
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป 
 
1.  ลักษณะภูมิประเทศ 
     ลักษณะโดยทั่วไปเปนเนินเขาเตี้ย  ๆ  และที่ราบเชิงเขามีลําหวยไหลผาน 
 

2.  อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับบานโปงแค  หมูที่  10  ตําบลคันโชง   อําเภอวัดโบสถ     
                                         จังหวัดพิษณุโลก 

 ทิศใต  ติดตอกับบานปากพาน  ที่  6  ตําบลคันโชง  อําเภอวัดโบสถ    
   จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับบานหนองกระบาก หมูท่ี 5 และบานหนองบอน หมูที่ 8 ตําบลคันโชง 
   อําเภอวัดโบสถ   จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ 
 

3.  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศโดยทั่วคอนขางรอนและแหงแลงมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูรอน   และฤดูหนาว 

 

4.  การคมนาคม 
 สมัยกอนการเดินทางใชทางน้ํา  คือ  ทางเรือ  โดยมาขึ้นที่บานปากพาน  แลวเดินเทาตอมาถึงบานหวย
เจียง  ในปจจุบันใชเสนทางการคมนาคมที่สามารถทําไดสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด  ก็คือ การคมนาคมทางบก  
โดยใชเสนทางสายลาดยาง ทางาม – โปงแค 
 

5.  การประกอบอาชีพ 
 อาชีพหลัก ไดแก  การทําไร  ประเภทขาวโพด  มันสําปะหลัง ถั่ว งา 
 อาชีพรอง ไดแก  การทําสวน  รับจาง  คาขาย  เลี้ยงสัตว 
 การประกอบอาชีพหลักทําไดตามฤดูกาล คือ ฤดูฝน 
 

ประวัติหมูบาน 
หมูท่ี 3 บานหวยเจียง 



6.  การจัดบริการของรัฐ 
 -  การใชบริการประปาหมูบาน 
 -  มีระบบไฟฟาใชเกือบทุกหลังคาเรือน 
 -  โรงเรียนบานหวยเจียง  เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 -  ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  ในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคันโชง 
 -  โทรศัพททางไกลสาธารณะตั้งอยูในหมูบาน 
 -  องคการบริหารสวนตําบลคันโชง 
 -  สถานีอนามัยบานหวยเจียง 
 

7.  การปกครอง 
 หมูบานหวยเจียง  หมูที่  3 ตําบลคันโชง  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก  มีผูใหญบาน  ช่ือนายบุญ
สม  ผัดนาเมือง  และเปนสถานที่ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลคันโชง 
 

8.  ประวัติความเปนมา 
 มีขอมูลท่ีเปนขอสันนิษฐานอยู 2  ประการ 
 1.  เดิมประชาชนไดอพยพมาจากอําเภอน้ําปาดจังหวัดอุตรดิตถ มาตั้งถิ่นฐานอยูที่บานหวยเจียงโดยยึด
อาชีพรับจางตัดไม ซึ่งเปนคนงานของบริษัทศรีวิชัย  มีรายได ดินน้ํามีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการตั้งถิ่นฐาน  
จึงตั้งบานเรือนอยูที่น่ีเลย  และยายทะเบียนมาอยูท่ีอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 150  ครอบครัว 
การตั้งบานเรือนอยูริมหวยซํา ซึ่งมีตนไมชนิดหนึ่งเรียกวา “ตนเกียง” มีลักษณะใบเรียว มีหนามตลอด ความยาว
ประมาณ 5- 6 เมตร มีตอคลายตนเตย ลําตนคลายตนหมากจํานวนมาก  คนในหมูบานใชปลายใบมาตากแหง 
นํามาใชทําลูกไมใชลาสัตวจึงเรียกหมูบานตามตนไมนี้วา  “บานหวยเกียง” ตอมามีประชากรยายมาอยูใหม
แทนที่คนอยูเดิมซึ่งอพยพไปหาที่ทํากินใหม ที่บานนาตาจูม อําเภอชาติตระการ คนที่มาอยูใหมใชสําเนียงภาษา
ตางกันจึงเรียกวา “บานหวยเจียง” 
 2.  จากการสอบถามผูสูงอายุในหมูบานเลาวา มาอยูบานหวยเจียงหลายปแลว  มีหลวงพอนามาตั้งถิ่น
ฐาน ในบานหวยเจียงเดิมเต็มไปดวยปาและสัตวปาเปนจํานวนมาก ตอมามีการบุกเบิกและอพยพเขามาชาวบาน
จากอําเภอน้ําปาด บานใหญ บานโพน ซึ่งเปนหมูบานที่หางไกลความเจริญและมีจํานวนประชากรไมมากนัก มี
อาชีพทําการเกษตร  ทํานาปลูกขาวโพด 
 ตอมาก็มีการตั้งกํานัน  ผูใหญบานเพ่ือเปนหัวหนาหมูบานเพราะมีโจรมาปลน ลักขโมยวัวควายผูคนที่
ทนไมไดก็อพยพไปอยูที่อ่ืน ในสมัยกอนนั้นไมไดชื่อบานหวยเจียง พอไดผูใหญจันดามาเปนผูใหญบานจึงคิด
ติดตั้งชื่อหมูบาน เพื่อใหผูที่อาศัยอยูตางหมูบานรูจักมากขึ้น และในการตั้งชื่อหมูบานนั้นพิจารณาจากมีแมน้ํา
สายหนึ่งที่สําคัญกับคนในหมูบานมาก  เพราะคนในหมูบานใชในการอุปโภคบริโภคและบริโภคทางการเกษตร 
เรียกแมน้ํานั้นวา ขุนหวยเกียง  เพราะมีตนเกียงจํานวนมาก และไดเพ้ียนมาเปนหวยเจียง 



