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ต.วังน้ํ าคู
วัดปากพิงตะวันตก
ร.ร.วั ดปากพิ งตะวั นตก

หมายเหตุ
ถนนคอนกรีต
ถนนดิน(มี หญาปกคลุม)
ถนนราดยาง
ถนนลูกรัง
ถนนลูกรัง(มี หญาปกคลุม)

คลองและแม น้ํ า
เขตตําบล
เขตหมู บ าน

แผนที่ หมู2

องค การบริ หารส วนตํ าบลงิ้วงาม
แผนที่ หมู2
สํารวจ
เขี ยน
ตรวจ
เห็นชอบ
อนุมัติ

นายอนั นต เขี ยวขํ า
นายอนั นต เขี ยวขํ า
นายนที จิ ต กํ าเนิ ด
นายประทิน กระสั นต
นายสุชาติ เถื่ อนทองดี

ผูช วยช างโยธา
ผูช วยช างโยธา
หั วหน าส วนโยธา
ปลัด อบต.
นายก อบต.

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

ประวัติความเปนมาของหมูบาน
ที่ตั้ง
ลักษณะทั่วไปของหมูบาน
ลักษณะการประกอบอาชีพ
ลักษณะภูมิประเทศ
ความเชื่อ / ศาสนา
สภาพทางเศรษฐกิจ / ฐานะทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปญญาของหมูบาน
การศึกษา
ผลิตภัณฑชุมชน
การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมูบาน)
ประเพณี / เทศกาลประจําป
**************************

► บานปากพิง ในสมัยโบราณไดมีกษัตริยไดเสด็จพระราชดําเนินผานหมูบาน
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5) และไดแวะพักพิงอาศัยหลับนอนทุกครั้งไปที่
หมูบานแหงนี้ ชาวบานจึงตั้งชื่อวา “บานพักพิง” ตอมาไดเรียกเพี้ยนมาจากหมูบานพักพิงมาเปนหมูบาน
ปากพิงในปจจุบัน เนื่องจากบริเวณทายบานมีคลองพิงไหลมาออกแมน้ํานาน เปนปากน้ําใหญ จึงเรียกวา
“ บานปากพิง ”

งพ
คลอ

ิง

ต.วังน้ําคู

2

วัดปากพิง ตะวั นตก
ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก

หมายเหตุ
ถนนคอนกรีต
ถนนดิ น(มีหญาปกคลุม)
ถนนราดยาง
ถนนลูก รัง
ถนนลูก รั ง(มีหญาปกคลุม )

คลองและแม น้ํ า
เขตตําบล
เขตหมูบาน

แผนที่ หมู 2

องคการบริหารส วนตําบลงิ้วงาม
แผนที่หมู 2

สํารวจ

นายอนั นต เขียวขํา

เขียน

นายอนั นต เขียวขํา
นายนที จิตกํ าเนิด

ตรวจ
เห็น ชอบ
อนุมัติ

นายประทิน กระสัน ต
นายสุชาติ เถื่ อนทองดี

ผูชวยชา งโยธา
ผูชวยชา งโยธา
หัวหน าสวนโยธา
ปลัด อ บต.
นายก อบต.

► ที่ตั้ง เดิมคือ หมูที่ 11 ตําบล
วังน้ําคู อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู
ทางฝงตะวันตกของแมน้ํานาน เปนที่ราบหาง
จากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ปจจุบันคือ หมูที่
2 ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

► ลักษณะทั่วไปของหมูบาน
- หมูบานปากพิงมีเนื้อทีท่ ั้งหมดประมาณ 1.97 ตารางกิโลเมตร
- จํานวนครัวเรือน 109 ครัวเรือน
- จํานวนประชากรทั้งหมด 400 คน (ชาย 190 คน หญิง 210 คน)

► อาชีพ ชาวบานปากพิงสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และมีสวนนอยที่ประกอบการ
คาขายควบคูไปกับการทํานา และมีอาชีพรับจาง

