากคลองช้าง	ก่อตั้งเมื่อประมาณปี	พ.ศ.	2411	ในอาณาบริเวณ
ลุม่แม่น�า้ฝากระดานแห่งนีต้ัง้แต่เมอืงบางขลงัยงัไม่ได้ยกระดบัเป็นต�าบล	ชาวบ้านเรียก
อาณาบรเิวณพืน้ท่ีแห่งนีว่้า	บ้านไผ่พนม	ค�าว่าไผ่พนมนัน้	เป็นชือ่ทีช่าวบ้านได้ขนานนาม
ข้ึนให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีและลกัษณะภูมปิระเทศคือ	อาณาบริเวณ	ท้ังสองฝ่ังน�า้แห่งนี้
มีไผ่กั้นเป็นแนวยาวทั้งสองฝั่ง	 และทั้งสองฝั่งน�้ามีทางเกวียนที่ชาวบ้านช่วยกันตัด
เป็นเส้นทางไว้สัญจรในยุคนั้น	 โดยระหว่างสองข้างทางก็มีกอไผ่เรียงรายเป็นระยะ
ทางยาว	บางจุดปลายไผ่อยู ่บริเวณริมปลายทางปลายไผ่เอนมาประรวมกัน	
ท�าให้เส้นทางสญัจรปกคลมุด้วยใบไผ่ท�าให้บรรยากาศร่มรืน่	 แค่ถ้าเป็นกลางคืนกม็ดืมดิ
วงัเวง	เพราะคลมุด้วยใบไผ่ทีห่นาทบึ	เพราะเหตุน้ีชาวบ้านจึงขนานนามอาณาบริเวณ
นี้ว่าไผ่พนม

	 ส่วนช่ือบ้านปากคลองช้าง	เป็นชือ่ทีแ่ยกตัง้หมูบ้่านเป็นทางการ	เมือ่ประมาณ
ปี	 พ.ศ.2471-2475	 ส�าหรับชื่อปากคลองช้างเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางการได้ต้ังชื่อให้
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ในยุคนั้น	เพราะโดยรอบๆ	พื้นที่แห่งน้ีการสัมปทานไม้
การท�าไม้	 ต้องอาศัยแรงงานช้างช่วยลากท่อนซุงมารวมไว้	 และบรรดาเจ้าของช้าง
หรอืควาญช้าง	ได้สร้างบ้านพกัหรอืชาวบ้านเรยีกว่าบ้านปางช้าง	ควาญช้างหลงัจาก
ใช้แรงงานช้าง	ตอนเยน็กน็�าช้างไปปาง	ก่อนน�าช้างเข้าปางกน็�าช้างลงกนิน�า้	จนทีสุ่ด
ตลิ่งบริเวณนี้ก็เป็นท่าช้างที่ขึ้นลงบ่อยครั้ง	 และมีอีกหลายจุดที่เป็นท่าช้าง	 จึงเป็น
ที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า	บ้านปากคลองช้าง	จวบจนปัจจุบัน	

	 ด้านการศกึษา	หมูบ้่านแห่งนีไ้ด้ก่อตัง้โรงเรยีนวดัปากคลองช้าง	ปี	พ.ศ.	2469
	มีนายพิณ	พลราษฎร	นายอ�าเภอสวรรคโลก	เป็นผู้ท�าพิธีเปิด	ซึ่งนับว่าเป็นโรงเรียน
แห่งแรกของต�าบลเมือง	บางขลัง	ที่เปิดให้เด็กในต�าบลได้เรียนมาจนถึงปัจจุบัน
ในระยะเริ่มแรกได้ใช้ศาลาวัดปากคลองช้างเป็นอาคารเรียน	ต่อมาปี	พ.ศ.	2482
ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังหนึ่ง	จ�านวน	3	ห้องเรียน

		 ด้านการศาสนา	วัดปากคลองช้างถูกสร้างเป็นส�านักสงฆ์เมื่อประมาณ
ปี	พ.ศ.	 2443	 เมื่อประมาณร้อยกว่าปีถือว่าเป็นส�านักสงฆ์เก่าแก่	 โดยหลวงปู่ปอก	
หลังสร้างส�านักสงฆ์เสร็จได้ไม่นานหลวงปู่ปอกได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น	 และถือเป็นเวลา
เดยีวกันท่ีหลวงพ่อบุญเรอืง	พ้นจากเป็นทหาร	ได้มาจ�าพรรษาวดัปากคลองช้าง	หลวงปู่
บุญเรืองได้อุทิศเพื่อบ�าเพ็ญตนอยู่ในผ้ากาสาวพัสตร์	จ�าพรรษาอยู่วัดมาตลอด	
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	 วัดปากคลองช้างชื่อเรียกตามเขตปกครอง	คือ	หมู่บ้านปากคลองช้าง
ตั้งอยู่ที่ต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	แต่เดิมวัดนี้เป็นเพียง
ส�านักสงฆ์	สร้างขึ้นประมาณปี	พ.ศ.	2480	และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ	พ.ศ.	2525	ซ่ึงเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ได้ปกครองดูแล	ส�าหรับด้านหน้าวัด
จะตดิกับแม่น�า้ฝากระดาน	โดยหลวงปูป่อกสร้างส�านกัสงฆ์เสร็จไม่นานหลวงปู่ปอก
ก็ย้ายไปจ�าพรรษาที่วัดอื่น	ขณะเดียวกันหลวงปู่บุญเรือง	พ้นจากการเป็นทหารและ
ออกมาบวชจ�าพรรษาที่วัดปากคลองช้าง	และจ�าพรรษาเรื่อยมา	ต่อมาหลวงพ่อ
เชิญชวนชาวบ้านในต�าบลบางขลังให้ช่วยกันสร้างวัดให้สมบูรณ์ขึ้น	หลวงปู่บุญเรือง
ได้ความเคารพศรทัธาจากชาวบ้านมาก	เนือ่งจากท่านเป็นผูม้คีวามรูท้างด้านวชิาอาคม
และรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ภำพที่	37	ประตูทำงเข้ำวัดปำกคลองช้ำง			ภำพที่	38	อุโบสถวัดปำกคลองช้ำง

วัดป�กคลองช้�ง

ท่านได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	เชญิชวนชาวบ้านในต�าบลเมอืงบางขลงัช่วยกนัสร้างวดั	
และท่านมีภูมิรู้ทางด้านวิชาอาคมและการรักษาด้วยสมุนไพรไทยเป็นอย่างมาก	
โดยมลูีกศษิย์คนส�าคญั	คอื	นายทองสขุ	อ่อนแสง	ทีเ่ป็นปราชญ์พืน้บ้านด้านสมนุไพร
ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันหมู่บ้านปากคลองช้าง	ต่อมาพ.ศ.	2482	มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก	
คือ	นายแก้ว	ด่างพล้อย
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ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเกาะหินตั้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ	7.4	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดคลองแห้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ	2.2	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดขอนซุง	หมู่ที่	4	ประมาณ	2.7		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์	หมู่ที่	5	ประมาณ	6.4	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเขาเดื่อ	หมู่ที่	5	ประมาณ	7.8	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวดัศรีคงคาราม	(น�า้ด้วน)	หมูท่ี	่6	ประมาณ	8.6	กโิลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดไทรงาม	หมู่ที่	7	ประมาณ	6	กิโลเมตร

ระยะท�ง
	 -	ห่างจากวัดปากคลองช้างประมาณ		500	เมตร

ภำพที	่39	นำยทองสขุ	อ่อนแสง						ภำพที	่40	น�ำ้มนัหอม	(เหลอืง)

นำ้�มันหอม(เหลือง)

	 น�า้มันหอม	(เหลอืง)	นายทองสุข	อ่อนแสง	(ปัจจบัุนเสยีชีวติแล้ว)	เป็นปราชญ์
พื้นบ้านด้านสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันของหมู่บ้านปากคลองช้าง	 เป็นลูกศิษย์
คนส�าคัญ	 ของหลวงปู่บุญเรืองวัดปากคลองช้าง	 ท่านมีภูมิรู้ทางด้านวิชาอาคมและ
การรักษาด้วยสมุนไพรไทย	ซึ่งมีตัวยาส�าคัญ	คือ	ไพล	50	กรัม	ขมิ้น	50	กรัม	การบูร		
10	กรัม	พิมเสน	10	กรัม	และ	เมนทอล	30	กรัม	ผลิตและจ�าหน่ายโดย	นายทองสุข	
อ่อนแสง	บ้านปากคลองช้าง	หมูท่ี	่2	ต�าบลเมอืงบางขลงั	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวดัสโุขทัย	

	 สรรพคณุ	บรรเทาอาการหวัดคัดจมกู	วงิเวยีนศรีษะ	หน้ามดื	ตาลาย	ใจสัน่	
เคล็ดคัดยอก	ฟกช�้าด�าเขียว	ปวดตามข้อกระดูก	หลัง	เอว	ตะคริว	เหน็บชา	ไซนัส	
อัมพฤกษ์	แมลงสัตว์กัดต่อย	ผดผื่นคัน	ปวดท้อง	เป็นต้น
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ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเกาะหินตั้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ	7.4	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดคลองแห้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ	2.2	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดขอนซุง	หมู่ที่	4	ประมาณ	2.7		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์	หมู่ที่	5	ประมาณ	6.4	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเขาเดื่อ	หมู่ที่	5	ประมาณ	7.8	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวดัศรีคงคาราม	(น�า้ด้วน)	หมูท่ี	่6	ประมาณ	8.6	กโิลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดไทรงาม	หมู่ที่	7	ประมาณ	6	กิโลเมตร

ระยะท�ง
	 -	ห่างจากวัดปากคลองช้างประมาณ		500	เมตร

ภำพที	่39	นำยทองสขุ	อ่อนแสง						ภำพที	่40	น�ำ้มันหอม	(เหลอืง)

นำ้�มันหอม(เหลือง)

	 น�า้มันหอม	(เหลอืง)	นายทองสุข	อ่อนแสง	(ปัจจบุนัเสยีชวีติแล้ว)	เป็นปราชญ์
พื้นบ้านด้านสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันของหมู่บ้านปากคลองช้าง	 เป็นลูกศิษย์
คนส�าคัญ	 ของหลวงปู่บุญเรืองวัดปากคลองช้าง	 ท่านมีภูมิรู้ทางด้านวิชาอาคมและ
การรักษาด้วยสมุนไพรไทย	ซึ่งมีตัวยาส�าคัญ	คือ	ไพล	50	กรัม	ขมิ้น	50	กรัม	การบูร		
10	กรัม	พิมเสน	10	กรัม	และ	เมนทอล	30	กรัม	ผลิตและจ�าหน่ายโดย	นายทองสุข	
อ่อนแสง	บ้านปากคลองช้าง	หมูท่ี	่2	ต�าบลเมอืงบางขลงั	อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวดัสโุขทยั	

	 สรรพคณุ	บรรเทาอาการหวัดคัดจมกู	วงิเวยีนศรีษะ	หน้ามดื	ตาลาย	ใจสัน่	
เคล็ดคัดยอก	ฟกช�้าด�าเขียว	ปวดตามข้อกระดูก	หลัง	เอว	ตะคริว	เหน็บชา	ไซนัส	
อัมพฤกษ์	แมลงสัตว์กัดต่อย	ผดผื่นคัน	ปวดท้อง	เป็นต้น
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ระยะท�ง
	 -	ห่างจากวัดโบสถ์ประมาณ		6.4		กิโลเมตร

หมู่ที่ 3 บ้�นป�กคลองช้�ง
	 ช่วงปี	พ.ศ.	2520-2525	บ้านปากคลองช้าง	หมู่ที่	9	(ปัจจุบันคือ	หมู่	3)
มีผู้ใหญ่บ้านคือนายวัง	จันทร์สิงห์	ท�าหน้าที่ปกครองบ้านปากคลองช้างเรื่อยมา
จนหมดวาระการปกครอง	ต่อมา	พ.ศ.	2525	นายสะอิง้	เกดินชุ	ได้รบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่
บ้านหมู่ที่	3	และในปี	พ.ศ.	2542	นายสนิท	ชื่นชอบ	ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน	และ
ได้คัดเลือกเป็นก�านันต�าบลเมืองบางขลัง	จนถึงปัจจุบัน

	 วัดโพธิ์ทอง	เป็นโบราณสถานที่ ต้ังอยู ่ในหมู่ท่ี	3	บ้านปากคลองช้าง	
เดิมกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะโบราณสถานนี้และตั้งชื่อว่าวัดโพธิ์ดก	เนื่องจาก
มต้ีนโพธ์ิใหญ่	และมใีบโพธิสี์เหลอืงอร่ามดกเต็มไปหมด	ต่อมาคนในต�าบลเมอืงบางขลงั
เป็นชื่อวัดโพธิ์ดกเป็นวัดโพธิ์ทอง	เนื่องจากใบโพธิ์เหลืองอร่ามเป็นสีทอง	และตั้งชื่อ
เพื่อเป็นสิริมงคล
	 บริเวณวัดโพธ์ิทองมีสระน�้าท�าด้วยศิลาแลงเก่าแก่อยู่ทางทิศใต้ของโบสถ์	
และมจีระเข้ทีท่�าจากปูนป้ัน	มไีข่ท�าจากหนิอกี	7	ฟอง	คนในต�าบลบางขลงัเล่าสืบต่อกนัว่า
จระเข้น้ีเป็นปริศนาของวัด	 คือ“จระเข้ฟักไข่ทองค�า”	 ใครสามารถไขปริศนานี้ได้
จะพบกับลายแทงขุมทรัพย์	หรือบางส่ิงบางอย่างที่คนโบราณเก็บไว้	ปัจจุบัน
ยังไม่พบอะไร	เป็นปริศนาที่พูดต่อ	ๆ	กันมา	นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเจดีย์โทน
ท�าจากศิลาแลงเป็นทรงระฆังคว�่าอยู่ทางทิศเหนือของโบสถ์
	 สิง่อัศจรรย์และความเช่ือ	คือ	ทกุวนัพระขึน้	15	ค�า่	จะมลี�าแสงเป็นลกัษณะ
ดวงไฟสีรุ ้งสว่างไสวลอยมาจากวัดไปยังเขาพระเขาเณร	บริเวณเจดีย์น�้าด้วน	
(หมู่	5	บ้านน�้าด้วน)	ชาวบ้านน้ีว่าดวงไฟน้ีเป็นดวงไฟศักดิ์สิทธิ์ท่ีประจ�าอยู่ในวัด	
เมื่อถึงวันพระขึ้น	15	ค�่า	ก็จะเดินทางไปหากัน

		ภำพที่	41	ซำกโบรำณวัดโพธิ์ทอง								ภำพที่	42	ปัจจุบันมีพระจ�ำพรรษำ	

วัดโพธิ์ทอง
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ระยะท�ง
	 -	ห่างจากวัดโบสถ์ประมาณ		6.4		กิโลเมตร	

	 วัดไทรย้อยเป็นโบราณสถานที่อยู่บริเวณ	หมู่	3	บ้านปากคลองช้าง	สาเหตุ
ที่เรียกว่าวัดไทรย้อย	 เนื่องจากในพื้นที่บริเวณน้ีมีต้นไทรเก่าแก่เป็นจ�านวนมากท่ีมี
รากไทรย้อยลงมาชาวบ้านลงชือ่วดันีต้ามพรรณไม้ทีป่รากฏเด่นชดั	คอื	ต้นไทร	และ
ต้นไทรนี้มีลักษณะเด่น	 คือ	 มีรากย้อยเต็มไปหมด	 จึงให้ช่ือว่า	 วัดไทรย้อย	 แต่ใน
ปัจจุบันไม่พบต้นไทรหลงเหลืออยู่แล้ว	 เหลือเพียงซากโบราณสถานเท่านั้นโบราณ
สถานบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงระฆังคว�่าท�าจากศิลาแลงเรียงกันอยู่	3	องค์

วัดไทรย้อย

หมู่ที่ 4 บ้�นขอนซุง
	 บ้านขอนซงุแต่เดิมเรยีกว่าบ้านขอนไม้ซงุ	ต่อมาตดัค�าว่า	“ไม้”	ออกจงึเหลอื
แค่ชื่อ	บ้านขอนซุง	
	 พ.ศ.	2453	มีผู ้คนมาในพื้นที่จ�านวนไม่มากนัก	รุ ่นบุกเบิก	ท่ีมาอาศัย
มีจ�านวนไม่เกิน	20	หลังคาเรือน	ได้แก่	ตาโอ้ง	ตาเป็ด	ยายไก่	ตาหมู	ตาหม้อ	ตาจัน	
ตาวา	เป็นต้น	พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็นป่าดิบไม้นานาพันธุ์	ทั้งป่าไม้สัก	ประดู่แดง	
พนัธุไ์ม้นานาชนดิ	และสตัว์ป่านานาพันธุ	์คนทีย้่ายมาอยูบ้่านขอนซุง	รุน่ปี	พ.ศ.	2460
มาจากหลายพ้ืนที	่อาทิเช่น	จงัหวัดตาก	สามพวง	พรานกระต่าย	จงัหวัดก�าแพงเพชร	
อ�าเภอเถนิ	จังหวดัล�าปาง	และจังหวดัอตุรดิตถ์	หลายครอบครวัมาอยูเ่รยีงรายสองฝ่ัง
ล�าน�า้ฝากระดาน	ในปี	พ.ศ.	2457	มบีรษัิทหน่ึงชือ่	บรษิทัมเิซลหลยุส์	มาตัง้ส�านกังาน
สัมปทานไม้ขึ้น	ซึ่งใช้สถานที่ในพื้นที่บ้านขอนซุงฝั ่งตะวันตกล�าน�้าฝากระดาน
ห่างจากล�าน�้าฝากระดานประมาณ	 700-800	 เมตร	 เป็นท่ีรวมขอนซุง	 จึงได้ช่ือว่า	
“บ้านขอนซุง”	ปัจจุบันคือ	หมู่ที่	9			ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นของ	นายนาค	พุ่มชบา
ในอดีตประชาชนที่อาศัยท�ามาหากินในถิ่นนี้	ล้วนแล้วแต่เป็นเกษตรกรท�าไร่	ท�านา	
เป็นอาชีพ	เมื่อมีบริษัทมาสัมปทานไม้มาเปิดท�าการ	ก็ได้ท�างานรับจ้างน�าขอนซุง
มารวมในปางไม้	บริษัทเมื่อถึงฤดูฝนช่วงน�้าหลากก็รับจ้างน�าขอนซุงล่องแพ	และ
น�าท่อนซุงมาผูกเป็นแพแล้วน�าแพล่องไปตามล�าน�้าฝากระดานลงสู ่แม่น�้ายม
แล้วรวมเป็นแพใหญ่ล่องไปตาม	ล�าน�้ายม	สู ่จุดหมายปลายทางท่ีปากน�้าโพ	
จังหวัดนครสวรรค์	
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ระยะท�ง
	 -	ห่างจากวัดโบสถ์ประมาณ		6.4		กิโลเมตร	

	 วัดไทรย้อยเป็นโบราณสถานที่อยู่บริเวณ	หมู่	3	บ้านปากคลองช้าง	สาเหตุ
ท่ีเรียกว่าวัดไทรย้อย	 เนื่องจากในพื้นที่บริเวณน้ีมีต้นไทรเก่าแก่เป็นจ�านวนมากที่มี
รากไทรย้อยลงมาชาวบ้านลงชือ่วดันีต้ามพรรณไม้ทีป่รากฏเด่นชดั	คอื	ต้นไทร	และ
ต้นไทรนี้มีลักษณะเด่น	 คือ	 มีรากย้อยเต็มไปหมด	 จึงให้ชื่อว่า	 วัดไทรย้อย	 แต่ใน
ปัจจุบันไม่พบต้นไทรหลงเหลืออยู่แล้ว	 เหลือเพียงซากโบราณสถานเท่านั้นโบราณ
สถานบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงระฆังคว�่าท�าจากศิลาแลงเรียงกันอยู่	3	องค์

วัดไทรย้อย

หมู่ที่ 4 บ้�นขอนซุง
	 บ้านขอนซงุแต่เดมิเรยีกว่าบ้านขอนไม้ซงุ	ต่อมาตัดค�าว่า	“ไม้”	ออกจงึเหลอื
แค่ชื่อ	บ้านขอนซุง	
	 พ.ศ.	2453	มีผู ้คนมาในพื้นที่จ�านวนไม่มากนัก	รุ ่นบุกเบิก	ที่มาอาศัย
มีจ�านวนไม่เกิน	20	หลังคาเรือน	ได้แก่	ตาโอ้ง	ตาเป็ด	ยายไก่	ตาหมู	ตาหม้อ	ตาจัน	
ตาวา	เป็นต้น	พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นป่าดิบไม้นานาพันธุ์	ทั้งป่าไม้สัก	ประดู่แดง	
พนัธุไ์ม้นานาชนดิ	และสตัว์ป่านานาพันธุ	์คนทีย้่ายมาอยูบ้่านขอนซงุ	รุน่ปี	พ.ศ.	2460
มาจากหลายพืน้ที	่อาทิเช่น	จงัหวัดตาก	สามพวง	พรานกระต่าย	จงัหวัดก�าแพงเพชร	
อ�าเภอเถิน	จังหวดัล�าปาง	และจังหวดัอตุรดิตถ์	หลายครอบครวัมาอยูเ่รยีงรายสองฝ่ัง
ล�าน�า้ฝากระดาน	ในปี	พ.ศ.	2457	มบีรษิทัหนึง่ชือ่	บรษัิทมเิซลหลยุส์	มาตัง้ส�านกังาน
สัมปทานไม้ขึ้น	ซึ่งใช้สถานที่ในพื้นที่บ้านขอนซุงฝั ่งตะวันตกล�าน�้าฝากระดาน
ห่างจากล�าน�้าฝากระดานประมาณ	 700-800	 เมตร	 เป็นที่รวมขอนซุง	 จึงได้ชื่อว่า	
“บ้านขอนซุง”	ปัจจุบันคือ	หมู่ที่	9			ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นของ	นายนาค	พุ่มชบา
ในอดีตประชาชนที่อาศัยท�ามาหากินในถิ่นนี้	ล้วนแล้วแต่เป็นเกษตรกรท�าไร่	ท�านา	
เป็นอาชีพ	เมื่อมีบริษัทมาสัมปทานไม้มาเปิดท�าการ	ก็ได้ท�างานรับจ้างน�าขอนซุง
มารวมในปางไม้	บริษัทเมื่อถึงฤดูฝนช่วงน�้าหลากก็รับจ้างน�าขอนซุงล่องแพ	และ
น�าท่อนซุงมาผูกเป็นแพแล้วน�าแพล่องไปตามล�าน�้าฝากระดานลงสู ่แม่น�้ายม
แล้วรวมเป็นแพใหญ่ล่องไปตาม	ล�าน�้ายม	สู ่จุดหมายปลายทางท่ีปากน�้าโพ	
จังหวัดนครสวรรค์	
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	 ในด้านศาสนา	ความเป็นมาของวัดขอนซุง	เกิดจากการที่บ้านขอนซุง
เป็นหมู่บ้านที่เป็นทางการชาวบ้านขอนซุงได้ร่วมกันสร้างวัดภายในหมู่บ้าน	 เพราะ
ที่ผ่านมาเมื่อถึงเทศกาลท�าบุญตักบาตรก็ต้องเดินทางไปท�าบุญท่ีวัดปากคลองช้าง
มีความยากล�าบาก	ต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่าไปท�าบุญ	

		 ดงันัน้การวางแผนสร้างส�านักสงฆ์บ้านขอนซงุก็ได้เริม่ข้ึน	คอืการจดัหาท่ีดนิ
ทีโ่ดยผู้ใหญ่เจ้ย	เรียบร้อย	ได้ปรึกษากับท่านหมื่นแกว่น	ภัยพลาน	อดีตผู้ใหญ่บ้าน
ได้ขอที่ดินของนายวา	 ค�ามาอ้าย	 ซึ่งต่อมานายวา	 ค�ามาอ้าย	 ตกลงบริจาคท่ีดิน
ประมาณ	9	ไร่เศษ	ตั้งส�านักสงฆ์หรือวัดขอนซุงขึ้นและด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน
ขอนซุง	ได้ร่วมมือกันสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นมาหนึ่งหลัง	เสาไม้เต็ง	ไม้รัง	ส่วนสังกะสีนั้นได้
รับบริจาคจากนายนาค	พุ่มชบา	 อดีตผู้ใหญ่บ้าน	 บ้านขอนซุงในช่วงนั้นส�านักงาน
สัมปทานยังไม่ได้ยกเลิกไป	บริษัทได้ยกส�านักงานบางส่วนให้	นายนาค	พุ่มชบา
จงึน�าสงักะสมีาบรจิาคให้วดัขอนซุงซึง่ก�าลงัสร้างใหม่จนส�าเรจ็	กฏุหิลงันีม้คีวามกว้าง	
8	ศอก	ยาว	3	วา	ได้นิมนต์พระสงฆ์มาจ�าวัดหนึ่งรูปพอได้หนึ่งพรรษา	พระสงฆ์
ที่จ�าวัดอยู่ได้ไปอยู่ที่วัดอื่นปล่อยวัดร้างชั่วขณะหนึ่ง

	ภำพที่		43		ประตูทำงเข้ำวัดขอนซุง								ภำพที่		44		อุโบสถวัดขอนซุง

วัดขอนซุง
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		 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2495	มพีระสงฆ์รปูหนึง่เดนิทางมาท่ีวดัขอนซุง	เมือ่ชาวบ้าน
ทราบ	 ก็ได้น�าภัตตาหารไปถวาย	 ท่านชื่อ	 หลวงพ่อหยวก	 เดินทางมาจากจังหวัด
สุพรรณบุรีชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อยู่จ�าพรรษาที่วัดขอนซุง	ท่านก็รับความร่วมมือ	
โดยในล�าดับแรก	 หลวงพ่อหยวกได้เชิญชวนชาวบ้านร่วมสร้างกุฏิขึ้นอีกหนึ่งหลัง	
เป็นทรงห้าหลบ	หรือทรงปั้นหยา	เสากุฏิเป็นไม้เต็ง	ไม้รัง	ส่วนเครื่องบน	และ
พื้นใช้ไม้สักทั้งหลัง	เมื่อกุฏิสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว	ท่านได้บอกบุญชาวบ้านซื้อสังกะสี
เพื่อมุงกุฏิจนส�าเร็จในที่สุด

	 ในการต่อมา	 หลวงพ่อหยวกได้ปรึกษาชาวบ้านอยากได้ศาลาการเปรียญ
ไว้ส�าหรับท�าบญุตกับาตรในช่วงเทศกาล	ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างศาลาข้ึน	
การสร้างศาลาหลงันีถ้อืว่าเป็นงานสร้างทีใ่หญ่ทีส่ดุและเป็นงานหนกัมากส�าหรบัชาวบ้าน
ขอนซุง	 ต้องใช้ก�าลังสามัคคีไปช่วยกันตัดไม้และใช้เกวียนไปลากมา	 สร้างศาลาข้ึน
จนเป็นรปูร่างในสมัยนัน้เงนิทองหายากไม่มีเงนิซือ้สังกะสมีามงุ	 ชาวบ้านต้องไปช่วยกนั
เกี่ยวหญ้าแฝกมาท�าเป็นตับแล้วน�ามามุงจนส�าเร็จ	 ศาลาการเปรียญหลังนี้มีความ
กว้าง	7	วา	ยาว	9	วา	เสาศาลาท�าด้วยไม้ประดู่และไม้แดง	เคร่ืองบนรวมทัง้พืน้ศาลา
ท�าด้วยไม้สักทัง้หลัง	คนในสมยันัน้มคีวามสามคัคกีนัเป็นเยีย่ม	เพราะการสร้างศาลา
เปรยีญหลงันีไ้ม่มกีารใช้เครือ่งยนต์กลไกเข้ามาช่วยเลยใช้เฉพาะมดี	จอบ	ขวาน	เลือ่ย	
เท่านั้นเป็นเครื่องมือก่อสร้าง	

