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 ความเป็นมาของโครงการ  

 
 

 

การท่องเที่ยวในระดบัสากล ยงัมีการเติบโตในทางบวก  อย่างต่อเนื่อง 
งานวจิยัระดบัสากลหลายชิ้นชี้ใหเ้หน็ขอ้สรุปทีต่รงกนัว่าการท่องเทีย่วจะเป็น
อุตสาหกรรมที่ส าคญัที่สามารถผลกัดนัให้เศรษฐกจิโลกสามารถเติบโตไปได้
ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิและการเมอืงหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศก าลังพฒันาที่จะกลายเป็นประเทศ
เป้าหมายดา้นการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วโลกมากขึน้ ขณะเดยีวกนันโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีผลส าคัญในการผลักดันการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยมีหลายประการ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพ การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และการยกระดบัภาพลกัษณ์ของการ
ท่องเที่ยวไทยในสายตานักท่องเที่ยวทัว่โลก รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวตามแนวคดิ “ประเทศไทย 
4.0” (“Thailand 4.0”) 
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หลวงพ่อเดมิ แห่งวดัหนองโพ ด าเนินชวีติอย่างสมถะเรยีบง่าย ห่มจวีรเกา่
คร ่าคร่า  อยู่อาศยัเพยีงร่มเงาจากหลงัคาศาลาหลงัเลก็ทีเ่ปิดโล่ง  กนัแดดกนัฝน
ดว้ยเสื่อล าแพนเก่า ๆ เพยีงผนืสองผนืเท่านัน้  นี่คอืภาพหลวงพ่อเดมิทีช่นิตา
บรรดาศิษย์และผู้ศรัทธาที่มากราบไหว้  ด้วยเป็นพระที่ไม่ยึดติดกับความ
สะดวกสบาย ดัง่พุทธพจน์ของพระพุทธเจา้ทีว่่า “บุตรตถาคตต้องเป็นคนเลี้ยง
ง่าย”  ผู้คนที่พบเห็นจงึเกิดความเลื่อมใสศรทัธาเรื่อยมา “ท่านเป็นคนมุ่งมัน่ 
หากลงมือท าอะไรก็ต้องท าให้ส าเร็จ  ไม่ส าเร็จเป็นไม่เลิก ขบคิดจนกว่าจะ
กระจ่าง  บางครัง้ท่านเหน็อะไรดูไม่ได้เรื่องไม่ได้ความก็จะคดิค้น  ดดัแปลง  
ปรบัปรุงแกไ้ขจนส าเรจ็”  

 
 
 
 
 

ปัจจุบนันักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการแสวงหาประสบการณ์
ทีม่ากกว่าการท่องเทีย่วรูปแบบเดมิๆ ทัว่ไป โดยต้องการสมัผสัวถิชีวีติผูค้นและ
ประเพณีทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิ มากกว่าการเยีย่มชมสถานทีท่่องเทีย่วเพยีงอย่าง
เดยีว ซึง่เป็นรปูแบบการท่องเทีย่วทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสงูในปัจจุบนั 
แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ๆ และการ
จดัสรรรปูแบบการท่องเทีย่วทีส่ามารถใหป้ระสบการณ์การท่องเทีย่วทีส่อดคลอ้ง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
แนวโน้มในระยะ 10 ปีข้างหน้า กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของโลก ยังคงเป็น
นักท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ , 
2560) 
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หลวงพ่อเดมิเป็นทีเ่คารพรกัของชาวนครสวรรค ์ทุกคนเปรยีบท่านคอื “เทพ
เจา้แห่งเมอืงสีแ่คว” การเรยีนวชิาของหลวงพ่อนับแต่ปรยิตั ิคาถาอาคม วปัิสสนา 
และการท าของขลัง สรุปรวมแล้วกินเวลาถึง 12 ปี นับแต่บวชมาท าให้ท่านมี
ความรูม้ากมาย แหล่งเรยีนรู้ของหลวงพ่อเดมิจะอยู่ในเขต อ าเภอพยุหะครี ีเป็น
สว่นใหญ่ ผูด้ าเนินการจงึตอ้งการด าเนินงานกจิกรรมเพื่อพฒันาอ าเภอพยุหะครีใีห้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิพุทธศาสนาและวฒันธรรมแห่งใหม่ โดยเดินตามแหล่ง
เรยีนรู้ของหลวงพ่อเดมิ  เพื่อรองรบัการพฒันาสื่อการท่องเที่ยวในลกัษณะของ
เว็บแอปพลิเคชนัตามเส้นทางนี้โดยเฉพาะ รวมถึงจดัรูปแบบทวัร์เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กบันักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจจะเดินทางมาท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ในเขต อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์เพื่อเป็นการ
สรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนแห่งนี้ ในล าดบัต่อไป 
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เป็นการน ากลยุทธส์่งเสรมิพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมใหม้ศีกัยภาพ 
มาก าหนดเป็นแนวทางทางการพฒันาตลาดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและ
วฒันธรรม อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค์ ตามเสน้ทางการเรยีนรูข้องหลวง
พ่อเดมิ โดยพจิารณาการท่องเทีย่วในเชงิระบบซึง่แหล่งท่องเทีย่วแต่ละแห่งนัน้กจ็ะ
มลีกัษณะแตกต่างกนัออกไป โดยจะต้องมกีารพจิารณารวมไปถงึสิง่แวดลอ้มของ
ระบบท่องเที่ยวด้วย จ าแนกได้เป็น 3 ส่วนย่อย คอื (1) ทรพัยากรการท่องเทีย่ว  
(2) บรกิารการท่องเทีย่ว และ (3) ตลาดการท่องเทีย่ว เบือ้งต้นในโครงการนี้มกีาร
พฒันาเพยีง 2 ดา้นคอื (1) ทรพัยากรการท่องเทีย่ว และ (2) บรกิารการท่องเทีย่ว 
แต่ยงัไม่ได้มีการพฒันาถึงตลาดการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ดงันัน้แนวทางการ
ขยายผล จงึควรมกีารพฒันากจิกรรมรูปแบบหรอืกระบวนการท่องเที่ยวในพืน้ที่
เพิม่เตมิใหส้ามารถรองรบัการท่องเทีย่วในรูปแบบของทวัร ์โดยใชแ้หล่งท่องเทีย่ว
ตามเสน้ทางการเรยีนรูข้องหลวงพ่อเดมิครบทัง้ 6 จุดเป็นหลกั และมมีคัคุเทศกท์ี่
ผ่านการอบรมแลว้เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นขอ้มลูแก่นกัท่องเทีย่วในโครงการต่อไป 

 แนวคิดการพฒันาศกัยภาพในการให้บริการด้านข้อมูลของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงพทุธศาสนาและวฒันธรรม อ าเภอพยหุะคีรี 
ตามเส้นทางการเรียนรู้ของหลวงพ่อเดิม 
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แรม 11 ค ่า เดือน 3 ปีวอก (วันพุธที่ 6 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2403) โยมบดิาชื่อ นายเนียม 
โยมมารดาชื่อ นางภู่ มพีี่น้องร่วมบดิา มารดา 
คอื 

1.   หลวงพ่อ เดิม  เพราะ เห ตุที่ เ ป็น
บุตรชายคนแรกของบดิามารดา ปู่ ย่าตายายจงึ
ใหช้ื่อว่า “เดมิ” 

2.   นางทองค า คงหาญ 
3.   นางพ ูทองหนุน 
4.   นายดวน ภู่มณี 
5.   นางพนั จนัทรเ์จรญิ 
6.   นางเปรื่อง หมื่นนราเดชจัน่ 

 

 ประวติัและหลกัธรรมตามจริยาวตัรของหลวงพ่อเดิม 

 ประวติัหลวงพ่อเดิม 

 

 
 
 
 
 
 

เป็นการรวบรวมประวตัิของหลวงพ่อเดิมตัง้แต่ถือก าเนิด อุปสมบท 
ศึกษาเล่าเรียน สร้างและบูรณะถาวรวัตถุต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก             
วัดหนองโพ จวบจนท่านมรณภาพ เพื่อน าไปใช้ประกอบการคัดเลือกพื้นที่
เป้าหมายทีจ่ะท าการพฒันา รวมถงึวเิคราะห ์สงัเคราะหห์ลกัธรรมตามจรยิาวตัร
ของหลวงพ่อเดมิ ประกอบดว้ย สนัโดษ ทาน วริยิะ เมตตา และกตญัญู กตเวท ี
แล้วน าองค์ความรู้ดงักล่าวไปใช้ถ่ายทอดให้กบัเยาวชนเพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมเหล่านี้ใหก้บัเยาวชน และเผยแพร่ใหก้บันกัท่องเทีย่วต่อไป 
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แรม 13 ค ่า เดือน 11 ปีมะโรง (วนัอาทิตย์ที่ 31 
ตุ ล าคม  พ . ศ .  2423)  อุ ป สมบท  ณ  พัท ธสีม า                    
วัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  มี
หลวงพ่อแก้ว (วัดอินทาราม) เป็นพระอุปัชฌาย์        
พระครูพยุหานุศาสก์ (หลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์
เหลือง) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และหลวงพ่อเทศ 
(วดัสระทะเล) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รบัฉายา
ทางธรรมว่า “พุทฺธสโร”  (ผูม้พีระพุทธเจา้เป็นทีพ่ึง่) 

ครัน้อุปสมบทแลว้ ไดม้าจ าพรรษาทีว่ดัหนองโพ ท่าน
ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและภาษาบาลีกับหลวงตาชม       
(ผูค้รองวดัหนองโพ รูปที ่4) ตามแบบทีพ่ระนวกะ (ผูบ้วช
ใหม่) พงึศกึษา  รวมถงึศกึษาพระปรยิตัธิรรมเพิม่เตมิและ
คาถาอาคมเบื้องต้นจาก อาจารย์พนั ชูพนัธ์  ฆราวาสผู้
เป็นศษิยส์ายตรงของ หลวงพ่อเฒ่า (รอด) 