 ตอมามีการสรางวัดโดยหลวงพอเคนเปนผูนําในการกอตั้ง หลวงพอเคนไดเดินธุดงคมาจากจังหวัด
ระยอง ตั้งแตป พ.ศ.2448 และชาวบานก็ใหความเลื่อมใสศรัทธาตอหลวงพอเคนเปนอันมากและไดมีการสราง
โรงเรียนใหกับลูกหลานไดศึกษาเลาเรียน ดวยความรวมมือจากชาวบาน โดยมีครูจําเปนครูคนแรกเปดสอน
ตั้งแตช้ัน ป.ก. ป.ข. ถึง ป.4 มีสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยหมอที่มารักษาจากจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ 
ใหการรักษาฟรีไมคิดคาใชจาย สมัยกอนการรับรูขาวสารขอมูลฟงไดจากวิทยุ 
 ตอมาเกิดสงครามฝรั่งเศส  ญี่ปุน  มีการประกาศปดรานคาทุกแหง ทําใหชาวบานขาดเครื่องอุปโภค
บริโภคจึงเกิดความเดือดรอนตามมาเพราะมีการทิ้งระเบิดใสยุงฉาง ที่เก็บขาว ชาวบานตองขุดหลุมหลบภัยอยูใต
ดิน บานเรือนเสียหายจํานวนมาก เมื่อสิ้นสุดสงครามชาวบานตองทํางานแลกขาวกับนายทุนและถูกกดขี่ขมแหง
จากนายทุนอยางหนัก เกิดความแตกแยกในหมูบาน เกิดการ ปลน ลัก ขโมย ชาวบานสวนหนึ่งไดอพยพไปอยูที่
หมูบานนาตาจูม  น้ํารอก โดยการเดินเทา  สวนคนที่เหลืออยูไดฟนฟูหมูบานใหกลับมาเหมือนเดิม  ดาน
การเกษตรไดพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ และไดนําผลผลิตไปขายยังตัวอําเภอโดยการใชเกวียนลากไปลงเรือที่บานปาก
พาน ใชเวลาในการเดินทาง 1 วัน ตอมามีการสรางถนนโดยเสียดํารงเขามาคาไม และไดสรางถนนขึ้น เมื่อมี
ถนนขึ้น เมื่อมีถนนเขามาในหมูบานทําใหความเปนอยูดีข้ึนเพราะสามารถนําสินคาขนสงไปขายไดสะดวกขึ้น
ในสมัยกอนเปนถนนลูกรัง 
 

9.  มรดกทางธรรมชาติ 
 นํ้าตกตาดชางตก 
 ความเปนมาของชื่อน้ําตกตาดชางตก “ ตาด” มีความหมายวา ที่สูง ชัน สวน “ชางตก” มีผูไปเลนน้ําตก
แลวพบกะโหลกชางอยูในน้ําตก  จึงสันนิษฐานวาชางปาตกลงมาตายจากตาดลักษณะของน้ําตก เปนน้ําตกที่
สวยงาม ไหลจากที่สูงลงมาสูแองน้ําคลายน้ําตกปากรองชั้นที่หนึ่งมีนํ้าใสไหลตลอดปเสนทางสูน้ําตก หางจาก
หมูบานหวยเจียง ประมาณ 6  กิโลเมตร  โดยเดินทางดวยรถทางการเกษตร (รถอีแตน) รถไถนาเดินตามที่ตอ
กระบะ(อีโกง) ไปถึงบริเวณเชิงเขาเปนระยะทาง 3 กิโลเมตร แลวเดินเทาไปตามริมหวยเชิงเขาอีกประมาณ 3 
กิโลเมตรตลอดเสนทางจะพบพชืที่ใชเปนสมุนไพรตาง ๆ เชน ยานาง ผักชะพลู โดไมรูลม มะระขี้นก  และความ
เขียวชอุมของปาไมทําใหไมรอน 
 เขาลิเก 
 จากคําบอกกลาว ตํานานเขาลิเก ของนายเหรียญ หอมสุวรรณ ผูสูงอายุในหมูบานเลาวาเดิมที เรียกวา 
เนินแมเหลา เปนทางที่ข้ึนเขาสูงชันสําบากมาก ย่ิงฤดูฝนจะถนนลื่นมาก ทําใหทางขึ้นลงลําบาก อยูมาจนใน
หมูบานหวยเจียงมีงานประจําปจะหาลิเกมาแสดงจากจังหวัดอุตรดิตถการเดินทางตองผานเนินแมเหลามากอน 
จึงจะเขาบานหวยเจียงปลอดภัยดี เมื่อคณะลิเกแลวเดินทางกลับ เกิดฝนตกถนนลื่น ทําใหรถลื่นถอยลงแลว
ตะแคงขางทาง ตัวลิเกไมมีผูใดเปนก็รําแกบนในวันเลย ตั้งแตนั้นมาจึงเรียกเนินแมเหลาวา “เขาลิเก” 
 