		 ต่อมาปี	พ.ศ.	2496	หลวงพ่อหยวกได้เดนิทางไปจงัหวดัสพุรรณบรุจีดัการ
หาเงินมาสร้างศาลาริมน�้าขึ้นอีกหน่ึงหลังเป็นศาลาทรงไทยท�าด้วยไม้สักท้ังหลัง	
หลังคามุงด้วยไม้สักทาสีขาวพื้นศาลาทั้งซ้ายขวายกระดับพ้ืนสูงประมาณ	1	 เมตร	
ตรงระหว่างกลางศาลากว้างประมาณ	2	เมตร	ไม่ยกพืน้	เหลอืไว้เป็นทางเดนิไปบนัได
ลงท่าน�้าที่หน้าวัดขอนซุง	 หลวงพ่อหยวกได้น�าป้ายไปให้ช่างท�ามาจากจังหวัด
สพุรรณบรุ	ีตัง้ชือ่วดัน้ีว่า	วดัขอนซงุ	มาติดทีห่น้าจ่ัว	ศาลาทรงไทย	ด้านตะวนัตกรมิน�า้
ฝากระดาน	 	 ถ้าผูส้ญัจรไปมาเรยีบล�าคลองมองจากฝ่ังตะวนัตกของล�าน�า้ฝากระดาน
จะมองเห็นป้ายชื่อวัดขอนซุงติดอยู่หน้าจั่วอย่างสง่างามในยุคนั้นบ้านขอนซุง
ถือว่าเป็นหมู่บ้านกันดาร	ห่างไกลความเจริญ	พอเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยว	ว่างงาน
กเ็ข้าป่าล่าสตัว์	บงัเอิญไปพบพระพทุธรปูท่ีถ�า้เจ้ารามอยูห่ลายองค์	ชาวบ้านจงึมาเล่า
ให้หลวงพ่อหยวกฟัง	เมือ่หลวงพ่อหยวกรูเ้รือ่งจงึให้ชาวบ้านไปน�าพระพทุธรปูมาไว้
ทีว่ดัขอนซงุ	เมือ่ชาวบ้านไปทีถ่�า้เจ้าราม	ประกฎว่า	มพีระพทุธรปูมากมายมท้ัีงองค์ใหญ่
และเล็ก	พระพุทธรูปองค์ใหญ่มีน�้าหนักมาก	ชาวบ้านจึงเลือกพระพุทธรูปยืน
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		 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2495	มพีระสงฆ์รปูหนึง่เดนิทางมาทีว่ดัขอนซงุ	เมือ่ชาวบ้าน
ทราบ	 ก็ได้น�าภัตตาหารไปถวาย	 ท่านชื่อ	 หลวงพ่อหยวก	 เดินทางมาจากจังหวัด
สุพรรณบุรีชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อยู่จ�าพรรษาที่วัดขอนซุง	ท่านก็รับความร่วมมือ	
โดยในล�าดับแรก	 หลวงพ่อหยวกได้เชิญชวนชาวบ้านร่วมสร้างกุฏิขึ้นอีกหนึ่งหลัง	
เป็นทรงห้าหลบ	หรือทรงปั้นหยา	เสากุฏิเป็นไม้เต็ง	ไม้รัง	ส่วนเครื่องบน	และ
พื้นใช้ไม้สักทั้งหลัง	เมื่อกุฏิสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว	ท่านได้บอกบุญชาวบ้านซื้อสังกะสี
เพื่อมุงกุฏิจนส�าเร็จในที่สุด

	 ในการต่อมา	 หลวงพ่อหยวกได้ปรึกษาชาวบ้านอยากได้ศาลาการเปรียญ
ไว้ส�าหรบัท�าบุญตกับาตรในช่วงเทศกาล	ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างศาลาขึน้	
การสร้างศาลาหลงันีถื้อว่าเป็นงานสร้างทีใ่หญ่ทีส่ดุและเป็นงานหนกัมากส�าหรบัชาวบ้าน
ขอนซุง	 ต้องใช้ก�าลังสามัคคีไปช่วยกันตัดไม้และใช้เกวียนไปลากมา	 สร้างศาลาขึ้น
จนเป็นรปูร่างในสมัยนัน้เงนิทองหายากไม่มีเงนิซือ้สังกะสมีามงุ	 ชาวบ้านต้องไปช่วยกนั
เก่ียวหญ้าแฝกมาท�าเป็นตับแล้วน�ามามุงจนส�าเร็จ	 ศาลาการเปรียญหลังนี้มีความ
กว้าง	7	วา	ยาว	9	วา	เสาศาลาท�าด้วยไม้ประดู่และไม้แดง	เคร่ืองบนรวมทัง้พ้ืนศาลา
ท�าด้วยไม้สกัทัง้หลงั	คนในสมยันัน้มคีวามสามคัคกีนัเป็นเยีย่ม	เพราะการสร้างศาลา
เปรยีญหลงันีไ้ม่มกีารใช้เครือ่งยนต์กลไกเข้ามาช่วยเลยใช้เฉพาะมดี	จอบ	ขวาน	เลือ่ย	
เท่านั้นเป็นเครื่องมือก่อสร้าง	

		 ต่อมาปี	พ.ศ.	2496	หลวงพ่อหยวกได้เดนิทางไปจงัหวดัสพุรรณบรุจีดัการ
หาเงินมาสร้างศาลาริมน�้าขึ้นอีกหน่ึงหลังเป็นศาลาทรงไทยท�าด้วยไม้สักทั้งหลัง	
หลังคามุงด้วยไม้สักทาสีขาวพื้นศาลาทั้งซ้ายขวายกระดับพ้ืนสูงประมาณ	1	 เมตร	
ตรงระหว่างกลางศาลากว้างประมาณ	2	เมตร	ไม่ยกพืน้	เหลอืไว้เป็นทางเดนิไปบนัได
ลงท่าน�้าที่หน้าวัดขอนซุง	 หลวงพ่อหยวกได้น�าป้ายไปให้ช่างท�ามาจากจังหวัด
สพุรรณบรุ	ีตัง้ชือ่วดันีว่้า	วดัขอนซงุ	มาติดทีห่น้าจ่ัว	ศาลาทรงไทย	ด้านตะวนัตกรมิน�า้
ฝากระดาน	 	 ถ้าผูส้ญัจรไปมาเรยีบล�าคลองมองจากฝ่ังตะวนัตกของล�าน�า้ฝากระดาน
จะมองเห็นป้ายชื่อวัดขอนซุงติดอยู่หน้าจั่วอย่างสง่างามในยุคนั้นบ้านขอนซุง
ถือว่าเป็นหมู่บ้านกันดาร	ห่างไกลความเจริญ	พอเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยว	ว่างงาน
กเ็ข้าป่าล่าสตัว์	บังเอิญไปพบพระพทุธรปูท่ีถ�า้เจ้ารามอยูห่ลายองค์	ชาวบ้านจงึมาเล่า
ให้หลวงพ่อหยวกฟัง	เมือ่หลวงพ่อหยวกรูเ้รือ่งจงึให้ชาวบ้านไปน�าพระพทุธรปูมาไว้
ท่ีวดัขอนซุง	เมือ่ชาวบ้านไปท่ีถ�า้เจ้าราม	ประกฎว่า	มพีระพทุธรปูมากมายมทีัง้องค์ใหญ่
และเล็ก	พระพุทธรูปองค์ใหญ่มีน�้าหนักมาก	ชาวบ้านจึงเลือกพระพุทธรูปยืน
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 พระพุทธรูปโบร�ณ

หลวงพ่อเจริญทันใจ

ภำพที่		45		พระพุทธรูปโบรำณ	(องค์หลัง)

	 ต่อมาหลวงพ่อหยวกได้น�า
พระพุทธรูปมาจากสุพรรณบุรี	 1	 องค์	
น�ามาตั้งไว้ที่ศาลาการเปรียญแทนองค์
ที่ถูกขโมย	 (พระใบฎีกาวัลลภ	 โชติโก,	
สัมภาษณ์,	28	พฤศจิกายน	2563)	
พ.ศ.	2555	ชาวบ้านขอนซงุจงึได้ร่วมแรง
ร่วมใจสร้างพระสองพี่น้องขึ้นอีกครั้ง	
เพื่อเป ็นสิ่ งยึดเหน่ียวจิตใจของคน
ในพื้นที่สืบต่อไป

	 ต่อมาได้มผีูท้ีเ่ลือ่มใสในพระพุทธศาสนามีจิต
ศรัทธาต่อวดัขอนซุงได้น�าพระมาถวาย	1	องค์	แต่ก่อน
ที่จะถวายได้ตั้งจิตอธิฐานว่าถ้าพระพุทธรูปองค์นี้
ต้องการอยู่คู่วัดน้ี	 ขอให้ตนเองยกพระไม่ขึ้น	 แล้วค�า
อธิษฐานก็เป็นจริงคือไม่สามารถยกพระได้	“หลวงพ่อ
เจริญทันใจ”	 ส�าหรับชื่อนี้สันนิษฐานว่าคงมาจากผู้มี
ความเชือ่และศรัทธาต่อองค์พระได้มาขอกล่าวบนบาน
ท่าน	และเมื่อส�าเร็จและได้สิ่งที่ขอด้วย	ลาภ	ยศ	 เงิน	
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กิจกรรมล่องแพแลวิถีช�วบ้�น

									ภำพที่	47นักท่องเที่ยว								ภำพที่	48	กิจกรรมล่องแพแลวิถีชำวบ้ำน

	 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้	เป็นแนวคิดจากพระใบฎีกาวัลลภ	โชติโก	
เจ้าอาวาสวัดขอนซุง	ท�าอย่างไรให้เมืองบางขลังเป็นเป้าหมายล�าดับต้น	ๆ	ของ
นักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยว	คือ	ถ้ามาถึงเมืองบางขลังนอกจากมาชมเมืองโบราณ
แล้วควรมกิีจกรรมให้ท�าอย่าง	ทางด้านฝ่ังตะวนัตกทางวดัขอนซงุติดกบัแม่น�า้ฝากระดาน
(แม่น�้าสายประวัติศาสตร์)	จึงได้ด�าเนินโครงการกิจกรรรมล่องแพแลวิถีชาวบ้าน
นี้ขึ้นมา

		 แรกเร่ิมขอความร่วมมือจากชาวบ้านขอนซุงซึ่งให้ความร่วมมืออย่างดี
เพราะเขาเหน็ความส�าคัญของการท่องเทีย่วในชมุชนอยูเ่ป็นทุนเดิมอยูแ่ล้ว	จงึช่วยกนั
จัดหาวัสดุที่มีในท้องถ่ินคือไม้ไผ่ท่ีมีในหมู่บ้านเป็นจ�านวนมาก	 ด้วยความสามัคคี
รวมใจกันจึงตัดไม้ไผ่ากองรวมกันแล้วมามัดที่ท่าน�้าวัดขอนซุงจึงส�าเร็จ	 ซ่ึงกิจกรรม
ล่องแพแลวิถีชาวบ้านได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี	แต่กิจกรรมนี้
ไม่สามารถจดัได้ตลอดทัง้ปีเนือ่งจากปรมิาณน�า้ฝากระดานไม่เพยีงพอต่อการล่องแพ			
ดังนั้นกิจกรรมล่องแพแลวิถีชาวบ้านนี้จะด�าเนินการได้เดือนเมษายน	

		 ในปัจจบุนับ้านขอนซุงการคมนาคมสะดวก	มถีนนหมายเลข	1113	ตดัผ่าน
จากเมืองเก่าสุโขทัย	 ไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย	 และถนนสายหลัก	 จาก
สวรรคโลก	ผ่านต�าบลหนองกลบัเชือ่มต�าบลเมอืงบางขลงั	ท�าให้การเดนิทางสะดวกขึน้

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเกาะหินตั้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ	5.2	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดคลองแห้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ	4.8	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดปากคลองช้าง	หมู่ที่	2	ประมาณ	2.7	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์	หมู่ที่	5	ประมาณ	4	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเขาเดื่อ	หมู่ที่	5	ประมาณ	5.3	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดศรีคงคาราม(น�า้ด้วน)	หมูท่ี่	6	ประมาณ	6.3		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดไทรงาม	หมู่ที่	7	ประมาณ	3.6	กิโลเมตร
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เข�พระเข�เณร

พระบรมร�ช�นุส�วรีย์

												ภำพที่	49	เขำพระ																									ภำพที่	50	เขำเณร

ภำพที่	51	พระบรมรำชำนุ
สำวรีย์พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์

และพระอนุสำวรย์ีพ่อขนุผำเมอืง

	 เขาพระเขาเณรเป็นภูเขา	2	ลูก	ซึ่งมีขนาดใหญ่และเล็ก	บนเขามีเจดีย์
เขาละ	1	องค์	เจดีย์องค์ใหญ่อยูเ่ขาลกูใหญ่เรยีกว่า	เขาพระ	ส่วนเจดย์ีองค์เล็กเรยีกว่า	
เขาเณร	ชื่อเขาพระ	เขาเณรมีท่ีมาคือชาวบ้านมองเห็นภูเขา	2	ลูกขนาดไล่เลี่ยและ
อยู ่ใกล้ๆกัน	บนเขานั้นมีเจดีย์และกรุพระอยู ่	คนโบราณจึงเรียกภูเขาลูกน้ีว่า	
เขาพระเขาเณร	แต่ปัจจุบันเจดีย์เหลือเพียงซากปรักหักพังเพราะถูกรื้อค้นจาก
นักล่าสมบัติและของเก่าจนหมด	

	 มีเรื่องเล่าว่า	ทุกวันพระขึ้น	15	ค�่า	จะมีดวงไฟสีรุ้ง	เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุ	
และดวงไฟสฟ้ีาเชือ่กนัว่าเป็นปูโ่สม	ลอยขึน้จากวดันากลาง	วกัโบสถ์	และวดัโพธิท์อง	
ไปที่เขาพระเขาเณร	หมอเทือง	(หมอพื้นบ้าน)	เล่าให้ฟังว่า	เคยพบดวงไปนี้ลอยจาก
ทางวัดนากลางไปทางทิศเขาพระเขาเณร	นอกจากนี้	ยังมีคนหากบที่พบดวงไฟสีรุ้ง
ลอยไปทางเขาพระเขาเณร	ประมาณ	ช่วงตี	2	(สองนาฬิกา)			

	 พระบรมราชานุสาวรีย์สองกษัตริย์	 เกิดขึ้น
จากจังหวัดสุโขทัย	 เทศบาลต�าบลเมืองบางขลัง	และ
ภาคเอกชนได้ร่วมกนัสนับสนนุงบประมาณกว่า	5	ล้านบาท
ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย	์
และพระอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง	ขนาดความสูง	
2.90	เมตร	โดยส�านักช่างสิบหมู่	กรมศิลปากรใช้เวลา
ก่อสร้างนานเกือบ	1	ปี	เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโบราณ
สถานเมืองบางขลัง	 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ชาตไิทยให้ชดัเจนยิง่ขึน้	และเป็นศนูย์รวมจติใจของประชาชน	รวมทัง้มคีวามเหมาะ
สมด้านประวัติศาสตร์	เนื่องจากมีหลักฐานปรากฏอยู่ในศิลาจารึกวัดศรีชุม	อุทยาน
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ประวัตศิาสตร์สโุขทยั	และศิลาจารกึนครชุม	จ.ก�าแพงเพชร	ทัง้นี	้“พ่อขนุศรอีนิทราทิตย์”
หรือพ่อขุนบางกลางหาว	หรือพระนามเต็ม	“ก�ามรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์”	
เป็นองค์ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง	มีพระราชโอรสและพระธิดารวม	5	พระองค์
ได้แก่	1.)	พระราชโอรสองค์โต	(ไม่ปรากฏนาม)	เสียชีวิตตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์	
2.)	พ่อขุนบานเมือง	3.)	พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	4.)	พระธิดา	(ไม่ปรากฏนาม)
5.)	พระธิดา	(ไม่ปรากฏนาม)	ส�าหรบั	“พ่อขนุผาเมอืง”	เป็นโอรส	“พ่อขนุศรนีาวน�าถมุ”	
ผู้น�าสโุขทยัก่อนราชวงศ์พระร่วง	ได้เป็นเจ้าเมอืงราดและคงจะอยูใ่นฐานะรชัทายาท
ของเมอืงสโุขทยั	จงึได้อภเิษกกบัเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรขอมช่ือนางสขิรมหาเทว	ีและ
เป็นบุคคลที่มีความส�าคัญที่สุดผู้หนึ่งในการก่อต้ังอาณาจักรสุโขทัย	“พ่อขุนศรี
อินทราทิตย์”	เมื่อครั้งยังเป็นพ่อขุนบางกลางหาว	ได้ร่วมกับ	“พ่อขุนผาเมือง”
เจ้าเมืองราดแห่งราชวงศ์ศรีนาวน�าถม	รวมก�าลังพลกันกระท�ารัฐประหาร
ขอมสบาดโขลญล�าพง	 โดยพ่อขนุบางกลางหาวตเีมอืงศรสีชันาลยั	 และเมอืงบางขลังได้	
และยกทั้งสองเมืองให้พ่อขุนผาเมือง	ส่วน	“พ่อขุนผาเมือง”	ตีเมืองสุโขทัยได้	
ก็ได้มอบเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาว	พร้อมพระขรรค์ชัยศรี	 และพระนาม	
“ศรีอินทรบดินทราทิตย์”	 การเข้ามาครองสุโขทัยของพระองค์	 ส่งผลให้ราชวงศ์
พระร่วงมอีทิธพิลในเขตนครสโุขทัยมากข้ึน	และได้แผ่ขยายดนิแดนกว้างขวางออกไปด้วย

ภำพที่		52		สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	
สยำมบรมรำชกุมำรี

เสด็จพระรำชด�ำเนินทรงเปิดพระบรมรำชำนุสำวรีย์พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์	และ
พระอนุสำวรีย์พ่อขุนผำเมือง	ณ	บริเวณหน้ำส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบล

เมืองบำงขลัง	อ�ำเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย
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ผูน้�าสโุขทยัก่อนราชวงศ์พระร่วง	ได้เป็นเจ้าเมอืงราดและคงจะอยูใ่นฐานะรชัทายาท
ของเมอืงสโุขทัย	จงึได้อภเิษกกบัเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรขอมช่ือนางสขิรมหาเทว	ีและ
เป็นบุคคลที่มีความส�าคัญที่สุดผู้หนึ่งในการก่อต้ังอาณาจักรสุโขทัย	“พ่อขุนศรี
อินทราทิตย์”	เมื่อครั้งยังเป็นพ่อขุนบางกลางหาว	ได้ร่วมกับ	“พ่อขุนผาเมือง”
เจ้าเมืองราดแห่งราชวงศ์ศรีนาวน�าถม	รวมก�าลังพลกันกระท�ารัฐประหาร
ขอมสบาดโขลญล�าพง	 โดยพ่อขนุบางกลางหาวตเีมอืงศรสีชันาลยั	 และเมอืงบางขลังได้	
และยกท้ังสองเมืองให้พ่อขุนผาเมือง	ส่วน	“พ่อขุนผาเมือง”	ตีเมืองสุโขทัยได้	
ก็ได้มอบเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาว	พร้อมพระขรรค์ชัยศรี	 และพระนาม	
“ศรีอินทรบดินทราทิตย์”	 การเข้ามาครองสุโขทัยของพระองค์	 ส่งผลให้ราชวงศ์
พระร่วงมอีทิธพิลในเขตนครสโุขทัยมากข้ึน	และได้แผ่ขยายดนิแดนกว้างขวางออกไปด้วย

ภำพที่		52		สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	
สยำมบรมรำชกุมำรี

เสด็จพระรำชด�ำเนินทรงเปิดพระบรมรำชำนุสำวรีย์พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์	และ
พระอนุสำวรีย์พ่อขุนผำเมือง	ณ	บริเวณหน้ำส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบล

เมืองบำงขลัง	อ�ำเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย
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	 จ�าปาเป็นดอกไม้ในวรรณคดี	โดยทัว่ไปดอกจ�าปาจะมสีเีหลอืง	เป็นไม้ยนืต้น	
ขนาดกลาง	ล�าต้นกลม	สูงประมาณ	20	ฟุต	มีสีน�้าตาลปนขาวเล็กน้อย	เป็นพุ่มโปร่ง	
แต่จ�าปาขาวต้นน้ีมีความส�าคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาวขอมโบราณอย่างมาก
ว่ากันว่า	“พ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง	ทรงปลูกไว้เป็นอนุสรณ์คู่เมืองของ
เมืองนครบางยาง	(นครไทย)”	ที่วัดแห่งหนึ่ง	ปัจจุบันก็คือ	“วัดกลางศรีพุทธาราม”	
ดงันัน้	จงึประมาณได้ว่า	ต้นจ�าปาขาว	ปลกูก่อนปี	พ.ศ.	1806	เมือ่สมยัเกอืบ	800	ปี
มาแล้ว	“พ่อขุนบางกลางหาว”	กับ	“พ่อขุนผาเมือง”	เจ้าเมืองลาด	(เพชรบูรณ์)
ยกทัพไปตีเมืองศรีสัชนาลัย	และเมืองสุโขทัยจากขอม	โดยตั้งสัตยาธิษฐานว่า
“ถ้าตีเมืองสุโขทัยส�าเร็จ	ขอให้ต้นจ�าปาขาวไม่ตาย	และให้ออกดอกเป็นสีขาว”	
ซึง่กเ็ป็นตามดัง่ค�าอธิษฐาน	จากน้ันสถาปนาเป็น	“พ่อขนุศรอีนิทราทิตย์ปฐมกษตัรย์ิ”
	ราชวงศ์พระร่วง	แห่งอาณาจักรสุโขทัยขึ้น

ภำพที่		53		สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	
สยำมบรมรำชกุมำรี

ทรงปลูกต้นจ�ำปำขำว	ณ	บริเวณหน้ำส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลเมืองบำงขลัง	
อ�ำเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเกาะหินตั้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ	5.7	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดปากคลองช้าง	หมู่ที่	2	ประมาณ	3.1	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดขอนซุง	หมู่ที่	4	ประมาณ	750	เมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์	หมู่ที่	5	ประมาณ	4	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเขาเดื่อ	หมู่ที่	5	ประมาณ	5.3	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดศรีคงคาราม	(น�า้ด้วน)	หมูท่ี่	6	ประมาณ	5.9	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดไทรงาม	หมู่ที่	7	ประมาณ	3.6	กิโลเมตร
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หมู่ที่ 5 บ้�นวัดโบสถ์
	 ความเป็นมาของหมูบ้่านวดัโบสถ์เมอืงบางขลังท่ีผ่านมา	เป็นเมอืงร้างท่ีไม่มี
ผูค้นอาศยัอยูเ่ลย	โดยรอบ	ๆ 	อาณาบรเิวณโบราณสถานแห่งนีเ้ต็มไปด้วยป่าไม้นานาพนัธุ์
และชกุชมุไปด้วยสตัว์ป่านานาชนิด	ประมาณปี	พ.ศ.	2515	มชีาวบ้านจากหลายพืน้ท่ี
โดยเฉพาะจากบ้านคลองแห้ง	บ้านปากคลองช้าง	และบ้านขอนซุงได้จับจองบุกร้าง
ถางป่าเป็นที่ท�ามาหากิน	ปลูกพืช	เลี้ยงสัตว์นานวัน	รอบๆ	อาณาบริเวณสถานแห่ง
นีก้ก็ลายเป็นไร่นา	ชาวบ้านปลกูทีพั่กอาศัยอยูต่ามต้นไร่ปลายนา	มกีารสร้างบ้านเรอืน
อย่างถาวรเพิ่มขึ้น	จนในที่สุดทางการก็จัดแยกออกเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ	
ในปี	พ.ศ.	2516	มกีารเลอืกต้ังโดยนายหมวก	ด่างพล้อย	ได้รบัเลอืกตัง้เป็นผูใ้หญ่บ้าน
คนแรกของหมู่บ้านวัดโบสถ์	ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร	ชาวบ้าน
วัดโบสถ์รักวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีด้ังเดิมที่สืบทอดมา	เหตุการณ์ที่อยู่
ในความทรงจ�าของชาววดัโบสถ์อยูไ่ม่รูล้มืคอืเมือ่วนัที	่29	มถินุายน	พ.ศ.	2550	ถอืว่าเป็น
อภิมหามงคลของชาวเมอืงบางขลัง	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี	
ทรงเสดจ็มาทอดพระเนตรโบราณสถานวดัโบสถ์เมอืงบางขลงั	นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุ
ที่เปรียบได้ที่พสกนิกรชาวต�าบลเมืองบางขลังและต�าบลใกล้เคียงที่มีโอกาส
ได้รับเสด็จพระองค์ท่าน

	 หมูบ้่านวดัโบสถ์เมอืงบางขลงัมจีดุเด่นคอื	มีโบราณสถานอนัเก่าแก่	เหมาะกับ
การท่องเที่ยว	ศึกษาประวัติศาสตร์	อาณาบริเวณของบ้านวัดโบสถ์	ทิศเหนือติดต่อ
กับต�าบลบ้านใหม่ชัยมงคล	อ�าเภอทุ่งเสลี่ยม	ทิศใต้ติดต่อกับหมู ่บ้านนากลาง
ทิศตะวันออก	ติดกับหมู่	9	บ้านขอนซุงและหมู่บ้านไผ่ขวาง	ทิศตะวันตกติดต่อกับ
เขตอ�าเภอทุง่เสลีย่ม	มภีเูขาวงเด่ือกัน้เป็นแนวจรดเขตอ�าเภอศรสี�าโรง	ด้านตะวนัออก
ของเขาวงเดื่อมีบ่อศิลาแลงให้ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์