ด้วยเป็นเดก็ว่านอนสอนง่าย พ่อแม่จงึฝากให้เป็น
ศษิยว์ดัหนองโพ แต่ไม่ไดเ้ล่าเรยีนอะไรมากนัก เพราะ
เป็นลูกชายคนโตจึงจ าเป็นต้องช่วยครอบครวัท านา  
เมื่อโตขึน้เขา้สู่วยัหนุ่ม ชาวบ้านมกัชนิตากบัลกัษณะ
เด่นคอื โพกศรีษะดว้ยผา้ขาวมา้ ชอบเลีย้งสตัว ์และไม่
นิยมหมกมุ่นโลกยีร์กัใคร่แบบหนุ่มสาว 
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เนื่องจากในวยัเยาว์มไิด้รบัการศกึษามาก
นัก  จึ ง เ ป็ น เห ตุ ให้พ ระ เดิมมีความมุ่ งมั น่
ขวนขวายในการศึกษาพระปริยัติธรรมและ
ความรูด้า้นต่างๆ เป็นเวลากว่า 7 พรรษา  อ่าน
ต าราทัง้กลางวนัและกลางคนื  รวมถึงได้ศกึษา
จากอาจารย์อีกหลายท่านทัง้พระภิกษุสงฆแ์ละ
ฆราวาส เช่น ศึกษาด้านวปัิสสนากรรมฐานกบั
หลวงพ่อเทศ (วัดสระทะเล) ศึกษาพระปริยัติ
ธรรมขัน้สูงกับอาจารย์แย้ม ผู้ เ ป็นฆราวาส        
(วดัสระทะเล) 

ชื่อเสยีงดา้นการเป็นนกัเทศน์ของหลวงพ่อเดมิ
เล่าลอืกนัไปทัว่ ชาวบา้นนิมนตต่์อเนื่องกนั ท่านเป็น
นักเทศน์อยู่หลายปี  แต่แล้วหลวงพ่อก็เลิกเทศน์  
ดว้ยเหตุทีท่่านกล่าวว่า 

 “มวัแต่สอนคนอื่นและเอาสตางค์เขาอีกด้วย 
ส่วนตัวเองไม่ได้สอนสกัที ต่อไปนี้ต้องสอนตัวเอง
เสยีท”ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ท่านได้เดินทางไปศึกษาการเทศน์ ท านองการ
เทศน์และการอ่านคัมภีร์ใบลานกับพระอาจารย์นุ่ม        
(วดัเขาทอง)  เมื่อศกึษาจนช านาญจงึเริม่ออกเทศน์ทัง้
แบบ เดี่ ย ว  และแบบปุ จฉา –วิสัชนา  กลาย เ ป็น                  
พระธรรมกถกึเอก  ดว้ยเทศน์สนุกและเขา้ใจง่ายจงึเป็น
ทีศ่รทัธาของชาวบา้น 
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หลงัจากเลกิเทศน์แล้ว ท่านได้เดนิทางไปศกึษา
ด้านวิปัสสนากรรมฐานกบัหลวงพ่อแก้ว  ผู้เป็นพระ
อุปัชฌาย ์(วดัอนิทาราม) และหลวงพ่อเงนิ ผู้เป็นพระ
กรรมวาจาจารย ์(วดัพระปรางคเ์หลอืง) 

 

หลวงพ่อเดมิเจรญิมหาสตปัิฎฐาน อนัเป็นหนทาง
เอกแห่งพระนิพพาน ดงัวตัรปฏบิตัทิีเ่หน็เป็นนิตยค์อื
ด้วยการด ารงสติมัน่ในกายานุปัสสนา ดงัพระคาถา
บาลี “นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุ ชิตฺวา อุช กาย  ปณิธาย ,      
ปรมิุข  สตึ อุปฏฐเปตฺวา” (นัง่คู้บลัลงัก์ ตัง้กายใหต้รง 
ด ารงสติเฉพาะหน้า) เป็นเหตุให้เกดิญาณอนัแน่วแน่
แตกฉานและเขา้ใจในพระธรรมวนิยัอย่างลุ่มลกึ 

เมื่ อ  พ .ศ .  2435 หลวงพ่อ เดิมรับต าแหน่ง             
เจา้อาวาสวดัหนองโพ และเหน็ว่าวดัหนองโพมสีภาพ
ทรุดโทรม จึงเริ่มพัฒนาวดัด้วยการสร้างและบูรณะ
ถาวรวตัถุต่างๆ ให้เป็นสดัเป็นส่วนมากขึน้ ทัง้ศาลา
การเปรยีญ กุฏ ิโบสถ ์สระน ้า เป็นตน้  จนชาวบา้นเล่า
ลอืกนัว่าท่านมใิช่ใคร หากแต่เป็นหลวงพ่อเฒ่า (รอด) 
มาเกดิ 
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หลวงพ่อเดิมจดัแผนการเรียนการสอนใหม่เป็น 2 
แนวทาง คือ ด้านวิชาการ (การอ่านเขียน) และด้าน
วชิาชพี (ศลิปะการแสดงและงานช่าง) เพื่อใหล้กูหลานชาว
หนองโพได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด  
โดยเฉพาะด้านวิชาชีพที่มกีารเรียนหลากหลาย ทัง้การ
เรยีนป่ีพาทย ์ลเิก กลองยาว และการท าเครื่องดนตรใีชเ้อง 
(เฉพาะทีท่ าจากไม)้  สว่นใครทีไ่ม่สนใจจะเรยีน ท่านจะให้
เลีย้งชา้งเลีย้งมา้ในวดัแทน  นอกจากน้ีหากลกูหลานคนใด
มกีารเรยีนโดดเด่นท่านจะสง่ใหไ้ปเรยีนต่อทีก่รุงเทพฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากการสรา้งและบรูณะสิง่ต่างๆ ในวดัหนองโพ
แลว้ หลวงพ่อเดมิยงัเดนิทางไปช่วยสรา้งช่วยบรูณะใหว้ดั
ในทอ้งถิน่อื่นทัง้ใกลไ้กลมากมายกว่า 30 แห่ง  ท่านมไิด้
เป็นเพยีงผู้น าในการด าเนินการเท่านัน้ หากแต่ลงมอืท า
ดว้ยตนเองร่วมกบัช่างจนีและช่างมอญ และจ าวดัอยู่ทีว่ดั
แห่งนัน้ๆ ให้แน่ใจว่างานที่ก าลังท าเสร็จสมบูรณ์จึงจะ
เดนิทางกลบัวดัหนองโพ 

 

หลวงพ่อเดมิสบืทอดปณิธานด้านการศกึษาจาก
หลวงพ่อรอดปฐมสมภารวดัหนองโพอย่างมัน่คง อีก
ทัง้สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส ซึ่ง
ออกตรวจวดัในมณฑลภาคเหนือมพีระประสงคใ์นการ
บ ารุงการศกึษา  หลวงพ่อเดมิจงึจดัใหม้กีารเรยีนการ
สอนขึน้ภายในวดัหนองโพ โดยว่าจา้งครูจากภายนอก 
เช่น ครูเพ็ชร ครูคง ครูเกษม ให้มาสอนและจ่าย
เงนิเดอืน เดอืนละ 40 บาท 
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หลวงพ่อเดมิมกีสณิที่เขม้ขลงัท าให้พลงัจติของท่าน
แน่วแน่ ท่านทดสอบกสิณในวิชาทองค าศาสตร์หรือที่
เรยีกว่าเล่นแร่แปรธาตุ การแปรธาตุต้องใชท้ัง้ศาสตรแ์ละ
พลงัจติ  ลกูศษิยข์องท่านเป็นลกูมอืช่วยเผาถ่านและสบูไฟ  
ท่านสามารถแปรธาตุโลหะเป็นทองได้ส าเรจ็ เมื่อทดลอง
จนเขา้ใจและไม่เหน็ประโยชน์ท่านจงึวางมอื 

หลวงพ่อเดมิพฒันาวดัหนองโพและบา้นหนองโพให้
เจริญ  จนเป็นที่ก ล่าวขาน ท่านมีอัตถจริยาในการ
สงเคราะหผ์ูอ้ื่นจงึเป็นเครื่องเหนี่ยวน าใหท้่านเป็นผู้มมีติร
สหายและบรวิาร ประกอบด้วยท่านเป็นผู้นอบน้อมสนอง
คุณผูม้พีระคุณทัง้ญาตโิยมครอูุปัชฌายอ์าจารย ์โดยเฉพาะ
พระสงฆท์ีเ่ป็นบุรพาจารยแ์ละสหธรรมกิ อาทหิลวงพ่อแกว้ 
(วัดอินทาราม) ผู้เป็นทัง้พระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์  
หลวงพ่อเงิน (วดัพระปรางค์เหลือง) ผู้เป็นพระอาจารย์
สอนวปัิสสนาและการเจรญิกสณิ ทัง้ยงัเป็นพระคู่สวดคู่กบั
หลวงพ่อเดิม  หลวงปู่ ศุข  เกสโร (พระครูวิมลคุณากร       
วดัปากคลองมะขามเฒ่า) หลวงปู่ ศร ีวดัพระปรางคเ์หลอืง 
ไดต่้อวชิากบัหลวงพ่อเดมิมาโดยตลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดหนองโพในสมัยนัน้เป็นเสมือนสุขศาลาประจ า
หมู่บา้น เพราะในคราวทีช่าวบา้นเกดิอาการเจบ็ไขไ้ดป่้วย 
ต่างมุ่งหน้ามาวดัหนองโพเพื่อขอรบัยาหรือท าการรกัษา
อาการต่าง ๆ โดยมพีระสมุหช์ุ่มและพระอาจารยฉ์ออ้นเป็น
ผูใ้หก้ารรกัษาและจดัยาใหโ้ดยไม่คดิมลูค่า  ยาทีใ่ชร้กัษามี
ทัง้ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณและยาสมยัใหม่บางชนิด 
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เกยีรตคิุณอนังดงามของหลวงพ่อเดมิเลื่องลอืไป
ไกล ผูค้นมากมายจากทัว่สารทศิต่างโดยสารรถไฟ ซึง่
เป็นการเดนิทางมาหนองโพที่สะดวกที่สุดในสมยันัน้  
มานมสัการหลวงพ่อเดมิที่วดัหนองโพอยู่มขิาด บ้าง
มากราบไหว้ขอพรให้ท่านเป่าศีรษะให้เป็นสริิมงคล 
บา้งมาเพื่อขอใหท้่านประทบัรอยเทา้บนผา้เพื่อใชเ้ป็น
ของมงคลพกตดิตวั 