► ความเชื่อ ชาวบานปากพิงไมมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา หรือเชื่อในดินฟาอากาศเลย แตมีความ
เชื่อในคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่สอนใหทําแตความดี และสอนใหอยาเชื่อในสิ่งที่ไมมี
เหตุผลหรือเชื่ออยางงมงาย
- เชื่อวาทําดียอมไดดี
- เชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม
- เชื่อในคุณพระคุณของบิดามารดา

1. หลวงพอฉัตรแกว
เปนพระพุทธรูปปาง ขนาดหนาตักกวาง 40 นิ้ว สูง 46 นิ้ว ตามตํานานกลาววา สรางมา
พรอมกับวัดเดิมเปนพระประธานของอุโบสถเกา ตอมาในปลายสมัยอยุธยาตอนปลาย พมาไดยกทัพมารบ
กับคนไทยที่หนีมาจากพิษณุโลก โดยยกมาตั้งที่บริเวณเหนือวัดปากดอน ซึ่งเดิมเปนตําบลปากพิง ( บริเวณ
นั้นเรียกวา “วังพมา” ) ไดขามฟากมาเผาทําลายวัดปากพิงเพื่อหาทรัพยสมบัติตามปริศนาทํานายคูวัดวา
“ วัดไอแดง มีแรง 2 ตัว ผูหญิงมีผัว ผูชายมีลูก ใครคิดถูกเอาที่ไอแดง ” ทําใหองคหลวงพอฉัตรแกวถูก
ทําลายเสียหาย ชํารุดเศียรขาดพระศอและแขนขาทั้งสองขางขาดไป จากนั้นพมา
ไดพากันขนเอาสมบัติกลับไป แตเกิดหมด ซึ่งชาวบานเชื่อกันวาเกิดจากอภินิหารของหลวงพอฉัตรแกว
ที่ลงโทษแกพวกพมา ซึ่งเคยมีคนดําน้ําลงไปพบหัวกะโหลกคนที่บริเวณคุงวังน้ําหนาวัด ซึ่งประกอบกับ
คําเลาสืบตอกันมาเกี่ยวกับเรื่องของพวกพมา จึงเชื่อกันวาหัวกะโหลกที่พบกันนั้นเปนหัวกะโหลกของ
พวกพมา ตอมาภายหลังวัดนี้ไดกลายเปนวัดรางไป แตก็มีผูคนมาขุดหาสมบัติตามปริศนาคําทํานายคูวัด
โดยมาขุดเจาะที่บริเวณทองและขาถูกเจาะเปนโพรง ซึ่งเชื่อกันวาพวกมอญเปนผูที่แกปริศนาคําทํานาย

ไดแลวขนเอาสมบัติไปชาวบานจึงพากันเรียกวา “ หลวงพอขาว ” เพราะเวลาเดินผานวัดซึ่งเปนปารก
จะเห็นองคหลวงพอฉัตรแกวตั้งขาวโลอยูกลางปา จึงพากันเรียกวาหลวงพอขาว
ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2415 หลวงพอจู ไดมาบูรณะวัดนี้ จึงไดรวมกับผูใ หญบาน ไปจางชางจีน
มาจากตลาด มาปนเสริมตอใหสมบูรณดังปจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2478 ตอมาภายหลังไดเปลี่ยนชื่อมาเปนหลวง
พอ “ ฉัตรแกว ” และเมื่อป พ.ศ. 2513 ทานพระครูนิยม ฐิติโก ไดสรางวิหารครอบไว
ปจจุบันนี้หลวงพอฉัตรแกวยังเปนที่เคารพบูชาของประชาชนในยานนี้และใกลเคียงมาก
พากันมาบนบานสานกลาวและปดทองหลวงพอฉัตรแกว ซึ่งชาวบานเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในดานตาง ๆ
เชน
- บนใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ
- บนใหหลุดจากการเกณฑทหาร
- บนของหาย
- บนใหไดมาซึ่งตําแหนงหนาที่การงาน
- ทุกครั้งที่จะจัดงานขึ้นภายในวัดจะตองมีการบอกกลาวมิเชนนั้นจะเกิดเหตุ
และในวันเพ็ญเดือน 3 ของทุก ๆ ป ชาวบานและทางวัดจะจัดงานสมโภชปดทองหลวงพอฉัตรแกว 1 วัน
1 คืน โดยมีมหรสพสมโภช เชน ลิเกแกบน

► ศาสนา ชาวบานปากพิงสวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธ มีวัดประจําหมูบานคือ วัดปากพิง
ตะวันตก เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนในหมูบาน
และประชาชนหมูบานขางเคียง

► สภาพทางเศรษฐกิจ
- รายไดเฉลี่ยประมาณ 26,603 บาท / คน / ป
- ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน และมีเสนทางคมนาคมในการขนสงสินคาไดตลอดทั้งป
► ฐานะทางเศรษฐกิจ ชาวบานปากพิงมีฐานะความเปนอยูในระดับปานกลาง รายไดสวนใหญไดมา
จากการทํานา ปจจุบันมีการขุดคลองชลประทานผาน ตามโครงการนเรศวรฝงขวา พรอมกับมีการปรับปรุง
ถนนสาย พิษณุโลก - กําแพงดิน คูไปกับคลองชลประทานทําใหชาวบานไดรับน้ํามาทํานาทําใหไดผลดี
ขึ้นกวาแตกอนมาก ทั้งยังสะดวกแกการคมนาคมในการนําผลผลิตไปสูตลาดอีกดวย
คานิยม

- มีชีวิตความเปนอยูอยางงาย ๆ แบบไทย ๆ
- ไมถือยศถือศักดิ์ เงินทอง
► สภาพทางสังคม
o สภาพบานเรือนของชาวปากพิง มีความมั่นคงถาวร
ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด
o ประชาชนสวนใหญมีสุขภาพดี
o เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชน
ที่มีอายุ 15 - 60 ป อานออกเขียนไดเปนสวนใหญ
o ผูสูงอายุและผูพิการไดรับการสงเคราะหและการดูแลเปน
อยางดี

► ภูมิปญญาของชาวบานปากพิง ชาวบานปากพิงมีภูมปิ ญญาชาวบาน
หลายดาน เชน การทํายาแผนโบราณ เชน ยาหมอ ยาลม ยาเลือด ฯลฯ
และงานจักสานจากไมไผ เชน การสานสุม การสานตะคอง การสานกระบุง
การสานตะแกรง ฯลฯ
► การศึกษา ชาวบานปากพิงสวนใหญจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และมีสวนนอยที่ไปศึกษาที่ในเมือง
สวนใหญเมื่อจบ ป.4 แลวจะออกมาชวยครอบครัวทํานา

► ผลิตภัณฑของชุมชน ชาวบานปากพิงจะรวมตัวกันเปนกลุม เพื่อจัดตั้งกลุมอาชีพเสริมใหกับชุมชน
ซึ่งกลุมที่จัดตั้งขึ้นมาคือกลุม ทําดอกไมจันทน
► การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมูบาน)
บานปากพิง อยูหางจากตัวอําเภอเมืองพิษณุโลก ประมาณ 29 กิโลเมตร เสนทางที่ใชในการ
เดินทางมายังหมูบาน คือ เสนทางสายพิษณุโลก - กําแพงดิน ถนนเลียบคลองชลประทาน