	 ชื่อหมู่บ้าน	 บ้านวัดโบสถ์มีที่มาจากเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นท่ีรกร้าง
ปกคลุมไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าชุกชุม	ต่อมาประมาณปี	พ.ศ.	2505	มีชาวบ้าน
จากหลายพื้นที่	โดยเฉพาะจากบ้านคลองแห้ง	บ้านขอนซุง	ได้เข้ามาจับจองบุกร้าง
แผ้วถางป่าบรเิวณนีใ้ห้เป็นทีท่�ามาหากนิ	ปลกูพชื	เลีย้งสตัว์	คนกลุม่แรกทีเ่ข้ามาพบ
พืน้ทีบ่รเิวณนี	้พบมณฑปโบราณและมพีระประธานอยูด้่านใน	จงึเรยีกชือ่ว่า	บ้านวดัโบสถ์
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หมู่ที่ 5 บ้�นวัดโบสถ์
	 ความเป็นมาของหมูบ้่านวดัโบสถ์เมอืงบางขลงัทีผ่่านมา	เป็นเมืองร้างทีไ่ม่มี
ผูค้นอาศยัอยูเ่ลย	โดยรอบ	ๆ 	อาณาบรเิวณโบราณสถานแห่งนีเ้ต็มไปด้วยป่าไม้นานาพนัธุ์
และชุกชุมไปด้วยสตัว์ป่านานาชนิด	ประมาณปี	พ.ศ.	2515	มชีาวบ้านจากหลายพืน้ท่ี
โดยเฉพาะจากบ้านคลองแห้ง	บ้านปากคลองช้าง	และบ้านขอนซุงได้จับจองบุกร้าง
ถางป่าเป็นที่ท�ามาหากิน	ปลูกพืช	เลี้ยงสัตว์นานวัน	รอบๆ	อาณาบริเวณสถานแห่ง
นีก้ก็ลายเป็นไร่นา	ชาวบ้านปลกูทีพั่กอาศัยอยูต่ามต้นไร่ปลายนา	มกีารสร้างบ้านเรอืน
อย่างถาวรเพิ่มข้ึน	จนในท่ีสุดทางการก็จัดแยกออกเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ	
ในปี	พ.ศ.	2516	มกีารเลอืกตัง้โดยนายหมวก	ด่างพล้อย	ได้รบัเลอืกต้ังเป็นผูใ้หญ่บ้าน
คนแรกของหมู่บ้านวัดโบสถ์	ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร	ชาวบ้าน
วัดโบสถ์รักวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีด้ังเดิมที่สืบทอดมา	เหตุการณ์ที่อยู่
ในความทรงจ�าของชาววดัโบสถ์อยูไ่ม่รูล้มืคอืเมือ่วนัที	่29	มถินุายน	พ.ศ.	2550	ถอืว่าเป็น
อภิมหามงคลของชาวเมอืงบางขลัง	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมารี	
ทรงเสดจ็มาทอดพระเนตรโบราณสถานวดัโบสถ์เมอืงบางขลงั	นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุ
ที่เปรียบได้ที่พสกนิกรชาวต�าบลเมืองบางขลังและต�าบลใกล้เคียงที่มีโอกาส
ได้รับเสด็จพระองค์ท่าน

	 หมูบ้่านวดัโบสถ์เมอืงบางขลงัมจีดุเด่นคอื	มีโบราณสถานอนัเก่าแก่	เหมาะกับ
การท่องเที่ยว	ศึกษาประวัติศาสตร์	อาณาบริเวณของบ้านวัดโบสถ์	ทิศเหนือติดต่อ
กับต�าบลบ้านใหม่ชัยมงคล	อ�าเภอทุ่งเสลี่ยม	ทิศใต้ติดต่อกับหมู ่บ้านนากลาง
ทิศตะวันออก	ติดกับหมู่	9	บ้านขอนซุงและหมู่บ้านไผ่ขวาง	ทิศตะวันตกติดต่อกับ
เขตอ�าเภอทุ่งเสลีย่ม	มภีเูขาวงเด่ือกัน้เป็นแนวจรดเขตอ�าเภอศรสี�าโรง	ด้านตะวนัออก
ของเขาวงเดื่อมีบ่อศิลาแลงให้ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์

	 ชื่อหมู่บ้าน	 บ้านวัดโบสถ์มีที่มาจากเดิมพื้นที่บริเวณน้ีเป็นพ้ืนท่ีรกร้าง
ปกคลุมไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าชุกชุม	ต่อมาประมาณปี	พ.ศ.	2505	มีชาวบ้าน
จากหลายพื้นที่	โดยเฉพาะจากบ้านคลองแห้ง	บ้านขอนซุง	ได้เข้ามาจับจองบุกร้าง
แผ้วถางป่าบรเิวณนีใ้ห้เป็นทีท่�ามาหากนิ	ปลกูพชื	เลีย้งสตัว์	คนกลุ่มแรกทีเ่ข้ามาพบ
พืน้ทีบ่รเิวณนี	้พบมณฑปโบราณและมพีระประธานอยูด้่านใน	จงึเรยีกชือ่ว่า	บ้านวดัโบสถ์
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	 ชื่อเรียกวัดโบสถ์	เป็นชื่อเรียกต่อ	ๆ	กันมา	สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเดิม
วัดนีเ้ป็นวดัร้างทีม่ต้ีนไม้ปกคลมุรกรงุรงั	และยงัพบแค่เพยีงซากโบราณสถานท่ีสร้างด้วย
ศลิาแลง	ก่อเป็นวหิารหรอืมณฑปเท่านัน้ชือ่เรยีกวดัโบสถ์ปรากฏในหนงัสอืพระราชนพินธ์
เที่ยวพระร่วง	(2554	:	83)	ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ที่กล่าวถึง
วัดโบสถ์เป็นวัดร้างเมืองบางขลังว่า	ต่อไปเดินทางไปได้ประมาณ	110	เส้น
ข้ามเขตแดนเมืองสวรรคโลก	เวลาเที่ยงถึงวัดร้าง	เรียกตามค�าชาวบ้านว่า	วัดโบสถ์	
จากข้อข้าวแสดงให้เห็นว่าชื่อวัดโบสถ์เป็นชื่อเรียกมาเป็นเวลานาน

	 บรเิวณวดัโบสถ์น้ีชาวบ้านได้ย้ายมาอยูค่ร้ังแรกในปี	พ.ศ.	2507	เป็นชาวบ้าน
ที่มาจากบ้านคลองแห้ง	จ�านวน	18	ครัวเรือน	และประชาชนต�าบลใกล้เคียงได้
ย้ายเข้ามาอยูเ่พิม่ข้ึนเรือ่ย	ๆ 	จึงสร้างวดัและบรูณะมณฑป	เพือ่ประกอบพธีิกรรมทางศาสนา
	ในปี	พ.ศ.	2514	โดยมีหลวงปู่	สุทธจิตโต	(หยวก	มณีโชติ)	เป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์	

	 มณฑปโบราณ	 เป็นโบราณ
สถานอยู ่ ในวัดโบสถ ์	 กรมศิลปากร
สันนิษฐานว่า	 มณฑปแห่งนี้	 มีอายุราว
พทุธศตวรรษที	่19-20	และมกีารซ่อมแซม
บูรณะครั้งใหญ่	 ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี	
20-21	มณฑป	โบราณหรือโบราณสถาน
วดัโบสถ์	เป็นมณฑปท่ีมีขนาดกว้างด้านละ	
14	เมตร	ก่อด้วยศิลาแลงย่อมุม	20	มุม	
มทีางเข้าออกเฉพาะทางด้านทิศตะวนัออก

วัดโบสถ์เมืองบ�งขลัง

มณฑปโบร�ณ

ภำพที่	54	มณฑปโบรำณ

ที่ผนังด้านนอกด้านทิศเหนือ	ทิศใต้และทิศตะวันตกพบร่องรอยของพุทธรูปยืน	
แต่ไม่สามารถระบุปางได้	 บริเวณด้านล่างของฐานเป็นแท่นบูชารูปสี่เหล่ียมผืนผ้า	
ผนงัมณฑปหนาประมาณ	70	เซนตเิมตร	ภายในมณฑปเดมิประดษิฐานพระพทุธรปู
ประทับนั่งขนาดใหญ่	แต่ปัจจุบันหักพังสูญหายไปหมดแล้ว	มณฑปตั้งอยู่ตรงกลาง
ก�าแพงแก้วรปูส่ีเหลีย่มจัตุรสั	ความยาว	ด้านละ	26	เมตร	ก่อสร้างโดยใช้แท่นศลิาแลง
ตัง้เรยีงตดิกนัวางทบัด้วยศลิาแลงอกีชัน้หนึง่ก�าแพงแก้วทีล้่อมรอบมณฑปมทีางเข้า
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ออก	2	ด้าน	คอื	ด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก	พืน้ทีร่ะหว่างมณฑปและก�าแพง
แก้วเป็นลานปูด้วยศิลาแลง	ส่วนมุมทั้งสี่ด้านภายในก�าแพงแก้วมีร่องรอยของเจดีย์
รายก่ออิฐขนาดเล็กด้านทิศตะวันออกของมณฑป
นอกแนวก�าแพงแก้วเป็นวิหาร

	 ชาวต�าบลเมอืงบางขลัง	เรยีกโบราณสถานแห่งนีว่้า	มณฑปโบราณวดัโบสถ์	
เนื่องจากมณฑปนี้เป็นสถานท่ีแรกที่ค้นพบในพื้นที่นี้	และมีความเก่าแก่มาก	
พระมหาบุญมี	และชาวบ้านร่วมกันให้ข้อมูลว่า	ปี	พ.ศ.	2530	คุณยม	ไอยเรศ	ฝันว่า	
มเีทวดา	มาบอกว่าไปขดุพระหลงับ้าน	เพราะมพีระองค์ใหญ่อยากข้ึนมา	และยงับอกว่า
มกีรพุระตรงหวัเข่า	2	กร	ุและเกต	ุ1	กร	ุและบอกลกัษณะต�าแหน่งหลงับ้านจะเป็นเนนิ
แต่ก็ไม่ค่อยเชื่อตอนเช้าได้มาเล่าให้เพ่ือนบ้านฟัง	ไม่ได้ใส่ใจ	ไม่มั่นใจในความฝัน
ซึง่พืน้ทีบ่ริเวณน้ันเพาะปลกูอะไรกไ็ม่ขึน้	ปลกูพรกิ	ได้อย่างเดยีวแต่กจ็ะมตีวัต่อแตน
มาท�ารังท�าให้คนเข้าไปไม่ได้	คล้ายๆกบัว่า	ไม่อยากให้ใครไปเหยยีบย�า่	ตอนเช้าคณุยม
ไปท�าธุระที่	ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์	เมื่อกลับมาบ้านพบคนมากมาย
มีรถจอดกันเต็มไปหมดปรากฏว่ามีคนมาขุดพบพระนอนตะแคงอยู่	มีกรุพระตรง
หวัเข่า	2	กร	ุแต่ตรงทีเ่กตไุม่พบ	พอขดุเสรจ็กน็�ามาไว้ทีว่ดัโบสถ์	ตอนนัน้มคีนมาขอบชูา
เศียรพระเป็นเงิน	5,000	บาท	ก็ไม่ได้บูชา	ต่อมาปี	2539	หลวงปู่จันทรโรภาส	ได้ให้
ปัจจัยมาประมาณ	25,000	บาท	มาบูรณะหลวงพ่อขาวโดยการอาบน�้าปูน	คือ	การ
เอาน�้าปูนมาราดตรงองค์พระหลวงพ่อขาว	หน้าตักกว้าง	5	ศอก	สูง	7	ศอก	
(ขนาดเท่าหลวงพ่อพระพุทธชินราช)	ลักษณะเป็นพระโบราณ	จึงเรียกลักษณะพระ
ตามทีเ่หน็	เรียกว่าหลวงพ่อขาวเนรมติ	เมือ่วนัที	่29	ธนัวาคม	2548		พระมหาบญุมี
ฝันว่าเดินไปบนภูเขาเห็นเถาวัลย์พัน	เป็นชื่อว่าพระศรีสุรีย์มงคล	พลญาณ	ซึ่ง
หมายความว่า	ผู้มีญาณมงคลส่องแสงดุจแสงพระอาทิตย์		จึงตั้งชื่อพระพุทธรูปนี้ว่า	
พระพุทธศรีสุรีย์มงคลพลญาณแล้วอันเชิญเป็นพระประธานในอุโบสถ	

	 หลวงพ่อสามพี่น้อง		มีชื่อเรียกมาจากพระพุทธรูปจ�านวน	3	ขนาด	3	องค์	
ขนาดไล่กันจากองค์เล็กไปองค์ใหญ่	ประดิษฐานอยู่ในมณฑปโบราณ	จึงเรียกว่า	
หลวงพ่อสามพีน้่องคนเฒ่าคนแก่เล่าว่า	มพีระพทุธรปูอยูท่ีเ่มืองบางขลังประมาณ		5		องค์
คือ	พระร่วงน�าทางและหลวงพ่อสามพ่ีน้อง	มีหลายคนท่ีมาท�าพิธีบวงสรวง
เพื่อน�าไปบูชา	แต่ก็ท�าไม่ส�าเร็จ	เกิดฝนตก	ฟ้าคะนอง	ลมพัดกระหน�่าอย่างหนัก	
จนกระทั่งมีคนไปให้หมอท�านายได้ความว่า	ถ้าท�าพิธีบวงสรวงครบ	7	วัน	7	คืน	
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ออก	2	ด้าน	คอื	ด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก	พืน้ทีร่ะหว่างมณฑปและก�าแพง
แก้วเป็นลานปูด้วยศิลาแลง	ส่วนมุมทั้งสี่ด้านภายในก�าแพงแก้วมีร่องรอยของเจดีย์
รายก่ออิฐขนาดเล็กด้านทิศตะวันออกของมณฑป
นอกแนวก�าแพงแก้วเป็นวิหาร

	 ชาวต�าบลเมอืงบางขลัง	เรยีกโบราณสถานแห่งนีว่้า	มณฑปโบราณวัดโบสถ์	
เนื่องจากมณฑปนี้เป็นสถานท่ีแรกที่ค้นพบในพื้นที่นี้	และมีความเก่าแก่มาก	
พระมหาบุญมี	และชาวบ้านร่วมกันให้ข้อมูลว่า	ปี	พ.ศ.	2530	คุณยม	ไอยเรศ	ฝันว่า	
มเีทวดา	มาบอกว่าไปขุดพระหลงับ้าน	เพราะมพีระองค์ใหญ่อยากขึน้มา	และยงับอกว่า
มกีรพุระตรงหวัเข่า	2	กร	ุและเกต	ุ1	กร	ุและบอกลกัษณะต�าแหน่งหลังบ้านจะเป็นเนนิ
แต่ก็ไม่ค่อยเช่ือตอนเช้าได้มาเล่าให้เพ่ือนบ้านฟัง	ไม่ได้ใส่ใจ	ไม่มั่นใจในความฝัน
ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณนัน้เพาะปลกูอะไรกไ็ม่ขึน้	ปลกูพรกิ	ได้อย่างเดียวแต่กจ็ะมตีวัต่อแตน
มาท�ารังท�าให้คนเข้าไปไม่ได้	คล้ายๆกบัว่า	ไม่อยากให้ใครไปเหยยีบย�า่	ตอนเช้าคณุยม
ไปท�าธุระที่	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	เมื่อกลับมาบ้านพบคนมากมาย
มีรถจอดกันเต็มไปหมดปรากฏว่ามีคนมาขุดพบพระนอนตะแคงอยู่	มีกรุพระตรง
หวัเข่า	2	กร	ุแต่ตรงทีเ่กตไุม่พบ	พอขดุเสรจ็กน็�ามาไว้ทีว่ดัโบสถ์	ตอนน้ันมคีนมาขอบชูา
เศียรพระเป็นเงิน	5,000	บาท	ก็ไม่ได้บูชา	ต่อมาปี	2539	หลวงปู่จันทรโรภาส	ได้ให้
ปัจจัยมาประมาณ	25,000	บาท	มาบูรณะหลวงพ่อขาวโดยการอาบน�้าปูน	คือ	การ
เอาน�้าปูนมาราดตรงองค์พระหลวงพ่อขาว	หน้าตักกว้าง	5	ศอก	สูง	7	ศอก	
(ขนาดเท่าหลวงพ่อพระพุทธชินราช)	ลักษณะเป็นพระโบราณ	จึงเรียกลักษณะพระ
ตามทีเ่หน็	เรยีกว่าหลวงพ่อขาวเนรมติ	เมือ่วนัที	่29	ธนัวาคม	2548		พระมหาบญุมี
ฝันว่าเดินไปบนภูเขาเห็นเถาวัลย์พัน	เป็นชื่อว่าพระศรีสุรีย์มงคล	พลญาณ	ซึ่ง
หมายความว่า	ผู้มีญาณมงคลส่องแสงดุจแสงพระอาทิตย์		จึงตั้งชื่อพระพุทธรูปนี้ว่า	
พระพุทธศรีสุรีย์มงคลพลญาณแล้วอันเชิญเป็นพระประธานในอุโบสถ	

	 หลวงพ่อสามพี่น้อง		มีชื่อเรียกมาจากพระพุทธรูปจ�านวน	3	ขนาด	3	องค์	
ขนาดไล่กันจากองค์เล็กไปองค์ใหญ่	ประดิษฐานอยู่ในมณฑปโบราณ	จึงเรียกว่า	
หลวงพ่อสามพีน้่องคนเฒ่าคนแก่เล่าว่า	มพีระพทุธรปูอยูท่ีเ่มืองบางขลังประมาณ		5		องค์
คือ	พระร่วงน�าทางและหลวงพ่อสามพ่ีน้อง	มีหลายคนที่มาท�าพิธีบวงสรวง
เพื่อน�าไปบูชา	แต่ก็ท�าไม่ส�าเร็จ	เกิดฝนตก	ฟ้าคะนอง	ลมพัดกระหน�่าอย่างหนัก	
จนกระทั่งมีคนไปให้หมอท�านายได้ความว่า	ถ้าท�าพิธีบวงสรวงครบ	7	วัน	7	คืน	
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ก็จะสามารถน�าพระไปได้	 ชาวทุ่งเสลี่ยมผู้ที่จะน�าไปบูชาในพื้นท่ีตนได้มาบวงสรวง	
2	วัน	แต่ก็ไม่สามารถน�าพระไปได้	ส่วนชาวสวรรคโลกได้มาบวงสรวง	3	วัน
ก็ไม่สามารถน�าไปได้อีก	เช่นกัน	แต่เมื่อชาวบ้านซ่านมาบวงสรวงโดยการร้องเล่น
ลิเกป่าด้วยตนเอง	 และมีการประโคมดนตรีจนครบ	 7	 วัน	 7	 คืน	 ก็สามารถเชิญ
พระพทุธรปูทัง้	5	องค์	ขึน้ล้อเกวยีนไปได้	แต่พอลากไปได้ไม่นาน	มอียู	่1	องค์เกวยีน
หักไม่สามารถน�าไปได้	เป็นพระประธานปางมารวิชัย	จึงน�าพระองค์นั้นใส่ไว้
ในหลุมเหลา	 (เป็นหลุมที่เกิดขึ้นเอง)	อยู่ในบริเวณวัดโบสถ์	 (ปัจจุบันยังไม่มีใครพบ
องค์พระดังกล่าว)	ซึ่งพอถึงวันแรม	15	ค�่า	เดือน	4	เป็นวันตรุษไทย	ชาวบ้านซ่าน
ก็จะแห่พระพุทธรูปสามพ่ีน้องและพระร่วงน�าทางมาถึงบริเวณบ้านปากคลองช้าง
บริเวณรอยต่อของเมอืงบางขลงั	ท�าแบบนีท้กุปีเป็นเวลา	108	ปีมาแล้ว	ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
ประเพณแีห่พระพทุธรูปสามพีน้่อง	หลวงพ่อสามพ่ีน้องมลีกัษณะเป็นพระสมยัสโุขทยั
ยคุต้นๆ	หลวงพ่ออยูด่	ีเป็นพระสมัยสโุขทยัหน้าตระกวน	ลกัษณะหน้าแบบเชียงคาน	
เพราะได้รับอทิธิพลจากทางภาคเหนอื	หลวงพ่อร่มเยน็	เป็นพระสมยัทวารด	ีส่วนหลวงพ่อ
มีสุข	เป็นพระสมัยสุโขทัยทรงหน้ามะตูมซึ่งพบได้ยาก

	 โบสถ์จัตุรมุข	 เป็นโบสถ์เก่าแก่
ต้ังอยูว่ดัโบสถ์เมอืงบางขลงั	กรมศลิปากร
สนันษิฐานว่าสร้างขึน้ราวช่วงพทุธศตวรรษ
ที	่19-20	โดยน่าจะเป็นอโุบสถ	หรอืโบสถ์
ของวัดโบสถ์	 ผลการด�าเนินงานทาง
โบราณคดี	ในปี	พ.ศ.	2551	พบโบราณ
สถานก่อด้วยอิฐฉาบปูนยกพืน้สงูจากพืน้
ดินประมาณ	 20	 เซนติเมตร	 มีชานยื่น
ออกมาทั้ง	4	ด้าน	ของโบราณสถาน	

โบสถ์จัตุรมุข

ภำพที่		55		โบสถ์จัตุรมุข

พ้ืนโบราณสถานน้ันเรียงด้วยอิฐ	และพบร่องรอยการก่ออิฐเป็นฐานประดิษฐาน
ใบเสมาทัง้	8	ทศิ	ของอโุบสถ	เครือ่งบนหลงัคาเป็นเครือ่งไม้มงุด้วยกระเบือ้งเผาแบบ
ชายพับ	ส่วนบริเวณด้านนอกอาคารอุโบสถพบฐานโบราณสถานก่อด้วยอิฐสี่เหลี่ยม	
สันนิษฐานว่า	 เป็นฐานเจดีย์ราย	 22	องค์	 จากการด�าเนินงานพบว่า	 ฐานเจดีย์บาง
องค์เป็นเจดย์ีส�าหรบับรรจอุฐั	ิและทางด้านทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ของอุโบสถพบฐาน
โบราณสถานขนาดเล็กก่อด้วยอิฐ	สันนิษฐานว่าอาจเป็นอาคารเครื่องบนท�าด้วย
ไม้หลังคามุงกระเบื้องดินเผา
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	 ตระพังโบราณเป็นตระพังน�้า
ทีอ่ยูบ่รเิวณหน้ามณฑปโบราณในวดัโบสถ์	
มีชื่อมาจากคนสมัยก ่อนขุดสระน�้ า
ส�าหรบัเกบ็กกัน�า้ไว้ใช้จะเรยีกว่า	ตระพงั	
และตระพังนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ	
จึงเรียกว่าตระพังโบราณอยู ่กึ่งกลาง
ระหว่างซากวิหารด้านหน้ามณฑปกับ
ด้านหลังโบสถ์เป็นสระน�้ารูปสี่เหลี่ยม
จตัรุสั	การสร้างสระน�า้ไว้ชดิกบั	ศาสนสถาน

	 บ ่อพญานาค	มีชื่ อมาจาก	
เมือ่	พ.ศ.2515	เดมิบ่อน�า้แห่งนีเ้ป็นบ่อน�า้
ที่พระสงฆ์ในวัดโบสถ์ใช้ในการอุปโภค
บริโภค	และต่อมาเมือ่	พ.ศ.	2535	บ่อน�า้
นี้เกิดแห้งเหือดไปนักเรียนโรงเรียนบ้าน			
วัดโบสถ์จึงน�าเศษกิ่งไม้แห้งไปท้ิงลงบ่อ
จนเต็ม	และไม่มีใครสนใจบ่อน�้านี้อีกเลย	
จนปี	พ.ศ.	2552	หลวงปู่บรรณ	ทีฆายุโก	
พระเกจ	ิซึง่เป็นพระอาจารย์ของมหาบญุมี

ตระพังโบร�ณ

บ่อพญ�น�ค

ภำพที	่	56		ตระพงัโบรำณ

ภำพที่		57		บ่อพญำนำค

หลักหรือหลังโบสถ์	ไม่พบคติการสร้างสระน�้าสี่เหลี่ยมเช่นนี้บริเวณศาสนสถาน
ท่ีได้รับอทิธพิลขอม	อนัเป็นผลมาจากความเชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด	ูโดยใช้น�า้
ในสระประกอบพิธีกรรม	 ดังนั้นสระน�้าโบราณแห่งนี้จึงน่าจะเป็นผลมาจากอิทธิพล
ของขอมท่ีสร้างสระน�า้ไว้ด้านหน้า	หรอืใกล้เคยีงกบัปรางค์	โดยมมีณฑปทีป่รากฏอยู่
ในปัจจุบัน	

ภูริมงคลาจาโร	เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ได้มาจ�าพรรษาที่นี่	ท่านได้บอกว่ามี	พญานาคมา
จ�าพรรษาที่บ่อน�้านี้	 และในช่วงนั้นได้มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมสถานท่ีรับเสด็จ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	สยามบรมราชกมุารใีนการเสดจ็มาชมโบราณสถานแห่งนี	้
ขณะที่ใช้เครื่องจักรปรับพื้นท่ีนั้นได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น	 คือ	 เมื่อรถแบคโฮ
ขึ้นไปเหยียบบริเวณน้ันอยู่	ๆ	สายไอโดรริคแตก	จึงซ่อมแซมเพื่อให้ท�างานต่อได้	
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	 ตระพังโบราณเป็นตระพังน�้า
ทีอ่ยูบ่รเิวณหน้ามณฑปโบราณในวดัโบสถ์	
มีชื่อมาจากคนสมัยก ่อนขุดสระน�้ า
ส�าหรบัเกบ็กกัน�า้ไว้ใช้จะเรยีกว่า	ตระพงั	
และตระพังนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ	
จึงเรียกว่าตระพังโบราณอยู ่กึ่งกลาง
ระหว่างซากวิหารด้านหน้ามณฑปกับ
ด้านหลังโบสถ์เป็นสระน�้ารูปสี่เหลี่ยม
จตัรุสั	การสร้างสระน�า้ไว้ชดิกบั	ศาสนสถาน

	 บ ่อพญานาค	มีชื่ อมาจาก	
เมือ่	พ.ศ.2515	เดมิบ่อน�า้แห่งนีเ้ป็นบ่อน�า้
ท่ีพระสงฆ์ในวัดโบสถ์ใช้ในการอุปโภค
บรโิภค	และต่อมาเมือ่	พ.ศ.	2535	บ่อน�า้
นี้เกิดแห้งเหือดไปนักเรียนโรงเรียนบ้าน			
วัดโบสถ์จึงน�าเศษกิ่งไม้แห้งไปท้ิงลงบ่อ
จนเต็ม	และไม่มีใครสนใจบ่อน�้านี้อีกเลย	
จนปี	พ.ศ.	2552	หลวงปู่บรรณ	ทีฆายุโก	
พระเกจิ	ซ่ึงเป็นพระอาจารย์ของมหาบญุมี

ตระพังโบร�ณ

บ่อพญ�น�ค

ภำพที	่	56		ตระพงัโบรำณ

ภำพที่		57		บ่อพญำนำค

หลักหรือหลังโบสถ์	ไม่พบคติการสร้างสระน�้าสี่เหลี่ยมเช่นนี้บริเวณศาสนสถาน
ทีไ่ด้รบัอทิธพิลขอม	อนัเป็นผลมาจากความเชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด	ูโดยใช้น�า้
ในสระประกอบพิธีกรรม	 ดังนั้นสระน�้าโบราณแห่งนี้จึงน่าจะเป็นผลมาจากอิทธิพล
ของขอมท่ีสร้างสระน�า้ไว้ด้านหน้า	หรอืใกล้เคยีงกบัปรางค์	โดยมมีณฑปทีป่รากฏอยู่
ในปัจจุบัน	