แมห้ลวงพ่อเดมิจะชราภาพมากแลว้ แต่ท่านกย็งั
อนุเคราะหช์่วยสรา้งถาวรวตัถุใหว้ดัต่างๆ อยู่เรื่อยมา 
ร ว ม ถึ ง ส ร้ า ง อุ โ บ สถ และ ศ า ล า ก า ร เป รียญที่                      
วัดอินทาราม เพื่อตอบแทนพระคุณหลวงพ่อแก้ว         
(ผู้เป็นพระอุปัชฌายแ์ละพระอาจารย)์ กระทัง่ล่วงเขา้
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ขึ้น 10 ค ่า 
เดอืน 6 หลวงพ่อเดมิกลบัมาจากการเป็นประธานสรา้ง
ถาวรวตัถุทีว่ดัอนิทารามและอาพาธดว้ยความชรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2457 หลวงพ่อเดมิไดร้บั
พระราชทานสมณศกัดิเ์ป็น “พระครูนิวาสธรรมขนัธ์” มี
ศิษย์เดินทางไปรบัสญัญาบตัรและพดัยศแทน แล้วแห่
แหนมาให้ท่านถึงที่วดั สร้างความปิติยนิดแีก่ศษิย์และ
ชาวบ้านโดยทัว่  แต่ท่านกลับมิได้หลงใหลไปกับยศ
ต าแหน่งนัน้  แม้ในคราวที่ได้รับแต่งตัง้เป็นเจ้าคณะ
แขวงพยุหะคีรี ท่านก็วางเฉยไม่ยินดียินร้าย ยังคง
ด าเนินชวีติอย่างสมถะเรยีบง่ายเป็นปกต ิ ท่านเคยขอให้
ชาวบา้นเรยีกท่านเหมอืนทีเ่คยเรยีกว่า “หลวงพ่อเดมิ” 
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วนัองัคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 แรม 2 ค ่า 
เดือน 6 อาการของหลวงพ่อเดิมทรุดหนัก แต่สติยัง
ครบถ้วน  ท่านถามศิษย์ว่า “น ้ าในสระทัง้สองลูกเป็น
อย่างไร พอใชไ้หม”  ศษิยต์อบว่า “น ้าในสระแหง้ขอดมาก 
หากฝนไม่ตกภายในวนัสองวนัน้ีคงจะอดน ้ากนัแน่นอน”   

เมื่อได้ยนิเช่นนัน้หลวงพ่อเดมิหลบัตาลง  ประคอง
สองมือไว้บนอก ศิษย์ต่างรู้กนัดีว่าหลวงพ่อก าลงัเจริญ
ภาวนา  ฟ้าที่สว่างจา้กลบัมดืครึม้  ฝนตัง้เค้า และตกลง
มาอย่างหนักราว 30 นาที น ้าฝนไหลลงสระราวได้ค่อน
สระ  ฝนขาดเมด็หลวงพ่อเดมิสิน้ลมหายใจ รวมสริอิายุได ้
91 ปี  70 พรรษา เสยีงกลองประโคมดงัไปทัว่ทัง้หมู่บา้น  
พ่อคูณ แม่ปทุม ชูงวงเหนี่ยวหน้าต่างกุฏิส่งเสียงร้อง
น ้าตาไหลพราก  เสยีงร ่าไหร้ะงมไปทัว่ทัง้วดั 

 

วนัพระราชทานเพลงิศพหลวงพ่อเดมิตรงกบัวนัจนัทร์ที่ 
7 เมษายน พ.ศ. 2495 ขึน้ 13 ค ่า  ปีมะโรงวดัหนองโพเนือง
แน่นไปด้วยผู้คนที่หลัง่ไหลมาร่วมงานด้วยศรทัธาและอาลยั
ท่านยิง่นัก  แม้สงัขารของท่านจะดบัสูญไป แต่ด้วยกติติคุณ
และวตัรปฏิบตัิอนังดงามของหลวงพ่อเดิม ยงัคงตราตรึงใน
ความส านึกระลกึถงึของผูเ้คารพศรทัธาเรื่อยมาจวบจนปัจจุบนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

หบีศพหลวงพ่อเดมิตัง้อยู่ทีโ่รงทมึ  (โรงธรรมส าหรบั
ตัง้ศพก่อนพธิเีผา) ซึง่ไม่ห่างจากเมรุมากนกั  ผูค้นจากทัว่
สารทิศเดินทางมากราบศพหลวงพ่อเดิมอยู่เนืองนิตย์ทัง้
กลางวันและกลางคืน ในยามค ่าโรงทึมจะสว่างไสวด้วย
ตะเกยีงแสงจนัทรท์ีแ่ขวนไวต้ามเสาเป็นระยะ 
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1. สนัโดษ แม้จะได้รบัพระราชทานสมณศกัดิห์รอืได้รบัการแต่งตัง้
ต าแหน่งต่างๆ ไว้สูงเพียงใด แต่ก็มิได้หลงใหลไปกบัสิ่งเหล่านัน้ วัตร
ปฏบิตัแิละการครองตนของทา่นกลบัด าเนินไปอยา่งเรยีบงา่ยเชน่เคย 

2. ทานวตัถุปัจจยัหรอืเงนิทองทีม่ผีู้ถวายหลวงพ่อเนื่องในกจินิมนต์ 
หรือถวายด้วยมีศรทัธาเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อเอง หลวงพ่อก็มิได้เก็บ
สะสมไว ้หากแต่ไดใ้ชจ้่ายไปในการท าสาธารณประโยชน์ 

3. วิริยะ ความพากเพียรและความมุ่งมัน่ของหลวงพ่อเดิมเป็น
แบบอย่างทีด่ยี ิง่ทีผู่ค้นต่างเอาเป็นเยีย่งอย่างในการท างานหรอืพฒันาสิ่ง
ต่างๆ ใหส้ าเรจ็ 

4. เมตตา พลงัเมตตาของหลวงพอ่เดมิเป็นทีป่ระจกัษ์แกผู่ค้นและสตัว์
เช่นชา้ง  ยามทีห่ลวงพ่อเดมิจะละสงัขาร ชา้งของท่านกส็ามารถรบัรู้ได้ 
กลายเป็นเรือ่งราวอนัตราตรงึใจ 

5. กตัญญูกตเวที หลวงพ่อเดิมท่านมคีวามกตัญญูต่อพระอาจารย์ 

สอนตัวเอง 
“มัวแต่ไปเที่ยวสอนคนอ่ืน และเอาสตางค์เขาเสียอีกด้วย ส่วนตวัเอง

ไม่สอนสักที ต่อไปนี้ต้องสอนตัวเองสักที” 
ของดีมีจริงหรือ 
“ของจริง รู้จริง เห็นจริง ย่อมท าได้จริง” 
ผู้คนถวายปัจจัยเนือง ๆ 
“เราไม่เอานะสิ เขาจึงชอบให้ ถ้าเราอยากได้ใครเขาจะให้” 
ความพากเพียร 
“ท าอะไรต้องท าจนส าเร็จ คิดอะไรคิดจนเข้าใจ ดูอะไรไม่ได้เร่ือง 

ไม่ได้ความ ต้องคิดไปจนแตกฉาน” 
ที่มา : พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม 

 

 หลกัธรรมตามจริยาวตัรของหลวงพ่อเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “อมตวาจา” ของหลวงพ่อเดิม 
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 “อตัถจริยวตัร” วตัรอนังดงามของหลวงพ่อเดิม 

ท่ีมา : พิพิธภณัฑห์ลวงพ่อเดิม 
 

1. เจรญิพระพทุธมนตด์ว้ยอกัขระทีช่ดัเจน น ้าเสยีงกอ้งกงัวาน ไพเราะ 
2. ตัง้กายตรง แผ่นหลงัตรงึแน่วดุจแผ่นกระดาน ดว้ยปฏบิตัวิปัิสสนา

กรรมฐานอยา่งจรงิจงั จงึด ารงสตไิวเ้บือ้งหน้าทกุลมหายใจ 
3. จุดเทยีนอ่านคมัภรีป์ฤศนาธรรม ม ี62 ลาน เรยีกว่า  มลูกมัมฏัฐาน 

และทางวปัิสสนา อกีคมัภรีห์นึ่ง ม ี16 ลาน เรยีกว่า พระอภธิรรมภายใน ใน
เพลาเชา้ ยามสาม ตสีี ่ตหีา้ ทกุวนั แมย้ามจ าวดัในป่าในดงกม็ลิะเวน้ 

4. เดนิเรว็ เดนิทน เดนิครึง่ค่อนวนัโดยไม่หยุดพกั แมจ้งัหวะการเดนิ
จะเป็นเพยีงการกา้วเนิบๆ คลา้ยชา้งเดนิ แต่ผูอ้ ื่นตอ้งสาวเทา้ตามจงึจะเดนิ
ทนั 

5. มเีพยีงเหรยีญไม่กี่บาทอยู่ก้นกระป๋องยาสูบ ไม่ยดึติดทรพัย์และ
วตัถุใดๆ สตางคเ์หรยีญนัน้ไว้ท าทานแก่เด็ก ผูย้ากไรเ้ป็นนิตย ์เดก็ๆ จะวิง่
เขา้หอ้มลอ้มดว้ยเมตตาทีท่า่นมใีห ้

6. จงัหนัทีม่ผีูถ้วายถา้แปลกหากนิยาก ทา่นจะแจกจ่ายใหเ้ดก็ๆ ไดก้นิ
กนัถว้นหน้า อาท ิผลเงาะทา่นจะหว่านใหแ้กเ่ดก็ๆ นมขน้หวานจะชงแจกกนั
ทัว่ 

7. ไม่ยึดติดทรัพย์สิน ปัจจัยที่ได้ร ับ สร้างถาวรวัตถุ  ศาสนสถาน 
สถานศึกษาจนหมดสิ้น แม้ยามขาดแคลนทัง้พระและฆราวาสต่างช่วย
เกือ้หนุน อาท ิพระสมหุช์ุม่ ขนุโพธวิาสวารนิ เป็นตน้ 

