ที่เที่ยวยอดนิยมน่ าเที่ยวชมในพิจิตรที่ไม่ ควรพลาด
พิจิตร เป็ นอีกจังหวัดในภาคกลางที่มีความสาคัญมาตั้งเเต่เมื่อครั้งอดีตเเล้ว โดยตั้งอยูร่ ิ มเเม่น้ า
น่าน เเละมีเเม่น้ ายมไหลผ่านอีกด้วย เเต่เดิมในสมัยสุ โขทัยนั้นมีชื่อว่าเมืองสระหลวง ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็ นชื่อ
ว่า เมืองโอฆบุรี ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เเละที่ดินเเดนเเห่งนี้ยงั เป็ นที่ประสู ติของพระเจ้าเสื อ
หรื อ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 กษัตริ ยเ์ เห่งกรุ งศรี อยุธยา ก่อนที่จะมีการย้ายที่ต้ งั ของเมืองมายังบริ เวณของบ้าน
คลองเรี ยง ในสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ซึ่ งก็คือที่ต้ งั ของเมืองพิจิตรในปั จจุบนั
โดยพิจิตร นั้นได้ชื่อว่าเป็ นเมืองชาละวัน อีกด้วย เเละมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายเเห่งที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณคดีเเละประวัติศาสตร์ ได้รับการคัดสรรมาเเล้วว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดพิจิตรไม่ควรพลาดมาเที่ยว
ชมความสวยงาม
จังหวัดพิจิตรอยูใ่ นบริ เวณภาคเหนื อตอนล่างของประเทศไทย ตั้งอยูร่ ะหว่างเส้นรุ ้งที่ 15 องศา
50 ลิปดา กับ 16 องศา และเส้นแวงที่ 99 องศา กับ 150 องศา 45 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 4,531.013
ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 2,831,883 ไร่ มีความกว้างประมาณ 72 กิโลเมตร ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร
อยูห่ ่างจากกรุ งเทพฯโดยทางรถยนต์ประมาณ 346 กิโลเมตร และรถไฟระยะทางประมาณ 351 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอบางระกา และอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอชุมแสง และอาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร และอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์
จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็ น 12 อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอตะพานหิน อาเภอบาง
มูลนาก อาเภอโพธิ์ ประทับช้าง อาเภอโพทะเล อาเภอสามง่าม อาเภอวังทรายพูน อาเภอทับคล้อ อาเภอสากเหล็ก
อาเภอดงเจริ ญ และอาเภอบึงนาง
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วัดท่ าหลวง
ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งเเม่น้ าน่านทางด้านตะวันตก ถือว่าเป็ นวัดที่มีความสาคัญอย่างมากสาหรับจังหวัด
พิจิตร โดยวัดเเหงนี้สร้างในปี พ.ส.2388 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 โดยสิ่ ง
ที่สาคัญก็คือ ภายในพระอุโบสถของวัดเเห่งนี้เป็ นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อเพชร ซึ่ งเป็ นพระพุทะรู ปเก่า
เเก่ ปางมารวิชยั สมัยเชียงแสน โดยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็ นอย่างยิง่ โดยมีความกว้าง
ของหน้าตักอยูท่ ี่ 1.40 เมตร เเละสู ง 1.60 เมตร โดยย้ายมาจากวัดนครชุม ตามเรื่ องเล่าพื้นบ้านเมืองพิจิตรนั้น
