
 

 

ชาลาการ เมืองหนาดานเปนศรี โบราณคดภีาพเขียนสเีปนสงา 

ธรรมชาตเิสก นํ้าตกเจ็ดช้ันตระการตา 

งามล้ําคา ประเพณ ีวถิไีทย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ีพักสงฆเขากะไดมา 
หมูท่ี 5 บานโคกผักหวาน ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

 
  
    เดิมท่ีพักสงฆเขากะไดมา จากคําบอกเลาของชาวบาน 
พบและเริ่มสรางเม่ือป พ.ศ.2536 โดยหลวงพอสมบูรณ 
กนตสีโล  ซ่ึงปจจุบันเปนเจาอาวาส วัดปาสมบูรณธรรม 
ตําบลปาแดง  

อําเภอ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
      ตอมาราษฎรบานโคกผักหวานไดยื่นคําขอ
ใชท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ เพ่ือสรางวัด 
และตั้งวัดเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ตอกรมศาสนา 
เม่ือป พ.ศ.2543 ภายใตโครงการทดลองเพ่ือ
สงเสริมใหท่ีพักสงฆเขากะไดมาชวยงานปาไม
ท้ังนี้ พระไกรทอง ทีปงกโร ทานไดมีลิขิต ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการกอสรางอางเก็บน้ํา ท่ีบริเวณเขากะไดมา 
หรือบานโคกผักหวาน หมูท่ี 5 ตําบล         
ชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค ของวัดเขากะไดมา และ
พ้ืนท่ีทําการเกษตรของราษฎรบานโคกผักหวาน 
ซ่ึงสามารถใชอุปโภค และทําการเกษตร มา
จนถึงปจจุบัน 
      ในป พ.ศ.2552 ตามนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง พุทธ-
อุทยาน เพ่ือการอนุรักษและบําเพ็ญสมณธรรม  
ท่ีพักสงฆเขากะไดมา จึงไดเขารวมโครงการอนุรักษและฟนฟูปาไมรวมกับพระสงฆในพ้ืนท่ีปาไม ตั้งแตวันท่ี   
2 ธันวาคม 2552 โดยรวมอนุรักษและฟนฟูปา
ไมในพ้ืนท่ี มาจนถึงปจจุบัน  จํานวน  18 ไร 0 
งาน 4 ตารางวา  
     ในบริเวณท่ีพักสงฆเขากะไดมา มีท้ัง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตร เชน เจดียพุทธคยาจําลอง ซ่ึง
สรางโดย หลวงพอวันชัย อารินชโย  
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเดินทางข้ึนเขา :  

�♂ เดินข้ึนประมาณ 15 นาที ทางลาดชัน  

� รถกระบะ 4WD สามารถข้ึนได แตทางข้ึน โคงและชัน ถามีรถสวนกันจะลําบาก 

ควรสอบถามทางกอนข้ึน  

�รถอิแตก: สอบถามพระอาจารย ในการเดินทาง (อาจจอดรถไวดานลาง แลวข้ึนรถ

อิแตกไปบนเขา) 
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ขอมูลทางประวัติศาสตร 

ชาติตระการ เมืองตอแดน 

                                                                

 

โบสถและพระธาตุทรงบัวเหลี่ยมแบบลานชาง วัดชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

 อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เคยโดงดังอยูพักหนึ่ง ดวยเรื่องความขัดแยงบานรมเกลาระหวาง
ไทย-ลาว ปจจุบันอําเภอแหงนี้กลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติของพิษณุโลก ไดแก อุทยานแหงชาติ
น้ําตก   ชาติตระการ และอุทยานแหงชาติภูสอยดาว 

 ความเปนมาของอําเภอชาติตระการนั้นเคยข้ึนกับอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ท้ังสองเมืองลวน
แตเปนเมืองในหุบเขามีลําน้ําแควนอยหลอเลี้ยง แควนอยมีตนกําเนิดจากเทือกเขาเขตอําเภอดานซาย จังหวัด
เลย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไหลผานอําเภอนครไทย วกข้ึนเหนือผานอําเภอชาติตระการ แลวไหลลง
มาบรรจบลําน้ํานานในเขตอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นเมืองพิษณุโลกแตเดิมจึงมีชื่อวา เมืองสอง
แคว เพราะมีแควนานและแควนอยนั่นเอง 

  ความสําคัญของเมืองในหุบเขาท้ังสอง คือมีหลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงใหเห็นถึงเสนทางการติดตอ
ระหวางภาคเหนือตอนลางกับภาคอีสานตอนบน หรือจะกลาวอยางงายๆ คือเสนทางติดตอของสุโขทัยกับเมือง
เวียงจันทนและหลวงพระบาง ตามท่ีปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ “..เบื้องตะวนัออก รอด สรลวง สองแคว   
ลุมบาจาย สคา เทาฝงของ เถึงเวียงจันทร เวียงคําเปน ท่ีแลว..” 