8. หลวงพ่อเป็นผูม้อีธัยาศยักวา้งขวาง และตอ้นรบัปฏสินัถารด ีโอภา
ปราศรยัเหมาะแกบุ่คคลและกาลเทศะ 
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 การวิเคราะหพื์น้ท่ีตามเส้นทางการเรียนรู้ของหลวงพ่อเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาเสน้ทางการเรยีนรูข้องหลวงพ่อเดมินับแต่ปรยิตัิ 
คาถาอาคม วปัิสสนา และการท าของขลงั ซึง่สรุปรวมแลว้เป็นเวลาถงึ 12 ปี นับแต่
บวชมาท าให้ท่านมีความรู้มากมาย เป็นที่เคารพรักของทุกคน และจะเห็นได้ว่า
สถานทีต่่างๆ ทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูข้องหลวงพ่อเดมิจะอยู่ในเขต อ าเภอพยุหะครี ีเป็น
สว่นใหญ่ ผูด้ าเนินกจิกรรมจงึเลอืกพฒันาพืน้ทีอ่ าเภอพยุหะครีใีหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เชงิพุทธศาสนาและวฒันธรรมแห่งใหม่ โดยพบว่าแหล่งเรยีนรู้ของหลวงพ่อเดมิใน
เขตอ าเภอพยุหะคีรี ประกอบด้วย 6 ที่ คือ (1) วัดเขาแก้ว (2) วัดอินทาราม              
(3) วดัพระปรางค์เหลือง (4) วดัเขาทอง (5) วดัสระทะเล และ (6) วดับ้านบน ใน
ล าดบัแรกผู้ด าเนินการจึงใช้เกณฑ์การคดัเลือก คืออยู่ในเขตหรือใกล้เคียงต าบล
พยุหะคีรี อ าเภอพยุหะคีรีมากที่สุด ประกอบกับผู้น าชุมชนมีต้องการที่จะพัฒนา
ชุมชนให้มคีวามเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ และเป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยว จงึได้         
3 วดั คอื (1) วดัเขาแกว้ (2) วดัอนิทาราม และ (3) วดัพระปรางคเ์หลอืง  
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  ในสมัยโบราณ พยุหะคีรี ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นทางเดินของกองทัพ
โบราณไม่ว่าจะเป็นเมืองสุโขทัย หรือกรุงศรีอยุธยา จะต้องยกทัพผ่านทางนี้ เพราะเป็น
ศูนย์กลางระหว่างเมืองไชยนาทบุรี (จังหวัดชัยนาท) และเมืองพระบาง (จังหวัดนครสวรรค์) 
การที่อ าเภอนี้มีชื่อประกอบด้วยค าบาลีสันสกฤตสองพยางค์ คือ พยุหะ กับ คีรี ค าว่า พยุหะ 
แปลว่า ขบวนกองทัพ ค าว่า คีรี แปลว่า ภูเขา พยุหะคีรีจึงแปลว่า กองทัพภูเขา หมายถึงการมี
ภูเขามากมายนั่นเอง พยุหะคีรี  เดิมเป็น เป็นเมือง ๆ หนึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดนครสวรรค์ มีหน้าท่ี
เก็บเงินส่วยอากร ผูม้ีหน้าที่เก็บส่วยอากรสมัยนั้นช่ือ หลวงภูมิ ได้ตั้งบุตรชายของตนชื่อ จันทร์ 
ขึ้นเป็นเจ้าเมืองพยุหะคีรี มีที่ท าการอยู่ข้างวัดพระปรางค์เหลือง ต าบลท่าน้ าอ้อย ต่อมาได้ย้าย
ที่ท าการไปอยู่บ้านสระเศรษฐี ต าบลน้ าทรง ตั้งที่ท าการแบบชั่วคราวมีจวนเจ้าเมือง บ้าน
ราชการ เรือนจ า (ล้อมด้วยไม้ไผ่) เจ้าเมืองคนต่อมา ช่ือ กัน และ อิ่ม ต่อมามีโจรกล่มหนึ่งคุม
สมัครพรรคพวกประมาณ 40 คน เข้าท าการปล้นจวนเจ้าเมือง สถานที่ราชการ จึงได้ย้ายตัว
เมืองพยุหะคีรีมาตั้งอยู่ที่คลองหลวงพิบูลย์ เมื่อสิ้นอายุเจ้าเมืองอิ่มแล้ว เจ้าเมืองคนต่อมาชื่อ 
ปุ้ย ได้ย้ายตัวเมืองมาตั้งอยู่ที่บ้านท่าแร่ สร้างที่ว่าการอ าเภอพยุหะคีรีขึ้น ณ ต าบลพยุหะ 
ปัจจุบันที่ว่าการอ าเภอพยุหะคีรีได้ย้ายมาตั้งฝั่งตะวันออกของสายเอเชีย ณ บ้านเลขที ่111 
หมู่ที่ 3 ต าบลสระทะเล อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 อ าเภอ  
พยุหะคีรี ประกาศตั้งเป็นอ าเภอเมื่อ พ.ศ. 2437 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตะเภา หมู่ที่ 3 ต าบล  
สระทะเล อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพอจะสืบสาวราวเรื่องได้จากท่านผู้หลัก
ผู้ใหญ่ หรือนิทานปรัมปราว่าลูกชายเจ้าพ่อสิงห์ หรือเจ้าพ่อเขาสิงห์รักใคร่อยู่กับ ลูกสาวเมือง
สระเศรษฐี จึงได้จัดขบวนขันหมากใหญ่เท่าภูเขามาตั้ง ไว้ตามทิศทางต่าง ๆ ทิศเหนือมีภูเขา
โยง ภูเขาลูกนี้ติดต่อโยงกันเป็นพืดกับแดนทางเหนือเพื่อป้องกันโจรผู้ร้าย ที่จะมาชิงทรัพย์สิน
และขันหมาก ทิศตะวันออกมีเขาปกล้น ทิศตะวันตกมีเขาพระแวง (ขณะนี้อยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองอุทัยธานีครึ่งหนึ่ง) ขบวนขันหมากและผู้คนได้จัด อาหารคาว – หวาน ที่เขาฝอยทอง เมื่อ
กินอาหารคาว - หวานกันเสร็จแล้ว ก็น าถ้วยชามไปท าการล้างที่ บึงกระดิ่ง (ในบึงกระดิ่งนี้มี
เศษถ้วยชามซึ่งเป็นของเก่าจมอยู่ในบึงเป็นจ านวนมาก) และได้จัดแก้วแหวน เงินทองซึ่ง
จะต้องน าไปให้ฝ่ายเจ้าสาวที่เขาแก้ว ต าบลพยุหะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เรียกกันว่า เขาแก้ว ตลอด
มา เมื่อได้เวลาอันเป็นมงคลจึงได้ท าการส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาว โดยจัดขบวนเจ้าสาวล่องไปตาม
แม่น้ าเจ้าพระยา ท าการส่งตัวเจ้าสาวที่เมืองสระเศรษฐี ซึ่งมีชื่อต่อมาจนถึงทุกวันนี้ว่า บ้าน
สระเศรษฐี ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสืบต่อ กันมาเป็นท านองนิยายปรัมปราว่า ถงึวันดีคืนดี คือวันขึ้น 
15 ค่ า หรือวันธรรมสวนะ จะได้ยินเครื่องสาย มโหรี ปี่พาทย์ในสระเศรษฐีนั้น 

 ความเป็นมาของอ าเภอพยหุะคีรี 
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จากการวเิคราะหพ์ืน้ทีต่ามเสน้ทางการเรยีนรูข้องหลวงพ่อเดมิตลอดจน
วเิคราะห์ทศิทางการพฒันายุทธศาสตร์การพฒันาพื้นทีอ่ าเภอพยุหะครี ีตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอพยุหะคีรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ของ
คณะกรรมการบรหิารงานอ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค์ (2560) เพื่อให้
สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จรงิ ในประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการผลติสนิคา้
เกษตร ผลติภณัฑส์นิคา้ชุมชน และการท่องเทีย่ว เป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร์
ต้องการใหป้ระชาชนมทีัง้รายไดห้ลกัและรายไดเ้สรมิจากสนิคา้ชุมชน ตวัชีว้ดั
ที ่2 คอืการมสี่วนร่วมของประชาชนในแต่ละกจิกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพฒันาอ าเภอพยุหะครี ี4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ฉบบันี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
กลยุทธ์ส่งเสรมิพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมให้มศีกัยภาพ ผู้ด าเนิน
กจิกรรมจงึท าการศกึษาทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว ตามเสน้ทางการเรยีนรู้
ของหลวงพ่อเดมิ ในเขตอ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์

 ประเมินศกัยภาพของพื้นท่ี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์
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1. ประวติัความเป็นมาของวดัพระปรางคเ์หลือง 

วดัพระปรางค์เหลอืง เป็นวดัที่มเีรื่องราวทางประวตัิศาสตร์มากมายและมี
องค์พระปรางค์เหลอืงเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ
เป็นจ านวนมาก เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ่งของ
เมืองนครสวรรค์ที่เต็มไปด้วยคุณค่า และควรค่าแก่การเข้าไปเยี่ยมชม เป็นวดั
โบราณเก่าแก่มากวัดหนึ่ง ตัง้อยู่ติดริมน ้ าเจ้าพระยา ด้านฝั ่งตะวันออก มี          
ศาสนสถานและโบราณวตัถุที่ส าคญัหลายอย่าง เจ้าหน้าที่กรมศลิปากรค านวณ
อายุของวดัไว้ว่าเป็นวดัที่สร้างขึน้เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2305 ตรงกบัสมยักรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย จากปชูนียสถาน เช่น องคพ์ระปรางค ์พระวหิาร อุโบสถ เป็นสิง่
บ่งบอกถึงอายุของโบราณสถานแห่งนี้ ท าให้ทราบว่าวดัพระปรางค์เหลอืงมอีายุ
ยาวนานประมาณถงึ 249 ปี  นอกจากน้ี ยงัตัง้อยู่ใกลก้บัโบราณสถานเมอืงบน อนั
เป็นหวัเมอืงโบราณสมยัทวารวด ีปรากฏร่องรอยคเูมอืงโบราณตดิอยู่ดา้นทศิเหนือ
ของวดั  สิง่เหล่านี้ช่วยบอกใหท้ราบว่าเคยเป็นแหล่งชุมชนและแหล่งอารยธรรม
แห่งหนึ่งของชาติมาแต่โบราณ  ในอดตีที่ผ่านมาวดันี้มชีื่อเสยีงในด้านการรกัษา
โรคภยัไขเ้จบ็โดยทางยาสมุนไพร ตามหลกัของแผนโบราณ รวมทัง้การรกัษาโรค
เคลด็ขดัยอก และอมัพาต โดยวธิเีหยยีบฉ่าอย่างไดผ้ล   

 ทรพัยากรทางการท่องเท่ียว ตามเส้นทางการเรียนรู้ของ
หลวงพ่อเดิม 

 วดัพระปรางคเ์หลือง 



 

คู่มือการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์                      

ตามเส้นทางการเรียนรู้ของหลวงพ่อเดิม 
23 

 

     
 

2. วัดพระปรางค์เหลืองกับหลวงพ่อเดิม 
วัดพระปรางค์เหลืองมีความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อเดิมในหลายประเด็นคือ 
2.1 หลวงพ่อเงิน (พระครูพยุหานุศาสก์) วัดพระปรางค์เหลือง เป็นพระครูสวด

ของหลวงพ่อเดิม 
2.2 หลวงพ่อเดิมได้มาประสิทธิ์ประสาทวิชาทางวิปัสสนากรรมฐาน การเจริญ

กษิณ และวิชาน้ ามนต์จินดามณีสารพัดนึก กับหลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง 
2.3 หลวงพ่อเดิม ได้กลับไปสร้างศาลาการเปรียญ ร่วมสร้างกับหลวงพ่อเงิน ที่

วัดพระปรางค์เหลือง   



 