กล่าวกันว่า พรพิจิตร ซึ่ งเป็ นเจ้าเมืองนั้นอยากจะได้พระประธานมาประดิษฐานที่เมืองพิจิตร ประจวบเหมาะกับ
กองทัพของกรุ งศรี อยุธยากาลังเดินทัพไปปราบปรามหัวเมืองเหนือที่เชียงใหม่ ท่านจึงฝากท่านเเม่ทพั ของอยุธยา
ให้หาพระพุทธรู ปมาฝากซักองค์
ครั้นกองทัพกรุ งศรี อยุธยาเสร็ จศึก
ทางด้านของเเม่ทพั ก็ได้อาราธนา
พระพุทธรู ปหลวงพ่อเพชรโดยใช้แพลูกบวบล่องมาทางแม่น้ าปิ ง โดยฝากไว้กบั เจ้าเมืองกาแพงเพชรก่อนที่จะมา
ประดิษฐานที่อุโบสถวัดนครชุมก่อน เเล้วจึงย้ายมาที่วดั ท่าหลวง เเบบในปั จจุบนั โดยพระอุโบสถจะเปิ ดให้
นักท่องเที่ยวเเละผูส้ นใจเข้านมัสการหลวงพ่อเพชรได้ทุกวันตั้งเเต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.00 น. นับว่าเป็ น
สถานที่เที่ยวจังหวัดพิจิตรที่น่ามาเที่ยวอย่างยิง่

-3–

ขอบคุณ ภาพจาก http://www.painaidii.com/

วัดหิรัญญาราม
วัดหิรัญญาราม แต่ชาวบ้านมักเรี ยกว่า วัดบางคลาน หรื อ วัดวังตะโก เป็ นวัดที่หลวงพ่อเงินเคย
จาพรรษาอยูต่ ้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าเก่า สิ่ งก่อสร้างที่น่าสนใจของวัดนี้คือพิพิธภัณฑ์ รู ปมณฑป ๒ ชั้นชั้นบนประดิษฐาน
รู ปหล่อเท่าองค์จริ งของหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวไทยทัว่ ประเทศรู ้จกั และเคารพนับถือเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่เคยจาพรรษา
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ท่านมีชื่อเสี ยงโด่งดังมากในสมัยนั้น มีผคู ้ นมาให้ท่านช่วยรด
น้ ามนต์ให้ไม่ขาดสาย ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่าน เช่น หลวง
พ่อพิธ วัดฆะมัง ที่มีชื่อเสี ยงในด้านตะกรุ ดคู่ชีวติ หลวงพ่อน้อย วัดคงคาราม ผูส้ ร้างตะกรุ ดหนังปลากระเบน
และตะกรุ ดหนังอีเก้ง ปลัดชุ่ม วัดท้ายน้ า หลวงพ่อหอม วัดหลวง หลวงพ่อนวล วัดหาดมูลกระบือ หลวงพ่อฟุ้ ง
วัดปากน้ า หลวงพ่อขา วัดโพธิ์ เตี้ย หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวงพล ผูส้ ร้างเหรี ยญหล่อหลวงพ่อเพชรจาลอง หลวงปู่
ภู วัดท่าฬ่อ เป็ นต้น นอกจากนี้ศิษย์ฆราวาสก็คือเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดม หลวงพ่อเงิน ท่านได้มรณภาพ
ด้วยโรคชรา เมื่อวันศุกร์เดือน 10 แรม 11 ค่า ปี มะแม เวลา 5.00 น.ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2462 รวมอายุ
ได้ 111 ปี พรรษา 90 ณ วัดวังตะโก ตาบลบางคลาน อาเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร
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วัดโพธิ์ประทับช้ าง
เป็ นวัดเก่าเเก่อีกเเห่งของจังหวัดพิจิตร สร้างขึ้นมาตั้งเเต่สมัยสมเด็จพระสุ ริเยนทราธิ บดี หรื อ
พรเะจ้าเสื อที่ชาวไทยรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี ในปี พ.ศ.2242 เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถาน ณ ที่ประสู ติของพระองค์เอง ณ
บริ เวณนี้ โดยตัววัดนั้นตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของแม่น้ าพิจิตรสายเก่า โดยหน้าวัดนั้นมีตน้ ตะเคียนที่มีอายุกว่า