ภูริมงคลาจาโร	เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ได้มาจ�าพรรษาที่นี่	ท่านได้บอกว่ามี	พญานาคมา
จ�าพรรษาท่ีบ่อน�้านี้	 และในช่วงนั้นได้มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมสถานที่รับเสด็จ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	สยามบรมราชกมุารใีนการเสดจ็มาชมโบราณสถานแห่งนี	้
ขณะที่ใช้เครื่องจักรปรับพื้นที่นั้นได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น	 คือ	 เมื่อรถแบคโฮ
ข้ึนไปเหยียบบริเวณนั้นอยู่	ๆ	สายไอโดรริคแตก	จึงซ่อมแซมเพื่อให้ท�างานต่อได้	
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แต่เมือ่ท�างานเสรจ็แล้ว	ในขณะทีข่นย้ายเคร่ืองจักรเพือ่เดนิทางกลบั	รถเกดิไฟลกุไหม้
ได้รับความเสียหาย	ประกอบกับเม่ือบ่อน�้าได้รับการบูรณะขึ้นแล้วพอมีน�้าในบ่อ
มีคนมองลงไปให้บ่อแล้วพบพญานาคและถ่ายรูปไว้ได้	จึงเชื่อว่ามีพญานาคที่อยู่บ่อ
นี้จริง	ๆ 	ด้วยความเชื่อชาวบ้านในละแวกใกล้ไกลต่างพากันมาชมพญานาค	และ
น�าน�้าจากบ่อนี้ไปดื่มเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามบางความเชื่อบางคนก็หายจาก
ความเจ็บป่วย	จึงเรียกบ่อน�้านี้ว่า	บ่อพญานาค

ข้าวตอกพระร่วง	มีช่ือมาจากคนสมัยโบราณ
เล่าต่อๆ	 กันมาว่า	 ข้าวตอกพระร่วงเป็นข้าวก้น
บาตรที่พระร่วงเจ้าหว่านไว้ที่พื้นหน้ามณฑป
โบราณซึ่งต้ังอยู่ภายในบริเวณวัดโบสถ์	 ขณะท่ี
ท่านบวชเป็นพระอยูไ่ด้ตัง้จติอธฐิานว่า	ขอให้ข้าว
ที่ข้าพเจ้าได้หว่านลงผืนดินนี้เป็นพุทธบูชา	หรือ
สิ่งท่ีเป็นมงคลให้กับลูกหลานสืบไป	 จึงเรียกว่า	
ข้าวตอกพระร่วง	 โดยข้าวตอกพระร่วงพบได้
บริเวณหน้ามณฑปโบราณวัดโบสถ์และจะพบ
มากหลังช่วงฝนตก	

ข้�วตอกพระร่วง

ภำพที่	58	ข้ำวตอกพระร่วง

	 ข้าวตอกพระร่วงมลีกัษณะเป็นเมด็ส่ีเหลีย่มเลก็ๆ	ถ้าใครมบุีญบารมจีะรู้ว่า
เป็นข้าวตอก	พระร่วง	มีคุณจริง	คือ	สามารถช่วยล้างอาถรรพ์	โดยใช้ผสมน�้าดื่มกิน	
เวลางูกัดให้น�าข้าวตอกพระร่วงฝนกับน�้ามะนาว	 ใช้ทาบริเวณปากแผลจะช่วย
ถอนพิษ	 อมไว้เวลาปวดฟัน	 อาการปวดจะหายทันที่	 มีคุณค่าทางเมตตามหานิยม	
รวมถึงใช้เป็นเครื่องประดับ	เช่น	ต่างหู	สร้อยข้อมือ	เป็นสร้อยคอ	และป้องกันสุนัข
กัดได้	ตัวอย่างผู้พบปาฏิหาริย์ของข้าวตอกพระร่วง	คือ	คุณวุฒิ	มีไชโย	เคยเป็น
คนขับรถของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	 ครั้งนั้นคุณวุฒิ	 รู้สึกปวด
กระดูกจนเดินไม่ได้	 ไปรักษาหลายที่ก็ไม่หาย	มีคนฝันให้น�าข้าวตอกพระร่วงพร้อม
พระร่วงแช่น�้าลงไป	 1	 แก้ว	 แล้วน�ามารับประทานเป็นยารักษาโรค	 และให้อธิฐาน
อาการป่วยแล้วจะหายไปเอง	 ดังนั้นจึงปฏิบัติตามปรากฏว่าหลังจากที่ได้ดื่มน�้าข้าว
ตอกพระร่วงเข้าไปก็หายปวดสามารถลุกเดินได้ตามปกติ
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	 ที่มาของชื่อมาจากการขุดค้น
พบเตานี้มีลักษณะเป็นเตาที่ก่อด้วยดิน
ข้ึ น ม า เ ป ็ น รู ปท ร ง ก ร ะบอกกลม	
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	1-1.5	 เมตร	
ตรงฐานเตามีช่องส�าหรับใส่ฝืนแสดงว่า
ในอดตีพืน้ทีใ่นบรเิวณวดัโบสถ์เมอืงบางขลงั	
ต้องมีการหุงหาอาหารเลี้ยงไพร่พลอยู่
ภายในวัด	 ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งซ่องสุม
ก�าลังพลเพ่ือขบัไล่ขอมสะบาดโขงล�าโพงม	ี

	 หลวงพ่อขาวเนรมติเป็นพระพุทธรปูสขีาวขนาดใหญ่	และมคีวามสวยงามยิง่	
ชาวบ้านจงึเรียกพระพทุธรปูองค์นีว่้า	หลวงพ่อขาวเนรมติ	คอื	สวยงามราวกบัเนรมติ	
หลวงพ่อขาวเนรมิตเป็นพระพุทธรูปที่ขุดพบในที่ดินของ	นายหน่วย	หมื่นหาญ
ชาวบ้านหมู	่5	ต�าบลเมอืงบางขลงั	จงึเรยีกชือ่ตามองค์พระสขีาวทีขุ่ดพบว่าหลวงพ่อขาว

เต�โบร�ณ

ภำพที่		59		เตำโบรำณ

ภูริมงคลาจาโร	เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ได้มาจ�าพรรษาที่นี่	ท่านได้บอกว่ามี	พญานาคมา
จ�าพรรษาที่บ่อน�้านี้	 และในช่วงนั้นได้มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมสถานท่ีรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา	สยามบรมราชกมุารใีนการเสดจ็มาชมโบราณสถานแห่งนี	้
ขณะที่ใช้เครื่องจักรปรับพื้นที่นั้นได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น	 คือ	 เมื่อรถแบคโฮ
ขึ้นไปเหยียบบริเวณนั้นอยู่	ๆ	สายไอโดรริคแตก	จึงซ่อมแซมเพื่อให้ท�างานต่อได้

หลวงพ่อข�วเนรมิต (พระพุทธศรีสุรีย์มงคลพลญ�ณ)

				ภำพที่	60	หลวงพ่อขำวเนรมิต								ภำพที่	61	อุโบสถหลวงพ่อขำวเนรมิต
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	 ท่ีมาของช่ือมาจากการขุดค้น
พบเตานี้มีลักษณะเป็นเตาท่ีก่อด้วยดิน
ขึ้ น ม า เ ป ็ น รู ปท ร ง ก ร ะบอกกลม	
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	1-1.5	 เมตร	
ตรงฐานเตามีช่องส�าหรับใส่ฝืนแสดงว่า
ในอดตีพืน้ทีใ่นบรเิวณวดัโบสถ์เมอืงบางขลงั	
ต้องมีการหุงหาอาหารเลี้ยงไพร่พลอยู่
ภายในวัด	 ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งซ่องสุม
ก�าลงัพลเพือ่ขบัไล่ขอมสะบาดโขงล�าโพงม	ี

	 หลวงพ่อขาวเนรมติเป็นพระพุทธรปูสขีาวขนาดใหญ่	และมคีวามสวยงามยิง่	
ชาวบ้านจงึเรยีกพระพทุธรปูองค์นีว่้า	หลวงพ่อขาวเนรมติ	คอื	สวยงามราวกับเนรมติ	
หลวงพ่อขาวเนรมิตเป็นพระพุทธรูปที่ขุดพบในที่ดินของ	นายหน่วย	หมื่นหาญ
ชาวบ้านหมู	่5	ต�าบลเมอืงบางขลงั	จงึเรยีกชือ่ตามองค์พระสขีาวท่ีขดุพบว่าหลวงพ่อขาว

เต�โบร�ณ

ภำพที่		59		เตำโบรำณ

ภูริมงคลาจาโร	เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ได้มาจ�าพรรษาที่นี่	ท่านได้บอกว่ามี	พญานาคมา
จ�าพรรษาท่ีบ่อน�้านี้	 และในช่วงนั้นได้มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมสถานที่รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	สยามบรมราชกมุารใีนการเสดจ็มาชมโบราณสถานแห่งนี	้
ขณะที่ใช้เครื่องจักรปรับพื้นที่นั้นได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น	 คือ	 เมื่อรถแบคโฮ
ขึ้นไปเหยียบบริเวณนั้นอยู่	ๆ	สายไอโดรริคแตก	จึงซ่อมแซมเพื่อให้ท�างานต่อได้

หลวงพ่อข�วเนรมิต (พระพุทธศรีสุรีย์มงคลพลญ�ณ)

				ภำพที่	60	หลวงพ่อขำวเนรมิต								ภำพที่	61	อุโบสถหลวงพ่อขำวเนรมิต
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	 ที่มาของชื่อวัดเจดีย์เจ็ดแถว	
เนือ่งจากมกีารพบเจดีย์ทัง้หมดในบรเิวณนี้
	7	แถวเรียงรายกันอยู ่ ในบริเวณนี	้
คนสมยัโบราณจะเรยีกสถานทีท่ีม่เีจดย์ีว่า	
วัด	จึงเรียกว่าวัดเจดีย์เจ็ดแถว
	 วัดเจดีย ์เจ็ดแถวปัจจุบันอยู ่
บรเิวณทีด่นินายสมพร	ฟุง้เฟ่ือง	อาย	ุ47	ปี	
บ้านเลขท่ี	123/1	หมู	่5	ต�าบลเมอืงบางขลงั
อ� า เภอสวรรคโลก	จั งหวัดสุ โขทัย	

วัดเจดีย์เจ็ดแถว

ภำพที่		63		วัดเจดีย์เจ็ดแถว

กรุตาเผียน	เป็นชื่อเรียกที่มาจากโบราณ
สถานทีน่ีอ้ยูใ่นท่ีดนิของนายเผยีน	อาจรอด
ชาวบ้านหมู	่5	ต�าบลเมอืงบางขลงั	ชาวบ้าน
จงึเรยีกกรตุาเผยีน	ต่อมาเมือ่กรมศลิปากร
เข้ามาส�ารวจพื้นที่และบูรณะจึงตั้งชื่อให้
ใหม่ว่า	“วัดป่าสะเดา”	ตามชื่อพรรณไม้
ที่ปรากฏในบริเวณนั้น	 เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวมต้ีนสะเดาข้ึนอยูเ่ป็นจ�านวนมาก
หรอืหลงัโบสถ์	ไม่พบคตกิารสร้างสระน�า้
สีเ่หลีย่มเช่นนีบ้รเิวณศาสนสถานทีไ่ด้รบั
อิทธิพลขอม	อันเป็นผลมาจากความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 โดยใช้น�้าใน
สระประกอบพิธีกรรม	 ดังนั้นสระน�้า
โบราณแห่งนี้จึงน่าจะเป็นผลมาจาก
อิทธิพลของขอมที่ สร ้ างสระน�้ า ไว ้

วัดป่�สะเด� (กรุต�เผียน)

ภำพที่		62		วัดป่ำสะเดำ	(กรุตำเผียน)

ด้านหน้า	หรือใกล้เคียงกับปรางค์	โดยมีมณฑปที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน	

พบเจดีย์เรียงรายทั้งหมด	7	องค์	หรือเรียกว่าเจดีย์	7	แถว	และกรุพระเครื่อง	
เปน็พระเครือ่งดนิเผามีลกัษณะรปูร่างเป็นรปูห้าเหลีย่ม(พระซุ้มยอ)	พระรว่งเขา่นนู	
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พระร่วงเข่าลอย	พระร่วงเข่ากว้าง	ปัจจุบันพระเครื่องบริเวณเจดีย์ไม่หลงเหลือ	
โดยมีส�านักงานศิลปากรที่	6	สุโขทัย	เข้ามาบูรณเจดีย์	7	องค์	และใช้วัสดุใยแก้ว
ห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้เจดีย์หักพัง

	 ที่ ม าของชื่ อ วั ด เจดี ย ์ โ ทน	
เนื่องจากวัดแห่งน้ีมีเจดีย์ทรงระฆังคว�่า
ขนาดใหญ่	1	องค์	ตัง้อยูบ่รเิวณกลางทุง่นา
ในที่ดินของนายทองสุข	ผอบนาค	หมู่	5	
ต�าบลเมืองบางขลัง	 อ�าเภอสวรรคโลก	
จงัหวดัสโุขทยั	ภายในเจดีย์พบพระเคร่ือง
จ�านวนมาก	 เครื่องสังคโลก	 เครื่องใช	้
อาวธุโบราณต่างๆ	จงึเรยีกว่า	วดัเจดย์ีโทน	
ซ่ึงมซีากหลงเหลืออยู	่และพบกรพุระเครือ่ง

วัดเจดีย์โทน

ภำพที่		64		วัดเจดีย์โทน

เป็นพระเครื่ององค์ใหญ่	 เช่น	 ซุ้มระฆังสนิมแดง	 ชินเงิน	 พระใบขนุน	 นางบางขลัง	
พระร่วงใบเสมา	และพระร่วงเปิดโลก

	 เขาวงเดือ่	มทีีม่าจากภูเขาลกูน้ีมหีวัเขาเป็นวงกลมกว้างยาวขึน้ไปทางทศิเหนอืสดุ	
และมต้ีนมะเด่ือเป็นจ�านวนมาก	จึงเรียกว่า	เขาวงเด่ือ	เขาวงเดือ่ตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ท่ีด้าน
ตะวันตกของเมอืงบางขลงั	เป็นบรเิวณทีร่าบลุ่มไม่มากนกั	ถดัจากนัน้ไปราว	1	กโิลเมตร	
กจ็ะเป็นแนวภเูขาทอดตวัยาวในแนวทศิเหนอื-ใต้	ภเูขาลกูนีช้าวบ้านเรยีกว่า	“เขาเดือ่”	
บนยอดเขาวงเด่ือซึง่สงูจากพ้ืนทีร่าบประมาณ	80	–	100	เมตร	มร่ีองรอยวดัโบราณ

วัดเข�วงเดื่อ

			ภำพที่	65	วัดเขำวงเดื่อ																				ภำพที่	66	ฐำนเจดีย์วัดเขำวงเดื่อ
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พระร่วงเข่าลอย	พระร่วงเข่ากว้าง	ปัจจุบันพระเครื่องบริเวณเจดีย์ไม่หลงเหลือ	
โดยมีส�านักงานศิลปากรที่	6	สุโขทัย	เข้ามาบูรณเจดีย์	7	องค์	และใช้วัสดุใยแก้ว
ห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้เจดีย์หักพัง

	 ที่ ม าของชื่ อ วั ด เจดี ย ์ โ ทน	
เนื่องจากวัดแห่งนี้มีเจดีย์ทรงระฆังคว�่า
ขนาดใหญ่	1	องค์	ตัง้อยูบ่รเิวณกลางทุง่นา
ในที่ดินของนายทองสุข	ผอบนาค	หมู่	5	
ต�าบลเมืองบางขลัง	 อ�าเภอสวรรคโลก	
จงัหวดัสโุขทัย	ภายในเจดย์ีพบพระเคร่ือง
จ�านวนมาก	 เครื่องสังคโลก	 เครื่องใช	้
อาวธุโบราณต่างๆ	จงึเรยีกว่า	วดัเจดย์ีโทน	
ซึง่มซีากหลงเหลอือยู	่และพบกรพุระเครือ่ง

วัดเจดีย์โทน

ภำพที่		64		วัดเจดีย์โทน

เป็นพระเครื่ององค์ใหญ่	 เช่น	 ซุ้มระฆังสนิมแดง	 ชินเงิน	 พระใบขนุน	 นางบางขลัง	
พระร่วงใบเสมา	และพระร่วงเปิดโลก

	 เขาวงเดือ่	มทีีม่าจากภูเขาลกูน้ีมหีวัเขาเป็นวงกลมกว้างยาวขึน้ไปทางทศิเหนอืสดุ	
และมต้ีนมะเด่ือเป็นจ�านวนมาก	จึงเรียกว่า	เขาวงเด่ือ	เขาวงเด่ือต้ังอยูบ่รเิวณพืน้ทีด้่าน
ตะวนัตกของเมอืงบางขลงั	เป็นบรเิวณทีร่าบลุ่มไม่มากนกั	ถดัจากน้ันไปราว	1	กโิลเมตร	
กจ็ะเป็นแนวภเูขาทอดตวัยาวในแนวทศิเหนอื-ใต้	ภเูขาลกูนีช้าวบ้านเรยีกว่า	“เขาเดือ่”	
บนยอดเขาวงเด่ือซ่ึงสงูจากพืน้ทีร่าบประมาณ	80	–	100	เมตร	มร่ีองรอยวดัโบราณ

วัดเข�วงเดื่อ

			ภำพที่	65	วัดเขำวงเดื่อ																				ภำพที่	66	ฐำนเจดีย์วัดเขำวงเดื่อ
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อยู่บนยอดเขา	โบราณสถานส�าคัญทีพ่บประกอบด้วย	ซากวหิารหนัหน้าไปทางทศิตะวันออก
อยู่ในสภาพทรุดโทรมมากยากแก่การสันนิษฐานรูปแบบเดิมได้	มีเจดีย์ประธาน
เป็นเจดย์ีหน้ากระดานก่อด้วยศลิาแลงจ�านวน	2	ชัน้	มฐีานเป็นรปู	8	เหลีย่ม	ก่อเป็นช้ัน						
บัวถลา	ปัจจุบันมีส่วนฐานของเจดีย์เหลืออยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทศิตะวันตกเฉยีงเหนือ	ส่วนบนเจดย์ีสนันษิฐานว่าจะเป็นทรงระฆงัเนือ่งจากพบช้ินส่วน
ของอิฐเป็นรูปคร่ึงวงกลมซ่ึงน่าจะเป็นส่วนปลียอดของทรงระฆัง	สันนิษฐานว่า	
การสร้างวัดขึ้นที่ยอดเขาวงเด่ือ	 เพื่อให้เป็นที่จ�าพรรษาของพระภิกษุฝ่ายอรัญวาส	ี
(พระป่า)	ลักษณะการสร้างวัดบนเขาหรือเชิงเขาเช่นนี้ปรากฏได้ทั่วไปตามเมือง
โบราณสมยัสโุขทยั	ไม่ว่าจะเป็นเมอืงขนาดใหญ่หรอืขนาดเลก็กต็าม	เช่น	เมอืงสโุขทยั
มวัีดฝ่ายอรญัวาส	ีอยูท่ีเ่ทอืกเขาหลวงทางตะวันตกของเมอืง	อนัเป็นท่ีตัง้ของวดัอรญัญิก	
วดัสะพานหนิและวดัเขาพระบาทใหญ่	เมอืงศรสีชันาลยักม็วีดัเขาใหญ่	วดัเขารงัแร้ง
อยู่ทางทิศใต้ของเมือง	เมืองพิษณุโลกก็มีวัดอรัญญิกอยู่นอกเมืองทางทิศตะวันออก	
และเมืองบางพานมีวัดเขานางทอง	 เป็นต้น	 นอกจากนี้เขาวงเดื่อน่าจะเป็นภูเขา
ศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนโบราณเมืองบางขลังมาก่อนที่จะนับถือพระพุทธศาสนา	 ซึ่งเรา
พบว่าความเชื่อเร่ืองภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นความเชื่อด้ังเดิมท่ีปรากฏอยู่ท่ัวภูมิภาคนี้
มาก่อนอยู่แล้ว	ในภายหลังเมื่อมีการนับถือพระพุทธศาสนา	จึงได้มีการสร้างวัดขึ้น
ในพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิข์องความเชือ่ดัง้เดมิ	นอกจากนีท้ีเ่ชงิเขาวงเดือ่ยงัเป็นแหล่งตดัศลิาแลง
ที่น�าไปสร้างศาสนสถานในเมืองบางขลัง

	 ทีม่าของชือ่คือหอคอยน้ีเป็นจุด
สงัเกตการณ์ข้าศกึของนกัรบสมยัโบราณ	
เพราะว่าเป็นจุดทีส่งูท่ีสุดของเขา	หอคอย
นี้มีลักษณะเป็นโขดหินที่มีความแข็งแรง
ก้อนใหญ่และสงู	บริเวณฐานของหอคอย
พบการเรียงตวัของหนิเป็นชัน้	ๆ 	โดยการ
เชื่อมหินเข้าด้วยกันเหมือนมีการใช้ปูน
โบราณซึ่งน่าจะมาจากฝีมือมนุษย์	 จุดนี้

หอคอยโบร�ณ

ภำพที่		67			หอคอยโบรำณ

พบร่องรอยการขดุค้น	ซึง่ตามค�าบอกเล่าสบืต่อกนัมาว่าบรเิวณนีม้พีระอยูใ่นกรุ	และ
ยังสันนิษฐานว่าจะเป็นจุดที่มีการเก็บอาวุธและของมีค่าในสมัยก่อน	 เมื่อมองจาก
ยอดหอคอยลงมาสามารถเหน็ทศันยีภาพชมุชนโบราณเมอืงบางขลงัและพืน้ท่ีใกล้เคยีง
ได้กว้างมากยิ่งขึ้น	เมื่อเปรียบกับในสมัยก่อนก็คือมองเห็นข้าศึกได้ไกลและสามารถ
เตือนภัยชาวบ้านให้ทราบว่าข้าศึกเดินทัพบริเวณใด
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	 ลานหลบภัย	 มีท่ีมาของช่ือมา
จากเป็นที่ราบอยู ่บนสันเขาที่มีท่ีราบ
ประมาณ	15	ไร่	และบน	ที่รายนี้มีต้นไม้
น้อยใหญ่ปกคลุม	 แวดล้อมด้วยลูกเขา
เป็นก�าแพงอย่างดีและมียอดเขาสูงให้
ทหารใช้เป็นที่สังเกตการณ์	 ในสมัย
โบราณสนันษิฐานว่าชาวเมอืงบางขลงัน่า
จะใช้บริเวณแห่งนี้เป็นแหล่งหลบภัยใน
ยามที่ต้องท�าศึกสงคราม	เพราะเป็นการ
ยากที่ข้าศึกจะมองเห็น	จึงเรียกว่า	 ลาน
หลบภัย

ล�นหลบภัย

ภำพที่		68		ลำนหลบภัย

	 ที่มาของชื่อ	คือ	เป็นถ�้าที่อยู่ใต้
หน้าผา	และหน้าผาน้ีเมือ่มองจากท่ีไกลๆ
จะเหน็เป็นสแีดงจงึเรยีกว่า	ถ�า้ผาแดง	ผาแดง	
เป็นชื่อเรียกเขาที่มีความลาดชันสูงที่สุด
ของเทอืกเขาเมอืงบางขลงัด้านทิศตะวนัตก
พบฐานเจดย์ีมร่ีอยรอยขดุค้น	ซึง่แต่ก่อน
คอยมีคนขุนพบอาวุธโบราณ	 เช่น	 หอก	
ดาบ	ทีบ่ริเวณจดุสูงสดุแห่งนีส้ามารถมองเหน็
ทัศนียภาพได้รอบทิศทาง	360	องศา
สนันิษฐานว่าจดุน้ีน่าจะเป็นชยัภมูสิ�าคญั
ในการสงัเกตการณ์ข้าศึก	ถอืเป็นหอคอย	
หรอืป้อมปราการทีมี่ความส�าคัญอย่างยิง่

ถำ้�ผ�แดง

ภำพที่	69	ถ�้ำผำแดง
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	 ลานหลบภัย	 มีที่มาของชื่อมา
จากเป็นที่ราบอยู ่บนสันเขาที่มีที่ราบ
ประมาณ	15	ไร่	และบน	ที่รายนี้มีต้นไม้
น้อยใหญ่ปกคลุม	 แวดล้อมด้วยลูกเขา
เป็นก�าแพงอย่างดีและมียอดเขาสูงให้
ทหารใช้เป็นที่สังเกตการณ์	 ในสมัย
โบราณสนันิษฐานว่าชาวเมอืงบางขลงัน่า
จะใช้บริเวณแห่งนี้เป็นแหล่งหลบภัยใน
ยามที่ต้องท�าศึกสงคราม	เพราะเป็นการ
ยากที่ข้าศึกจะมองเห็น	จึงเรียกว่า	 ลาน
หลบภัย

ล�นหลบภัย

ภำพที่		68		ลำนหลบภัย

	 ที่มาของชื่อ	คือ	เป็นถ�้าที่อยู่ใต้
หน้าผา	และหน้าผานีเ้มือ่มองจากท่ีไกลๆ
จะเหน็เป็นสแีดงจงึเรยีกว่า	ถ�า้ผาแดง	ผาแดง	
เป็นชื่อเรียกเขาที่มีความลาดชันสูงที่สุด
ของเทอืกเขาเมอืงบางขลงัด้านทิศตะวนัตก
พบฐานเจดย์ีมร่ีอยรอยขดุค้น	ซึง่แต่ก่อน
คอยมีคนขุนพบอาวุธโบราณ	 เช่น	 หอก	
ดาบ	ท่ีบรเิวณจุดสงูสดุแห่งนีส้ามารถมองเหน็
ทัศนียภาพได้รอบทิศทาง	360	องศา
สนันษิฐานว่าจดุนีน่้าจะเป็นชยัภมูสิ�าคญั
ในการสงัเกตการณ์ข้าศกึ	ถือเป็นหอคอย	
หรอืป้อมปราการท่ีมีความส�าคัญอย่างยิง่

ถำ้�ผ�แดง

ภำพที่	69	ถ�้ำผำแดง
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	 ถนนพระร่วง	เป็นชือ่แนวคันดิน
ที่พาดผ่านตัวเมืองที่เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรสุโขทัย	 ในแนวเหนือ-ใต	้
อนัได้แก่	เมืองก�าแพงเพชร	เมืองบางพาน	
เมอืงศรคีรีมีาศ	(เมอืงเพชร)	เมอืงสโุขทยั
เมืองบางขลัง	และเมืองศรีสัชนาลัย	
ชื่อถนนพระร่วงนี้เร่ิมเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่	 5	 ซึ่งได้จากปากค�าและ
เรื่องเล่าของชาวบ้านที่อยู่ละแวกน้ีเอง	
แต่ในบรรดาชาวบ้านก็ไม่มีใครทราบว่า	
แนวคนัดนิทีเ่รยีกว่าถนนพระร่วงนัน้	ใคร
เป็นผู้สร้างและสร้างขึน้ในสมยัใด	เชือ่กัน
ว่าถนนพระร่วงคงสร้างในเมืองสุโขทัย