 

 24   คู่มือการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์                      

ตามเส้นทางการเรียนรู้ของหลวงพ่อเดิม 

 

    

3. ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของวัดพระปรางค์เหลือง 
ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงตามรอยเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ จาก

บันทึกของทางวัด และจากจดหมายเหตุของทางราชการกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ได้เสด็จมานมัสการเจ้า
อาวาส วัดนี้ถึง 3 ครั้ง ในการเสด็จประพาสต้นทางเหนือของประเทศไทย  

ครั้งท่ี 1 เสด็จในรัตนโกสินทร์ศก 120 ตรงกับวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2447 
เวลาบ่าย 4 โมง เรือพระประเทียบทัศนาจร เสด็จแวะวัดพระปรางค์ เหลือง 
ทอดพระเนตรพระอุโบสถท่ีเสร็จใหม่และกุฎิที่ช่างจีนสร้าง ทอดพระเนตรเหยียบฉ่าโดย
พระหมอจากนครราชสีมา 

ครั้งท่ี 2 เสด็จในรัตนโกสินทร์ศก 125 (พ.ศ. 2449) เสด็จประพาสต้น มณฑล
นครสวรรค์ (ครั้งส าคัญที่สุด) 

ครั้งท่ี 3 เสด็จในรัตนโกสินทร์ศก 127 ตรงกับ พ.ศ. 2451 พระพุทธเจ้าหลวง
เสด็จฯ โดยทางรถไฟจากสถานีรถไฟบางปะอินถึงเมืองนครสวรรค์ เมื่อเสด็จฯ ลงจาก
รถไฟพระที่นั่งแล้วทรงลงเรือพระที่นั่ง ซึ่งเป็นเรือชะล่าขุดจากซุงไม้ทั้งต้น ล่องน้ าจาก
นครสวรรค์ลงมาแวะยังวัดพระปรางค์เหลือง หลังจากนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จฯ ผ่าน
ไปเข้าปากน้ ามะขามเฒ่าเพื่อเสด็จฯ ประพาสเมืองสุพรรณบุรีต่อไป  ในสมัยก่อน
เส้นทางคมนาคมทางถนนยังไม่เจริญเท่าปัจจุบัน ต้องอาศัยแม่น้ าเป็นเส้นทางคมนาคม
หลักของบ้านเมือง แม่น้ าเจ้าพระยาสายส าคัญของประเทศเรา และมีการสัญจรโดยใช้
แม่น้ าสายนี้เป็นจ านวนมากและคับคั่ง  แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านหน้าวัดพระปรางค์
เหลือง  จึงท าให้ชาวเรือแพท่ีผ่านขึ้น-ล่องไปมารู้   
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ภายในบริเวณวัดพระปรางค์เหลือง มีจุดส าคัญต่างๆในการตามรอยเสด็จ
ประพาสต้น ดังนี้ 

1) องค์พระปรางค์เหลืององค์เดิม  
องค์พระปรางค์เหลืององค์เดิมนั้นมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เป็นเจดีย์องค์

เก่าอยู่ในพื้นที่โบราณสถานเมืองบนสมัยทวารวดี และมีการบูรณะในสมัยอยุธยา 
โดยหลวงพ่อเงินได้กราบทูลองค์พระยาด ารงราชานุภาพว่า บนกองอิฐนั้นน่าจะเป็น
องค์พระปรางค์เล็กๆ และทาสีเหลืองไว้ สมควรช่ือพระปรางค์เหลือง ซึ่งปัจจุบัน         
พระปรางค์องค์นี้มีลักษณะเป็นพูนอิฐ และดินสูงเหมือนเนินเขาเตี้ย จึงได้มีการสร้าง
องค์พระปรางค์เหลืององค์ใหม่ พระปรางค์องค์ปัจจุบัน หรือพระปรางค์จามเทวี         
ศรีสุวรรณ เป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย แบบก่อสร้างจ าลองจากเจดีย์เก่า ข้าง
พระอุโบสถที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ภายในพระปรางค์ บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ (สาเหตุที่ไม่สร้างครอบพระปรางค์องค์เดิมเพราะ
ต้องการอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นพระปรางค์องค์เก่า) 

พระปรางค์จามเทวีศรีสุวรรณ (พระปรางค์เหลือง) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2541 แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2543 โดยพระครูนิวิฐมณีวงค์ (หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว 
เป็นผู้สร้าง มีพระครูนิสิตคุณากร (หลวงพ่อสนม) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  (2563) 
เป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้าง เป็นปรางค์ที่มีทัศนียภาพสวยงามตั้งอยู่ริมน้ าเจ้าพระยา 
โดยท าเป็นสีขาวทั้งองค์ สูงประมาณ 29 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสูงสามช้ัน (ข้อมูลจาก
วัดพระปรางค์เหลือง) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 26   คู่มือการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์                      

ตามเส้นทางการเรียนรู้ของหลวงพ่อเดิม 

 

 
 
 

 
 
 
 

2) วิหารหลวงพ่อโตประดับเคร่ืองสังคโลก 
สั น นิ ษ ฐ า น ว่ า ส ร้ า ง ขึ้ น พ ร้ อ ม กั บ               

วัดพระปรางค์เหลือง จากหลักฐานของกรมศิลปากร
ว่ าสร้ างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราว            
พ.ศ. 2305 ลักษณะเดิมมีผนังด้านหลังท าอยู่ด้าน
เดียวและแคบ หลวงพ่อเงิน (อดีตเจ้าอาวาส)           
วัดพระปรางค์เหลือง จึงสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ในราวปี 
พ.ศ. 2444 พระประธานเป็นพระพุทธรูปปาง        
มารวิชัย เรียกชื่อกันว่า “หลวงพ่อโต” แกนองค์ถึง
เศียรเป็นไม้ และก่ออิฐถือปูนทับ เป็นศิลปะอยุธยา
ตอนปลาย เป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นเวลานาน 

ต่อมาปี พ.ศ.2543 พระครูนิสิตคุณากร
( ห ล ว งพ่ อ ส น ม ) เ จ้ า อ า ว า สอ งค์ ปั จ จุ บั น ไ ด้
บูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อโต แต่ยังคงรูปลักษณ์
เดิมไว้ ด้านบนหลังคาสันนิษฐานว่าเป็นรูปปั้นสัตว์
สมัยทวาราวดี ส่วนหน้าบันประดับตกแต่งด้วยถ้วย
ชามสังคโลกของเก่าและใหม่ มีส่วนเพิ่มเติมคือ ผนัง
ทั้ งสามด้ าน มีประตู  หน้ าต่ างและพื้นปูด้ วย
หินแกรนิต 

3) แพท่าน ้ารับเสด็จ  
เคยเป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จ       

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แพท่าน้ า
แห่งนี้มีอายุกว่าร้อยปี ได้รับการอนุรักษ์ซ่อมแซม
ให้คงสภาพเดิ ม  โดยพระครูนิ สิ ตคุณากร         
(หลวงพ่อสนม) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  มี
ลวดลายที่เสาสลักเป็นลายเครือวัลย์ทั้งหกต้น 
ปัจจุบันช ารุดไปหน่ึงต้น และมีการเปลี่ยนลกูบวบ
จากไม้ไผ่สีสุกเป็นถังเหล็กแทน   
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4) เก๋งเรือพระราชทาน 
เก๋งเรือพระราชทานหลังนี้หลวงพ่อเงินได้รับ

พระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เมื่อคราวได้พระราชทานสัญญา
บัตรพัดยศเป็นพระครูพยุหานุสาสน์ เจ้าคณะเมืองพยุหะคีรี
พร้อมกับพัดยศช้ันพิเศษเทียบเท่าเจ้าคณะจังหวัด และ
พระราชทานตราท าด้วยงาช้างจ านวน 3 ช้ิน เก๋งเรือจะใช้กับ
เรือชะล่ามีลักษณะท้องเรือกว้างรองรับกับเก๋งเรือได้ นี้
ลักษณะเป็นเรือมาดเก๋งสี่แจว ประตูหน้าและหน้าต่างท่ีเปิด-
ปิด จะเป็นบานเลื่อน ด้านหน้าจะมีระย้าห้อยลงมา (ปัจจุบัน
ได้ช ารุดและสูญหายไปแล้ว) คล้ายเรือ ยอดไชยา ของสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงด ารงราชานุภาพ ซึ่งใช้ส าหรับ
ออกตรวจราชการทางน้ า เรือมาดประทุนล านี้หลวงพ่อเงินได้
ใช้ในการเดินทางตามนิมนต์กิจของสงฆ์ หากต้องเดินทางไป
กรุงเทพหรือตามที่ต่างๆ และใช้ในการแห่กฐิน ผ้าป่า ทางน้ า
เป็นประจ าทุกปี ต่อมาตัวเรือได้ช ารุดเหลือแต่เก๋งเรือท่ีท า
ด้วยไม้สักทอง   

5) กุฏิหลวงพ่อเงิน  
กุฏิหลวงพ่อเงิน สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 

2448 โดยช่างชาวจีนไหหล าสร้างถวายหลวงพ่อเงินใน
วโรกาสที่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเลิกทาส
และมีการบูรณปฏิสังขรณ์โดยหลวงพ่อนวล (พุทธสโร) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปรางค์เหลือง เมื่อปี พ.ศ. 2488 
เป็นศิลปะแบบจีนไทย เรือนไม้ใต้ถุนโปร่ง หลังคามุง
กระเบื้องปูนซีเมนต์ รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว และลูกกรงไม้
ลวดลายแบบกุฏิหลังเดิม 

กุฏิหลวงพ่อเงินหลังเดิมตามภาพฝีพระหัตถ์
รัชกาลที่ 5 ทรงถ่ายเมื่อคราวเสด็จวัดพระปรางค์
เหลือง ครั้งท่ี 2 เดิมอยู่บริเวณตรงข้ามวิหารหลวงพ่อ
โตซึ่งได้ช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  
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6) รูปหล่อหลวงพ่อเงิน  
นมัสการรูปหล่อหลวงพ่อเงิน และขอน้ ามนต์มหาจินดามณีสารพัดนึก  

7) โซ่คล้องช้าง  
หลวงพ่อเงินเลี้ยงช้างจ านวน 3 เชือก เพื่อใช้เป็นพาหนะในกิจของสงฆ์ 

มีช้างเชือกหนึ่งเพศผู้ช่ือพลายมะลิ มีลักษณะงายาวสวยงามมาก รัชกาลที่ 5 ได้
พระราชทานโซ่ไว้ล่ามช้างพลายมะลิ พร้อมกับการแต่งตั้งหลวงพ่อเงินเป็น         
เจ้าคณะเมืองพยุหะคีรี 