  



 

พระพุทธรูปไมในอุโบสถวัดชาติตระการ 

 เปนหลักฐานการเคลื่อนยายของคนลาว หรือพวกลานชางเขามายังลุมน้ําแควนอยโดยผานมาทาง  
ดานซาย จังหวัดเลย รองรอยของกลุมลานชางในเขตชาติตระการรุนรัตนโกสินทรลงมา ยังปรากฏท่ี             
วัดชาติตระการ ในเขตตัวอําเภอชาติตระการ วัดแหงนี้มีโบสถขนาดเล็กและพระธาตุทรงบัวเหลี่ยมแบบลาน
ชางอยูดานหลัง และยังมีสิ่งนาสนใจอีกอยางหนึ่งคือ โรงสรงน้ําพระ เปนอาคารหลังเล็กฝมือชางพ้ืนเมือง ผนัง
ดานขางฉลุลาย ภายในเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ดานบนมีกระบะไมเจาะรู เม่ือน้ําไหลผานกระบะก็จะ
เปนฝกบัวรดน้ําพระท่ีอยูดานลาง รางรดน้ํานั้นสอดเขามาใตจั่วดานหลัง    

 

  

 

 

โรงสรงน้ําพระท่ีวัดชาติตระการ 

 พิธีรดน้ําพระกระทําในงานบุญประเพณี ก็จะนําพระพุทธรูปไมแกะสลักจากในพระอุโบสถ ๓ องค มา
ประดิษฐานยังโรงแหงนี้ นับเปนวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องมาจากทางลานชาง 

 แมวาเมืองนครไทยและชาติตระการจะอยูในหุบเขาลุมน้ําแควนอย แตมีการติดตอสัมพันธกับเมืองใน
ลุมน้ํานานและเมืองในเขตลานชาง ดังนั้นเมืองท้ังสองจึงเปนเมืองตอแดนระหวางกลุมเมืองท้ังสอง 

 



 ปราสาทเสาเดียว ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมทองถ่ิน อายุกวา 50 ป และมีแหง

เดียวในประเทศไทย โดยตั้งอยูท่ีวัดโคกผักหวาน หมู 9 ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลก ซ่ึงชาวบานไดรวมกันอนุรักษ ซอมแซม และบูรณะ เพ่ือเก็บไวเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาของคนไทย

สมัยกอน 

 

  

 

 

 

 

             

 

  
  สําหรับลักษณะของปราสาทเสาเดียวหลังนี้ พบวา เปนอาคารไมท้ังหลัง ตั้งอยูบนเสาปูนขนาดความ
กวาง ประมาณ 50 เซนติเมตร สูงประมาณ 1 เมตร ในสวนของแกนหลักใชรบัน้ําหนักศาลาไม 2 ชั้น โดย
สถานท่ีแหงนี้ ออกแบบและกอสราง เม่ือป พ.ศ. 2502 ดวยฝมือของ นายไท สิงหรัก ซ่ึงปจจุบันไดเสียชีวิต
แลวท้ังนี้ ชาวบาน เลาวา ในอดีตมีพระสงฆ 2 รูป ใชสถานท่ีแหงนี้เปนหอไตรปฏิบัติธรรม กอนมีการปลอยราง 
เพราะไมมีพระจําวัด จากนั้นชาวบานไดรวมกันปรับปรุง ซอมแซม และบูรณะ เพ่ือใชเก็บรักษาสิ่งสําคัญทาง
ศาสนาของชาวบานโคกผักหวาน 
             ภายในตัวปราสาทจะมีเสาไมขนาดใหญ 1 ตน ถูกเจาะเปนชอง และสอดดวยคานไมเปน
ตัวรับน้ําหนักพ้ืนของท้ัง 2 ชั้น โดยไมใชตะปูยึด เพ่ือใหสามารถถายเทรับน้ําหนักไดอยางสมดุล มีหนาตางและ
ชองใหแสงลอดผานเขามาได โดยมีขนาดความสูงประมาณ 1 ศอก กวางประมาณ 1 ไมบรรทัด 
             แมจะผานการบูรณะ ซอมแซม อยางตอเนื่อง แตไมสวนใหญยังเปน
ไมเดิม มีเพียงหลังคาท่ีตองเปลี่ยนเปนสังกะสี เพ่ือปองกันไมใหน้ํารั่วลงมาจนทําใหไม
ผุ และในการบูรณะครั้งลาสุด ชาวบานไดนําแทงเหล็กมาคํ้ายันเพ่ิมเติมเพ่ือพยุง
อาคารไมไมใหหักโคนลงไปดวย สวนสาเหตุท่ีตองสรางเปนอาคารเสาเดียว เชื่อวา 
นาจะไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชาวลาว ซ่ึงไดยายถ่ินฐานเขามาในพ้ืนท่ี 
อําเภอชาติตระการ จํานวนมาก 
 

