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เรื่อง โบราณสถานทางวัฒนธรรมบริเวณใจกลางเมืองจังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         การทองเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมที่มีความสาํคญัอยางหน่ึงที่สามารถนํารายไดเขาสูประเทศไทย ชวยฟ้ืนฟูและ

พัฒนาเศรษฐกิจ สรางความเป็นอยูที่ดีใหแกประชาชนในสังคม ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการเติบโต

และแขงขันกันสูง ทุกประเทศเริ่มนําสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรมของตนเองที่เป็นอัตลักษณมาเป็นจุดขายในการดึงดูด

นักทองเที่ยวกันอยางดุเดือด จังหวัดกําแพงเพชรก็เป็นอีกหน่ึงจังหวัดที่มีความโดดเดนทางอัตลักษณของศิลป

วัฒนธรรม จากการไดรับขึ้นทะเบียนใหเป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO โดยมีอุทยานประวัติศาสตร

กําแพงเพชรเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตรเป็นจุดขาย เชนเดียวกันกับ สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ที่

ไดรับการขึ้นทะเบียนเชนเดียวกัน

         โดยในการศึกษาขอมูลสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดกําแพงเพชรในครัง้น้ีจะมุงเนนไปที่การ

ศึกษาขอมูล ประวัติ ของสถานที่ทองเที่ยวที่อยูบริเวณใจกลางเมือง โดยยึดที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกําแพงเพชรที่
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เปรยีบเสมอืนเสาหลกักลางของจงัหวดักาํแพงเพชรเป็นจดุศนูยกลาง โดยจะศกึษาขอมลูของสถานที่สาํคญัเหลาน้ี

ไดแก ศาลหลักเมือง และ โบราณสถานที่อยูติดกับศาลหลักเมือง ไดแก วัดพระแกว และวัดพระธาตุ

ศาลหลักเมืองจังหวัดกําแพงเพชร

         ศาลหลักเมืองกําแพงเพชรแหงน้ีสันนิษฐานวาสรางสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ที่เคยปกครองดูแล

เมืองกําแพงเพชร เป็นศาลที่เกาแกมานานกวา 700 ปี เชื่อกันวาพระเจาวรมันต (เหม) ทําดวยศิลาแลงรูปกลม

ยาวประมาณ 2 เมตร ฝังโผลพนดินขึ้นมาประมาณหน่ึงเมตร มีรูปเศียรเทพารักษอยูบนยอดศิลาแลง ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หลังคาศาลไดพังลงมาทับเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ หลังจาก

นัน้ก็อยูในสภาพรกรางมาเป็นเวลานานจนถึงปี พ.ศ. 2472 รองอํามาตยเอกหลวงมนตรีราช (หวาน) อัยการจัง

หวัดกําแพงเพชรไดริเริ่มสรางศาลหลักเมืองขึ้นใหมโดยเป็นศาลาทรงไทย 

         มีเหตกุารณระบุวา ในปี พ.ศ. 2488 ไดมีผูลกัตดัเศยีรเทพารกัษไป หลวงปรวิรรตวรวิจติร (จนัทร เจรญิชยั)

ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร ไดใหทําขึ้นใหมดวยดินจากยอดเขาสูงสุดของเขาหลวง ดินใจกลางโบสถ

ใจกลางเจดียเกาทัง้ในจังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย พิษณุโลก และตาก ตอมานายเชาว วัตสุดลาภา

เดินทางมารับตําแหนงผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2525 ไดไปสักการะเจาพอ

หลักเมืองและมีความรูสึกวาศาลหลักเมืองนัน้อยูในสภาพที่ทรุดโทรมไรสงาราศรี จึงไดมีการปรับปรุง

ศาลหลักเมืองขึ้นใหมใหสมฐานะการเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ ์คูบานคูเมือง ซึ่งในการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองครัง้น้ีได

คํานึงถึงความถูกตองและความสมบูรณของรูปแบบของศาลหลักเมือง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น

เป็นสําคัญ โดยอาคารศาลหลักเมืองที่ปรับปรุงใหมน้ี เป็นอาคารจัตุรมุขพรอมเขตปริมณฑลกวาง 17.5 x 17.5

เมตร สูงจากระดับเดิมประมาณ 19 เมตร หันหน าเขาหาทิศทัง้สี่ถูกตองตามหลักโหราศาสตร เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นหินออนทรายลางสีศิลาแลง กําหนดการกอสรางแลวเสร็จและประกอบพิธีเชิญหลักเมือง

และเศียรเทพารักษขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2527 ตรงวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคในการทรงเจิม

เสาหลักเมืองเมื่อวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2527 (Amazing Thailand, ม.ป.ป.)