ถนนพระร่วง

ภำพที่	70	แนวถนนพระร่วง	
	 สาเหตุทีเ่รยีกว่าถนนพระร่วงมาจากต�านานเรือ่งเล่าของพระร่วงท่ีมอีทิธิพล
มากต่อความเชือ่คนในต�าบลเมอืงบางขลงั	เรือ่งเล่าของถนนพระร่วงมอียูว่่า	พระร่วง
ตอนหนุ่ม	 พระร่วงจะไปตามจีบนางค�าที่เมืองศรีสัชนาลัย	 แต่พอเดินๆไปพระร่วง
รู้สกึว่ามนัไกลและทางก็เป็นป่ารก	จึงใช้เท้ากวาดไปทีพ่ืน้สามครัง้จึงเกดิถนนพระร่วง
ขึ้นมา	 ถนนพระร่วงยาวไปจนถึงศรีสัชนาลัยอันเป็นบ้านของนางค�า	 จากต�านานนี้
ชาวบ้านจึงเรียกชื่อถนนพระร่วง	 ตามชื่อพระร่วงผู้มีวาจาสิทธิ์	 ในต�านาน	 อีกทั้งมี
ต�านานเล่าสืบต่อกันมาว่า	 ถนนพระร่วงเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่เชื่อมระหว่าง
เมืองก�าแพงเพชรผ่านสุโขทัยไปจนถึงศรีสัชนาลัย	ด้วยระยะ	123	กิโลเมตร	เชื่อว่า
ถนนสายนี	้สร้างเมือ่	700	ปีมาแล้ว	เพือ่ใช้เป็นเส้นทางยทุธศาสตร์ถอืว่าเป็นทางหลวง
แผ่นดินสายแรกของประเทศไทย	ถนนสายนี้สร้างจากวาขาสิทธิ์ของพระร่วง	
เพียงพระร่วงใช้เท้าเกลีย่ดนิสามครัง้กไ็ด้ถนนสายนีข้ึน้มา	ปัจจบุนัเส้นทางนีย้งัหลงเหลอื
หลักฐานร่องรอยอยู่	แต่บางส่วนกลายเป็นที่ดินท�ากินของชาวบ้าน
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	 ถ�า้อดั	เป็นชือ่เรยีกทีม่าจากลกัษณะของถ�า้ทีไ่ม่มีใครสามารถลงไปได้	เพราะว่า
ในถ�า้น้ันไม่มอีากาศ	พอลงไปแล้วจะอึดอดัเหมอืนไม่มีอากาศจากภายนอกลงไปเลย	
แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่แถวน้ันสามารถลงไปได้	จึงเรียกว่า	ถ�้าอัด	
มาจากค�าว่า	อึดอัด	ไม่มีอากาศหายใจนั้นเอง

ถำ้�อัด

	 มีชื่อมาจาก	 ถ�้าแห่งนี้อยู่ทางทิศใต้ของเขาวงเดื่อ	 มีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่
ภายในถ�้าเป็นจ�านวนมาก	ลักษณะของถ�้ามีป่องหินเข้าไปแต่คนไม่สามารถเข้าไปได้	
จึงเป็นที่อาศัยของค้างคาว

ถำ้�ค้�งค�ว

ภำพที่		71		ถ�้ำค้ำงคำว
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บ่อตัดศิล�แลง

ภำพที่		72		บ่อตัดศิลำแลง

	 บ่อตัดศิลาแลงอยู่บริเวณ
เชิงเขาวงเดื่อ	 ลักษณะเป็นช้ันหิน
วางเรียงกนับรเิวณกว้างสนันษิฐานว่า
การวางช้ันหนิลกัษณะนีน่้าจะท�าให้
ศิลาแลงอ่อนง่ายต่อการตัด	และ
บริเวณดังกล่าวมีร่อยรอยการขุด
ตัดศิลาแลงจนเป็นหลุมเป็นบ่อ	
ศิลาแลงนีใ้นสมยัก่อนมกีารขนย้าย
น�าไปก่อสร้างวัดโบสถ์	 บริเวณ

แหล่งตดัศลิาแลงนีแ้ต่ก่อนเป็นหมูบ้่านเก่ามีชมุชนอยูโ่ดยรอบ	ปัจจุบันอยูใ่นท่ีดนิของ
นายสมชาย	จันทร์สิงห์	(ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่	9)	พื้นที่บางส่วนได้ปลูกมันส�าปะหลังและ
ยคูาลิปตสัส่วนแหล่งตัดศลิาแลงอกี	1	บ่อ	อยูใ่นพืน้ทีข่องนายสนทิ	จัน่เพช็ร	ปัจจบุนั
ใช้พืน้ทีป่ลูกยูคาลปิตัส	ศิลาแลงโดยธรรมชาติแล้วเมือ่อยูใ่ต้ผวิดนิจะมคีวามแข็งน้อย	
สามารถตดัให้เป็นก้อน	เป็นบลอ็กได้โดยใช้เครือ่งมอืทีท่�าด้วยเหลก็	แต่เมือ่สมัผสักบั
อากาศจะมคีวามแขง็เพิม่ขึน้	เนือ่งจากการสญูเสยีความชืน้ในดนิเหนยีวซึง่เป็นส่วน
ประกอบของศิลาแลง	 เพราะมีการเพิ่มปริมาณของเหล็กออกไซด์ที่แทรกซึมเข้าไป
ในช่องว่างของตะกอน	 ท�าให้ศิลาแลงของที่น่ีมีความแข็งแรงกว่าแถบมลายูและ
อินเดีย	 ส่วนมากศิลาแลงในเขตเมืองบางขลังพบศิลาแลงสีน�้าตาลแดง	 เราพบว่า
บริเวณเชิงเขาเดื่อมีแหล่งตัดศิลาแลงอยู่หลายแห่ง	 เพราะเขาวงเดื่อมีลักษณะ
ภูมิประเทศที่เหมาะสมส�าหรับการเกิดศิลาแลง	เป็นเขาที่มีระดับสูงไม่มาก	
มคีวามลาดชนัน้อยจึงท�าให้น�า้ไหลช้าซึง่จะท�าให้มกีารตกตะกอนมาก	และยงัมปัีจจยั
ทีท่�าให้เกดิศลิาแลงอกีตวัหนึง่นัน้คอืภมูอิากาศโดยภมูอิากาศบรเิวณนีเ้ป็นแบบร้อนช้ืน
มีแดดและฝนอยู่ในระดับที่เหมาะสมส�าหรับการเกิดศิลาแลงและถ้าสังเกตให้ดี
จะเหน็ว่าแหล่งตดัศลิาแลงบนเขาวงเดือ่น้ันสภาพบนผวิดินในบรเิวณนัน้มพีชืปกคลมุ
อยู ่น้อยและมีรูชอนไชของรากพืช	 ท�าให้มีน�้าที่มีสารละลายแร่เหล็กออกไซด์
แมงกานีสออกไชด์	และอื่นๆ	ไหลลงไปสะสมตัวได้ง่าย	
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	 โซกแป้ง	 ค�าว่า	 โซก	 หมายถึง	
ช่องน�า้กลางเขาคล้ายน�า้ตก	แป้งเป็นการ
สะสมของหินปูนที่อยู่ระหว่างโซกที่มา
ของชือ่มาจากเป็นแหล่งท่ีคนสมยัโบราณ
ไปขุดน�าหินผุมาท�า เป ็นแป ้งทาตัว	
จะสามารถพบได้บริเวณในซอกหุบเขา
มีน�้าไหลเหมือนล�าห้วย	 จึงเรียกว่าโซก
แป้ง
	 ในอดีตการใช้แป้งสีพองได้รับ
ความนิยมก่อนแป้งผัดหน้าทาตัวจาก
ตลาดจะแพร ่หลายและเป ็นที่ นิยม
อย่างทุกวันน้ี	 ชาวบ้านในพื้นที่อ�าเภอ
สวรรคโลก	อ�าเภอศรีส�าโรง	และอ�าเภอ

โซกแป้ง

ภำพที่	73	โซกแป้ง
ทุ่งเสลีย่มต้องไปหาบหินผมุาจากโซกแป้ง	บรเิวณเขาวงเดือ่	ภเูขาผาแดง	ต�าบลเมอืง
บางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	โดยใช้โซกแป้งที่ไปส�ารวจนี้เป็นบริเวณที่มีหินผุ	เรียกว่า	
“แป้งสพีอง”	(อ่านว่า	แป้ง-ส-ีพอง	ตามภาษาพืน้บ้านของเมอืงบางขลงั)	หรอื	“ดนิสอพอง”	
(ตามภาษากลาง)	เมื่อว่างเว้นจากภารกิจการท�านา	ท�าอ้อย	กรองหญ้าคาแล้ว
ประมาณเดอืนมนีาคมของทกุปี	จงึจะขึน้ไปภูเขาหาบหนิผนุีม้าท�าแป้งสพีอง	นบัว่าเป็น
ภารกิจทีค่รอบครัวในพืน้ทีส่่วนใหญ่ต้องเตรยีมแป้งสพีองนีไ้ว้ให้พอส�าหรบัให้สมาชิก
ในครอบครวัใช้ได้	1	ปี	โดยแป้งจะมคุีณสมบติัพิเศษ	คือเมือ่ทาแล้วท�าให้รูส้กึเยน็มาก
ซ่ึงในปัจจุบันเมื่อมีแป้งผงบรรจุกระป๋องเข้ามาขายในตลาดสวรรคโลกและตลาด
ศรสี�าโรงท�าให้โซกแป้งเร่ิมร้างรา	ผูไ้ปขดุแป้งสพีองมาใช้น้อยลง	จนปัจจบัุนกล่าวได้ว่า	
โซกแป้งหมดหน้าที่เป็นแหล่งผลิตแป้งสีพองไปแล้วสิ้นเชิง

	 วธิกีารท�าแป้งสพีองโดนเริม่ตัง้แต่การน�าหนิผมุาต�าให้ละเอยีดแล้วผสมน�า้	
จากนัน้กรองด้วยผ้าขาวบาง	แล้วเกรอะ	คือ	ใส่ถงุผ้าแขวนให้น�า้หยดแยกเอาแป้งออก	
หรอืใส่ขนัให้แป้งตกตะกอนประมาณ	1	คนื	รนิใส่ทิง้	แล้วเอาแป้งทีเ่หลอืป้ันเป็นก้อน
ลกัษณะจกุแหลม	(เหมอืนยาถ่ายเดก็สมยัก่อน)	ผึง่แดดให้แห้งเก็บไว้ใช้	การน�าไปใช้
จะมีการเตรยีมขดุหวัขม้ิน	โดยเฉพาะช่วงปลายฤดฝูนจะเป็นระยะเวลาทีข่มิน้ชนัแก่
จัดเนื้อจะเป็นสีเหลืองอร่าม	ใช้เสียมหรือกระจอบเพลาขุดแง่งขมิ้นชันขึ้นมาล้างน�้า
ให้สะอาด	แล้วน�าไปต้มในหม้อน�้า	รูดใบมะขามสดต้มด้วย	ใช้ไม้แหลมแทงดูว่าขมิ้น
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ประมาณเดอืนมนีาคมของทกุปี	จงึจะขึน้ไปภูเขาหาบหนิผนุีม้าท�าแป้งสีพอง	นับว่าเป็น
ภารกิจท่ีครอบครวัในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ต้องเตรยีมแป้งสพีองนีไ้ว้ให้พอส�าหรับให้สมาชกิ
ในครอบครวัใช้ได้	1	ปี	โดยแป้งจะมคุีณสมบติัพเิศษ	คือเมือ่ทาแล้วท�าให้รูส้กึเยน็มาก
ซึ่งในปัจจุบันเมื่อมีแป้งผงบรรจุกระป๋องเข้ามาขายในตลาดสวรรคโลกและตลาด
ศรสี�าโรงท�าให้โซกแป้งเริม่ร้างรา	ผูไ้ปขดุแป้งสพีองมาใช้น้อยลง	จนปัจจบุนักล่าวได้ว่า	
โซกแป้งหมดหน้าที่เป็นแหล่งผลิตแป้งสีพองไปแล้วสิ้นเชิง

	 วธิกีารท�าแป้งสพีองโดนเริม่ตัง้แต่การน�าหนิผมุาต�าให้ละเอยีดแล้วผสมน�า้	
จากนัน้กรองด้วยผ้าขาวบาง	แล้วเกรอะ	คือ	ใส่ถงุผ้าแขวนให้น�า้หยดแยกเอาแป้งออก	
หรอืใส่ขนัให้แป้งตกตะกอนประมาณ	1	คนื	รนิใส่ทิง้	แล้วเอาแป้งทีเ่หลือป้ันเป็นก้อน
ลกัษณะจกุแหลม	(เหมอืนยาถ่ายเดก็สมยัก่อน)	ผึง่แดดให้แห้งเก็บไว้ใช้	การน�าไปใช้
จะมีการเตรยีมขดุหวัขม้ิน	โดยเฉพาะช่วงปลายฤดฝูนจะเป็นระยะเวลาทีข่มิน้ชนัแก่
จัดเนื้อจะเป็นสีเหลืองอร่าม	ใช้เสียมหรือกระจอบเพลาขุดแง่งขมิ้นชันขึ้นมาล้างน�้า
ให้สะอาด	แล้วน�าไปต้มในหม้อน�้า	รูดใบมะขามสดต้มด้วย	ใช้ไม้แหลมแทงดูว่าขมิ้น
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ชันสุกระอุ	ดีแล้วหรือยัง	 เหมือนต้มมันเทศจึงปลงหม้อลงรินน�้าลงให้แห้ง	ผึ่งให้หัว
ขมิน้เยน็สนทิ	แล้วใช้ไม้แหลมเสยีบน�าไปแขวนผึง่แดดให้แห้งสนทิเก็บไว้ใช้ให้ครบปี	
เวลาจะใช้ต้องมีอ่างฝนขมิ้นผสมแป้งสีพองก่อนมาใช้ผัดหน้า	เย็นผิวกาย	และทาตัว
เด็กเพื่อป้องกันผดผื่น

เจดีย์ช้�งล้อม 

ภำพที่		74		เจดีย์ช้ำงล้อม	

เจดีย์ช้างล้อม	 ปัจจุบันอยู่บนท่ีดิน	
ของนางเหล่ือม	ถึงอมัพร	อาย	ุ88	ปี
บ้านเลขที	่10	หมู	่1	ต�าบลเมอืงบางขลงั
อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	
มขีนาดใกล้เคยีงกบัเมืองเก่าสโุขทยั	
และยังคงมีหลักฐานปรากฏอยู ่
แต่ไม่สมบูรณ์	โดยมกีรพุระอยู่ใต้ฐาน
พระท่ีพบเช่น	 พระพิมพ์บางขลัง			
นางบางขลังเข่ากว้าง	นางบางขลัง

เข่าลอย	พระร่วงนั่ง	พระเชตุพน	เนื้อชิน	พระร่วงเปิดโลก	พระร่วงห้ามญาติ	เป็นต้น

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากอ�าเภอสวรรคโลก		ประมาณ		29			กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากจังหวัดสุโขทัย		ประมาณ		39		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากอุทยานประวติัศาสตร์สโุขทยั		ประมาณ		28			กโิลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากอทุยานประวตัศิาสตร์ศรสีชันาลยั	ประมาณ	36	กโิลเมตร

หมู่ที่ 6 บ้�นนำ้�ด้วน
	 หมูบ้่านน�า้ด้วน	มลี�าคลองใหญ่ทอดผ่านใจกลางหมูบ้่าน	มคีวามลกึ	มคีวาม
กว้าง	นับว่าเป็นล�าคลองทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์มาก	เนือ่งจากมนี�า้ทีไ่หลมาจากภเูขา
ดงข่าเข้ามาสมทบด้วย	แต่ล�าคลองนี้เมื่อทอดผ่านหมู่บ้านไปแล้ว	ตัวล�าคลองก็ค่อย	
ๆ	เล็กลง	จนไปถงึระยะหนึง่กจ็ะไม่มสีภาพคลองให้เห็น	ชาวบ้านจงึเรยีกชือ่หมูบ้่าน
ตามสภาพพื้นที่นี้ว่า	“บ้านน�้าด้วน”
	 สภาพภูมิประเทศหมู่บ้านน�้าด้วนมีพ้ืนที่ติดภูเขาทางทิศตะวันออกของ
หมูบ้่านมีภเูขากัน้เป็นแนว	ตัง้แต่เขตหมูบ้่านน�า้ด้วนไปจรดต�าบลนาทุง่	ซึง่อยูใ่นเขต
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อุทยานแห่งชาติดงข่าการคมนาคมมีทางสัญจรเชื่อมติดต่อกับต�าบลบ้านใหม่
ชัยมงคล	ทัศนียภาพในอาณาบริเวณในหมู่บ้านน�้าด้วนมีความเป็นธรรมชาติ	มีที่ยึด
เหนีย่วจติใจของชาวบ้านคอื	 วดัศรคีงคาราม	ชาวบ้านให้ความศรทัธาต่อวดัเป็นอย่างดี	
พ้ืนทีอ่ยูอ่าศยัมลี�าคลองแม่น�า้ด้วนไหลผ่านหมูบ้่านท�าให้หมูบ้่านมคีวามอดุมสมบูรณ์ดี	
ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบสงูเหมาะแก่การท�าไร่และท�าสวน	เป็นอย่างมาก	หมูบ้่านน�า้ด้วน
แยกตั้งเป็นหมู่บ้านทางการเมื่อ	พ.ศ.	2526	นายจาม	เกิดนุช	ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน	บ้านน�้าด้วนหมู่	6	เป็นหมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติดงข่า	จ�านวนพื้นที่โดยประมาณ		2,500	ไร่	แต่ปัจจุบันบางส่วน
มสีภาพเสือ่มโทรมมาก	มโีรงเรยีนวงพระจันทร์	ต้ังอยูบ่รเิวณเชิงเขาจากปากทางถนน	
1133	ถงึหมูบ้่านน�า้ด้วน	ประมาณ	2	กม.	(นายสุวทิย์	ทองสงค์	และคณะ:		146-147)

	 ถ�้าทองค�า	เป็นถ�้าที่อยู่บนเขาวงพระจันทร์	ชื่อเรียกถ�้าทองค�า	มาจากการ
สันนิษฐานว่าถ�้าแห่งนี้มีทองค�า	 เนื่องจากพบเศษที่มีทองค�าติดอยู่	 สมัยก่อนนั้นที่นี่
จะเป็นสถานที่หาสมบัติของผู้ที่ชอบหาของเก่า

	 บ่อน�า้ทพิย์ทีบ่รเิวณกิว่เขา
น�า้ด้วน	มลีกัษณะเป็นบ่อสีเ่หลีย่มท่ี
มีศิลาแลงวางเป็นขอบบ่อ	 กว้าง
และยาวประมาณ	3	เมตร	ความลกึ
พอสมควรแต่ยังสามารถเห็นต้นไม้
ที่ข้ึนในบ่อได้ลางๆ	 ความเช่ือเก่ียว
กบัความศกัดิส์ทิธิข์องบ่อน�า้ทพิย์ว่า
น�า้ในบ่อน�า้นีส้ามารถรกัษาโรคต่าง	ๆ
ได ้จนมีคนจากกรุงเทพฯ	 และ

ถำ้�ทองคำ�

บ่อนำ้�ทิพย์

ภำพที่	75	บ่อน�้ำทิพย์

จังหวัดอื่น	ๆ	มาน�าน�้าจากบ่อน�้าทิพย์นี้ไปประกอบในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่าง	ๆ	อยู่
บ่อยคร้ัง	แต่มข้ีอห้ามว่าห้ามหญงิทีมี่ประจ�าเดอืนมาใกล้บรเิวณบ่อน�า้	มฉิะนัน้น�า้ใน
บ่อจะแห้งไม่มีน�้าอีกเลยไปหลายปีกว่าน�้าจะผุดขึ้นมาเต็มบ่ออีกครั้ง	 และในบ่อน�้า
ทพิย์น้ันจะมีต้นไม้หลากหลายชนดิ	เหมอืนเฟิร์นบ้าง		เหมอืนบัวบ้าง	แต่ทีม่ลีกัษณะ
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อุทยานแห่งชาติดงข่าการคมนาคมมีทางสัญจรเชื่อมติดต่อกับต�าบลบ้านใหม่
ชัยมงคล	ทัศนียภาพในอาณาบริเวณในหมู่บ้านน�้าด้วนมีความเป็นธรรมชาติ	มีที่ยึด
เหนีย่วจิตใจของชาวบ้านคอื	 วดัศรคีงคาราม	ชาวบ้านให้ความศรทัธาต่อวัดเป็นอย่างดี	
พืน้ท่ีอยูอ่าศยัมลี�าคลองแม่น�า้ด้วนไหลผ่านหมูบ้่านท�าให้หมูบ้่านมคีวามอดุมสมบรูณ์ดี	
ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบสงูเหมาะแก่การท�าไร่และท�าสวน	เป็นอย่างมาก	หมูบ้่านน�า้ด้วน
แยกตั้งเป็นหมู่บ้านทางการเมื่อ	พ.ศ.	2526	นายจาม	เกิดนุช	ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน	บ้านน�้าด้วนหมู่	6	เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติดงข่า	จ�านวนพื้นที่โดยประมาณ		2,500	ไร่	แต่ปัจจุบันบางส่วน
มสีภาพเสือ่มโทรมมาก	มโีรงเรยีนวงพระจันทร์	ต้ังอยูบ่รเิวณเชงิเขาจากปากทางถนน	
1133	ถึงหมูบ้่านน�า้ด้วน	ประมาณ	2	กม.	(นายสุวทิย์	ทองสงค์	และคณะ:		146-147)

	 ถ�้าทองค�า	เป็นถ�้าที่อยู่บนเขาวงพระจันทร์	ชื่อเรียกถ�้าทองค�า	มาจากการ
สันนิษฐานว่าถ�้าแห่งนี้มีทองค�า	 เนื่องจากพบเศษที่มีทองค�าติดอยู่	 สมัยก่อนนั้นที่นี่
จะเป็นสถานที่หาสมบัติของผู้ที่ชอบหาของเก่า

	 บ่อน�า้ทพิย์ทีบ่รเิวณกิว่เขา
น�า้ด้วน	มลีกัษณะเป็นบ่อสีเ่หลีย่มที่
มีศิลาแลงวางเป็นขอบบ่อ	 กว้าง
และยาวประมาณ	3	เมตร	ความลกึ
พอสมควรแต่ยังสามารถเห็นต้นไม้
ที่ข้ึนในบ่อได้ลางๆ	 ความเชื่อเกี่ยว
กบัความศักด์ิสทิธิข์องบ่อน�า้ทพิย์ว่า
น�า้ในบ่อน�า้นีส้ามารถรกัษาโรคต่าง	ๆ
ได ้จนมีคนจากกรุงเทพฯ	 และ

ถำ้�ทองคำ�

บ่อนำ้�ทิพย์

ภำพที่	75	บ่อน�้ำทิพย์

จังหวัดอื่น	ๆ	มาน�าน�้าจากบ่อน�้าทิพย์นี้ไปประกอบในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่าง	ๆ	อยู่
บ่อยครัง้	แต่มข้ีอห้ามว่าห้ามหญงิทีมี่ประจ�าเดอืนมาใกล้บรเิวณบ่อน�า้	มฉิะนัน้น�า้ใน
บ่อจะแห้งไม่มีน�้าอีกเลยไปหลายปีกว่าน�้าจะผุดขึ้นมาเต็มบ่ออีกคร้ัง	 และในบ่อน�้า
ทพิย์นัน้จะมีต้นไม้หลากหลายชนดิ	เหมอืนเฟิร์นบ้าง		เหมอืนบวับ้าง	แต่ทีม่ลัีกษณะ
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เหมอืนบวั	ทัง้ต้นและดอกสเีหมอืนเปลือกมังคดุ	จะมฟีองอากาศผุดขึน้มาทุก	ๆ 	15	วนิาที
ทัว่ท้ังสระน�า้สวยงามเป็นอย่างมาก	แถมยงัมปีลาตวัเลก็ลกัษณะเหมอืนปลาหางนกยงู
ว่ายไปมาเตม็บ่อไปหมด		และมีเรือ่งเล่าจากคนทีเ่คยน�าสมบัตขิองแผ่นดนิเมอืงบางขลงั
ไปเป็นของตนเองจนท�าให้เกิดเรื่องไม่ดีกับครอบครัวจนต้องน�ากลับไปคืนที่เดิม	
เร่ืองมอียูว่่ามคีนไปหาของป่าทีบ่รเิวณบ่อน�า้ทพิย์ได้เหน็แสงสเีขยีวสว่างออกมาจาก
ก้อนหินก้อนหนึ่งท่ีมีรูปร่างคล้ายสากและมีรอยน้ิวมือคนฝังอยู่ในสากเหมือนว่า
ก�าหินไว้แน่น	เลยน�าไปเก็บ	ไว้ทีบ้่านนานอยูป่ระมาณ	4-5	ปี	ตัง้แต่เอาสมบัตแิผ่นดนิ
อนันีก้ลบัไปบ้านภรรยาล้มป่วย	เจ็บ	ออด	ๆ	แอด	ๆ	ตลอดมารกัษายังไงกไ็ม่หายสกัที
เลยไปหาหมอไสยศาสตร์ดูตามต�าราโหราศาสตร์แล้วหมอดทัูกว่าเจ้าไปน�าเอาทรพัย์
แผ่นดนิมาครอบครองเป็นของตนให้น�าก้อนหนิกลับไปคนืทีเ่ดิมจนชาวบ้านแถวนัน้
เชือ่ในความศกัดิส์ทิธิใ์นบรเิวณนัน้ว่ามเีจ้าพ่อทีด่แูลรกัษาบ่อน�า้ทิพย์	ชือ่	เจ้าพ่อพวงทอง	
ที่คอยเฝ้าทรัพย์สมบัติโบราณที่เมืองบางขลังนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ		

	 หลังจากนี้ก็มีคนประมาณ	8-10	คนมาช่วยกันงัดเอาครกหินโบราณที่เป็น
ศลิาแลงสนันษิฐานน่าจะเป็นครกทีใ่ช้ต�ายาในสมยัโบราณ		วงนอกมขีนาด	80	x	80	ซม.
วงในมขีนาด	25	x	25	ซม.	มคีวามลกึประมาณ	30	ซม.	เอาไปได้ไม่นานกเ็กดิอาถรรพ์
จนต้องเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ	 จนต้องเอาครกไปคืนท่ีเดิม	 และตอนสมัยท่ีครู
สมยั	วงพนัธ์	มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านน�า้ด้วนน้ันมาบวงสรวงงดัเอาขอบบ่อน�า้ทิพย์
ไปไว้ที่โรงเรียนก็เกิดเรื่องอาถรรพ์ขึ้นอีกคือภารโรงผูกคอตายในโรงเรียน	จนท�าให้
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นจากการน�าทรัพย์ของแผ่นดินไป	 เมื่อ
ประมาณ	 27	 ปีที่แล้วเคยมีคนเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่บริเวณที่พักคนงานท่ีมาท�า
สัมปทานป่าไม้สมัยน้ัน	ซึ่งเชื่อว่าเป็นเสือเจ้าที่เจ้าทางท�าให้ลูกของคนท่ีเห็นเสือ
เจ้าที่นั้นป่วย	เป็นไข้นอนซมไม่สามารถลุกนั่งหรือเดินไปไหน	ต่อมาก็เสียชีวิต	
หลังจากนั้นก็ได้ตั้งศาลเจ้าที่เจ้าทาง	อยู่กันดีมาจนทุกวันนี้
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มทีีม่าจากภูเขาลกูนีม้ลีกัษณะคล้าย
กับวงพระจันทร์	ในอดีตเรียกว่า	
เขาดงข่า	 เนื่องจากมีต้นข่าอยู่เป็น
จ�านวนมาก	ซึง่ปัจจบัุนยงัคงมต้ีนข่า
อยู่	 โดยภูเขาแห่งนี้มีลักษณะโค้ง
เป็นครึ่งวงกลม	คล้ายวงพระจันทร์	
ถ้ามองจากโรงเรยีนเขาวงพระจนัทร์	
แล้วมองไปที่ภูเขาจะเห็นเป็นครึ่ง
วงกลม	จึงรียกว่า	เขาวงพระจันทร์	