 



 

 นอกจากปราสาทเสาเดียวแลว ชาวบานยังเก็บรักษาโปงไมท่ีใชตีบอกเวลาชวงเชา

และตอนเย็น หรือแจงเหตุดวนเหตุรายในบานแทนระฆัง เนื่องจากสมัยกอนยังไมมีนาฬิกา อีกท้ังทองเหลือง 

หรือเหล็กก็หายาก สวนการทําโปงไม ชางจะขุดแตงโพรงขางในโปงใหเปนทรงกรวย จนทะลุหัวเปนรูเล็ก ๆ 

เรียกวารูแพ การแขวนโปงนิยมแขวนหางจากพ้ืนดิน ประมาณ 1-2 คืบ เวลาตีโปงจะใชไมยาวประมาณ 1.5 

เมตร กระทุงใหเกิดเสียง 

 

 

 

    

 

 

ประวัติความเปนมา 

 ตําบลชาติตระการ เดิมเชื่อกันวาเปนเมืองโบราณชาติตระการ มีลักษณะเปนเมืองหนาดาน ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนครไทย เมืองนี้เปนเมืองสะสมเสบียงไวสําหรับกองทัพ มีเรื่องเลากันวาพอขุนบาง
กลางหาว(พอขุนบางกลางทาว) ไดตั้งชื่อเมืองนี้วา "เมืองชาลาการ" เพราะเหตุวาในสมัยนั้น เจาเมืองชาติ
ตระการ ไปราชการหรือสงขาวราชการไปใหเมืองบางยาง จะชากวาเจาเมืองอ่ืน ๆอยูเสมอ ตอมาเมืองเจริญข้ึน 
การคมนาคมสะดวกข้ึน "ชาลาการ" เพ้ียนเปน "ชาติตระการ" 

พ้ืนท่ี 

 ลักษณะสภาพของตําบลชาติตระการสวนใหญเปนปาและภูเขา มีท่ีราบเพียงเล็กนอย พ้ืนท่ีปาไม
สมบูรณเทาท่ีควร และเปนแหลงตนน้ําของน้ําตกชาติตระการ มีลําน้ําภาคไหลผานท้ังตําบล 

เขตพ้ืนท่ี 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศใต ติดตอกับ ตําบลปาแดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลน้ํากุม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลบานดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

อาชีพ 

 ทํานา อาชีพเสริม สวนใหญเลี้ยงโค,สุกร 

 



สาธารณูปโภค 

 จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใชในเขต อบต. 1,259 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100.00 จํานวนบานท่ีมี 

การเดินทาง 

 เดินทางโดยรถยนตโดยสารประจําทางจากอําเภอเมืองพิษณุโลก ถึงอําเภอชาติตระการ ระยะทาง
ประมาณ 134 กม.จากอําเภอชาติตระการ เดินทางโดยรถยนตโดยสารสายชาติตระการ ระยะทางประมาณ   
6 กม. เขาเขตตําบลชาติตระการ 

ผลิตภัณฑ 

 ผามัดหม่ีทอมือไหมประดิษฐ -ไมกวาดดอกหญา 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

ขอมูลอุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ 

อุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการมีพื้นที่ครอบคลุมอยูในทองที่อํา เภอชาติตระการและ

อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สภาพท่ัวไปเปนปาอุดมสมบูรณและธรรมชาติท่ีสวยงาม เปนตนวา                

น้ําตกชาติตระการ หนาผาสูงชันท่ีมีสีสันผิดแปลกกันไป  รองรอยทางศิลปะของมนุษยยุคหิน  รองรอยทาง

ประวัติศาสตร  จุดชมวิว  พรรณไม  พันธุสัตวและอ่ืนๆ อุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ มีเนื้อท่ีประมาณ 

543  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 339,375 ไร ประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติใน 

ราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 104  เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2530 เปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี 55 ของประเทศ