 



10.  มรดกทางวัฒนธรรม 
-  วัดบานหวยเจียง  วัดหวยเจียงเริ่มสรางเมื่อปพ.ศ. ใด ไมมีหลักฐานที่แนนอนชัดเจนแตวัดอยูในชวง

เจริญทราบวามีนายลวน เมืองเปรม เปนกํานันอยูที่บานหวยเจียง ทานไดรวมมือกับชาวบานกําหนดขอบเขตวัดที่
เปนที่กวางขวาง แตตอนน้ันยังเปนปารกอยู ทานกํานันไดนิมนตหลวงพอสมศรีออนจันทร มาเปนเจาอาวาส 
และไดสรางซุมทางเขาวัด  สรางหอระฆังและกลอง โดยตั้งชื่อกลองวา “นางสาววาสนา”  มีโรงลิเก เวลามีงาน
อะไรชาวบานก็จะจางลิเกมาแสดง เมื่อสรางวัดใหเจริญแลวหลวงพอสมศรีก็ไปจํานําพรรษาที่วัดอ่ืน 
 ตอมามีหลวงพอเคน ปภากโร  ยายมาจากวัดหลัง ทับยายเชียง มาดํารงตําแหนงเจาอาวาสแทนหลวงพอ
สมศรี ทานไดบูรณะวัดใหมโดยรื้อกุฎิหลังเกาท่ีชํารุดทรุดโทรมแลวสรางขึ้นใหมอีกสองหลังแลว  ขยับขยาย
อาณาเขตวัดใหกวางขึ้น ตัดตนไมออกบางทําใหบริเวณวัดโลงขึ้น ชวงที่ทํามาอยูที่วัดนี้มีความเจริญรุงเรืองมาก
เพราะมีชาวบานเลื่อมใสศรัทธาเปนอันมาก ภายในวัดมีสระน้ําหลวงพอก็หาพันธปลามาปลอย  เมื่อมีงาน
เทศกาลลอยกระทงชาวบานก็มาลอยกระทงในสระนี้ ในป พ.ศ. 2522 หลวงพอไดสรางพระพุทธรูปขึ้น 1 องค 
สําหรับประดิษฐานไวที่วัดหวยเจียง ในชวงนี้ทานไดกลับไปวัดหลังเขาอีก และไป ๆ มา ๆ อยูเสมอและหาผาปา
มาทอดเพื่อบูรณะซอมแซมและเจริญขึ้นอยูเสมอและไมมรณภาพเมื่อป พ.ศ. 2536 และไดสรางศาลาการเปรียญ
ในชวงพอสมพงษ มาจําวัดอยูวัดบานหวยเจียงไมคอยมีพระมาจําพรรษานานเพราะพระเปนคนท่ีอ่ืน เดี๋ยวมี
มาแลวยายกลับไปชวงทําใหวัดรางพระภิกษุสงฆปจจุบัน  ก็มีพระเปนคนในหมูบานอยูจําพรรษาบางแต
สวนมากจะบวชแลวสึกเพื่อไปทํางานตอ 
 

 ทําเนียบเจาอาวาสอดีตถึงปจจุบัน 
1. หลวงพอสมศรี 
2. หลวงพอเคน 
3. พระสมพงษ 
4. พระมหาลําดวน 
5. หลวงพอบุญทัน 
6. หลวงพอเฉลิมชัย 

11.  ศิลปหัตถกรรมและงานชางทองถิ่น 
 -  งานจักสาน  ไดแก  สุมไก  เปลยวน  ตะกรา  ตะแกรง  ถังขยะ  เปนตน 

12.  ศาสนพิธี 
 -  การทําบุญตักบาตรในวันพระและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 -  การทอดกฐินและทอดผาปา 
 -  การประกอบพิธี งานแตงงาน งานศพ  งานบวช 
 -  งานทําบุญขึ้นบานใหม  งานทําบุญกลางบาน 

*************************************************** 