เข�วงพระจันทร์ (เข�ดงข่�)

ภำพที่	76	เขำวงพระจันทร์	(เขำดงข่ำ)

และเมือ่ขึน้ไปบนยอดเขาสงูจะเหน็ความโค้งได้ชดัเจน	นอกจากนี	้มเีรือ่งเล่าบางครัง้
มีคนได้ยินเสียงดนตรีไทย	ปี่พาทย์	ตะโพน	ซึ่งชาวบ้านเช่ือว่ามีสมบัติและของเก่า
อยู่บนภูเขา	

วัดศรีคงคาราม	เดิมชื่อว่าวัดน�้าด้วน
ต่อมามพีระภกิษุชือ่จันทร์	เข้ามาจ�าพรรษา
ที่วัด	 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีคงคาราม	
เนื่องจากด้านหลังวัดเป็นภูเขา	ด้านหน้า
มแีม่น�า้ไหลผ่าน	จงึเอาลกัษณะภมูปิระเทศ
มาตั้งเป็นชื่อโดยมีความหมาย	ดังนี้	คือ	
ศรี	หมายถงึ	ความงาม	ความเจรญิ	คงคา	
หมายถงึคลองน�า้ด้วน	รวม	หมายถงึ	งาม	
พอดีพองาม	ดังนั้น	ชื่อของวัดนี้จึงเน้นที่
ความหมาย	 ว่าเป็นสถานที่มีภูเขาและ
แม่น�้าที่งดงาม	นอกจากนี้ภายในวัดยังมี
โบราณวตัถทุีส่�าคญั	คอื	พระพุทธรปูองค์
ใหญ่ทั้งสามองค์	เรียกว่า	พระสามสมัย
	 ทีม่าของชือ่พระสามสมยัมาจาก

วัดศรีคงค�ร�ม

ภำพที่	77ป้ำยชื่อวัดศรีคงคำรำม

ภำพที่	78	บริเวณวัดศรีคงคำรำม
เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นในสมัยของพระละม่อมที่ด�ารงต�าแหน่งเป็น
เจ้าอาวาสวัดน�้าด้วน	ได้สร้างพระ	3	องค์	แต่ละองค์นั้นสร้างต่างยุคต่างสมัยกัน	คือ	
สมยัเชียงแสน	สมัยสโุขทยั	และสมยัอูท่อง	จึงเรยีกว่า	พระสามสมยั
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พระส�มสมัย

เจดีย์โบร�ณ

ภำพที่	79	พระสำมสมัย

ภำพที่	80	ทำงขึ้นเขำเจดีย์โบรำณ	(เจดีย์พระครูจันทร์)

เจดีย์โบราณ	(เจดีย์พระครูจันทร์)	ตั้งอยู่บนยอดเขาน�้าด้วน	เป็นซากเจดีย์ทรงระฆัง
คว�่าเก่าแก่	 สันนิษฐานน่าจะสร้างในสมัยเมืองบางขลังรุ่งเรือง	 (ก่อนสถาปนากรุง
สโุขทยัเป็นราชธานี)	ซึง่เป็นทีต้่องการนกัแสวงโชคทีขุ่ดหาพระเก่ามาก	พระครจูนัทร์
จึงได้สร้างเจดย์ีครอบองค์เก่าก�า่ไว้ข้างใน		ชาวบ้านเรยีกเจดย์ีนีว่้า	เจดย์ีโบราณ	หรอื
เจดย์ีพระครจูนัทร์	(พระอธกิารสชุนิ		ทนตจติโต,	สมัภาษณ์,	28	พฤศจกิายน	2563)
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ภำพที่	81	เจดีย์โบรำณ	(เจดีย์พระครูจันทร์)		ภำพที่	82	บันไดทำงขึ้น(เจดีย์พระครูจันทร์)

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดคลองแห้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ	11	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากเกาะหินตั้ง	หมู่ที่	1	ประมาณ	11		กิโลเมตร	
	 -	ระยะทางห่างจากวัดปากคลองช้าง	หมู่ที่		2		ประมาณ	8.6		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดขอนซุง		หมู่ที่	4	ประมาณ	6.3		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์		หมู่ที่		5		ประมาณ	8.8		กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดเขาเดื่อ	หมู่ที่		5		ประมาณ	12	กิโลเมตร
	 -	ระยะทางห่างจากวัดไทรงาม	หมู่ที่		7		ประมาณ		10	กิโลเมตร
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หมู่ที่ 7 บ้�นน�กล�ง 
	 บ้านนากลางในอดีตเป็นพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม	เมือ่ประมาณปี	พ.ศ.	2510-2512	
ประชาชนบ้าน	ปากคลองช้างและอีกหลายพื้นที่ได้มาจับจองเป็นพื้นที่ท�ากิน	 และ
ได้มาอาศยัหวัไร่ปลายนาท�ามาหากนิ	หลงัจากนัน้เป็นต้นมามปีระชากรเพิม่ข้ึนเรือ่ย	ๆ
ในที่สุดบ้านกลางนาก็มีประชากรหนาแน่นขึ้นจนสามารถตั้งหมู ่บ้านได้	ในปี
พ.ศ.	2526	ได้จัดให้หมู่บ้านนากลางแยกตั้งหมู่บ้านขึ้น	ที่มาของชื่อบ้านนากลางมา
จากบริเวณทิศตะวันตกของหมู่บ้าน	มีทุ่งนาอยู่ระหว่างล�าคลองวงเดื่อ	มีนามเรียก
กนัติดปากว่า	นาลาว	หรอืนากลาง	จึงเรยีกชือ่หมูบ้่านตามค�าเรยีกขานนีว่้า	“บ้านนากลาง”	
ได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นมา	นายทิน	อ้นคง	ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ของหมู่บ้าน

	 ในด้านคมนาคม	หมูบ้่านนากลางมเีส้นทางจากต�าบลราวต้นจนัทน์ตดัผ่าน
หมูบ้่านและวดัไทรงาม	ซึง่เป็นโบราณสถานทีเ่ก่าแก่อีกท่ีหนึง่ของต�าบลเมอืงบางขลงั
สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในยุคเดียวกันกับโบราณสถาน	 วัดโบสถ์และวัดใหญ่
ชัยมงคล	แตกต่างกนัตรงทีบ่รเิวณวดัไทรงามถกูสร้างด้วยอฐิ	แต่ทีว่ดัโบสถ์เมอืงบาง
ขลงันัน้สร้างด้วยศลิาแลง	บ้านนากลาง	หมู	่7	ในอดตีเป็นพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม	ต่อมา
ในปี	 พ.ศ.2510-2512	 มีชาวบ้านปากคลองช้างและหลายพื้นที่อพยพท�ามาหากิน
จนสามารถตั้งหมู่บ้านได้ในปี	พ.ศ.2526

	 เน่ืองจากในพืน้ทีเ่ป็นเจดย์ีองค์เดยีวขนาดใหญ่ทรงระฆงัคว�า่	และมขีนาดใหญ่
มากกว่าเจดีย์อื่นๆ	ในบริเวณนี้	จึงเรียกว่า	กรุเจดีย์โทน	บริเวณกรุเจดีย์โทนขุดพบ
พระเคร่ืองจ�านวนมาก	ปัจจบุนัพืน้ทีก่รเุจดย์ีโทนอยูใ่นพืน้ทีข่อง	ตาปรงุ	สวสัดริกัษา	
ชาวบ้านหมู่	6	ต�าบลราวต้นจันทร์	อ�าเภอศรีส�าโรง	จังหวัดสุโขทัย

กรุเจดีย์โทน

ภำพที่	83	กรุเจดีย์โทน
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ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์		หมู่ที่		5		ประมาณ		1.4		กิโลเมตร

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์		หมู่ที่		5		ประมาณ		1.4		กิโลเมตร

วดัไทรงาม	แต่เดมิชือ่ว่า	วดัป่างามเนือ่งจาก
มีต้นไม้เยอะและสวยงาม	 พอเรียกกัน
บ่อยๆ	 ชื่อวัดก็เพี้ยนเป็นวัดป่างาม	 หรือ
ไพรงาม	 จากนั้นเมื่อมีการตั้งช่ือหมู่บ้าน
นากลาง	 ชื่อวัดก็เปลี่ยนเป็นวัดนากลาง	
และเมื่อมีเจ้าอาวาสรูปใหม่มาจ�าพรรษา

วัดไทรง�ม

ภำพที	่84	ลำนศลิำแลง
อยู่ที่วัดจึงเป็นชื่อวัดไทรงาม	 เนื่องจากมีต้นไทรสองต้นที่มีลักษณะสวยงามขึ้นอยู่
บริเวณหน้าวัด	และขึ้นทะเบียนก่อตั้งเป็นวัด

	 นอกจากนีว้ดัแห่งน้ียงัมผีูส้นันษิฐานว่า	เคยเป็นทีพ่กัของพระร่วง	เนือ่งจาก
บริเวณวัดมลีานอฐิ	(หรอืลานศลิาแลงพืน้ทีก่ว้างขวาง)	เป็นลานส�าหรบัตัง้ท่ีพกั	และ
ห่างไปอกีประมาณ	200	เมตร	มบีอ่น�า้ทีเ่ชือ่ว่าพระรว่งทีขุ่ดไว้ในการอปุโภคบรโิภค
เช่นกัน	เนื่องจากบ่อน�้าน้ีไม่เคยแห้งเหือดจะมีตาน�้าเล็ก	ๆ 	และมีน�้าซึมอยู่ตลอด	
ชาวบ้านเรียกบ่อน�้านี้ว่า	บ่อน�้าพระร่วง
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	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์		หมู่ที่		5		ประมาณ		1.4		กิโลเมตร

วดัไทรงาม	แต่เดมิชือ่ว่า	วดัป่างามเนือ่งจาก
มีต้นไม้เยอะและสวยงาม	 พอเรียกกัน
บ่อยๆ	 ชื่อวัดก็เพี้ยนเป็นวัดป่างาม	 หรือ
ไพรงาม	 จากนั้นเมื่อมีการตั้งช่ือหมู่บ้าน
นากลาง	 ชื่อวัดก็เปลี่ยนเป็นวัดนากลาง	
และเมื่อมีเจ้าอาวาสรูปใหม่มาจ�าพรรษา

วัดไทรง�ม

ภำพที	่84	ลำนศิลำแลง
อยู่ที่วัดจึงเป็นชื่อวัดไทรงาม	 เนื่องจากมีต้นไทรสองต้นท่ีมีลักษณะสวยงามขึ้นอยู่
บริเวณหน้าวัด	และขึ้นทะเบียนก่อตั้งเป็นวัด

	 นอกจากนีว้ดัแห่งนีย้งัมีผูสั้นนษิฐานว่า	เคยเป็นทีพ่กัของพระร่วง	เนือ่งจาก
บรเิวณวัดมลีานอฐิ	(หรอืลานศลิาแลงพืน้ทีก่ว้างขวาง)	เป็นลานส�าหรับตัง้ท่ีพัก	และ
ห่างไปอกีประมาณ	200	เมตร	มบีอ่น�า้ทีเ่ชือ่ว่าพระรว่งทีขุ่ดไว้ในการอปุโภคบรโิภค
เช่นกัน	เนื่องจากบ่อน�้านี้ไม่เคยแห้งเหือดจะมีตาน�้าเล็ก	ๆ 	และมีน�้าซึมอยู่ตลอด	
ชาวบ้านเรียกบ่อน�้านี้ว่า	บ่อน�้าพระร่วง
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หมู่ที่  8  บ้�นไผ่ขว�ง
	 ความเป็นมาของช่ือหมู่บ้านมาจากเมื่อประมาณ	พ.ศ.	 2475	 มีบริษัท
สัมปทานไม้มาตั้งส�านักงานที่บ้านขอนซุง	ปัจจุบันคือหมู่ที่	9	ในยุคนั้นไม่มีรถ	
ต้องใช้แรงงานช้างและคนจัดรวมหมอนไว้ในปางไม้	ลากท่อนซุงมารวมท่ีอาณาบรเิวณ
บ้านขอนซุง	 หลังจากใช้แรงงานช้างแล้วควาญช้างได้น�าช้างมาพักที่อาณาบริเวณ
บ้านไผ่ขวาง	อาณาบริเวณแห่งน้ีเป็นป่าไผ่	มีวังน�้าที่ลึกอยู่หนึ่งจุดเรียกว่า	วังบ่อ	
พวกควาญช้างจะน�าช้างมาลงกินน�้าที่วังบ่อไม่ได้	 เนื่องจากบ้านไผ่ขวางท้ังสองฝั่ง
ล�าน�า้ฝากระดานมกีอไผ่ติดต่อกนัเป็นแนวยาวต้ังแต่บ้านท่าวเิศษถึงท่ามะเกลอื	และ
อกีสาเหตุหน่ึง	เมือ่ประมาณปี	พ.ศ.	2490	ประชาชนต�าบลเมอืงบางขลงัได้รวมก�าลงั
ความคดิสร้างฝาย	มะโกมาลยับรเิวณระหว่าง	น�า้ด้วนกบับ้านท่าวเิศษ	การก่อสร้างฝาย
ใช้เกวียนลากหินทิ้งให้เป็นฝาย	ชาวบ้านคลองแห้ง	บ้านปากคลองช้าง	และ
บ้านขอนซุง	 ได้ระดมก�าลังตัดทางตั้งแต่บ้านขอนซุงเลียบริมฝั่งน�้าฝากกระดานฝั่ง
ตะวันออก	ท�าทางเกวียนข้ามล�าน�้าฝากระดานตรงจุดล�าน�้าที่ตื้นเขิน	ซึ่งมีกอไผ่ล้ม
ขวางล�าน�้าอยู่	 อยู่มาระยะหนึ่งทางเกวียนฝั่งตะวังตกล�าน�้าฝากระดานมีกอไผ่ล้ม
ทับทางเกวียนที่ใช้ข้ามล�าน�้า	ชาวบ้านจึงเรียกว่า	บ้านไผ่ขวาง	มาจนทุกวันนี้		

	 แต่เดิมหมู่บ้านไผ่ขวางเป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอาศัยท�ามาหากินริมล�าน�้า
ฝากระดาน	ไม่ได้แยกเป็นหมู่บ้านเป็นทางการเพราะยังมีประชากรไม่มากนัก
ยังรวมอยู่กับหมู่บ้านขอนซุง	ประชาชนปักหลักอยู่ต้นไร่ปลายนา	ทางสหกรณ์นิคม
พระร่วงได้จัดให้จับจองที่ดินท�ากินในพ้ืนที่ไผ่ขวางซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม	 ท�าให้มี
ประชาชนข้ามมาปักหลักตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรเพ่ิมมากข้ึนท�าให้บ้านขอนซุงมีพื้นท่ี
บริเวณกว้างมากขึน้ท�าให้ยากล�าบากในการปกครอง	ดงันัน้ในปี	พ.ศ.	2538	ได้แยก
หมูบ้่านไผ่ขวางตัง้ขึน้เป็นบ้าน	หมู	่8	ของต�าบลเมอืงบางขลงั	มกีารเลอืกตัง้ผู้ใหญ่บ้าน
ขึ้นปกครองหมู่บ้าน	โดยมีนายธวัช	ไขแจ้ง	ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ของหมู่บ้านไผ่ขวางและด�ารงต�าแหน่งมาถึงปัจจุบัน

	 ข้อมลูพืน้ทีอ่าณาบรเิวณของหมูบ้่านไผ่ขวาง	มีพืน้ท่ีอยูฝ่ั่งตะวนัตกของล�าน�า้
ฝากระดาน	ทศิใต้ตดิต่อกบับ้านขอนซงุ	หมูท่ี	่9	และพืน้ทีห่มูบ้่านนากลาง	ทศิเหนอื
ตดิต่อพืน้ทีต่�าบลบ้านใหม่ชยัมงคล	อ�าเภอทุง่เสลีย่ม	ทศิตะวนัตกตดิต่อบ้านวดัโบสถ์	
ทิศตะวันออกติดล�าน�้าฝากระดาน	 พื้นที่เป็นที่ราบเหมาะส�าหรับท�าการเกษตร	
ประชาชนประกอบอาชพีเป็นเกษตรกรมทีางคมนาคมทางรถยนต์เชือ่มตดิต่อต�าบล
บ้านใหม่ชัยมงคล	จากทศิเหนอืไปทิศใต้มทีางนคิมสหกรณ์พระร่วงเชือ่มกับหมูบ้่าน
นากลาง	หมู่บ้านวัดโบสถ์	และหมู่บ้านขอนซุง
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บ้านไผ่ขวางเรียกมาจากในสมัยท่ีมี
บรษิทัสมัปทานไม้เข้ามาตัง้ส�านกังานที่
บ้านขอนซุงในยุคนั้นการรวมซุงต้องใช้
แรงงานช้างและคนจัดรวมหมอน	(ซุง)	
ไว้ในปางไม้	หลงัจากใช้แรงงานช้างเสรจ็แล้ว
ควาญช้างบางส่วนจะน�าช้างมาพัก
บริเวณบ้านไผ่ขวางนี้	 บริเวณนี้แต่เดิม

หมูบ้่านแย้เป็นชือ่ทีเ่พิง่ตัง้ขึน้ได้ไม่นาน	
เนื่องจากบริเวณนี้มีแย้ชุกชุม	คนใน
หมูบ้่านจงึสร้างเอกลกัษณ์ของหมูบ้่านขึน้
โดยการสนับสนุนการเลี้ยงแย้ในฐานะ
สตัว์เลีย้ง	มกีารสร้างความเช่ือว่าแย้เป็น
สัตว์ที่เป็นมงคล	ห้ามรับประทาน	และ
ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุด	 ห้ามให้แย้ตาย	 ถ้า

บ้�นไผ่ขว�ง

หมู่บ้�นแย้

ภำพที่		85		หมู่บ้ำนไผ่ขวำง

ภำพที่		86		เขตอนุรักษ์แย้

ภำพที่		87		แย้

เป็นป่าไผ่	มีวังน�้า	เรียกว่าวังบ่อ	ควาญช้างน�าช้างมากินน�้าในวังบ่อไม่ได้เนื่องจาก
มีกอไผ่ขวางเอาไว้	ควาญช้างจึงต้องน�าช้างไปกินน�้าที่แม่น�้าฝากกระดานแทน	
จากภมูปิระเทศทีม่ต้ีนไผ่และต้นไผ่กดีขวางทางทีจ่ะประกอบหรอืท�ากิจกรรมของมนษุย์	
จึงท�าให้ชาวบ้านเรียกหมู่บ้านน้ีว่าบ้านไผ่ขวางตามพรรณไม้ท่ีปรากฏเป็นส�าคัญ
ในบริเวณนั้น	(ยงค์	ภู่รพ,	สัมภาษณ์,	3	มีนาคม	2558)

หากแย้ตายจะมีสิ่งไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงหรือคนในบ้าน	การเลี้ยงแย้จึงเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนนี้	 และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ชมหมู่บ้านแย้	 การเลี้ยงแย้	 ด้วยเหตุนี้
คนในต�าบลบางส่วนจึงเรียกชื่อหมู่บ้าน
ว่าหมูบ้่านแย้	ตามชือ่สตัว์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของชุมชน
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บ้านไผ่ขวางเรียกมาจากในสมัยที่มี
บรษิทัสมัปทานไม้เข้ามาตัง้ส�านกังานที่
บ้านขอนซุงในยุคนั้นการรวมซุงต้องใช้
แรงงานช้างและคนจัดรวมหมอน	(ซุง)	
ไว้ในปางไม้	หลงัจากใช้แรงงานช้างเสรจ็แล้ว
ควาญช้างบางส่วนจะน�าช้างมาพัก
บริเวณบ้านไผ่ขวางนี้	 บริเวณนี้แต่เดิม

หมูบ้่านแย้เป็นชือ่ทีเ่พิง่ตัง้ขึน้ได้ไม่นาน	
เนื่องจากบริเวณน้ีมีแย้ชุกชุม	คนใน
หมูบ้่านจงึสร้างเอกลกัษณ์ของหมูบ้่านขึน้
โดยการสนับสนุนการเลี้ยงแย้ในฐานะ
สตัว์เลีย้ง	มกีารสร้างความเชือ่ว่าแย้เป็น
สัตว์ที่เป็นมงคล	ห้ามรับประทาน	และ
ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุด	 ห้ามให้แย้ตาย	 ถ้า

บ้�นไผ่ขว�ง

หมู่บ้�นแย้

ภำพที่		85		หมู่บ้ำนไผ่ขวำง

ภำพที่		86		เขตอนุรักษ์แย้

ภำพที่		87		แย้

เป็นป่าไผ่	มีวังน�้า	เรียกว่าวังบ่อ	ควาญช้างน�าช้างมากินน�้าในวังบ่อไม่ได้เน่ืองจาก
มีกอไผ่ขวางเอาไว้	ควาญช้างจึงต้องน�าช้างไปกินน�้าที่แม่น�้าฝากกระดานแทน	
จากภมูปิระเทศท่ีมต้ีนไผ่และต้นไผ่กดีขวางทางทีจ่ะประกอบหรอืท�ากจิกรรมของมนษุย์	
จึงท�าให้ชาวบ้านเรียกหมู่บ้านน้ีว่าบ้านไผ่ขวางตามพรรณไม้ที่ปรากฏเป็นส�าคัญ
ในบริเวณนั้น	(ยงค์	ภู่รพ,	สัมภาษณ์,	3	มีนาคม	2558)

หากแย้ตายจะมีสิ่งไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงหรือคนในบ้าน	การเลี้ยงแย้จึงเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนนี้	 และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ชมหมู่บ้านแย้	 การเลี้ยงแย้	 ด้วยเหตุนี้
คนในต�าบลบางส่วนจึงเรียกชื่อหมู่บ้าน
ว่าหมูบ้่านแย้	ตามชือ่สตัว์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของชุมชน
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วัดป่าสักใต้	 แต่เดิมเรียกว่ากรุตาทอน	
เน่ืองจากวดัเป็นโบราณสถานอยูใ่นทีด่นิ
ของนายทอนเหล่ารอด	หมู่	8	ต�าบล
เมืองบางขลัง	 กรุนี้มีลักษณะเป็นเกาะ
อยู่ตรงกลางทุ่งนาของชาวบ้าน	บริเวณ
น้ีพบฐานเจดย์ีขนาดกว้างมาก	ฐานนอก
ของเจดีย์อยู่ในเขตท่ีนาของนายทอน	

วัดป่�สักใต้ (กรุต�ทอน)

ภำพที่	90	วัดป่ำสักใต้	(กรุตำทอน)

ภำพที่		88		กำรให้อำหำรแย้ ภำพที่		89		กำรใกล้ชิดระหว่ำงคนกับแย้

เหล่ารอด	เมื่อขุดลงไปพบพระเคร่ืองจ�านวนมาก	ชาวบ้านจึงเรียกว่า	กรุตาทอน	
ตามชื่อเจ้าของที่ดิน
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.2534	กรมศิลปากรเข้ามาส�ารวจพื้นท่ีและบูรณะวัด	
จงึตัง้ชือ่ใหม่ว่า	วัดป่าสกัใต้	เพราะบรเิวณนีม้ต้ีนสกัขึน้รอบบรเิวณ	กนิพืน้ท่ีประมาณ	
2	ไร่	เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร	จึงตั้งชื่อวัดตามต้นไม้ที่ปรากฏเด่นอยู่ในพื้นที่
	 ปัจจุบันวัดป่าสักใต้เป็นวัดร้างพบเพียงเจดีย์รอบมณฑป	 ก�าแพงแก้วล้อม
รอบมณฑป	เตาสังคโลก	พระเครื่องนางบางขลังปางชินราช	พระนางบางขลัง
ทรงหัวหนีบ	พระนางบางขลังหลังนูน

	 บ้านไผ่ขวางเป็นหมู่บ้านที่แยกออกมาจากหมู่บ้านขอนซุง	 เดิมหมู่บ้านไผ่
ขวางเป็นป่า			เสือ่มโทรม	ทางสหกรณ์นคิมพระร่วงได้จดัให้ชาวบ้านเข้าจบัจองทีด่นิ
ท�ากิน	 ท�าให้ประชาชนเข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรเพิ่มขึ้น	 หมู่บ้านไผ่ขวาง
จึงมบีริเวณกว้าง	ประชากรเพิม่ขึน้	ดงันัน้	ในปี	พ.ศ.	2538	จงึได้แยกหมูบ้่านไผ่ขวาง
ออกมาตั้งเป็นหมู่	8	บ้านไผ่ขวาง	ต�าบลเมืองบางขลัง

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์		หมู่ที่		5		ประมาณ		4.3		กิโลเมตร
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วัดป่าพุทรา	 เดิมเรียกว่ากรุยายหล้า	
เนื่องจากบริเวณวัดนี้อยู ่ในท่ีดินของ
นางหล้า	เปรมใจ	ภายในบริเวณกรุยาย
หล้ามโีบราณสถานส�าคญั	คอื	ฐานเจดย์ี	
แท่นประดษิฐานพระองค์ใหญ่	องค์พระ
ถูกทุบท�าลายจากคนหาของเก่า	 ขุดใต้
ฐานเจดีย์พบหม้อกระดูกจ�านวนมาก	

วัดป่�พุทร� (กรุย�ยหล้�)

ภำพที่			91		วัดป่ำพุทรำ	(กรุยำยหล้ำ)
(มากกว่า	100	ใบ)	นอกจากนี้ยังพบของใช้ของคนโบราณ	เช่น	แหนบโบราณ	ตะบัน
หมาก	ป่ินปักผมท�าจากส�ารดิ	เงนิ	พดด้วง	เงนิเบีย้หอย	กระเบ้ืองเคลอืบลายเส้นเงิน
เส้นทอง	สังคโลกสมัยสุโขทัยเป็นลายไก่และลายปลาตะเพียน	อยู่ตรงต้นข่อย
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเจดีย์
	 สาเหตุที่เรียกว่าป่าพุทรา	เนื่องจากในปี	พ.ศ.2534	กรมศิลปากรได้เข้ามา
บรูณะวดับรเิวณวดันีเ้ตม็ไปด้วยต้นพุทรา	เจ้าหน้าทีก่รมศลิปากรจงึตัง้ชือ่ว่าวดัป่าพทุรา
ตามชื่อต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้น	