ไทย 

ประวัติความเปนมา  

ดวยกํานันผูใหญบาน และประชาชนในทองท่ีตําบลนครชุม ตําบลน้ํากุม อําเภอชาติตระการ และ

อํ า เภอนคร ไทย  จั งหวั ด พิษ ณุ โ ลก  ได เ สนอผ านสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรจั งหวั ด พิษ ณุ โ ล ก 

(นายประเทือง วิจารณปรีชา) ขอใหกรมปาไมเขาจัดการพ้ืนท่ีเขายาปุกใหเปนวนอุทยานเพ่ือสงวนทรัพยากรปา

ไมและปาตนน้ําลําธารของลําแควนอย ในป พ.ศ. 2523 กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม  

ไดเริ่มสํารวจและจัดตั้งวนอุทยานข้ึนโดยใชชื่อวา “วนอุทยาน” ตอมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523 จึงได

เปลี่ยนมาใชชื่อ วนอุทยานน้ําตกชาติตระการ ตามชื่ออําเภอชาติตระการ 

ตอมากรมปาไมไดมีหนังสือท่ี กษ 0706/10459 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2525 แตงตั้งคณะทํางาน

ประกอบดวยเจาหนาท่ีของสํานักงานปาไมเขตพิษณุโลก กองอุทยานแหงชาติและกองจัดการปาไมทําการ

พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ของพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ  

ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีปาโครงการน้ําภาค-ลําแควนอย (พล.1) และปาโครงการปาแดง-ชาติตระการ (พล.8) ซ่ึง

บริษัทพิษณุโลกทําไม จํากัด เปนผูไดรับสัมปทานไมกระยาเลย ผลการสํารวจคณะทํางานโดยเจาหนาท่ีปาไม

เขตพิษณุโลก และกองการจัดการปาไม เห็นสมควรกําหนดบริเวณน้ําตกชาติตระการและพ้ืนท่ีเขายาปุก เนื้อท่ี



ประมาณ 235 ตารางกิโลเมตร หรือ 146,875 ไร เปนวนอุทยาน    แตเจาหนาท่ีวนอุทยานน้ําตกชาติ

ตระการ (นายภูมิ สมวัฒนศักดิ์ ชางโยธา 3 ) เห็นสมควรกําหนดพ้ืนท่ีท่ีไดรับการสํารวจท้ังหมด เนื้อท่ีท้ังหมด 

796,250 ไร หรือ 1,274  ตารางกิโลเมตร เปนอุทยานแหงชาติ เม่ือคณะทํางานทําการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีได

พิจารณาขอบเขตถึงความเหมาะสม โดยไดพิจารณาถึงการจัดการอุทยานแหงชาติ และการอนุรักษปาไมและ

ตนน้ําลําธาร จึงเห็นสมควรกําหนดพ้ืนท่ีครึ่งหนึ่งใหเปนอุทยานแหงชาติ 

กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม ไดดําเนินการสํารวจเพ่ิมเติม และไดนําเสนอคณะกรรมการอุทยาน

แหงชาติ ซ่ึงมีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2528 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2528 เห็นชอบในหลักการ ท่ี

กําหนดใหอุทยานแหงชาติ สําหรับพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติใหคํานึงถึงความเปนไปไดในการ

จัดการอุทยานแหงชาติ และการอนุรักษปาไมดังกลาวดวย กองอุทยานแหงชาติจึงกําหนดพ้ืนท่ีซ่ึง สวนใหญ

เปนเขาสลับซับซอนสูงชัน ครอบคลุมปาไมตนน้ําลําธารของลําแควนอย ลําน้ําภาค อันมีสภาพเหมาะสมตอ

การจัดการใหเปนแหลงทองเท่ียว ศึกษาหาความรู คนควาวิจัย เนื้อท่ีประมาณ 339,375 ไรหรือ 543 

ตารางกิโลเมตร เปนอุทยานแหงชาติโดยมีพระราชกฤษฎีกากําหนดพ้ืนท่ีปาน้ําภาค ปาลําน้ําแควนอยฝงซาย 

ปาแดง และปาชาติตระการ ในทองท่ีตําบลชาติตระการ ตําบลปาแดง อําเภอชาติตระการ และ 

ตําบลน้ํากุม ตําบลนครชุม ตําบลนาบัว  ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ใหเปน

อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2530 ซ่ึงไดประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เลม 104 ตอนท่ี 220 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 

2530 นับเปนอุทยานลําดับท่ี 55 ของประเทศไทย  

ท่ีตั้งและสภาพแวดลอมอุทยานแหงชาติ 

อุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ  ตั้งอยูในทองท่ีท่ีเปนรอยตอระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนกับภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย หรืออยูระหวางเสนรุงท่ี 17 องศา 70 ลิปดา ถึง 17 องศา 