► ประเพณี ชาวบานปากพิงมีวัฒนธรรมประเพณีที่ไมตา งไปจากชุมชนอื่น ซึ่งยึดถือประพฤติปฏิบัติ
ตามประเพณีไทย เชน ทําบุญในวันพระ วันตรุษ วันสารท หรือวันสําคัญตาง ๆ ประเพณีการทําบุญ
กลางบาน และทําบุญสลากภัต เปนประเพณีที่จัดทําขึ้นในชวงเดือน 6 ของทุกป และในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกป ชาวบานจะรวมกันจัดงาน ลอยกระทง โดยจะจัดในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12
- ประเพณี ที่มีเอกลักษณเดนเปนพิเศษของชุมชน
1. งานวันเพ็งเดือน 3 จัดขึ้นเพื่อเปนงานนมัสการปดทองไหวพระหลวงพอฉัตรแกว
จะจัดใหมีงานสมโภช 1 วัน 1 คืน มีมหรสพ เชน ภาพยนตร ลิเก สมโภชตลอดคืน และจะมีการรําถวาย
หลวงพอฉัตรแกว และแกบน ซึ่งจะมีชาวบานยานนี้และใกลเคียง ตําบลโคกสลุด ตําบลบานไร อําเภอ
บางกระทุม แถบใตวัดขึ้นไปจะมารวมงานนี้

2. งานแขงเรือ จะจัดในเทศกาลออกพรรษา เพื่อเปนการฉลองกฐินของวัดทุกปโดยจะจัด
แขงเรือประเภทจิ๋ว ซึ่งมีฝพายตั้งแต 5 - 7 คน แตเดิมนั้นจัดแขงที่ลําน้ําหนาวัด แตภายหลังเปลี่ยนมาจัดที่
คลองชลประทาน เนื่องจากมีความสะดวกกวา
3. งานลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นทุกป เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 12 และเปนการหารายไดเพื่อสมทบทุนสรางสิ่งกอสรางภายในวัดปากพิงตะวันตก นําโดยพระอธิการ
สมเดช โชติปญโญ เจาอาวาสรูปปจจุบัน

► สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของบานปากพิง (ตําบลงิ้วงาม)
บานปากพิงเปนหมูบานตั้งอยูทั้ง 2 ฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันออกมี 1 หมูบานในเขตตําบล
วังน้ําคู ฝงตะวันตกมี 4 หมูบานในเขตตําบลงิ้วงาม ซึ่งมีคลองพิงเปนคลองเชื่อมระหวางแมน้ําแควใหญ
(แมน้ํานาน) กับแควยม (แมน้ํายม ) คลองพิงอยูในเขตตําบลงิ้วงามผานไปยังตําบลวังอิทก อําเภอบาง
ระกําจนถึงแมน้ํายม ซึ่งชาวบานแถบนั้น เรียกวา ปากคลองกรับพวง ซึ่งคลองดังกลาวเปนคลองและพื้นที่
ยุทธศาสตรการรบกอนที่จะเขาตีเมืองพิษณุโลก ของฝายตรงขามที่จะตองเขามาตัดกําลังพลหรือเสบียงที่
จะเขาไปชวยเหลือเมืองพิษณุโลก ณ บริเวณแหงนี้ สําหรับเหตุการณประวัติศาสตรสําคัญ 4 เหตุการณ
ดังนี้
เหตุการณที่ 1 ราวป พ.ศ. 2106 - 2111 (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ในรัชสมัยแผนดินสมเด็จพระเจา
จักรพรรดิกษัตริยพมานามบุเรงนองตองการตีกรุงศรีอยุธยา โดยหาเหตุขอชางเผือก 2 เชือก พระเจา
จักรพรรดิมิทรงยอม พระเจาหงสาวดีจึงยกทัพมาทางดานแมละเมา เขาตีหัวเมืองทางเหนือ อันมี
กําแพงเพชร สุโขทัย พิชัย และสวรรคโลกไดทั้งหมดเหลือเมืองพิษณุโลกเทานั้นที่พระมหาธรรมราชา
ตอสูปองกันเมืองเปนสามารถทัพอังวะและตองอูลอมเมืองไวจนสิ้นเสบียง เผอิญขณะนั้นไดเกิดโรคไข
ทรพิษระบาดหนัก จําตองยอมแพและเปนไมตรีตอพมา ตลอดจนยอมยกทัพสนับสนุนการรบของทัพพมา
ในครั้งนี้ดวยผลการรบในครานั้น กรุงศรีอยุธยายอมแพเราตองสูญเสียคาไถเมือง ดวยทรัพยากรอัน
มหาศาล (ดังหนังสือพระราชนิพนธไทยรบพมาของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดเขียนเอาไว)
สืบเนื่องจากเหตุการณดังกลาวมา ทําใหกรุงศรีอยุธยาและพิษณุโลกแคลงใจกัน จึงเปน
เหตุใหพระมหินทรากษัตริยผูครองอยุธยาตอจากพระเจาจักรพรรดิไดยกทัพเรือจากอยุธยาหมายโจมตีเมือง
พิษณุโลก โดยไดตั้งทัพกษัตริยอยูที่ปากพิง (ปากน้ําพิง) นี่เอง แมเหตุการณในครั้งนั้นทัพพระมหินทราได
ถอยทัพกลับโดยไมทันไดทําการตอรบ แตสถานที่แหงนี้ ครั้งหนึ่งก็เคยเปนที่ตั้งทัพของพระเจาแผนดิน
มาแลว เชนกัน
เหตุการณที่ 2 ราวป พ.ศ. 2318 ศึกอะแซหวุนกี้ (สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช) พระเจา
มังระมีความประสงคจะตีเมืองไทยใหไดโดยเด็ดขาด เมื่อไดมีโอกาสอันเหมาะแลว พระเจามังระจึงโปรด
เกลาใหอะแซหวุนกี้ นํากองทัพทําศึกกับไทย จึงจัดกองทัพเคลื่อนมาทางดานแมละเมาเขาเมืองตาก ที่
หมายคือเมืองพิษณุโลกอันดับแรก แลวขยายผลเพื่อเขาตีเมืองหลวงตอไป ทัพหนาเปนทัพที่ 1 จํานวนพล
20,000 คน ไดกะละโป มังแยยางู ผูเปนนองชายเปนแมทัพ อะแซหวุนกี้กับตะแคงมาหนอง เปนทัพ
หลวง เดินทัพเขาไทยตามรายทาง กรมการเมืองตาง ๆ ไมทําการรบหลบหนีหมด
ในขณะนั้น พระเจาตากสินมหาราชไดโปรดใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเปน
เจาเมืองพิษณุโลกซึ่งขณะที่ขาศึกยกมานั้น พระยาจักรีและทานเจาเมืองไดไปทําศึกเขาทําลายขุมกําลังพมา
เชียงแสน พอไดขาววาอะแซหวุนกี้ ยกทัพเขามาทางสุโขทัยหมายยึดพิษณุโลก พระยาจักรีและเจาพระยา