	 วัดป่าประดู่	 เดิมเรียกว่ากรุตา
หนิด	 เน่ืองจากบริเวณวัดนี้อยู่ในที่ดิน
ของนายสนิท	ภูร่พ	ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขที	่
166/1	 หมู่	 1	 ต�าบลบ้านใหม่ชัยมงคล	
อ�าเภอทุง่เสลีย่ม	จงัหวดัสโุขทยั	เน่ืองจาก
มีวัดอยู ่ ในบริเวณที่ ดินของตาหลิด	
(นายสนิท)	ชาวบ้านจงึเรยีกชือ่วดันีว่้ากรุ

วัดป่�ประดู่ (กรุต�หนิด)

ภำพที่			92		วัดป่ำประดู่	(กรุตำหนิด)

ตาหนดิ	บรเิวณวดัพบเจดีย์โทนท�าจากศลิาแลง	พระเครือ่งเข่านนู	(เข่าลอย)	เนือ้ดนิ
และเน้ือชนิ	(หลังนูน)	นอกจากนีย้งัพบพมิพ์พระอกีประมาณ	25	พมิพ์	ในกรตุาหนดิ
แห่งนี้
	 สาเหตุที่เรียกว่าวัดป่าประดู่	เนื่องจากในปี	พ.ศ.	2534	กรมศิลปากร
เข้าบรูณะวัดในพ้ืนทีต่�าบลเมอืงบางขลงั	เมือ่มาถงึกรตุาหนดิพบกบัเจดย์ีโทนท�าจาก
ศิลาแลง	ในบริเวณน้ีมีต้นประดู่อยู่จ�านวนมากจนเป็นป่า	เจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากร
จึงตั้งชื่อว่าวัดป่าประดู่	ตามชื่อต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้น
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วัดป่าพุทรา	 เดิมเรียกว่ากรุยายหล้า	
เนื่องจากบริเวณวัดนี้อยู ่ในที่ดินของ
นางหล้า	เปรมใจ	ภายในบริเวณกรุยาย
หล้ามโีบราณสถานส�าคญั	คอื	ฐานเจดย์ี	
แท่นประดิษฐานพระองค์ใหญ่	องค์พระ
ถูกทุบท�าลายจากคนหาของเก่า	 ขุดใต้
ฐานเจดีย์พบหม้อกระดูกจ�านวนมาก	

วัดป่�พุทร� (กรุย�ยหล้�)

ภำพที่			91		วัดป่ำพุทรำ	(กรุยำยหล้ำ)
(มากกว่า	100	ใบ)	นอกจากนี้ยังพบของใช้ของคนโบราณ	เช่น	แหนบโบราณ	ตะบัน
หมาก	ป่ินปักผมท�าจากส�ารดิ	เงนิ	พดด้วง	เงนิเบีย้หอย	กระเบ้ืองเคลือบลายเส้นเงนิ
เส้นทอง	สังคโลกสมัยสุโขทัยเป็นลายไก่และลายปลาตะเพียน	อยู่ตรงต้นข่อย
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเจดีย์
	 สาเหตุที่เรียกว่าป่าพุทรา	เนื่องจากในปี	พ.ศ.2534	กรมศิลปากรได้เข้ามา
บรูณะวดับรเิวณวดันีเ้ตม็ไปด้วยต้นพุทรา	เจ้าหน้าทีก่รมศลิปากรจงึตัง้ชือ่ว่าวดัป่าพทุรา
ตามชื่อต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้น	

	 วัดป่าประดู่	 เดิมเรียกว่ากรุตา
หนิด	 เนื่องจากบริเวณวัดนี้อยู่ในที่ดิน
ของนายสนทิ	ภูร่พ	ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขที	่
166/1	 หมู่	 1	 ต�าบลบ้านใหม่ชัยมงคล	
อ�าเภอทุ่งเสลีย่ม	จงัหวดัสโุขทัย	เน่ืองจาก
มีวัดอยู ่ ในบริ เวณท่ีดินของตาหลิด	
(นายสนทิ)	ชาวบ้านจงึเรยีกชือ่วดันีว่้ากรุ

วัดป่�ประดู่ (กรุต�หนิด)

ภำพที่			92		วัดป่ำประดู่	(กรุตำหนิด)

ตาหนดิ	บรเิวณวดัพบเจดีย์โทนท�าจากศลิาแลง	พระเครือ่งเข่านนู	(เข่าลอย)	เนือ้ดิน
และเนือ้ชนิ	(หลงันูน)	นอกจากนีย้งัพบพมิพ์พระอกีประมาณ	25	พิมพ์	ในกรุตาหนดิ
แห่งนี้
	 สาเหตุที่เรียกว่าวัดป่าประดู่	เนื่องจากในปี	พ.ศ.	2534	กรมศิลปากร
เข้าบูรณะวดัในพืน้ทีต่�าบลเมอืงบางขลงั	เมือ่มาถงึกรตุาหนดิพบกบัเจดย์ีโทนท�าจาก
ศิลาแลง	ในบริเวณนี้มีต้นประดู่อยู่จ�านวนมากจนเป็นป่า	เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
จึงตั้งชื่อว่าวัดป่าประดู่	ตามชื่อต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้น
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ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์		หมู่ที่		5		ประมาณ		1.4		กิโลเมตร

หมู่ที่ 9 บ้�นขอนซุง
	 ในอดีตประชาชนที่อาศัยท�ามาหากินในถิ่นนี้	 ล้วนแล้วแต่ท�าอาชีพ
เกษตรกร	ท�าไร่	ท�านา	เมื่อมีบริษัทสัมปทานไม้มาเปิดด�าเนินการ	ชาวบ้านในพื้นที่
ได้รบัจ้างน�าท่อนซุงมารวมในปางไม้บรษัิท	ฤดูฝนช่วงน�า้หลากก็รบัจ้างน�าซงุล่องแพ	
คือน�าท่อนซุงมาผูกเป็นแพแล้วน�าแพล่องไปตามน�้าฝากระดานลงสู ่แม่น�้ายม
แล้วรวมเป็นแพใหญ่ล่องไปตามน�้ายม	 สู่จุดหมายปลายทางท่ีปากน�้าโพ	 จังหวัด
นครสวรรค์	 ส�าหรับท่อนซุงท่อนแล้วท่อนเล่าจากในอาณาเขตบริเวณบ้านขอนซุง
หรือต�าบลเมืองบางขลังในอดีตที่มารวมไว้ที่บ้านขอนซุง	 ก็ถูกส่งไปจนหมดสิ้นคง
เหลือไว้เพียงแต่พื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมท�าให้ชาวบ้านบุกรุกกลายเป็นที่ท�ากินบน
พืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม	ด้วยเพราะเหตุน้ีเองพ้ืนทีแ่ห่งน้ีจึงเรียกว่า	“บ้านขอนซงุ”	ในปี	พ.ศ.	2543	
เมื่อมีการแยกหมู่บ้านขอนซุง	หมู่	9	ออกจากละหมู่	4	นั้นนายสมชาติ	จันทร์สิงห์	
ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก	

	 สาเหตทุีช่ือ่บ้านขอนซงุ	เน่ืองจากในอดตีประชาชนในพ้ืนทีน่ีป้ระกอบอาชพี
เกษตรกรรม	แต่เม่ือบรษิทัมิดเซลล์หลุยส์เข้ามาต้ังส�านกังานท�าสมัปทานไม้ท่ีบ้านขอนซงุ
ชาวบ้านในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กล้เคยีง	จงึเข้ารบัจ้างรวมซุง	(น�าท่อนไม้ซุงมาเรยีงในปางไม้)	
พอฤดูฝนก็รับจ้างน�าซุงล่องแพไปตามล�าน�้า	ฝากระดานลงที่แม่น�้ายม	และล่องไปสู่
ปลายทางที่จังหวัดนครสวรรค์	 พื้นท่ีบ้านขอนซุงจึงเป็นท่ีรวมซุงและมีซุงจ�านวน
มหาศาลในปางไม้	ด้วยเหตุนี้	ชาวบ้านจึงเรียกว่า	บ้านขอนซุง
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บ้านร้างวังหมันเรียกมาจากบริเวณนี้
เป็นหมูบ้่านร้าง	เพราะผูค้นอพยพไปท�า
มาหากินที่บ้าน	 ปากคลองช้างกันหมด	
สนันษิฐานว่าเกดิจากไข้ป่าและโรคระบาด
ท�าให้คนต้องย้ายพื้นที่ท�ากิน	อีกทั้ง
บริเวณชุมชนนี้ไม่มีแหล่งน�้า	ชาวบ้าน
จงึขาดแคลนน�า้	เวลาจะใช้น�า้ต้องไปตกัน�า้

จากการบอกเล่าบริเวณชุมชนบ้านร้างวังหมัน
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของปู่ก๊อก	 หลังจากท่ี
ชาวบ้านอพยพไปอยูบ้่านปากคลองช้าง	ปูก๊่อกกต็าม
ไปด้วยและเสยีชีวติทีบ้่านคลองแห้ง	ชาวบ้านเชือ่ว่า	
ปู่ก๊อกเป็นวิญญาณผู้มีอิทธิฤทธิ์ท่ีช่วยเหลือในเร่ือง
ของหาย	เป็นทีเ่คารพศรทัธาของคนต�าบลเมอืงบางขลงั
เป็นอย่างมาก	 เชื่อกันว่าถ้าของหายให้นึกถึงปู่ก๊อก	
ให้บนบานปูก๊่อก	โดยมีสนิบน	เช่น	ไข่ต้ม	เหล้า	บหุรี่	
หลังจากนั้นไม่นานจะหาสิ่งนั้นได้กลับคืนมาอย่าง
น่าอัศจรรย์	

บ้�นร้�งวังหมัน

ภ�พว�ดรูปเหมือนปู่ก๊อก

ภำพที่		93			บ้ำนร้ำงวังหมัน

ภำพที	่	94		
ภำพวำดรปูเหมอืนปูก๊่อกด้ำนหน้ำ

จากบุ๋งอีหิงมาใช้	ซึ่งอยู ่ไกลพอสมควร	จึงท�าให้คนอพยพไปอยู่ในพื้นที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มากกว่า

	 ชื่อบ้านร้างน่าจะมาจากคนทิ้งบ้านเรือนและอพยพออกจากพื้นที่ไปหมด	
วังหมัน	คือ	พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน�้าให้ใช้อุปโภคบริโภค	(วัง	หมายถึง	แหล่งน�้า,	หมัน	
หมายถึง	ไม่มี,	ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์)
	 บริเวณบ้านร้างวังหมันพบเตาเผาสังคโลกโบราณ	มีต้นโพธิ์ใหญ่และ
ต้นมะพลบัอยูคู่ก่นัแต่ปัจจุบนัต้นมะพลบัถูกพายุโค่นไปแล้วเหลือเพยีงต้นโพธิเ์ท่าน้ัน	
ปัจจุบันพื้นที่บ้านร้างวังหมันอยู่ในเขตที่ดินของ	อาจารย์สมศักดิ์	จันทร์สิง

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์		หมู่ที่		5		ประมาณ		4.3		กิโลเมตร
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บ้านร้างวังหมันเรียกมาจากบริเวณนี้
เป็นหมูบ้่านร้าง	เพราะผูค้นอพยพไปท�า
มาหากินที่บ้าน	 ปากคลองช้างกันหมด	
สนันษิฐานว่าเกดิจากไข้ป่าและโรคระบาด
ท�าให้คนต้องย้ายพื้นที่ท�ากิน	อีกทั้ง
บริเวณชุมชนน้ีไม่มีแหล่งน�้า	ชาวบ้าน
จงึขาดแคลนน�า้	เวลาจะใช้น�า้ต้องไปตกัน�า้

จากการบอกเล่าบริเวณชุมชนบ้านร้างวังหมัน
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของปู่ก๊อก	 หลังจากที่
ชาวบ้านอพยพไปอยูบ้่านปากคลองช้าง	ปูก๊่อกกต็าม
ไปด้วยและเสยีชีวติทีบ้่านคลองแห้ง	ชาวบ้านเชือ่ว่า	
ปู่ก๊อกเป็นวิญญาณผู้มีอิทธิฤทธิ์ที่ช่วยเหลือในเร่ือง
ของหาย	เป็นทีเ่คารพศรทัธาของคนต�าบลเมอืงบางขลงั
เป็นอย่างมาก	 เชื่อกันว่าถ้าของหายให้นึกถึงปู่ก๊อก	
ให้บนบานปูก๊่อก	โดยมสีนิบน	เช่น	ไข่ต้ม	เหล้า	บหุรี่	
หลังจากนั้นไม่นานจะหาสิ่งนั้นได้กลับคืนมาอย่าง
น่าอัศจรรย์	

บ้�นร้�งวังหมัน

ภ�พว�ดรูปเหมือนปู่ก๊อก

ภำพที่		93			บ้ำนร้ำงวังหมัน

ภำพที	่	94		
ภำพวำดรปูเหมอืนปูก๊่อกด้ำนหน้ำ

จากบุ๋งอีหิงมาใช้	ซึ่งอยู ่ไกลพอสมควร	จึงท�าให้คนอพยพไปอยู่ในพื้นที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มากกว่า

	 ชื่อบ้านร้างน่าจะมาจากคนทิ้งบ้านเรือนและอพยพออกจากพื้นที่ไปหมด	
วังหมัน	คือ	พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน�้าให้ใช้อุปโภคบริโภค	(วัง	หมายถึง	แหล่งน�้า,	หมัน	
หมายถึง	ไม่มี,	ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์)
	 บริเวณบ้านร้างวังหมันพบเตาเผาสังคโลกโบราณ	มีต้นโพธิ์ใหญ่และ
ต้นมะพลบัอยูคู่ก่นัแต่ปัจจบัุนต้นมะพลบัถูกพายุโค่นไปแล้วเหลือเพียงต้นโพธิเ์ท่าน้ัน	
ปัจจุบันพื้นที่บ้านร้างวังหมันอยู่ในเขตที่ดินของ	อาจารย์สมศักดิ์	จันทร์สิง

ระยะท�ง
	 -	ระยะทางห่างจากวัดโบสถ์		หมู่ที่		5		ประมาณ		4.3		กิโลเมตร
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นายองค์	เกดิทอง	เป็นเจ้าของภาพ	เหตกุารณ์ในวนันัน้
นายองค์	เกิดทอง	ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ	ผู ้วิจัย
จงึได้ขออนญุาตชมภาพแบบใกล้	ๆ 	นายองค์จงึต้อง
หยบิภาพลงมาจากทีแ่ขวนไว้ทีข้่างฝาบ้าน	แต่ในขณะ
น�าภาพลงมาส่วนของภาพด้านหน้าหันเข้าหาช่อง
หน้าต่างแสงอาทติย์ช่วงบ่ายคล้อยส่องกระทบภาพ
ดังกล่าว	 ท�าให้ผู้ที่นั่งอยู่ในที่นั้นประมาณ	 6-7	 คน	
กลบัมองเหน็ภาพทีป่รากฎด้านหลงัเหมอืนเป็นชาย
แก่ผูม้วีชิาอาคมแก่กล้า	แต่พอภาพมาดดู้านหน้าจะ
มีลักษณะเหมือนชายแก่ทั่วไปท่าทางใจดี	 จึงได้ขอ
อนุญาตถ่ายภาพและเป็นทีม่าของการสร้างศาลทีว่ดั
คลองแห้งในคราวต่อไป	

ภำพที่		95		
ภำพวำดรปูเหมอืนปูก๊่อกด้ำนหลัง

		 วิธีแก้บนคือ	ให้แก้บนในที่โล่งแจ้ง	จุดธูป	1	ดอก	และอธิษฐานบอกล่าว
ปู่ก๊อกว่า	 ได้ของคืนแล้ว	และน�าสินบนมาแก้บนตามกล่าวบนไว้และขอให้ขาดจาก
สินบนทั้งปวง	เป็นอันเสร็จพิธี

เรื่องเล่าปู่ก๊อกอีกหนึ่งตามค�าบอกเล่าของนายองค์	เกิดทอง	เกิดเมื่อ	พ.ศ.	2482	
อายุ	 78	 ปี	 บ้านเลขท่ี	 198	 หมู่ที่	 7	 บ้านนากลาง	 	 ต�าบลเมืองบางขลัง	 อ�าเภอ
สวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	เล่าว่า	ประวัติของปู่ก๊อกเคยอาศัยอยู่ที่วัดคลองแห้ง
ซ่ึงพอนายองค์อาย	ุ20	ปี	จงึบวชพระแล้วอยูว่ดัคลองแห้ง	จึงได้โอกาส	ศกึษาค้นคว้าว่า
ปู่ก๊อกมีจริงหรือไม่	 บังเอิญไปพบรูปและประวัติอยู่ในตู้พระคัมภีร์ท่ีวัดคลองแห้ง	
(ปัจจุบันสูญหาย)	แต่ตนเองไม่ได้เก็บรักษาไว้	แต่ยังพอจ�ารูปได้	จึงมาเล่าให้ช่าง
วาดภาพให้	(ภาพนีอ้ยูท่ีบ้่านของนายองค์	เกดิทองยงัไม่อนญุาตให้ถ่ายภาพด้านหน้า)	
ย้อนไปนายองค์ตอนเด็กอาศัยอยู่บ้านคลองแห้งเช่นกัน	 วันหนึ่งหมู่บ้านคลองแห้ง
จัดงานเล้ียงฉลองทหารทีร่บชนะกบฏเงีย้ว	ในงานมพีธีิกรรม	จดัเครือ่ง	เซ่นไหว้และ
ทรงเจ้าโดยนางอบ	คงนาน	เป็นร่างทรง	ตนเองเป็นคนสนใจจึงเข้าไปนั่งฟัง	ร่างทรง
จะเชิญเจ้าทีละองค์ลงมาถามไถ่และโต้ตอบกันไปมาว่าเป็นใครมาจากไหน	และ
มีอยู่องค์หนึ่งจะกล่าวว่าตนเองเป็นใคร	กว่าจะออกเสียงได้ว่าชื่อ	“ก๊อก	ๆ	ๆ”		เขา
จึงเรยีกว่า	ปูก๊่อกมาจากการพดูตดิอ่าง	ซึง่ปูก๊่อกตอนมีชวีติอยูเ่ป็นผูม้วิีชาอาคมแก่กล้า	
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ศาลปูก๊่อก	ตัง้อยูใ่นบรเิวณวัดคลองแห้ง	ศาลนีส้ร้างขึน้
จากความเชือ่และความศรทัธาของชาวบ้านในต�าบล
เมืองบางขลัง	ที่รู้จักชื่อเสียงของปู่ก๊อกเรื่องพื้นบ้าน
บอกเล่าต่อ	ๆ 	กนัมาด้วยปากเปล่า	(มขุปาฐะ)	ซ่ึงคดิว่า
เรื่องนี้เกิดข้ึนที่วัดคลองแห้ง	นายองค์	เกิดทอง	
จึงคิดว่าปู่ก๊อกควรจะกลับมาอยู ่ท่ีวัดคลองแห้ง
เช่นเดิม	 จึงจัดสร้างองค์ปู่ก๊อก	 โดยช่างปั้นชื่อนาย
ราชวัติ	ใจรัก	ปั้นรูปภาพเหมือนท่านั่งชันเข่า	และ
ท�าพธิเีบกิเนตร	โดยพระพสษิฐ์	สนัตจติโต	เจ้าอาวาส
วดัคลองแห้ง	ต�าบลเมอืงบางขลงั	อ�าเภอสวรรคโลก	
จังหวัดสุโขทัย	(นายคมกริช	สามัตถิยะ	ผู้จัดสร้าง,

ภำพที่	96	ศำลปู่ก๊อก

นางบังอร	ถึงอัมพรและนางศรีสุดา	จันทร์อินทร์	เป็นผู้ริเริ่มสร้าง)	จากการประเมิน
ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน	คืนข้อมูลให้กับชุมชนทบทวนและตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว	ท�าให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
	 1.	ข้อมูลด้านหมู่บ้านในต�าบลเมืองบางขลัง	มีทั้งหมด	9	หมู่บ้าน
	 2.	ข้อมูลด้านอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติดี	อร่อย	และน�าไปสู่การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวได้	ดังนี้	ด้านอาหาร	เช่น	แกงบอน	แกงขี้เหล็ก	แกงหยวก		ด้านขนม	
เช่น	ขนมถ้วย	ขนมปง		แกงไข่น�า้	ผลไม้	เช่น	พทุราพืน้บ้าน	แก้วมงักร	กล้วยไข่	มะยงชิด	
	 3.	ข้อมลูด้านศลิปหตัถกรรม		มกีารจกัสาน	เช่น	ตะกร้าเชอืกฟาง		ไม้กวาด	
(หมู่	1	บ้านคลองแห้ง)		และตะกร้าจักสาน		และมีศิลปินวาดรูป	นายอุเทน		ล�าไย	
(หมู่	7	บ้านนากลาง)	
	 4.	ข ้อมูลด้านแหล่งเรียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง	ของเกษตรกรหมู ่	5	
บ้านวัดโบสถ์	คือนายจ�าเนียร	ไขแจ้ง	ความรู้ด้านการท�าเศรษฐกิจพอเพียง	ในเนื้อที่	
1	 ไร่	 1	 แสน	 และนายประสิทธิ์	 	 	 ฟุ้งเฟือง	 เรื่องแนวคิดและการปรับใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง		เกษตรกรหมู่	7	บ้านนากลาง	คือ	นางเสวย	ภู่เอี่ยม	ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีงด้านการเพาะเหด็	เรยีนรูเ้รือ่งการเลีย้งแย้	นางดาวเรอืง	ไขแจ้ง	หมูท่ี่	8	
	 5.	ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติ	ป่าสงวนแห่งชาติดงข่า	
มีทั้งหมด	2,500	ไร่	(หมู่ที่	6)	ป่าสงวนแห่งชาติเขาวงเดื่อ	2,500	ไร่	(หมู่ที่	5)	
มีเส้นทางท่องเที่ยว	8	จุด	มีแหล่งเที่ยวแห่งใหม่สะพานไม้ไผ่	หมู่ที่	4	
	 6.		ด้านนาฏศิลป		มีระบ�าเทววารีศรีเมืองบางขลัง
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ศาลปูก๊่อก	ตัง้อยูใ่นบรเิวณวัดคลองแห้ง	ศาลนีส้ร้างขึน้
จากความเชือ่และความศรัทธาของชาวบ้านในต�าบล
เมืองบางขลัง	ที่รู้จักชื่อเสียงของปู่ก๊อกเรื่องพื้นบ้าน
บอกเล่าต่อ	ๆ 	กนัมาด้วยปากเปล่า	(มขุปาฐะ)	ซึง่คดิว่า
เรื่องนี้เกิดข้ึนที่วัดคลองแห้ง	นายองค์	เกิดทอง	
จึงคิดว่าปู่ก๊อกควรจะกลับมาอยู ่ที่วัดคลองแห้ง
เช่นเดิม	 จึงจัดสร้างองค์ปู่ก๊อก	 โดยช่างปั้นชื่อนาย
ราชวัติ	ใจรัก	ปั้นรูปภาพเหมือนท่าน่ังชันเข่า	และ
ท�าพิธเีบกิเนตร	โดยพระพสษิฐ์	สนัตจติโต	เจ้าอาวาส
วดัคลองแห้ง	ต�าบลเมอืงบางขลงั	อ�าเภอสวรรคโลก	
จังหวัดสุโขทัย	(นายคมกริช	สามัตถิยะ	ผู้จัดสร้าง,

ภำพที่	96	ศำลปู่ก๊อก

นางบังอร	ถึงอัมพรและนางศรีสุดา	จันทร์อินทร์	เป็นผู้ริเริ่มสร้าง)	จากการประเมิน
ศักยภาพการท่องเท่ียวชุมชน	คืนข้อมูลให้กับชุมชนทบทวนและตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว	ท�าให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
	 1.	ข้อมูลด้านหมู่บ้านในต�าบลเมืองบางขลัง	มีทั้งหมด	9	หมู่บ้าน
	 2.	ข้อมูลด้านอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติดี	อร่อย	และน�าไปสู่การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวได้	ดังนี้	ด้านอาหาร	เช่น	แกงบอน	แกงขี้เหล็ก	แกงหยวก		ด้านขนม	
เช่น	ขนมถ้วย	ขนมปง		แกงไข่น�า้	ผลไม้	เช่น	พทุราพืน้บ้าน	แก้วมงักร	กล้วยไข่	มะยงชดิ	
	 3.	ข้อมลูด้านศลิปหตัถกรรม		มกีารจกัสาน	เช่น	ตะกร้าเชอืกฟาง		ไม้กวาด	
(หมู่	1	บ้านคลองแห้ง)		และตะกร้าจักสาน		และมีศิลปินวาดรูป	นายอุเทน		ล�าไย	
(หมู่	7	บ้านนากลาง)	
	 4.	ข ้อมูลด้านแหล่งเรียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง	ของเกษตรกรหมู ่	5	
บ้านวัดโบสถ์	คือนายจ�าเนียร	ไขแจ้ง	ความรู้ด้านการท�าเศรษฐกิจพอเพียง	ในเนื้อที่	
1	 ไร่	 1	 แสน	 และนายประสิทธิ์	 	 	 ฟุ้งเฟือง	 เรื่องแนวคิดและการปรับใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง		เกษตรกรหมู่	7	บ้านนากลาง	คือ	นางเสวย	ภู่เอี่ยม	ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีงด้านการเพาะเหด็	เรยีนรูเ้รือ่งการเล้ียงแย้	นางดาวเรอืง	ไขแจ้ง	หมูท่ี	่8	
	 5.	ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติ	ป่าสงวนแห่งชาติดงข่า	
มีทั้งหมด	2,500	ไร่	(หมู่ที่	6)	ป่าสงวนแห่งชาติเขาวงเด่ือ	2,500	ไร่	(หมู่ที่	5)	
มีเส้นทางท่องเที่ยว	8	จุด	มีแหล่งเที่ยวแห่งใหม่สะพานไม้ไผ่	หมู่ที่	4	
	 6.		ด้านนาฏศิลป		มีระบ�าเทววารีศรีเมืองบางขลัง
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	 ชุมชนต�าบลเมืองบางขลัง	 อ�าเภอสวรรคโลก	 จังหวัดสุโขทัย	 มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว	เชิงวัฒนธรรม	และเชิงธรรมชาติ	แต่ด้านการบริหารและจัดการ
การท่องเที่ยวอยู่ในระดับศักยภาพน้อย	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการ
การท่องเท่ียวและสิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอแก่นักท่องเท่ียว	 เพื่อให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน	 จึงท�าให้สนใจศึกษา	
“แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย”	มีวัตถุประสงค์	คือ	
1.	เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
โดยชมุชน	2.	เพือ่ศกึษาแนวทางการจัดการการท่องเทีย่วโดยชมุชน	3.	เสนอแนวทาง
การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน		และคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(	Purposive	sampling	)	จ�านวน	109	ราย	มีการท�าเวที
ชุมชน	คืนข้อมูล	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	และประเมินศักยภาพชุมชน	
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์กลยุทธ์	 สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก	SWOT	ANALYSIS,	PESTE	Analysis,	TOWS	หรือ	SWOT	Matrix	,	
สร้างคุณค่าเพิ่มแตกต่างจากคู่แข่ง	โดยใช้	“กลยุทธ์น่านน�้าสีคราม”	(Blue	Ocean	
Strategy)	และ“กลยทุธ์น่านน�า้สขีาว”	(White	Ocean	Strategy)	โดยก�าหนดทิศทาง
การท่องเทีย่วชมุชนว่าในอนาคตเราต้องการให้เป็นอย่างไร	และท�าอย่างไรเราจงึจะไป
ถึงจุดน้ันได้	ชุมชุนมีวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด		
ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	และมีมติจัดอันดับจาก	1-3	จ�านวน	3	ล�าดับ	
3	ยทุธศาสตร์	3	กลยทุธ์	3	โครงการ	ไปสูป่ฏบิตักิารของชุมชน	และก�าหนดผูร้บัผดิชอบ
โครงการ	ต่อไป	