29 ลิปดา และระหวางเสนแวงท่ี 100 องศา 39 ลิปดา ถึง 100 องศา 54 ลิบดาตะวันออก  มีอาณาเขต

ติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ จดตําบลนาแหว  อําเภอนาแหว  จังหวัดเลย 

ทิศใต  จดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1143 (นครไทย-ชาติตระการ) 

ทิศตะวันออก จดหมูบานในเขตตําบลน้ํากุม ตําบลนครชุม และตําบลนาบัว อําเภอนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก 

ทิศตะวันตก จดลําน้ําภาคและเขตรักษาพันธสัตวปาภูเม่ียง-ภูทอง 

 

 



ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน เปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญของแมน้ํา

หลายสาย เชน แมน้ําภาค แมน้ําลําแควนอย ภูเขาสวนใหญเปนภูเขาหินทรายโดยเฉพาะหนาผาบริเวณ น้ําตก

เพราะเกิดจากการเรียงตัวของชั้นหินประเภทหินทรายท่ีทับถมกันมาเปนเวลานาน ดินเปนดินทรายเพราะตน

กําเนิดของดินบริเวณนี้ คือ ดินทราย 

ลักษณะภูมิอากาศ 

โดยท่ัวไปอากาศเย็นสบายดี ฤดูรอนระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส ฤดู

ฝนระหวางเดือนมิถุนายน-ตุลาตม และฤดูหนาวระหวางเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธอากาศจะหนาวมากใน

เวลากลางคืนสภาพปาประกอบดวย ปาเต็งรัง อยูในบริเวณสภาพดินคอนขางต่ํา เปนดินลูกรัง พรรณไมท่ีพบ 

ไดแก เต็ง รัง เหียง แดง ประดู พะยอม เปนตน และปาดิบเขา ข้ึนอยูในบริเวณริมลําธารและพ้ืนท่ีท่ีมีความชุม

ชื้นสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ พันธุไมท่ีสําคัญไดแก ไมยาง กระบาก กอมะมวงปา มะคาโมง ตะแบก เปนตน 

ไมพ้ืนลาง ไดแก ปาลม หวาย และไผตางๆ  

สัตวปาสวนใหญ จะเขาไปอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปา ภูเม่ียง-ภูทอง ซ่ึงอยูใกลกัน สัตวปาท่ีพบสวน

ใหญจะเปนสัตวขนาดเล็ก ไดแก เกง หมูปา ไกปา กระจง กระรอก กระแต และนกชนิดตางๆ 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

หลักฐานกอนประวัติศาสตร  พบหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรท่ีแสดงวามีการตั้งถ่ินฐาน

ของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคโลหะท่ีผากระดานเลข ซ่ึงอยูหางจากท่ีทําการอุทยานฯ ประมาณ 3 

กิโลเมตรเปนภาพแกะสลักโดยเทคนิคการตอกสลักผสมการฝน (pecking and abrading technique) บนหิน

ทรายสีเทา ซ่ึงขัดจนเปนมันเปนลวดลายเรขาคณิต 

หลักฐานทางประวัติศาสตร ไมปรากฏการสํารวจอยางจริงจังจนทราบขอมูลท่ีแนชัด ทําใหไมสามารถ

คาดหมายไดวาหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรอยู ณ จุดใดบางเพียงแตปรากฏเรื่องราวท่ีเลาลือสืบตอกันมา

และมีการปฏิบัติสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน ไดแก ประเพณีปกธงชัย (ธงขาว) ในวันเพ็ญเดือนสิบสองของ

ทุกปท่ี เขาชางลวงซ่ึงอยูในเขตอุทยานฯท่ี หนวยพิทักษอุทยานฯ ชก.2  (ชางลวง) ซ่ึงเชื่อกันวาเปนการรําลึก

ถึงพอขุนบางกลางทาวเม่ือครั้นตีเมืองบางยาง (อําเภอนครไทยปจจุบัน) จากขอมสําเร็จ แลวไดทําพิธีนําธงไป

ปกไว ณ เขาชางลวง แสดงถึงชัยชนะในการสูรบ 

 

 

 



แหลงทองเท่ียวของอุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ 

 น้ําตกชาติตระการ หรือน้ําตกปากรอง                                                                

เปนน้ําตก 7 ชั้น  มีความสวยงามตามธรรมชาติและมีชื่อเรียก
ตาง ๆ   ดังนี้ 
 ช้ันท่ี  1  “ มะลิวัลย”  เปนน้ําตกท่ีตกจากผาสูงประมาณ  30  