260 ปี ตั้งต้นสู งตระหง่านอยู่ โดยวัดความยาวรอบต้นได้ถึง 7 เมตรกว่า ภายในวัดนั้นประกอบด้วยอาคารที่
สาคัญหลายเเห่งด้วยกันทั้ง พระวิหารที่มีขนาดสู งใหญ่ โดยมีกาเเพงล้อมรอบถึง 2 ชั้นด้วยกันในรู ปเเบบของ
ศิลปะเเบบอยุธยา เเละกลายเป็ นโบราณสถานที่ได้ได้รับการขึ้นทะเบียนไปเเล้ว นับว่าเป็ นสถานที่เที่ยวจังหวัด
พิจิตร ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

-5-

ขอบคุณ ภาพจาก https://th.wikipedia.org/

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร
คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลาดับที่ 5
ตั้งอยูท่ ี่ริมบึงสี ไฟ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ 170 ไร่ หน่วยงานรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษา คือ เทศบาลเมืองพิจิตร ต้นไม้ประจาสวน คือ ค้อ
ลักษณะของสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ พิจิตร เป็ นสวนที่สร้างควบคูก่ บั บึงสี ไฟซึ่ งเป็ นแหล่ง
พักพิงและอยูอ่ าศัยของสัตว์หลายชนิด ในฤดูหนาวจะมีฝงู นกเป็ ดน้ าอพยพมาอาศัยเป็ นจานวนมาก จึงเป็ น
สถานที่สาหรับชมและศึกษานกไปด้วย ภายในบึงมีพรรณไม้น้ าขึ้นทัว่ ไป มีดอกบัวหลวงจานวนมากและ
สวยงาม ริ มบึงปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ใหญ่ให้ความร่ มรื่ น กลางบึงมีศาลาที่ใช้เป็ นที่พกั ผ่อนชมทิวทัศน์มี
สะพานยาวทอดข้ามจากฝั่งถึงศาลา ภายในสวนมีทางเดินสาหรับออกกาลังกายและวิง่ เหยาะ มีสวนสุ ขภาพ
ประตูทางเข้ามีหอประชุมขนาดใหญ่รูปจระเข้ยกั ษ์ในตานานชาละวัน สัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย
เวทีเนิ นดินสาหรับจัดรายการบันเทิงในช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์
เป็ นสวนสาธารณะที่อยูใ่ จกลางเมืองจึงมี
ประชาชนมาใช้เป็ นจานวนมากเนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึง
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3.วัดนครชุม
นับว่ามีความเก่าเเก่อย่างมากของจังหวัดพิจิตร เพราะเป็ นวัดที่สร้างมาตั้งเเต่สมัยกรุ งสุ โขทัย
โดยมีอายุมากกว่า 800 ปี เข้าไปเเล้ว โดยภายมในวัดนั้นเป็ นที่ต้ งั ของพระอุโบสถที่มีความเก่าเเก่อย่างมาก โดย
เป็ นการก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูน ส่ วนเครื่ องบนนั้นเป็ นไม้โดยใช้วธิ ี การเข้าสลักเเทนการใช้ตะปู ซึ่งเป็ นวิธีการ
ก่อสร้างของช่างไทยในสมัยก่อน นอกจากนี้เเล้วก็มีท้ งั ช่องลม ซึ่ งใช้เเทนหน้าต่าง โดยพระอุโบสถเเห่งนี้ เคยเป็ น
ที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเพชร ก่อนที่จะเชิ ญไปประดิษฐานที่วดั ท่าหลวงในปั จจุบนั โดยปั จจุบนั เหลือเพียง
ฐานพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ที่มีความเก่าเเก่มาตั้งเเต่สมัยสุ โขทัย ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งที่เที่ยวจังหวัดพิจิตรที่น่ามา
เที่ยวชมอย่างมาก
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5.วัดเขารูปช้ าง