	 ผลการวจิยัพบว่าชมุชนมีส่วนร่วมในการชมุชนร่วมคดิ	อธปิราย	ร่วมหาแนวทาง
ร่วมตัดสินใจ	ร่วมปฎิบัติ	และร่วมประเมินผล	โดยมีเป้าประสงค์ให้ชุมชนมีรายได	้
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บทสรุป
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การท่องเที่ยว	กลยุทธ์ที่	3	มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว	ไว้บริการ	โดยค�านึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว		โครงการที่	1	จัดท�าป้าย	ประชาสัมพันธ์สถานที่	
ท่องเทีย่ว	เป็นล�าดบัแรก	ยทุธศาสตร์ที	่4	การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม	และบรูณาการ
ภาครัฐ	ภาคเอกชนและชุมชนในการบริหารการจัดการการท่องเท่ียว	กลยุทธ์ท่ี	3	
พฒันาการท�างานร่วมกนัระหว่างภาครฐั	เอกชน	และท้องถิน่ให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ท่ี
และความต้องการของชมุชน	โครงการที	่1	จดัตัง้คณะท�างานการท่องเทีย่วประจ�าชุมชน
ประกอบด้วยการจัดตั้งคณะท�างานการท่องเที่ยวประจ�าชุมชน		การส่งเสริมและ
จดัตัง้กลุม่ท่ีพกัโฮมสเตย์	การจัดต้ังศูนย์ความช่วยเหลอืในชมุชนและรบันกัท่องเทีย่ว	
ล�าดับรองลงมา	ส่วนล�าดับที่		3	ที่ชุมชนเลือกในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน	คือ	
ยุทธศาสตร์ที่	2	การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว	สินค้า	และบริการด้านการท่อง
เท่ียว	กลยทุธ์ท่ี	2	พัฒนาการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	และการท่องเทีย่วเชิงสิง่แวดล้อม	
โครงการที่	1	 	 	 	 	วิ่งมินิฮาฟสู่อดีตรุ่งเรือง	 เมืองบางขลัง	 	 โดยแผนปฏิบัติการของ
ชมุชนน�าไปสูก่ารปฏิบัติได้ต้องได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	
ในการสนับสนุนงบประมาณ	และเป็นทีป่รกึษาในด้านการใช้ความรูด้้านการจดัการ
การท่องเที่ยว

แผนผังที่ 3
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แผนผังที่ 4

แผนผังที่ 5
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	 1.	ทางรถยนต์จากสวรรคโลก	โดยรถโดยสารไม่ประจ�าทางระยะทาง
20	กิโลเมตร
	 2.	ทางรถไฟ	จากสถานรีถไฟสวรรคโลก	โดยรถโดยสารไม่ประจ�าทางระยะ
ทาง	20	กิโลเมตร
	 3.	ทางอากาศ	จากท่าอากาศยานสโุขทยั	(บางกอกแอร์เวย์)	โดยรถโดยสาร
ไม่ประจ�าทางระยะทาง	15	กิโลเมตร
	 4.	รถยนต์ส่วนบุคคล	จากจังหวัดสุโขทัย	39	กิโลเมตร
	 5.	รถยนต์ส่วนบุคคล	จากภาคกลางกรุงเทพมหานคร	471	กิโลเมตร
	 6.	รถยนต์ส่วนบุคคล	จากภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่	259	กิโลเมตร
	 7.	รถยนต์ส่วนบุคคล	จากภาคอีสานนครราชสีมา	474	กิโลเมตร
	 8.	รถยนต์ส่วนบุคคล	จากภาคใต้นครสีธรรมราช	1,239	กิโลเมตร

1.	รีสอร์ท	เมซง	เดอ	สุโขทัย	ติดต่อ	นำงกรองแก้ว	บัวเพ็ง	
เลขที่	99/2	หมู่ที่	1	ต�าบลเมืองบางขลัง	อ�าเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	64110		
โทรศัพท์		:	085-117-9506
2.	บ้ำนแจ่มจ้ำโฮมสเตย์	ติดต่อ	นำงสำวอรณี	พูลเลิศ	
เลขที่		182	หมู่ที่		1		ต�าบลเมืองบางขลัง		อ�าเภอสวรรคโลก		จังหวัดสุโขทัย		64110		
โทรศัพท์		:	0813773132,081-355-7327
3.	บ้านครูบัวโฮมสเตย์	ติดต่อนางหทัยวรรณ		โสรัจประสพสันติ	เลขที่		70/1		หมู่
ที่		4		ต�าบลเมืองบางขลัง		อ�าเภอสวรรคโลก		จังหวัดสุโขทัย		64110			โทรศัพท์		:		
094-601-4015

ก�รเดินท�งม�ท่องเที่ยวตำ�บลเมืองบ�งขลัง 

สถ�นที่พัก

4.	ป้ำนำมโฮมสเตย์		ติดต่อ	นำงประนำม		บุตรหล่อ		
เลขที่	 	 54/3	 	หมู่ที่	 	 4	 	ต�าบลเมืองบางขลัง	 	อ�าเภอสวรรคโลก	 	จังหวัดสุโขทัย			
64110		โทรศัพท์		:	097-970-3641	
5.	ซันนี่โฮมสเตย์	ติดต่อ	นำงสำวนิศำชล	ค�ำบุตร		
เลขที่	 105/6	 	หมู่ที่	 	 5	 	ต�าบลเมืองบางขลัง	 	อ�าเภอสวรรคโลก	 	จังหวัดสุโขทัย		
64110		โทรศัพท์		:	081-038-5088	
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อำาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  095-923-2699

2. พระครูวิทิตขันติธรรม เจ้าอาวาสวัดไทรงาม  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 089-859-8201

3. พระอธิการสุชิน  ทนตจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีคงคาราม (วัดน้ำาด้วน)  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 065-440-8732

4. พระมหาสุนทร สุนทราจาโร เจ้าอาวาสวัดเกาะหินตั้ง  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 099-546-9678 

5. พระใบฎีกาวัลลภ โชติโก  อายุ 30 ปี เจ้าอาวาสวัดขอนซุง  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 099-481-9171 

6. พระอธิการเสวก ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดปากคลองช้าง  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 097-984-8313  

7. พระพสิษฐ์ สันตจิตโต เจ้าอาวาสวัดคลองแห้ง  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 099-128-8777

8. นายธีรศักดิ์  ธนูศิลป์  ที่อยู่สำานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย  อำาเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  
รหัสไปรษณีย์64000  เบอร์โทรศัพท์  089-676-2536

9. นางปุณรภัส  มีสมสาร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล บ้านขอนซุง  
ตำาบลเมืองบางขลัง อำาเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64110 
เบอร์โทรศัพท์  086-202-9939

10. นางสาวภัทรวดี  แก้วเมือง  สำานักงานเทศบาลตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 64110 เบอร์โทรศัพท์ 064-6522-423

11. นางสาวสุนิสา ชื่นชอบ สำานักงานเทศบาลตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 64110  เบอร์โทรศัพท์ 081-655-5248  

12. นางวีรญา ดาสาลี  สำานักงานเทศบาลตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 64110   เบอร์โทรศัพท์  089-859-3688

ภ�คผนวก
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1. พระครูพิพัฒน์สุตากร เจ้าคณะตำาบลและเจ้าอาวาสวัดโบสถ์  ตำาบลเมืองบางขลัง
อำาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  095-923-2699

2. พระครูวิทิตขันติธรรม เจ้าอาวาสวัดไทรงาม  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 089-859-8201

3. พระอธิการสุชิน  ทนตจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีคงคาราม (วัดน้ำาด้วน)  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 065-440-8732

4. พระมหาสุนทร สุนทราจาโร เจ้าอาวาสวัดเกาะหินตั้ง  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 099-546-9678 

5. พระใบฎีกาวัลลภ โชติโก  อายุ 30 ปี เจ้าอาวาสวัดขอนซุง  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 099-481-9171 

6. พระอธิการเสวก ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดปากคลองช้าง  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 097-984-8313  

7. พระพสิษฐ์ สันตจิตโต เจ้าอาวาสวัดคลองแห้ง  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 099-128-8777

8. นายธีรศักดิ์  ธนูศิลป์  ที่อยู่สำานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย  อำาเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  
รหัสไปรษณีย์64000  เบอร์โทรศัพท์  089-676-2536

9. นางปุณรภัส  มีสมสาร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล บ้านขอนซุง  
ตำาบลเมืองบางขลัง อำาเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64110 
เบอร์โทรศัพท์  086-202-9939

10. นางสาวภัทรวดี  แก้วเมือง  สำานักงานเทศบาลตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 64110 เบอร์โทรศัพท์ 064-6522-423

11. นางสาวสุนิสา ชื่นชอบ สำานักงานเทศบาลตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 64110  เบอร์โทรศัพท์ 081-655-5248  

12. นางวีรญา ดาสาลี  สำานักงานเทศบาลตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 64110   เบอร์โทรศัพท์  089-859-3688
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13. ร้อยตำารวจตรีคณิตพัฒน์ รัตนะมานะ  รอง สว(ป).สถานีตำารวจภูธรเมืองบางขลัง 
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64110  เบอร์โทรศัพท์ 055-942-656

14. นางสาวคัทรียา กันทะชมพู สำานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย อำาเภอเมืองสุโขทัย  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64000  เบอร์โทรศัพท์  055-610502, 055-610222

15. นางสาวอรณี พูลเลิศ ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ บ้านเลขที่ 182  หมู่ที่  1 ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 64110  เบอร์โทรศัพท์ 08-1377-3132

16. นายพลอย ขุมเพ็ชร รักษาการผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านขอนซุง  ตำาบลเมืองบางขลัง   
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 64110   เบอร์โทรศัพท์ 093-037-0163

17. นางขวัญณภัทร ถึงอัมพร โรงเรียนบ้านคลองแห้ง   ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 64110   เบอร์โทรศัพท์ 084-951-2448

18. นายอานุมาศ  อ่อนเหลือ กรรมการชมรมการท่องเที่ยวเมืองบางขลัง  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 64110   เบอร์โทรศัพท์ –

19. นางสุภาภรณ์  จิตต์สว่าง บ้านเลขที่  10/1 หมู่ 1 ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 64110   เบอร์โทรศัพท์  093-236-3743

20. นางกาญจนา  ประดิษฐ์ บ้านเลขที่  140  หมู่ที่  1  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 064-356-4955

21. นายนง  ผะอบนาค บ้านเลขที่  146/1  หมู่ที่  1  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 080-848-8198

22. นางสาวเสมอ  ทุเรียน บ้านเลขที่ 5  หมู่ที่  1  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  089-705-6727

23. นางสาวกนกพร ทับแก้ว บ้านเลขที่  144  หมู่ที่  1   ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 065-025-8416

24. นางบุณยานุช พุ่มชะบา บ้านเลขที่  141  หมู่ที่  1  ตำาบลเมืองบางขลัง   อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  081-040-6099

25. นางทองอยู่ จันทร์สิงห์ บ้านเลขที่  165  หมู่ที่  1  ตำาบลเมืองบางขลัง   อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  085-602-5569

26.  นางสนอง คำาดีวงษ์ บ้านเลขที่  140  หมู่ที่  1  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  086-207-6501
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27. นางอาภาภรณ์ อิงปรางค์ บ้านเลขที่  178  หมู่ที่  1  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก   
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  084-811-5391

28. นายสัมฤทธิ์  คำาดีวงษ์ บ้านเลขที่  140  หมู่ที่  1 ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์ 094-602-7166

29. นางบังอร  สุขแจ่ม บ้านเลขที่  94/3  หมู่ที่  1  ตำาบลเมืองบางขลัง   อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-199-2623

30. นายเฉลย  ขุมเพ็ชร บ้านเลขที่  94/3  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง   อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  088-589-0509

31. นายฉลอย  ขุมเพ็ชร บ้านเลขที่  11/1  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 087-975-3975

32. นายสมบูรณ์  อธินา บ้านเลขที่  17  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 084-381-3542

33. นายเสน่ห์  หอมเย็น บ้านเลขที่  16  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-848-3462

34. นายสิทธิชัย อธินา บ้านเลขที่  17  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 082-770-3769

35. นางสาวจำาเรียง  คำาทอง บ้านเลขที่  186  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 087-204-1301

36. นางสาวชมพูนุท  สุวรรณโฉม  บ้านเลขที่  15  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 094-740-8384

37. นางจีรนันท์  ขุมเพ็ชร  บ้านเลขที่  13/2  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 082-399-4345

38. นางประทุม  จันทร์นุช  บ้านเลขที่  6/1  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 086-119-4312

39. นายนเรศ  รอดภู บ้านเลขที่  30  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 093-210-5569

40. นางสาวบุญยวีร์  จงอยู่เย็น บ้านเลขที่  9/9  หมู่ที่  3  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  094-629-6122
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27. นางอาภาภรณ์ อิงปรางค์ บ้านเลขที่  178  หมู่ที่  1  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก   
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  084-811-5391

28. นายสัมฤทธิ์  คำาดีวงษ์ บ้านเลขที่  140  หมู่ที่  1 ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์ 094-602-7166

29. นางบังอร  สุขแจ่ม บ้านเลขที่  94/3  หมู่ที่  1  ตำาบลเมืองบางขลัง   อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-199-2623

30. นายเฉลย  ขุมเพ็ชร บ้านเลขที่  94/3  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง   อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  088-589-0509

31. นายฉลอย  ขุมเพ็ชร บ้านเลขที่  11/1  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 087-975-3975

32. นายสมบูรณ์  อธินา บ้านเลขที่  17  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 084-381-3542

33. นายเสน่ห์  หอมเย็น บ้านเลขที่  16  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-848-3462

34. นายสิทธิชัย อธินา บ้านเลขที่  17  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 082-770-3769

35. นางสาวจำาเรียง  คำาทอง บ้านเลขที่  186  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 087-204-1301

36. นางสาวชมพูนุท  สุวรรณโฉม  บ้านเลขที่  15  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 094-740-8384

37. นางจีรนันท์  ขุมเพ็ชร  บ้านเลขที่  13/2  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 082-399-4345

38. นางประทุม  จันทร์นุช  บ้านเลขที่  6/1  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 086-119-4312

39. นายนเรศ  รอดภู บ้านเลขที่  30  หมู่ที่  2  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์ 093-210-5569

40. นางสาวบุญยวีร์  จงอยู่เย็น บ้านเลขที่  9/9  หมู่ที่  3  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  094-629-6122
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41. นางกอน  พลธีระ  บ้านเลขที่ 99/9  หมู่ที่  3  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  081-036-7531   

42. นางประทิว  ครุฑจันทร์  บ้านเลขที่  116  หมู่ที่  3  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  -

43. นางวรรณา  ประธาน  บ้านเลขที่  131/2  หมู่ที่  3  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  -

44. นางจำาเนียร  จงอยู่เย็น  บ้านเลขที่  122/2  หมู่ที่  3  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย   รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  -

45. นายชนากานต์  ครุฑจันทร์  บ้านเลขที่  9/9  หมู่ที่ 3 ตำาบลเมืองบางขลัง อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  -

46. นางสาวสุนิสา  ชื่นชอบ บ้านเลขที่  148/3  หมู่ที่  3  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  081-655-5248

47. นายสนิท  ชื่นชอบ บ้านเลขที่  148/2  หมู่ที่  3  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  089-563-0366

48. นางโสน  จงอยู่เย็น  บ้านเลขที่  127/4  หมู่ที่  3  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  080-115-6842

49. นางสมปอง  เฟื่อมณี  บ้านเลขที่  135/2  หมู่ที่  3  ตำาบลเมืองบางขลัง   อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  089-251-7311

50. นายคณิต  ครุฑจันทร์   บ้านเลขที่  31/2  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  085-726-8534

51. นางละมัย บุตรหล่อ  บ้านเลขที่  21  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  061-791-3080

52. นางสาวเกศกนก ชัยวิเศษ  บ้านเลขที่  39  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  089-052-9027

53. นางหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ  บ้านเลขที่  70/1  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอ
สวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  094-601-4015

54. นายวิทิต  หาญกล้า  บ้านเลขที่  1  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  097-920-7501 
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55. นายมาเยือน โพธิ์ทอง  บ้านเลขที่  100  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  081-324-5123

56. นางสาวชนิกานต์ ขุมเพ็ชร  บ้านเลขที่  17  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  082-163-0423

57. นางสาวฑิฆัมพร โสรัจประสพสันติ บ้านเลขที่ 70/3 หมู่ที่ 4 ตำาบลเมืองบางขลัง 
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  090-934-1399

58. นายจวง รัตนทิภากร  บ้านเลขที่  18  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  087-306-8544

59. นางสุนีย์ หาญกล้า  บ้านเลขที่   1  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  - 

60. นายกอย  มีเกิด  บ้านเลขที่  119/1  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  085–731-2819

61. นายขวัญใจ ไอยเรศ  บ้านเลขที่  71/2  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-139-5792  

62. นางอินทร์ถวา หลวงนุช  บ้านเลขที่  193  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-933-4482  

63. นางบุญนำา แมลงภู่  บ้านเลขที่  77  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  085-734-7768  

64. นายประนอม แมลงภู่  บ้านเลขที่  77  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  090-150-0463  

65. นายเนียน ไขแจ้ง  บ้านเลขที่  191/2  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  082-886-4195  

66. นายแดง ยศริชัย  บ้านเลขที่  121/3  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  097-920-5963  

67. นายพิภพ ไขแจ้ง  บ้านเลขที่  191/4  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัส  ไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  089-906-6640

68. นายจรณินทร์  เริ่มหาสุข  บ้านเลขที่  16/1  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  096-189-0339
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55. นายมาเยือน โพธิ์ทอง  บ้านเลขที่  100  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  081-324-5123

56. นางสาวชนิกานต์ ขุมเพ็ชร  บ้านเลขที่  17  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  082-163-0423

57. นางสาวฑิฆัมพร โสรัจประสพสันติ บ้านเลขที่ 70/3 หมู่ที่ 4 ตำาบลเมืองบางขลัง 
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  090-934-1399

58. นายจวง รัตนทิภากร  บ้านเลขที่  18  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  087-306-8544

59. นางสุนีย์ หาญกล้า  บ้านเลขที่   1  หมู่ที่  4  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64110   เบอร์โทรศัพท์  - 

60. นายกอย  มีเกิด  บ้านเลขที่  119/1  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  085–731-2819

61. นายขวัญใจ ไอยเรศ  บ้านเลขที่  71/2  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-139-5792  

62. นางอินทร์ถวา หลวงนุช  บ้านเลขที่  193  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-933-4482  

63. นางบุญนำา แมลงภู่  บ้านเลขที่  77  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  085-734-7768  

64. นายประนอม แมลงภู่  บ้านเลขที่  77  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  090-150-0463  

65. นายเนียน ไขแจ้ง  บ้านเลขที่  191/2  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  082-886-4195  

66. นายแดง ยศริชัย  บ้านเลขที่  121/3  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  097-920-5963  

67. นายพิภพ ไขแจ้ง  บ้านเลขที่  191/4  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัส  ไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  089-906-6640

68. นายจรณินทร์  เริ่มหาสุข  บ้านเลขที่  16/1  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  096-189-0339
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69. นางสาวโนรี  พูลเลิศ  บ้านเลขที่  10/1  หมู่ที่  5  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  091-730-8233

70. นางนุจรี เพ็ชรนิล  บ้านเลขที่   1/1   หมู่ที่  6  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-850-8212

71. นายตัน  มีกิจ  บ้านเลขที่   138/4  หมู่ที่  6  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  084-891-3436

72. นายหยาด  อาจรอด  บ้านเลขที่  177  หมู่ที่  6  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  082-167-2891

73. นางสาวประจบ  พลธีระ  บ้านเลขที่   136   หมู่ที่  6  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  -

74. นายวีรยุทธ  อาจรอด  บ้านเลขที่  41/4  หมู่ที่  6  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  -

75. นายสมเดช  สุราจนิตย์   บ้านเลขที่  151/2 หมู่ที่  6  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-986-4583

76. นางเพ็ญศรี  พฤกษา  บ้านเลขที่  192/2  หมู่ที่  6  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  -

77. นายสมศักดิ์  ชูทอง  บ้านเลขที่   192/1  หมู่ที่  6  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  -

78. นายสงกรานต์  พุ่มชบา   บ้านเลขที่  181  หมู่ที่  6  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  -

79. นายสมพงษ์  อ่อมฤทธิ์   บ้านเลขที่  152  หมู่ที่  6  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  -

80. นายสุนทร  พูลเลิศ บ้านเลขที่  99  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  093-240-0655

81. นายองค์  เกิดทอง บ้านเลขที่ 198  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  081-030-8659

82. นายอภิรักษ์  เถาวัลย์  บ้านเลขที่ 190/3  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  092-189- 2318
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83. นายสมศักดิ์  โพธิ์ทอง บ้านเลขที่  12/1  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  061-260-3466

84. นายสนอง มีเกิด บ้านเลขที่  31/2  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  085-214-5846

85. นายอุเทน  ลำาไย  บ้านเลขที่  191/4  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  081-727-2740

86. นางเสวย  ภู่เอี่ยม  บ้านเลขที่  74/1  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-208-9010

87. นายพานทอง  พูลเลิศ  บ้านเลขที่  32/1  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  084-815-5659

88. นางสุวรรณ  พุฒฤทธิ์  บ้านเลขที่  196/1  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  086-214-6318

89. นางปัวนา  หมื่นเข็ม  บ้านเลขที่  28  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  093-080-0789

90. นายธวัช  ไขแจ้ง บ้านเลขที่  162/2  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  089-568-7784

91. นางสาย  กลิ่นทุ่ง บ้านเลขที่  107/9  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  085-603-8138 

92. นางพยุง  พลธีระ  บ้านเลขที่  166  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-211-7476 

93. นางสมคิด มูลทา บ้านเลขที่  109  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-194-9356

94. นางเมียน จันทร์เนย บ้านเลขที่  161/1  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  089-196-0705

95. นางบรรจง ขุมเพ็ชร บ้านเลขที่  106  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  083-629-1227

96. นายธารา  ขุมเพ็ชร บ้านเลขที่  106  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  086-207-6442 
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83. นายสมศักดิ์  โพธิ์ทอง บ้านเลขที่  12/1  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  061-260-3466

84. นายสนอง มีเกิด บ้านเลขที่  31/2  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  085-214-5846

85. นายอุเทน  ลำาไย  บ้านเลขที่  191/4  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  081-727-2740

86. นางเสวย  ภู่เอี่ยม  บ้านเลขที่  74/1  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-208-9010

87. นายพานทอง  พูลเลิศ  บ้านเลขที่  32/1  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  084-815-5659

88. นางสุวรรณ  พุฒฤทธิ์  บ้านเลขที่  196/1  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  086-214-6318

89. นางปัวนา  หมื่นเข็ม  บ้านเลขที่  28  หมู่ที่  7  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  093-080-0789

90. นายธวัช  ไขแจ้ง บ้านเลขที่  162/2  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  089-568-7784

91. นางสาย  กลิ่นทุ่ง บ้านเลขที่  107/9  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  085-603-8138 

92. นางพยุง  พลธีระ  บ้านเลขที่  166  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-211-7476 

93. นางสมคิด มูลทา บ้านเลขที่  109  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-194-9356

94. นางเมียน จันทร์เนย บ้านเลขที่  161/1  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  089-196-0705

95. นางบรรจง ขุมเพ็ชร บ้านเลขที่  106  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  083-629-1227

96. นายธารา  ขุมเพ็ชร บ้านเลขที่  106  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  086-207-6442 
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97. นางสาวศศิภา  ไขแจ้ง บ้านเลขที่  162/2  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  082-068-8190

98. นางลำาแพน  ไขแจ้ง บ้านเลขที่  162/2  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  082-176-6920

99. นางเจริญ  หลุ่มใส  บ้านเลขที่  162  หมู่ที่  8  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  088-425-5620

100. นางสาวบังเอิญ  ชัยวิเศษ  บ้านเลขที่  61  หมู่ที่  9  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  084-495--8178

101. นายประสิทธิ์ศักดิ์  มะโนนึก  บ้านเลขที่  23  หมู่ที่  9  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอ
สวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  097-985-7001

102. นายบำารุง  ชัยวิเศษ  บ้านเลขที่  61  หมู่ที่  9  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  065-457-8841

103. นายสมคิด  คำาทอง  บ้านเลขที่   96   หมู่ที่  9  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  087-205-7139

104. นายสมชาย  น่วมนุ้ย  บ้านเลขที่  78/3  หมู่ที่  9  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  061-253-0293

105. นางธัญรัศม์  วชิรตันติวิทย์  บ้านเลขที่   160  หมู่ที่  9  ตำาบลเมืองบางขลัง 
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  099-618-5818

106. นางสาวธมลวรรณ  เนื่องกันหา  บ้านเลขที่  133/6   หมู่ที่  9  ตำาบลเมืองบางขลัง 
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  080-845-6130

107. นายชูวิต  ทองบาง  บ้านเลขที่   99   หมู่ที่  9  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  099-874-9132

108. นายสมชาย  จันทร์สิงห์  บ้านเลขที่   60/2   หมู่ที่  9  ตำาบลเมืองบางขลัง  
อำาเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  081-887-9972

109. นายอำานาจ  ลอยเลิศ  บ้านเลขที่  99/1  หมู่ที่  9  ตำาบลเมืองบางขลัง  อำาเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64110  เบอร์โทรศัพท์  080-116-2412
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1. นายปรีชา ศรีเขียงพงษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปทัญทิญา สิงห์คราม 
3. ดร.กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
4. อาจารย์พนิตนันท์ สุจินตวงษ์

1. นายวิทยา เกษรพรหม 
2. ผอ.พิภพ ไขแจ้ง 
3. นายกอย มีเกิด 
4. นางหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ 
5. นางกาญจนา ประดิษฐ์ 
6. นายเฉลย ขุมเพ็ชร 
7. นางสาวบุญยวีร์ จงอยู่เย็น 
8. นายคณิต ครุฑจันทร์ 
9. นางนุจรี เพ็ชรนิล 
10. นายสุนทร พูลเลิศ 
11. นายธวัช ไขแจ้ง 
12. นางสาวบังเอิญ ชัยวิเศษ 
13. นายแดง ยศวิลัย
14. นายอุเทน ลำาใย
15. นางรัชฎา ปวงคำา

ร�ยน�มที่ปรึกษ�

ร�ยน�มที่ปรึกษ�จัดทำ�
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บันทึก