8) ระฆังหินยุคทวาราวดี 
หินเจาะรู เช่ือกันว่าเป็นระฆังหิน มักพบตามเมืองโบราณทั่วไปที่มีอายุ

มากกว่า 1,000 ปี พบในหลายจังหวัด เช่น จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.นครสวรรค์ 
และ จ.ชัยนาท   

9) พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 
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1. ประวัติความเป็นมาวัดเขาแก้ว 
วัดเขาแก้ว ที่ได้ช่ือว่า เขาแก้ว เพราะบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้ ด้านหลัง

ติดเขา สภาพหินของเขามีลักษณะเป็นเหลี่ยมหกเหลี่ยม เป็นแก้วใส บางก้อนก็มี
สาหร่าย มีสีต่าง ๆ เช่น สีเขียว สีแดง สีผักตบ เป็นรูปต่าง ๆ บางชนิดก็มีเข็ม เป็น
เข็มทอง เข็มเงิน อยู่ภายในก้อนแก้วนั้น ชาวบ้านได้ขุดหินแก้วนี้มาฝนหรือเจียระไน 
ท าเป็นหัวแหวนและเครื่องประดับตามลักษณะของหินแก้วนี้เอง จึงได้ช่ือว่า เขาแก้ว 
และมีต านานของพยุหะคีรี ดังนี้ ลูกชายเจ้าสิงห์แต่งงานกับลูกสาวเมืองสระเศรษฐี 
ได้จัดแก้วแหวนเงินทองน าไปให้ฝ่ายเจ้าสาวท่ีเขาแก้ว ต าบลพยุหะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
เรียกกันว่า เขาแก้ว ตลอดมา ที่เขาแก้วนี้มีถ้ าอยู่เชิงเขาซึ่งเป็นที่ตั้งวัด มีปากถ้ าเป็น
ปล่องยาวประมาณ 500 เมตร ไปโผล่ที่ท่าจันทร์ปากคลองบางไทร ฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาตรงสะพานทางข้ามไปที่ว่าการอ าเภอพยุหะคีรี ภายในถ้ ากว้างใหญ่ มี
ทรัพย์สมบัติและมีโคแก้วตัวใหญ่หน้าแด่นตัวหนึ่ง ดวงตาของโคแก้วส่องแสง
ประกายสว่างภายในถ้ านั้น สมัยนั้นหลวงพ่อคูหาเป็นเจ้าอาวาส ท่านมักจะลงจาก
ปากถ้ าไปสรงน้ าที่ท่าจันทร์เสมอ วันหนึ่งสามเณรที่อยู่ปฏิบัติท่าน ได้สังเกตเห็น
หลวงพ่อคูหาเดินทางไปในป่านั้น เมื่อท่านเดินกลับมา จะเห็นท่านมีผ้าอาบเปียกน้ า
พาดบ่ากลับมา สามเณรนึกแปลกใจ สงสัยหลวงพ่อไปสรงน้ าที่ไหน แถบนี้มีแต่ป่า
ทั้งนั้น จึงได้สะกดรอยตามไปหลวงพ่อคูหาสรงน้ าเสร็จแล้วกลับมาพบสามเณรได้
ตามไปและรู้แห่งทางเข้าถ้ า ท่านจึงเกณฑ์ชาวบ้านช่วยกัน เอาหินเอาดินปิดปากถ้ า
ตั้งแต่นั้นมา เนินดินที่ถมปากถ้ ายังปรากฎเป็นสันเทินสูง ขนาดเท่าจอมปลวกใหญ่มา
จนทุกวันนี้ โคแก้ว ต่อมาเพี้ยนเป็น เขาแก้ว 

นอกจากนี้ยังมีอีกต านานเล่าต่อๆ กันมาว่า บนเขาแก้วมีถ้ า ภายในถ้ ามีวัว
หัวแด่นตัวใหญ่ ยืนเฝ้าสมบัติอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้าน วัวหน้าแด่น ภายหลังก็
เพี้ยนมาจนเป็น บ้านหัวแด่น ภายในวัดมีวัตถุโบราณ และศาสนสถานโบราณอยู่
หลายแห่ง หลายชิ้น อายุก็คาดว่าอยู่สมัยราวๆ กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี 

 วดัเขาแก้ว 
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หลวงพ่อกนั (พระครนิูสิตคณุากร) วดัเขาแก้ว  
ปฐมวยั โยมบดิามารดาของเดก็ชายกนั ศรเีพง็ ปรารถนาจะใหบุ้ตรไดศ้กึษา 

ซึง่ตอนนัน้ ยงัไม่มโีรงเรยีนประชาบาลในเขตพยุหะ จงึต้องมาฝากตวัเล่าเรยีนกบัภกิษุ
ในวดัเขาแก้ว โดยเรยีนหนังสอืไทย เลข อกัษรขอม เมื่อร ่าเรยีนได้ช านาญ กอ็อกมา
ช่วยงานเกษตรกรรมกบัทางบา้นจนเรยีกไดว้่าเป็นช่างฝีมอืทีม่คีวามช านาญเสยีแต่ยงั
ไม่เขา้วยัหนุ่ม 

พระครนูิสติคุณากร (กนั คงฺครตโน) ไดบ้รรพชาเมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 
2453 เมื่ออายุได ้19 ปี โดยมพีระอธกิารอ่อง วดัพระปรางคเ์หลอืง เป็นพระอุปัชฌาย์ 
และได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2456 ณ พัทธสีมาวัดเขาแก้ว โดยมี        
พระอธกิารอ่อง วดัพระปรางค์เหลอืง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธกิารไข่ วดัอนิทาราม 
เป็นพระกรรมวาจาจารย ์พระญาณกติ ิ(ยอด อกฺกว โส) วดัเขาแกว้ เป็นอนุสาวนาจารย ์ 

คตธิรรมหลวงพ่อกนั คอื  
“คดิดกีแ็ค่นัน้ ท าแลว้กแ็ค่นัน้ คดิดแีลว้ท ากด็ ีคดิไม่ดแีลว้ไม่ท ายิง่ดี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัดเขาแก้วกับหลวงพ่อเดิม 
2.1 หลวงพ่อเดิมได้อุปสมบทที่วัดเขาแก้ว 
2.2 หลวงพ่อเดิมมาเรียนวิชาท ามีดเทพศาสตรา (ของหลวงพ่อข า) และวิปัสสนา

ธุระกับหลวงพ่อเทศ ที่วัดเขาแก้ว 
2.3 หลวงพ่อกัน (พระครูนิสิตคุณากร) วัดเขาแก้ว เป็นศิษย์เอกเรียนวิชาด้าน

พุทธาคมและการท ามีดหมอจากหลวงพ่อเดิม 
2.4 หลวงพ่อเดิมได้ ปฏิสังขรณ์มณฑปพระพุทธบาท วัดเขาแก้ว เพื่อทดแทน

คุณสถานที่ท่ีเคยอุปสมบท 
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3. ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของวัดเขาแก้ว 
 1) มณฑปพระพุทธบาท วัดเขาแก้ว        

มณฑปพระพุทธบาทเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจ าลอง ตั้งอยู่ในมณฑป
บนเขาแก้ว อยู่บนเนินเตี้ยๆ ตั้งแต่ยุคทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 16-17 สร้างด้วยหินแกรนิต
สีเขียว ในปี พ.ศ. 2429 ได้มีการสร้างทับของเดิม ท าด้วยโลหะ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.70 
เมตร อยู่บนฐานปูนปั้น บัวคว่ าบัวหงาย ปิดทองประดับกระจก องค์มณฑปทรงจัตุรัส กว้าง 
5 เมตร พระครูนิวาสธรรมขันธ์ หรือหลวงพ่อเดิม เป็นประธานเปิด เมื่อปี พ.ศ.2461 

2) โบสถ์เก่า (โบสถ์เรือส้าเภา) 
  โบสถ์เก่าตั้งอยู่เชิงเขา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร รูปทรงแบบเรือ

ส าเภา เป็นสมัยกรุงสมัยพระนารายณ์มหาราช (สันนิษฐานจากเงินพดด้วงที่พบ ณ โบสถ์
แห่งนี้ มีตราประจ ารัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ประมาณ พ.ศ. 2199-2231 
การสร้างพระอุโบสถ ประมาณ พ.ศ. 2215 เป็นโบสถ์ที่หลวงพ่อเดิมมาอุปสมบท ในปี 
พ.ศ. 2423 
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3) รอยพระพุทธบาทจ้าลอง  
สร้างทับของจริง ในมณฑปพระพุทธ

บาท รอยพระพุทธบาทจ าลองของวัดเขาแก้วนี้จะมี
ความพิเศษ เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากรอย         
พระพุทธบาทจ าลองปกติ คือ รอยพระพุทธบาท
จ าลองที่พบโดยทั่วไปจะมีเพียง 4 ชั้น แต่รอยพระ
พุทธบาทจ าลองท่ีวัดเขาแก้วนี้จะมีถึง 5 ชั้น 

4) พระปรางค์ 5 ยอด สมัยสุโขทัย 
ฐานกว้างด้านละ 5 เมตร ซุ้มคอระฆังหักช ารุดแลว้ 

5) เจดีย์ยอดนพศูล สมัยสุโขทัย 
ฐานกว้างด้านละ 3.5 เมตร มีซุ้มองค์ 4 ด้าน  

6) สามหลวงพ่อหินหยก 
สามหลวงพ่อที่มีความส าคัญกับวัดเขาแก้วคือ หลวงพ่อเทศ หลวงพ่อเดิม และ

หลวงพ่อกัน ท าจากหินทรายสีเขียวคล้ายหยก  
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8) ตึกรัตนคีร ีวิทยากร 
ป้ายช่ือตึกรัตนคีรี วิทยากร เป็นคอนกรีต ที่ป้ายมีพานคอนกรีต ในพานท าเป็น

หนังสือ 3 เล่ม วางซ้อนกันไว้ หนังสือ 3 เล่มนี้ หมายเอาพระไตรปิฏก คือวินัยปิฏก เล่ม 1 
สุตตันตปิฏก เล่ม 1 อภิธรรมปิฏก เล่ม 1 ภายในจัดเก็บโบราณวัตถุของวัดเขาแก้ว 

      
 
 
 
 
         
 
 
 
    
 
 
 

7) วิหารบูรพาจารย์สามหลวงพ่อศักด์ิสิทธิ์  
ภายในมี หลวงพ่อคูหา หลวงพ่อไท และหลวงพ่อข า อดีตเจ้าอาวาสของวัดเขาแกว้ 