เมตร  ลงมายังธารน้ําซ่ึงมีขนาดใหญเปนแองกวางประมาณ 1 - 2 ไร 

รอบๆ บริ เวณจะมีเม็ดทรายเล็กๆ คลายกับชายหาดทะเลมีความ 

สวยงามมาก  พ้ืนท่ีโดยรอบจะพบพันธุไมยืนตน  ท่ีสามารถใหรมเงาแก

นักทองเท่ียวไดเปนอยางดี  อีกท้ังยังมีราชินีสีสวยอยางผีเสื้ออยูมากมาย

หลายชนิด ท้ังผีเสื้อกลางวันและกลางคืน  ขาง ๆ น้ําตกยังจะพบบอน้ําซับศาลของเจาแมกวนอิม  ท่ีมีตํานาน

เลากันวาศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว   

 ช้ันท่ี  2   “ กรรณิการ” น้ําตกกรรณิการเปนน้ําตกท่ีไหลจากกลางชองเขาผานหนาผาใหญ   

ตกลงมา และลงไปสูชั้นท่ี 1 น้ําตกชั้นนี้ไมสามารถลงเลนน้ําได  เนื่องจากน้ําท่ีจะไหลออกมาจากหนาผาแลว

วนลงรู  แลวไหลลงสูผาของน้ําตกชั้นท่ี 1  

 ช้ันท่ี  3 “การะเกด”  น้ําตกการะเกดเปนน้ําตกขนาดเล็ก  ไมเหมาะตอการลงเลนน้ํา  แตสามารถ

เปนจุดพักผอนสําหรับ  นักทองเท่ียวไดเปนอยางดี  ถานักทองเท่ียวทุกทานท่ีข้ึนมาแลวรูสึกวาเหนื่อยจะมีกอน

หินและมานั่งไวใหทุกทานไดคลายรอนและพักจิบน้ําได   

 ช้ันท่ี  4 “ ย่ีสุนเทศ”  เปนน้ําตกท่ีมีความสวยงามมากอีกชั้นหนึ่ง  และลักษณะเปนมานน้ํากวางและ

มีหาดทรายใหลงเลนน้ําไดอีกแหงหนึ่ง  แตควรใชความระมัดระวังบริเวณโดยรอบพบผีเสื้อและแมลงสวยหลาย

ชนิด นอกจากนี้ยังมี พืชพันธุหายากใหศึกษา  

ช้ันท่ี  5 “ เกศเมือง ,ช้ันท่ี 6 “เรืองยศ”,ช้ันท่ี  7 “รจนา”  น้ําตกท้ัง  3  ชั้นดังกลาวเปนน้ําตก

ขนาดเล็ก สายน้ําจะไหลรินแบบชา ๆ เอ่ือย ๆ ทอดตัวยาวเปน   สายน้ําเปนเสนหท่ีนาหลงใหลอยางหนึ่ง

ทีเดียวรวมระยะทางท่ีตองเดินข้ึนกันมาตั้งแตชั้นท่ี 1 ถึง ชั้นท่ี 7 ใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง  

น้ําตกนาจาน  (แหลงทองเท่ียวสํารวจใหม)   

 เปนน้ําตกนาจานเปนแหลงทองเท่ียวสํารวจใหม  อยูใน 

อนาเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ ซ่ึงอยูหางจากท่ี

ทําอุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ ประมาณ 7 กิโลเมตร การ

เดินทางไปทองเท่ียวตองติดตอกับเจาหนาท่ีเสียกอน และสามารถ

นํารถไปไดแค 4 กิโลเมตรเทานั้น และตองเดินเทาเขาไป

ประมาณ 3 กิโลเมตร 



 ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบยังมีความอุดมสมบูรณมาก และในชวงฤดูแลงนั้นไมเหมาะแกการ

ทองเท่ียวเพราะวาจะมีน้ํานอยแตในชวงฤดูหนาวและฤดูฝนปาจะมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทองเท่ียว

ชมธรรมชาติตาง 

 น้ําตกนาจานมีท้ังหมด 11 ชัน้   

ช้ันท่ี 1 จะมีลักษณะไหลเอ่ือย ๆ ไมสูงนัก   ชั้นนี้จะมีหินมากและลื่น  นักทองเท่ียวควรใชความ

ระมัดระวังเปนพิเศษในการเดินทางเขาชม  

ช้ันท่ี 2   มีความสวยงามมาก  สายน้ําตกเปนผืนกวางประมาณ 15 เมตร สูงประมาณ 3 – 5  เมตร   