สุรสีหเจาเมือง จึงไดรบี ยกทัพกลับมาตอสูปองกันเมืองในโอกาสตอไป ขณะนี้พมาเริ่มยกทัพมาลอมเมือง
เอาไวแลว
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเคลื่อนทัพเขาเมืองพิษณุโลก
สมเด็จพระเจาตากสินไดขาวกรองพมา เขามาทางเหนือ เมื่อเดือน 11 ป มะแม พ.ศ. 2318
ระหวางที่จัดกองทัพเพื่อเคลื่อนที่กําลังเขาเมืองพิษณุโลกนั้น เจาพระยาสุรสีหกําลังรบปองกันเมือง
พิษณุโลกกับอะแซหวุนกี้ แมทัพฝายพมา ครั้นเดือน 3 ขึ้น 7 ค่ํา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชยกทัพ
มาถึงลําน้ําแควใหญ (แมน้ํานาน) ใตเมืองพิษณุโลก และตั้งคายหลวงอยูที่ปากพิง (คลองเชือ่ มลําน้ํายมกับ
แมน้ํานาน) แลวตรัสสั่งใหจัดทัพไปตั้งอยูที่ 2 ฟากลําน้ํา ตั้งแตกองทัพหลวงขึ้นไปเปนระยะ จนถึงเขต
เมืองพิษณุโลก (ระยะทางประมาณ 20 กม.) ระยะที่ 1 ตั้งอยูที่บางทรายพระยาราชสุภาวดีเปนนายทัพ
ระยะที่ 2 ตั้งที่ทาโรง เจาพระยาอินทรอภัยเปนนายทัพ ระยะที่ 3 ตั้งที่บานกระดาน พระยาราชภักดีเปน
นายทัพ ระยะที่ 4 ตั้งที่วัดจุฬามณี ใหหมื่นเสมอใจราชเปนนายทัพ ระยะที่ 5 ตั้งที่ วัดจันทรตะวันออก
พระยานครสวรรคเปนนายทัพ เมื่อทัพหลวงตั้งคายเสร็จ จากนั้น 3 วัน อะแซหวุนกี้จึงจัดทัพมาเผชิญหนา
คายไทย (ดังขอความในหนังสือไทยรบพมา) การศึกครั้งนี้ยังไดมีตํานานเลาวา ที่ปากพิงไทยเราไดสราง
สะพานกลหรือสะพานหกกระดกไวเพื่อหลอกใหทหารพมาเดินขามและตกลงไปในแมน้ํา ฝายไทยจึงไดใช
ปนระดมยิงจมน้ําตายจํานวนมาก (เมื่อคราวขุดคลองชลประทานเมือ่ ไมกี่ปมานี้เองไดพบ ทอนซุงขนาด
ใหญจํานวนหนึ่งอยูใตดิน จึงสันนิษฐานวา เปนทอนซุงที่เหลือจากการสรางสะพานกลเมื่อ 200 ป เดี๋ยวนี้
ไมทราบวาทอนซุงดังกลาวมานี้อยูที่ใด) สําหรับผลการรบในครั้งนี้ ถึงแมฝายไทยเราจะมีกําลังนอยกวา
ขาศึกถึง 3 เทาแตขาศึกก็ไมสามารถกําชัยชนะอยางเด็ดขาดไวได ซึ่งในตอนทายเราสามารถที่จะขับไล
ขาศึกและตามจับเปนเชลยไดรวม 300 คน
เหตุการณที่ 3 ในราวป พ.ศ. 2328 หลังจากที่สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ครองราชย(ชวงศึกสงครามเกาทัพ) ไดไมนาน พระเจาปดุงกษัตริยพมา หมายจะตีกรุงเทพ ฯ ใหเปน
เกียรติประวัติ จึงไดกีฑาทัพเขามาตีไทย 5 เสนทางแบงได 9 ทัพ
สําหรับทัพเหนือ ซึ่งเปนกองทัพที่ 3 ไดใหหวุนคะยีสะโดะศิริมหาอุจะนาเปนแมทัพยก
มาจากเมืองตองอู มีกําลัง 30,000 คน กองมา 3,000 มา เคลือ่ นกําลังเขาไทยทางเชียงแสน มุงตีหัวเมือง
ริมแมน้ํานาน แมน้ํายม ตั้งแต สวรรคโลก สุโขทัย พิษณุโลก กําลังอีกสวนหนึ่งแยกเขาทางเชียงใหมและ
ลําปาง และถาตีเมืองไดแลวจึงเดินทัพมาบรรจบที่นครสวรรค จากนั้นก็เลื่อนทัพเขาตีกรุงเทพ ฯ
สถานการณตอเนื่อง กําลังทหารซึ่งเปนกําลังสวนแยกของทัพที่ 3 โดยมีเมนะโยสีทปติ
เปนแมทัพ มีกําลัง 5,000 คน ยกเขามาทางแจหม เขายึดเมืองสวรรคโลกเมื่อยึดไดแลว พบทหารไทย
สกัดอยูเสนทางที่ยกมาทางใต เมนะโนสีทปติไดนํากลังมาตั้งคายอยูที่ปากพิง

สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดมีพระบรมราชโองการโปรดใหกรมพระราชวัง
หลังกับเจาพระยามหาเสนานํากําลังที่นครสวรรค เขาตีกองทัพพมาที่บริเวณปากพิง การดําเนินการรบ
กรมพระราชวังหลังกับเจาพระยามหาเสนายกทัพมาทางเรือไปทางลําน้ํานานและเขาตีพมาที่ปากพิงเมื่อวัน
เสาร เดือน 4 แรม 4 ค่ําไดทําการรบ ทั้งทางน้ําทางบกกันเปนสามารถ ตั้งแตเชาจนพลบค่ําทัพพมาจึง
แตกหมดทุกคาย พมาตั้งคายครั้งนี้ผิดพลาดในทางยุทธวิธี กลาวคือ พมาไดขามลําน้ํามาตั้งคายอยูทางดาน
ตะวันออกของปากพิงหรือทางทิศตะวันออกของ ลําน้ํานานเมื่อกองทัพไทยเขาโจมตีคายพมาแตก พมา
จําตองถอยหนี และตองขามลําน้ํานานเพื่อหนีตอไปทางสุโขทัย ตาก และเขาพมาที่ดานแมละเมา
การถอยหนีขามลําน้ําไปทางตะวันตก เปนจุดออนในการถูกโจมตีทหารไทยจึง
ติดตามอยางกระชั้นชิดไดฆาฟนพมาตายเปนจํานวนมาก ทหารพมาจมน้ําตายและถูกไลฟนลมตายอยูในลํา
น้ําราว 800 คนเศษ ศพลอยเต็มแมน้ําจนน้ําใชกินไมไดอยูหลายวัน ซึ่งปจจุบันในแมน้ํานานบริเวณหนา
วัดปากพิงตะวันตกยังพบหัวกะโหลกมนุษยขนาดใหญอยูจํานวนพอสมควร และมีชาวบานที่มีบริเวณ
หมูบานปากพิงไดพบศาสตราวุธโบราณไดแก หอก ดาบ ลูกปนใหญขนาดตางๆ อยูพอสมควรหลังจาก
ไดไปปรับปรุงพื้นที่ของตนเองเพื่อทําการเกษตร (อางถึงหนังสือไทยรบพมาของสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ)
และอีกเหตุการณที่มีการเลาตอกันมาชาวบานปากพิง คือรุน ปู ยา ของคนปากพิงไดถกู
เกณฑใหสรางพลับพลาใหกับพระเจาแผนดิน (รัชกาลที่ 5) บริเวณริมแมน้ํานานบานปากพิง จะเห็นไดวาสิ่ง
เหลานี้เปนจุดเดนของตําบลงิ้วงามที่มีพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร
และสําหรับเหตุการณที่สําคัญของคนปากพิง (ตามหนังสือตามรอยพระพุทธเจาหลวง) คือ
ในป พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดเสด็จประพาสหัวเมือง
ทางเหนือ ไดมาตั้งพลับพลาทางชลมารคที่บานปากพิง กอนจะเสด็จถึงเมืองพิษณุโลก (ตามพระ
ราชหัตถเลขา คราวเสด็จพระราชดําเนินเมืองเหนือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ร.ศ. 120)
“สําหรับ ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม คณะทํางาน
ฟนฟูและพัฒนาพื้นที่การรบทางประวัติศาสตรบาน
ปากพิง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชมรม
ผูสนใจประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก กําลังดําเนินการ
กอสรางเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เชิดชู เคารพสักการบูร
พระมหากษัตริย ในการปกปองบานเมือง และสรางความตระหนักถึงการรักชาติรักแผนดินของอนุชน
เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เปนที่ศึกษาขอมูลเชิงประวัติศาสตรตอไป

รุนหลัง และ