ซึ่งเป็นองค์จ าลอง เนื่องจาก องค์จริงอยู่ในตึกรัตนคีรี สมัยโบราณไม่มีการหล่อรูปเหมือน ถ้า
จะหล่อรูปใคร ก็จะหล่อเป็นรูปพุทธสาวกแทน รูปหล่อหลวงพ่อเก่าๆ จึงหล่อแบบพุทธสาวก 
การหล่อรูปเหมือนแท้จริง เริ่มจะมีการหล่อในสมัยรัชกาลที่ 4 
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9) ช้างหลวงพ่อเดิม 
แม่ปทุมทอง กับลูกกองเงิน เป็นช้างที่หลวงพ่อเดิมให้

นายเหนียนมาเลี้ยง  จัดว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของอ าเภอ
พยุหะคีร ี

10) ส้านักวิปัสสนา 

ส านักวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นจุดรวมปูนปั้น ภาพพุทธประวัติ 100 กว่าปาง 
พระสงฆ์และชาวบ้านพยุหะ ได้ร่วมกันจัดตั้งส านักวิปัสสนากรรมฐานสาขาขึ้น และได้
กระท าพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2498 

11) โค้งท้องมังกร 

เมื่อเดินขึ้นไปบนยอดเขาแก้ว จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพสวยงามของเมือง
พยุหะ หรือท่ีเรียกกันว่าโค้งท้องมังกร ซึ่งเป็นส่วนของแม่น้ าเจ้าพระยาในช่วงโค้งพอดี ใน
รูปลักษณะที่เปรียบได้กับท้องของมังกร นอกจากน้ีบนยอดเขาแก้วยังพบ ซากโบสถ์เก่า 
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 วดัอินทาราม (วดัใน) 

   

1. ประวัติความเป็นมาของวัดอินทาราม 
วัดอินทาราม ชาวบ้านเรียก เรียกวัดใน เพราะอยู่ในหรือใกล้แม่น้ าเจ้าพระยา 

เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2113 สมัยอยุธยาเป็นราชธานี ไม่ปรากฏ
ผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรก แต่จากการสันนิษฐานของกรมศิลปากร อาจจะสร้างใน
สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา หรือกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งสันนิษฐานจาก  

1) อุโบสถหลังเก่า (เดิม) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด และอุโบสถหันหน้าไป
ทางทิศตะวันตกมีพระประธานผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก หน้าอุโบสถมีเสาหงษ์ 
ในอุโบสถ มีพระประธานปางสะดุ้งมาร สมัยกรุงสุโขทัย 1 องค์ หน้าตักกว้าง 44 นิ้ว 1 
องค์ ปัจจุบัน น ามาไว้ท่ีวิหารน้อยแล้ว  พระโมคัลลาน์สารีบุตร (ปัจจุบันพระโมคคัลลาน์
สารีบุตรได้ถูกโจรกรรมไปแล้ว)  

2) อิฐที่ก่อ เป็นอิฐมอญ กว้างและยาวมีสองขนาด ขนาดใหญ่กว้าง 7 นิ้ว ยาว 
11 นิ้ว  ความหนา 3 นิ้วครึ่งคงจะเป็นของเดิม และขนาดเล็กกว้าง 5 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว 
หนา 2 นิ้วครึ่ง สันนิษฐานว่าคงมาต่อเติมภายหลังเพราะเดิมมีผู้เล่าว่า อุโบสถนั้นไม่มี
หลังคา และ ไม่มีพื้น มีแต่ฝาผนังเท่านั้น เพิ่งมาต่อเติมในสมัยหลวงพ่อเฒ่าแก้ว           
(เจ้าคุณมณีรัตน์ พระอุปัชฌาย์) เป็นเจ้าอาวาส ประมาณ พ.ศ. 2353 ได้มุงหลังคาอุโบสถ 
มุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาดินเผา ท าใบระกา หางหงษ์ ช่อฟ้า และหน้าบรรณ เฉพาะ
หน้าบรรณอุโบสถเก่า และ ศาลาการเปรียญปัจจุบันเป็นฝีมือหลวงพ่อเฒ่าแก้วแกะสลัก
ไว้ท้ังนั้น ผู้เล่ากล่าวว่า แต่เด็กมา ก็เห็นหลวงพ่อเฒ่าแก้วอยู่ท่ีวัดนี้แล้ว เข้าใจว่าก่อนหน้า
นี้คงจะเป็นวัดร้าง เพราะตามประวัติ กล่าวว่าเป็นวัดมอญสร้าง ในขณะเรืองอ านาจเมื่อ
มอญหมดอ านาจจึงท้ิงวัด โดยไม่มีใครอยู่มาเป็นเวลานาน) ดังนี้หลวงพ่อเฒ่าแก้วจึงมา
บูรณปฏิสังขรณ์ อุโบสถบ้างศาลาการเปรียญบ้าง พร้อมกุฏิก็มี 3-4 หลังเท่านั้น หลวงพ่อ
เฒ่าแก้ว มรณภาพในราว พ.ศ. 2405 
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2. วัดอินทารามกับหลวงพ่อเดิม 
2.1 หลวงพ่อแก้ว วัดอินทาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อเดิม  เมื่อวัน

แรม 13 ค่ า เดือน 11 ปีมะโรง (วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2423) อุปสมบท               
ณ พัทธสีมา วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  มีหลวงพ่อแก้ว (วัดอินทาราม            
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์) เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูพยุหานุศาสก์ (หลวงพ่อเงิน           
วัดพระปรางค์เหลือง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ        
หลวงพ่อเทศ (วัดสระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

2.2 หลวงพ่อแก้ว วัดอินทาราม เป็น พระอาจารย์สอนวิปัสสนาและพุทธาคม
แก่หลวงพ่อเดิม 

2.3 หลวงพ่อเดิม ได้กลับไปสร้าง อุโบสถ และศาลาการเปรียญ เพื่อทดแทน
พระคุณหลวงพ่อแก้ว และเป็นวัดสุดท้ายที่หลวงพ่อเดิมได้เดินทางมานอกวัดหนองโพ 

3. ทรัพยากรทางการท่องเท่ียววัดอินทาราม 
1) อุโบสถเก่า 

หลวงพ่อเดิม ได้มาเป็นประธานสร้างอุโบสถ ณ วัดอินทาราม เป็นหลัง
สุดท้าย แม้โยมจะห้ามปรามเพราะท่านชราภาพมากแล้ว แต่ท่านก็ยืนยันจะมาเพราะ
ต้องการทดแทนพระคุณหลวงพ่อเฒ่าแก้ว พระอุปัชฌาย์ ยังไม่ทันเสร็จ หลวงพ่อเดิมก็
ถึงแก่มรณภาพเสียก่อน 
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4) เรือหัวโต 
เรือหัวโตหรือเรือแปดวา ท าจากต้น

ตะเคียนหิน ครั้งหน่ึง รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จชลมารค
มาถึงบ้านหัวแด่นหรือบ้านวัวแด่น พระองค์ใคร่จะ
ทรงประทับเรือหัวโต ทหารและชาวบ้านจึงช่วยกัน
ท าพระแท่นรองรับที่ทรงประทับ พร้อมกับใช้
ผ้าเหลืองผูกหัวเรือและท้ายเรือ ส่วนตอนท้ายเรือ
ก็ใช้ธงช้างปักไว้ หลวงพ่อเดิม เป็นผู้ปลุกเสกให้อีก 
ธงอันนี้เองจึงเป็นสัญลักษณ์ของเรือหัวโตตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เรือหัวโตยังเป็นเรือ
ที่หลวงพ่อเทศปลุกเสกท าพิธีลงอักขระที่หัวเรือ
และท้ายเรือ เป็นหนังสือขอมไว้ด้วย 

    
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2) ศาลาการเปรียญ 
ศาลาการเปรียญแห่งนี้ หลวงพ่อเดิมได้มาบูรณปฏิสังขรณ์ โดยช่วยกันลากไม้

มาจากแม่น้ าเพื่อน ามาซ่อม เป็นศาลาทรงโบราณ ภายในปรากฏภาพวาดโดย นายยุ้ง 
บ ารุงผล และ นายผล สร้อยประดิษฐ์ เขียนเป็นคติธรรมไว้  นอกจากนี้ยังพบกลอง
โบราณ อยู่คู่ศาลามาแต่ดั้งเดิม ปัจจุบันได้น ามาขึงหน้าใหม่ แต่ยังใช้โครงกลองเดิม และ
ธรรมาสน์ สร้างมานับร้อยปี 

3) หลวงพ่อพุทธ สุธมฺมโสภิต 
เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนพิพิธภัณฑ์

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 สร้างโดยหลวงพ่อเสียน อดีตเจ้า
อาวาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9  
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5) โบสถ์มอญ 
โบสถ์สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างด้วยอิฐมอญ หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

บางท่านกล่าวว่าสร้างขึ้นสมัยมอญเรืองอ านาจเพราะมีสาเหตุมาจากมีเสาหงษ์  เป็น
สัญลักษณ์อยู่ด้วย (ปัจจุบันได้หายไปแล้ว) จึงเรียกกันว่า โบสถ์มอญ ของเก่าจะมีผนัง
ด้านเดียว อีกสามด้านจะเปิดโล่ง ท าเป็นรูปทรงเรือส าเภา ภายในปรากฏภาพวาด โดย 
หลวงพ่อหุ่น ส่วนพระประธานประจ าโบสถ์หลังนี้ ปัจจุบันได้ย้ายไปประดิษฐานที่วิหาร
ตรีมุข หรือวิหารน้อย 

6) วิหารวัดอินทาราม 
วิหารวัดอินทาราม ได้มีการสร้างใหม่ พ.ศ. 2527 ครอบวิหารองค์เดิม อยู่ภายใน 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอุโบสถ มีก้อนอิฐขนาด ยาว 11 นิ้ว กว้าง 7 นิ้ว หนา 3 นิ้ว
ครึ่ ง  เ ช่นเดียวกับอุ โบสถ ที่ วิหารมีของเก่ามาก เ ช่น พระพุทธศิลาศักดิ์สิทธิ์                    
ปางสะดุ้งมาร ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด สันนิษฐานว่าเป็นสมัยปลายอยุธยา และกรุง
สุโขทัย ก าลังรุ่งเรือง เพราะองค์พระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่นั้นด้านในเป็นหินทรายแดง 
และองค์เล็กทุกองค์ก็เป็นหินทรายแดงทุกองค์เช่นกัน ด้านนอกก็ฉาบปูนปิดไว้ทุกองค์ 
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ประวัติพระครูนิภาธรโสภณ (หลวงพ่อชี) 
ช่ือ พระครูนิภาธรโสภน ฉายา อินทงฺกุโร น.ธ.โท วัดอินทาราม ต าบลพยุหะ 

อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส และเจ้าคณะต าบล            
ท่าน้ าอ้อย สถานะเดิมช่ือ นายชี นามสกุล อินทรเกษตร เกิดวันขึ้น 2 ค่ า เดือน 7 ปี
มะเส็ง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2448 บิดาช่ือ นายเชย มารดาช่ือ นางง่วน ต าบลพยุหะ 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อุปสมบทเมื่อวันขึ้น 13 ค่ า เดือน 6 ปีฉลู วันท่ี 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2468 ณ พัทธสีมาวัดอินทาราม อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) เป็นพระอุปัชฌาย์ 

คติธรรมที่ศึกษาของหลวงพ่อชี 
เป็นนักเล่นการพนันตัวยง ไม่ค่อยช่วยพ่อ-แม่ท างาน ถึงเวลาจะบวชพ่อแม่ต้อง

ไปจูง มาจากวงการพนัน เมื่ออุปสมบทก็คิดว่าจะบวชให้พ่อแม่ได้ชื่นใจสักหน่อยเท่าน้ัน 
แต่เมื่ออุปสมบท แล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัย น าธรรมวินัยมาประพฤติปฏิบัติเห็นทุกข์ -
โทษต่าง ๆ ได้ จึงฝากชีวิต ไว้กับพระพุทธศาสนา เรียกว่า “ต้นคด ปลายตรง” ตลอด
ชีวิตของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) วิหารตรีมุข (วิหารน้อย) 
วิหารตรีมุข หรือวิหารน้อยนี้ สร้างขึ้นสมัยหลวงพ่อเสียน เป็นเจ้าอาวาส บูรณะ

ใหม่ พ.ศ. 2534 เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปองค์พระประธานที่เดิมอยู่ในโบสถ์มอญ 
เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร สมัยกรุงสุโขทัย หน้าตักกว้าง 44 นิ้ว ที่โดนขโมยตัดเศียร
และต่อใหม่ถึง 3 ครั้ ง นอกจากนี้ที่วิหารน้อยยังเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของ             
หลวงพ่อกัน อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว และหลวงพ่อชี อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม ซึ่ง
ล้วนเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิมเช่นเดียวกัน 
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  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีวดัตามเส้นทางการเรียนรู้ของหลวงพ่อเดิม 

 
 
 
 
 
 

8) พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ส าหรับพิพิธภัณฑ์นี้ทางวัดได้เก็บรวบรวมวัตถุโบราณไว้หลายอย่าง มีทั้ง

พระพุทธรูปโบราณหลายยุคหลายสมัย ซึ่งวัตถุโบราณหลายช้ินได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุ
โบราณไว้กับกรมศิลปากรแล้ว บางส่วนได้ขึ้นทะเบียนท าบัญชีวัตถุมงคลเก่าแก่พื้นบ้าน
ไว้ที่ จ.นครสวรรค ์

เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้วยการน าองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติและหลักธรรมตามจริยาวัตรของหลวง
พ่อเดิม และองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติและทรัพยากรการท่องเที่ยวน่าสนใจ ตลอดจน
เกจิอาจารย์ของแต่ละวัด มาจัดนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งส่วนที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ และส่วนท่ี
สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปเผยแพร่ให้กับชุมชน– โรงเรียน และผู้ที่
สนใจท่ีอยู่ต่างพ้ืนท่ีได้ในอนาคต 
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 แหล่งเรียนรู้ (นิทรรศการเคลื่อนที)่  
1) ภาพจติรกรรมแสดงประวตัแิละจรยิาวตัรของหลวงพ่อเดมิ 

 
2) ทรพัยากรทางการท่องเทีย่วของวดัพระปรางคเ์หลอืง 

 
3) ทรพัยากรทางการท่องเทีย่วของวดัเขาแกว้ 

 
4) ทรพัยากรทางการท่องเทีย่วของวดัอนิทาราม (วดัใน) 

 
5) ประวตัวิดัเขาแกว้ และความเกีย่วพนักบัหลวงพ่อเดมิ  

 
6) ประวตัวิดัอนิทาราม (วดัใน) และความเกีย่วพนักบัหลวงพ่อเดมิ  
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 แหล่งเรียนรู้ (นิทรรศการถาวร)  
1) วดัเขาแกว้ ไดข้อ้สรุปใหจ้ดัท านิทรรศการถาวรดว้ยป้ายสื่อความหมาย                 

ณ มณฑปพระพุทธบาท โบสถเ์รอืส าเภา ชา้งหลวงพ่อเดมิ ตกึรตันครี ีวทิยากร และ
วหิารบรูพาจารย ์

 

  
 
   

 

 

 

2) วดัพระปรางคเ์หลอืง ไดข้อ้สรุปใหจ้ดัท าป้ายสือ่ความหมาย ณ ระฆงัหนิ 
ศาลาการเปรยีญ กุฏหิลวงพ่อเงนิ และพระปรางคเ์หลอืงองคเ์ดมิ 

 
 
 
 
 
 
3) วดัอนิทาราม (วดัใน) ไดข้อ้สรุปใหจ้ดัท าป้ายสือ่ความหมาย ณ โบสถม์อญ 

วหิาร โบสถห์ลวงพ่อเดมิสรา้ง ศาลาการเปรยีญ และเรอืหวัโต 
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อบรมมคัคุเทศก์น้อยทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิให้กบันักเรยีนในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการให้บริการ และทราบข้อมูล
เกีย่วกบัทรพัยากรทางการท่องเทีย่วเชงิพุทธศาสนาและวฒันธรรมภายในชุมชน
ของตน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ดงักล่าวใหแ้ก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

1) จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง) 
จ านวน 35 คน เป็นนักเรยีนระดบัชัน้ ประถมศกึษาปีที่ 4 - ประถมศกึษาปีที่ 6 
เพื่อเตรยีมพร้อมเป็นมคัคุเทศกใ์หก้บัวดัพระปรางคเ์หลอืง จ านวน 2 ครัง้ เป็น
เวลา 3 วนั สาเหตุทีต่้องแบ่งการอบรมหลายครัง้และมรีะยะห่างของเวลาก่อนฝึก
ปฏิบตัิจริงกบันักท่องเที่ยว ประมาณ 2 เดือน เนื่องจาก ในช่วงเวลาดงักล่าว 
นกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรมจะไดร้บัการฝึกฝนโดยคุณครผููช้่วยวทิยากรทีโ่รงเรยีน
ต่อไปก่อนเพื่อสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้กบัเด็ก ๆ มัคคุเทศก์น้อย 
ก่อนที่จะฝึกภาคปฏบิตัิกบันักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเขา้ชมนิทรรศการภายใน
แหล่งท่องเทีย่ว 

2) จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนพยุหะวิทยา จ านวน 33 คน เป็นนักเรียน
ระดับชัน้  ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นมัคคุ เทศก์ให้กับวัดเขาแก้ว และ                
วดัอนิทาราม (วดัใน) จ านวน 2 ครัง้ เป็นเวลา 4 วนั สาเหตุทีต่้องแบ่งการอบรม
หลายครัง้และมรีะยะห่างของเวลาก่อนฝึกปฏบิตัจิรงิกบันักท่องเทีย่ว ประมาณ 2 
เดือน เนื่องจาก ในช่วงเวลาดงักล่าว นักเรียนที่เข้ารบัการอบรมจะได้รบัการ
ฝึกฝนโดยคุณครูผู้ช่วยวทิยากรที่โรงเรยีนต่อไปก่อนเพื่อสร้างความพร้อมและ
ความมัน่ใจใหก้บัเดก็ๆ มคัคุเทศกน้์อย ก่อนทีจ่ะฝึกภาคปฏบิตักิบันักท่องเที่ยว
และผูท้ีส่นใจเขา้ชมนิทรรศการภายในแหล่งท่องเทีย่ว 

 การเพ่ิมศกัยภาพด้านทุนมนุษยใ์ห้กบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงพทุธศาสนา
และวฒันธรรม ตามเส้นทางการเรียนรู้ของหลวงพ่อเดิม 
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 การอบรมมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง) 
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 การอบรมมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนพยุหะวิทยา 
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 การเผยแพร่ศักยภาพในการให้บริการด้านข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค์ ตามเส้นทางการเรียนรู้ของหลวงพ่อเดิมสู่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวจิยัที่ผ่านมาให้กบัชุมชน เป็น
การสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัศกัยภาพในการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูของ
แหล่งท่องเทีย่วเชงิพุทธศาสนาและวฒันธรรม อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์
ตามเสน้ทางการเรยีนรู้ของหลวงพ่อเดมิของชุมชน เพื่อเตรยีมความพร้อมใหก้บั
ชุมชนในการใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่ว และรองรบัต่อการท่องเทีย่วในรูปแบบทวัร์
ของนกัท่องเทีย่วในอนาคตต่อไป ดว้ยการด าเนินการจดันิทรรศการ ณ แหล่งเรยีนรู ้
และการประชุมกลุ่ม พรอ้มกนันี้ได้มกีารน านกัเรยีนทีผ่่านการอบรมมคัคุเทศกน้์อย
มาฝึกภาคปฏิบัติ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิง           
พุทธศาสนาและวัฒนธรรมของวัดภายในชุมชนของตนแก่คนในชุมชน และ
นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้ร่วมชมนิทรรศการ 
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 นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางการเรียนรู้ของหลวงพ่อเดิม ณ วัดเขาแก้ว  
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ณ วัดอินทาราม (วัดใน)  
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ขอขอบคุณ 

 

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

วัดเขาแก้ว หมู่ 4 ต าบลพยุหะคีรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

วัดอินทาราม (วัดใน) หมู่ที่ 2 ต าบลพยุหะคีรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

วัดพระปรางค์เหลือง หมู่ที่ 1  ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนพยุหะวิทยา อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง) อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  

พระครูนิวิฐบุญขันท์, เจ้าอาวาสวัดอินทาราม  

พระจักรกฤษณ์ ฐิตะวิริโย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว   

พระเจษฎา  ยสวัฒโน, พระวัดเขาแก้ว 

คุณรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

คุณเอมอร  ค านวณวิทย์ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม อ าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์ 

คุณนิพนธ์  บ ารุงศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค์ 

นายอติคุณ  สังข์นาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค์ 

นางสาวกฤตยา  มาพที ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต าบลพยุหะคีรี อ าเภอพยุหะ จังหวัด

นครสวรรค์ 

นายอยู่  ด้วงหอม ไวยาวัจกรวัดพระปรางค์เหลือง 
 