ช้ันท่ี  3 มีความสวยงามมากเชนกัน โดยสายน้ําจะตกจากพ้ืนท่ีสูงประมาณ 15 เมตร บริเวณ

ดานขางประกอบไปดวยเฟรน และกลวยไมนานาชนิด  

ช้ันท่ี 4  มีความสวยงามเปนพิเศษ  น้ําตกจะไหลลงมาพรอมกัน 3 สาย หางกันประมาณ  20 เมตร  

แตละสายตกจากผาสูงประมาณ 25 เมตร  

น้ําตกช้ันท่ี7  เปนชั้นน้ําตกท่ีมีความสวยงามแปลกตา เปนสายน้ําหลายสายไหลลงสูผาขนาดกวาง มี

ความลาดชันไมมากนัก  สายน้ําไหลลงไปรวมกันเปนลําน้ําขนาดกลางลงสูน้ําตก  ชั้นท่ี  5 และชั้นท่ี  6 

ช้ันท่ี6  และ ช้ันท่ี5   ตามลําดับน้ําตกนาจานแตละชั้นอยูหางกันไมมากนัก สภาพ 

เสนทางมีความลาดชันปานกลาง สภาพปาโดยท่ัวไปยังคงความสมบูรณ มีความหลากหลายของพืชพันธุนานา

ชนิดท่ีรอคอยการมาเยี่ยมชมของนักทองเท่ียวผูท่ีชื่นชอบธรรมชาติโดยแทจริง 

ช้ันท่ี  8  จะเปนแองน้ําท่ีมีขนาดกวางประมาณ 10 เมตร ไมพ้ืนรางชนิดตาง ๆเชน  หวาย  เฟรน 

และปาไผ เปนตน เหมาะ แกการเลนน้ําและ เท่ียวชมธรรมชาติเปนอยางยิ่ง 

 ช้ันท่ี  9  น้ําตกจะท้ิงตัวจากหนาผาแบงเปน 2 ชั้น แตละชั้นจะสูงประมาณ 2 – 3 เมตร  

และแบงเปนสองสายและจะไหลมารวมกันเปนแองประมาณ 10 เมตร 

 ช้ันท่ี  10    น้ําตกจะเปนจะไหลลงจากหนาผาแบงเปน 4 ชั้น แตละชั้นหินจะเปนชั้น ๆสลับซับซอน

กัน อยูจะสูงประมาณ 2 เมตร และจะไหลรวมกันเปนแอง ธรรมชาติขางน้ําตกยังคงสมบูรณ 

 ช้ันท่ี  11    น้ําตกจะเปนลักษณะคลายลําหวย และมีหินเรียงตัวสลับซับซอนกัน เหมาะอยางยิ่งใน

การเท่ียวชมธรรมชาติจากการเดินทองเท่ียวใชเวลาประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่ง 

 



 ผาแดง 

 ผาแดงจะเปนลักษณะหนาผาชันเกิดจากการผุกรอนของหินทราย

สีแดงท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ อยูถัดจากน้ําตกชั้นท่ี 4 ไปทางขวา

มือประมาณ 500 เมตร เปนหนาผาหินทรายสีแดงกวางประมาณ 10 

เมตร  ผาแดงนี้เปนจุดชมวิวท่ีสามารถมองลงมายังเบื้องลางไดซ่ึงจะพบกับ

สภาพปาเขาท่ีสมบูรณ  และทิวเขาอีกฝงหนึ่งของอําเภอชาติตระการ และ

การประกอบอาชีพของเกษตร  ปลูกขาว ทํานา เขียวสะพรั่ง 

สิ่งสําคัญนักทองเท่ียวไมควรขีดเขียนอะไรลงไปบนหนาผา เพราะจะทําใหเสียสภาพแวดลอม  และไม

ควรยืนใกลหนาผาจนเกินไป เพราะอาจจะทําใหผลัดตกลงมาได 

 ผากระดานเลข 

 ผากระดานเลขอยูหางจากท่ีทําการอุทยานฯประมาณ 3กิโลเมตร  

นักทองเท่ียวตองใชวิธีการเดินเทาข้ึนไปชม  โดยเดินผานน้ําตกชั้นท่ี 1 ไป

จนถึงชั้นท่ี 4 แยกขวามือ เดินทางข้ึนจุดชมวิวเลี้ยวขวาเดินไปตามทาง

เรื่อย ๆ อีกประมาณ  1,700  เมตร  ก็จะถึงผากระดานเลข  ซ่ึงเปนภาพ

แกะสลักของมนุษยยุคหินมีลักษณะรูปทรงเหมือนเรขาคณิต บนแผนหินสี

เทามีความกวางประมาณ 1 ตารางเมตร การเดินทางมาชมผากระดาน

เลขนี้สองขางทางสามารถพบพวกเห็ด และพันธุไมแปลกและหายากพรอมกับชมความงามและซอกหินแบบ 