ตั้งอยูบ่ นเนินเขาเตี้ยๆ โดยจุดเด่นของวัดเเห่งนี้ น่าจะอยูท่ ี่ยอดเขาด้านบนที่จะมีพระเจดียต์ ้ งั อยู่
บนก้อนหิ นที่ซอ้ นกันจนหากมองดูเเล้วจะมีความคล้ายคลึงกับช้างที่กาลังหมอบคลานอยู่ ซึ่ งทางวัดเพิ่งจะบูรณะ
องค์เจดียไ์ ปเมื่อ 20 ปี ที่เเล้ว เเละมีการประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี ทองทั้งองค์สวยงามอย่างมาก โดยด้านบนที่
เป็ นลากว้างนั้นจะมีพระวิหารที่สร้างขึ้นมาใหม่ เเละใกล้ๆ กันนั้นจะเป็ นที่ต้ งั ของเจดียเ์ เบบลังกาเเบบเหลี่ยมย่อ
มุมไม้สิบสอง ที่สร้างมาตั้งเเต่สมัยในอยุธยาเเล้ว โดยมีตวั ระฆังเป็ นกลีบมะเฟื อง เเต่ยอดเจดียห์ กั ลงเเล้ว เเละมี
มณฑปซึ่งภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสาริ ด เเละที่ผนังนั้นเป็ นการเขียนภาพจิตรกรรมเรื่ องไตรภูมิพระ
ร่ วง โดยวัดเเห่งนี้ เคยเป็ นที่จาพรรษาของพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพิจิตรอย่าง หลวงพ่อเตียง โดยมีพิพิธภัณฑ์
ของท่านให้ผทู ้ ี่สนใจเข้าชมอีกด้วย
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อุทยานเมืองเก่าพิจติ ร
มีความเชื่อกันว่าบริ เวณเเห่งนี้เป็ นที่ต้ งั ของตัวเมืองพิจิตรเก่า ซึ่ งสร้างมาตั้งเเต่ปี พ.ศ.1601 โดย
มีกาเเพงเมืองเก่าที่มีความสวยงาม เเละกินพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ โดยนอกจากกาเเพงเมืองเเล้ว ก็ยงั มีคูเมือง
รวมทั้งเจดียเ์ ก่าเเก่ที่สวยงาม เเถมมีสวนรุ กขชาติกาญจนกุมาร ทาให้ภายในอุทยานเเห่งนี้ นอกจากมีซาก
ปรักหักพังที่เก่าเเก่เเละสวยงามเเล้ว ก็ยงั มีความร่ มรื่ นจากบรรดาต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้อย่างมาก โดยภายในนั้นมีจุด
ที่น่าสนใจอีกทั้ง ศาลหลักเมืองพิจิตร ที่มีความเก่าเเก่เเละเป็ นที่เคารพสักการะ ส่ วนทางด้านของเจดียม์ หาธาตุ ก็
มีความเก่าเเก่อย่างมาก เเละเกาะศรี มาลา รวมทั้งถ้ าไกรทอง-ชาละวัน ที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีชื่อดังที่ชาว
ไทยรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี โดยใครที่มาเที่ยวจังหวัดพิจิตรเเล้วต้องไม่พลาดมาเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้ให้ได้
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วัดใหม่ ปลายห้ วย
วัดใหม่ปลายห้วยสร้างขึ้นเมื่อ ปี จอ ขึ้น 6 ค่าเดือน 12 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เริ่ มต้นจากกระท่อมหลังเล็กๆในเนื้อที่ 1 งาน ต่อมานายวงษ์ เที่ยงอยู่ ได้บริ จาคที่ดินให้
สร้างวัดแห่งนี้ จานวน 2 ไร่ เศษ ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์พระภิกษุ ชื่อ หลวงตาดี สุ ภทฺ โท มาอยูจ่ าพรรษา ณ วัด
แห่งนี้เป็ นรู ปแรก แต่ดว้ ยความอัตคัดและลาบากในหลายเรื่ อง จึงทาให้ท่านย้ายไปอยูท่ ี่อื่น
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 หลวงปู่ ทองดี อนีโฆ ได้มาบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยแห่งนี้ใหม่
ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่ วมถวายที่ดินให้กบั หลวงปู่ ฯ เพื่อใช้บาเพ็ญสมณะธรรม และหลวงปู่ ทองดี ท่านได้ซ้ื อที่ดิน
เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายพื้นที่ของวัดจนปั จจุบนั มีเนื้อที่โดยรวม 80 ไร่ และสถานที่ปฏิบตั ิธรรมอีก 50 ไร่
หลวงปู่ ฯ ได้ดาเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดใหม่ปลายห้วย อาทิ เช่น ศาลาการเปรี ยญ กุฏิสงฆ์ อุโบสถ
ศาลาปฏิบตั ิธรรม เจดียส์ ถาน ลานธรรม คติธรรม นรก สวรรค์ สุ ภาษิตไทย และ หลวงปู่ เทพโลกอุดร พระยืน
พระนัง่ พระนอน ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนื อตอนล่าง จนมีความสวยงามร่ มเย็นเหมาะสมและเอื้อแก่การปฏิบตั ิ
ธรรมเป็ นอย่างมาก ทาให้มีนกั ท่องเที่ยวและผูส้ นใจในธรรมแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย
วัดใหม่ปลายห้วย ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2548 อนุญาตให้ต้ งั วัด
เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 หลวงปู่ ทองดี อนี
โฆ ประธานสงฆ์แห่งวัดใหม่ปลายห้วย ได้จดั ให้มีการอบรมปฏิบตั ิธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบนั
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บึงสีไฟ
ถือว่าเป็ นเเหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศไทย โดยมันเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น้ า
มากมายหลายชนิดทั้ง นก เเละปลา โดยมีพ้นื ที่ท้ งั หมดกว่า 5,000 ไร่ ดว้ ยกัน โดยที่นี่นบั ว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่
มีความสาคัญของชาวพิจิตรเป็ นอย่างยิง่ โดยมีคนนิยมมาชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินที่นี่กนั อย่างมาก
เเถมยังมีความสาคัญอย่างมากเพราะว่าเป็ นแหล่ง เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมี
การนาลูกปลาบึกมาเพาะเลี้ยงอีกด้วย โดยไฮไลท์อีกจุดของที่นี่ก็คือรู ปปั้ นจระเข้ขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 38
เมตร เเละกว้าง 6 เมตร เเละสู ง 5 เมตร เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของพญาชาละวัน โดยที่นี่น้ นั เป็ นสถานที่จดั งาน
สาคัญๆ ของจังหวัดพิจิตรเรื่ อยมากทั้งงานกาชาด หรื อจะเป็ นงานกระทง นับว่าเป็ นที่เที่ยวจังหวัดพิจิตร ที่น่ามา
เที่ยวอย่างมาก
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สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
เป็ นอาคารที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปดาวเก้าเเฉก ที่ยนื่ ลงไปในบึงสี ไฟ ภายในนั้นมีตปู ้ ลาจัดเเสดงมาก
มาก เเละมีพนั ธุ์ปลามากกว่า 20 ชนิดด้วยกัน เเละมีการสับเปลี่ยนชนิดของปลามาจัดเเสดงให้ชมกัน โดย
ส่ วนกลางของอาคารจะเป็ นช่องเปิ ดให้คุณได้ชมความสวยงามของปลาหลากหลายพันธุ์ ถือว่าเป็ นจุดท่องเที่ยวที่
น่าสนใจอย่างมาก โดยที่นี่น้ นั เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมฟรี ทุกวันในเวลาตั้งเเต่ 9.00 น. จนถึง 18.00 น. นับว่า
เป็ นอีกหนึ่งในสถานที่เที่ยวจังหวัดพิจิตรที่มีความสวยงามเเละน่ามาเที่ยวชมเป็ นอย่างมาก

