ออเจ้า...มาตามรอยพระยาพิชัยดาบหัก

ทหารเอกค่่ใจพระเจ้าตากสิน กันเถอะ
“บ้านห้วยคา” หม่่ 9 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
“ถิ่นกำเนิดพระยำพิชัย ไส้ กรอกใหญ่ รสเด็ด
แกงรสเผ็ดหอยขม รื่ นรมย์ ดนตรี มังคละ หลวงพ่ อโตพระคู่เมือง”
เมื่อมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกคนต้ องนึกถึง วีรบุรุษผู้ร่วมสงคราม
กอบบ้ านกู้เมืองในฐานะทหารเอกสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
นาม “พระยาพิชยั ดาบหัก” (จ้ อย หรื อ ทองดี) ผู้ถือกาเนิด ณ บ้ าน
ห้ วยคา เมืองพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ ปั จจุบนั ได้ รับการพัฒนาให้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและขนบวิถีชาวบ้ าน
บ้ านห้ วยคาอนุสรณ์ สถานบ้ านเกิดพระยาพิชยั ดาบหัก ตังอยู
้ ่หมู่ ที่
9 ต.ในเมือง อ.พิ ชัย อยู่ห่ างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ไ ปทางทิ ศใต้
ประมาณ 50 กม. ห่างจากตัวอาเภอพิ ชัยประมาณ 4 กม. การ
เดินทางสะดวกทังทางรถยนต์
้
และรถไฟ
ตามรอยพระยาชัย ฯ โดยเริ่ ม จากบริ เ วณอนุ ส รณ์ ส ถาน โดยมี
อนุสาวรี ย์พระยาพิชัยฯในอิริยาบถนั่งหนึ่งเดียวในประเทศไทยให้
ท่านได้ สกั การะ ชมเรื อนพระยาพิชัยดาบหัก (เรื อนจาลอง) และ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระยาพิ ชัย ดาบหัก ที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการบอกเล่ า
เรื่ อ งราวบนเส้ นทางเกี ย รติ ย ศของพระยาพิ ชั ย ดาบหั ก ตลอด
ระยะเวลา 41 ปี แห่งชีวิตของวีรบุรุษ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของชมรม
พิชยรักษ์ บริ การนาชม
เมื่อได้ เยี่ ยมชมบริ เวณอนุส รณ์ สถานบ้ านเกิ ดแล้ ว ยังสามารถ
ตามรอยวีรบุรุษ ไปสักการะขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์
คู่เ มื อ งพิ ชัย วัด หน้ า พระธาตุ ก าแพงเมื อ งพิ ชั ย เก่ า ดู ร่ อ งรอย
โรงเรี ยนแห่งแรกของพระยาพิชัยดาบหักวัดมหาธาตุ สักการะรู ป
ปั น้ พระยาพิ ชัยดาบหักองค์ แรกของเมืองพิ ชัย ณ ศาลหลังสถานี
รถไฟพิชยั

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
www.facebook.com/uttaradit.cddutt

ข้ ามลาน า้ น่ านไปทางทิ ศตะวัน ตก ชมสมรภูมิเลื อด
ณ ทุ่งวัดเอกาสถานที่ ส้ ูร บจนดาบหัก ร าลึกถึง หมื่น
หาญณรงค์ ผู้พลีชีพเพื่อปกป้องพระยาพิชัยดาบหัก
ครู อันเป็ นที่ รักยิ่ ง ล่องใต้ ไปอีกนิ ดถึงวัดขวางชัยภูมิ
สมรภูมิรบที่พระยาพิชยั นาทัพมาขวางศัตรู ไว้ สักการะ
หลวงพ่อชัยชนะ รู ปหล่อสมเด็จพะเจ้ าตากสินมหาราช
เจ้ าพระยาสุรสีห์ พระยาพิชยั ดาบหัก หมื่นหาญณรงค์
และชมพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน

เสร็ จจากการตามรอยวีรบุรุษ นักท่องเที่ยวสามารถ
เลื อ กซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน เช่ น กระเป๋ าผ้ า สบู่
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ จกั สาน และชิมของอร่ อย เช่น
แกงหอยขม ไส้ กรอก (ไส้ อั่ว) แจ่วหม้ อ ผลิตภัณฑ์
แปรรู ปจากกล้ วย ข้ าวแดกงา กระยาสารท ผลไม้
ตามฤดู ก าล เช่ น มะปรางล ายงชิ ด ละมุ ด และ
หากท่านมาเป็ นหมู่คณะ จะมีรถรางของ อบต.ใน
เมือง ให้ บริ การ พร้ อมทัง้ การแสดงดนตรี พื น้ บ้ าน
มังคละ ศิล ปะการต่อ สู้ด้วยดาบ มวย ของส านัก
ดาบพิ ชัย รณยุท ธ์ และมี โฮมสเตย์ ที่ สัมผัส กับ วิ ถี
ชีวิตชาวบ้ านอย่างใกล้ ชิด