ตาง ๆ สรางความตื่นตาตื่นใจไดมาก 

รอยเทาสัตวโบราณ 

    ยุค 60-70 ลานปท่ีแลว สันนิษฐานวาเปนรอยเทาสัตวจําพวกสัตวกีบ 

แตไมทราบวาเปนสัตวชนิดใด อยูบนเสนทางศึกษาธรรมชาติของอุทยาน

แหงชาติน้ําตกชาติตระการ เปนรอยเทาปรากฏอยูบนหนาผาหินทราย

กวางประมาณ 20 ตารางเมตร จากแรงโนมถวงของโลกทําใหชั้นหินเลื่อน

ลงมาพิงอยูกับกอนหินแผนท่ี 2 จึงเห็นรอยเทาสัตวไดยาก และแผนแรก

สามารถมองเห็นไดงาย แตอีกแผนตองใชไฟฉายสองดู 

 

 

 



แหลงโบราณคดีเขาผาแดง 
หมู 9 บานนานอย ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

 

     จากสภาพพ้ืนท่ีของแหลงโบราณเขาผาแดง ซึ่งมีลักษณะเปนเพิงผาอยู 

     บนเทือกเขา มีความสูงประมาณ 405 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ภาพเขียน

     สีท่ีพบอาจจะเปนภาพเลาเรื่องเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี  ในชวง 

     เวลาท่ีมีการเขามาอยูอาศัยของกลุมคน หรืออาจจะเปนภาพท่ีแสดงถึง 

     สัญลักษณบางอยางท่ีใชเปนสื่อกลางกับสิ่งตางๆ ท้ังกับคนดวยกันเอง  

     หรือสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีผูคนมีการนับถือ สิ่งเหลาน้ี แสดงใหเห็นถึงการใช

     ชีวิต และความเช่ือของกลุมคนเหลาน้ัน  อีกท้ังยังแสดงใหเห็นถึงการเขา

     มาใชพ้ืนท่ีในชวงระยะเวลาหน่ึง กอนจะยายหรือท้ิงรางไปเพ่ือหาแหลง

     ทรัพยากรใหม 

      ภาพเขียนสีท่ีพบในแหลงโบราณคดีเขาผาแดง ยังไมสามารถ 

     กําหนดอายุสมัยท่ีแนนอนได เน่ืองจากในปจจุบันยังไมม ี

 

แหลงโบราณคดีเขากะไดมา 
หมู 5 บานโคกผักหวาน ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

 

- ภาพเขียนสีท่ีถ้ําพระอีง่ัง  เปนลักษณะเปนภาพเขียนแบบเงาทึบ เขียนดวยสีแดง ปรากฏเปนภาพคน 2 
ภาพ สุนัข 1 ภาพ และสวนของขาสัตวท่ีมีกีบเทา 1 ภาพ โดยภาพท้ังหมดหันหนาไปทางดานซายเหมือนกัน
ภาพคนแสดงทาทางกางแขนกางขา ท่ีบริเวณเอวมีลักษณะคลายชายผาหองลงมาท้ังสองดาน และมีการแสดง
ลักษณะทางสรีระอยางชัดเจน คือ มีนองโตหรือโปงนูนออกมา ภาพเขียนบนเพดานเพิงผา มีลักษณะการ
เตรียมพ้ืนท่ีวาดภาพ 
-ภาพเขียนสีท่ีถ้ําคอขาด ภาพเขียนสีท่ีพบแบงออกเปน 3 จุด เขียนอยูในบริเวณใกลเคียงกัน 
จุดท่ี 1 ลักษณะการเขียนภาพแบบกลุม เขียนแบบเงาทึบ 
จุดท่ี 2 มีลักษณะเปนภาพเขียนสีแดงภาพคน 2 ภาพ แสดงทาทางกางแขน กางขา และมีการแสดงลักษณะ
ทางสรีระอยางชัดเจน 
จุดท่ี 3 มีลักษณะเปนภาพเขียนแบบเงาทึบ ดวยสีแดง 
ท้ัง 3 จุดนี้มีคราบเกลือข้ึนปกคลุมท่ัวท้ังภาพ ทําใหมองเห็นภาพไมคอยชัดเจน 
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