         ตามขอความที่ไดบนัทกึไวบนผนังของพระหลกัเมอืง เป็นขอความบอกเลาถงึเหตกุารณตามประวตัศิาสตร

ของศาลหลักเมืองกําแพงเพชรเอาไว ดังน้ี

         “พ.ศ. 2472 หลวงมนตรีราชไดสรางอาคารศาลหลักเมืองขึ้นเป็นศาลาทรงไทยทําดวยไม

         พ.ศ. 2484 หลวงปริวรรต วรวิจิตร (จันทร เจริญชัย) ไดใหนายฉกาจ กุสสุ ป้ันเศียรเทพารักษขึ้นใหม

         พ.ศ. 2526 นายเชาวนวศั สดุสาภา ผูวาราชการจงัหวดักาํแพงเพชร เดนิทางมารบัตาํแหนง พจิารณาเหน็วา

ศาลหลักเมืองทรุดโทรมมากขาดความเป็นสงาราศี จึงมอบให นายประมวล รุจนเสรี รองผูวาราชการจังหวัด

กําแพงเพชร ดําเนินการปรับปรุงอาคาร บริเวณสถานที่ตามรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบัน สิน้คาใชจายในการดําเนิน
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งานทัง้สิน้ 1,579,972.28 บาท โดยไมใชงบประมาณของทางราชการแตอยางใด

         16 เมษายน 2527 สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราชกุมาร เสดจ็พระราชดาํเนินแทนพระองคทรง

เจิมเสาหลักเมืองเสาใหม

         5 พฤษภาคม 2527 พิธีเชิญเสาหลักเมือง เศียรเทพารักษขึ้นศาล”

         การสงัเวยเจาพอหลกัเมอืงกาํแพงเพชร ในวนัที่ ๑๕ เมษายน ของทกุปี เรยีกวา “วนัพญาวนั” ซึ่งประชาชน

จํานวนมากจะมาชุมนุมพรอมกันที่ศาลหลักเมืองกําแพงเพชร มักเรียกประชาชนที่มารวมกันวา “ลูกชาง”ทุกคน

ที่มาชุมนุมกันจะบนบานศาลกลาวขอพรตางๆ และพวกที่ยังไมไดแกบนจะแกบนใหเสร็จสิน้ ในวันน้ี นอกจากน้ี

พราหมณจะทําพิธีบวงสรวงประจําปี เสร็จแลวทําพิธีสรงน้ําเจาพอหลักเมืองและนิมนตพระสงฆมาถวายภัตราหาร

เพลดวย ศาลหลักเมืองกําแพงเพชร หรือ ศาลเจาพอหลักเมืองกําแพงเพชร ตัง้อยูที่บริเวณวัดพระแกว ปากทาง

เขาโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม ถนนสายกําแพงเพชร-สุโขทัย ผานหน าศาล ชาวเมืองกําแพงเพชรและ

ประชาชนทัว่ไปใหความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอยางมากและเป็นที่กลาวขานถึงความศักดิ ์สิทธิ ์ ปัจจุบันขึ้นทะเบียน

เป็นศาลเจาตามกฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา พ.ศ.๒๔๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ และอยู

ในความดูแลของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร (องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร, ม.ป.ป.)

วัดพระแกว

         เป็นพระอารามหลวงที่มีขนาดใหญ ตัง้อยูกลางเมอืงกาํแพงเพชร ภายในอทุยานประวตัศิาสตรกาํแพงเพชร

เป็นวัดที่สําคัญอยูติดกับบริเวณวังเชนเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือวัดมหาธาตุ

กลางเมืองสุโขทัย เป็นวัดที่มีเฉพาะเขตพุทธาวาสคือเป็นวัดที่ไมมีพระภิกษุจําพรรษา ชื่อวัดพระแกว น้ีเรียกกัน

มาแตเดิม เพราะในตํานาน พระแกวมรกต กลาววา ในสมัยอยุธยาวัดน้ีเป็นที่ประดิษฐานพระแกวมรกต ถาพระ

แกวมรกตไดมาประดิษฐานอยูที่เมืองกําแพงเพชรจริง ก็นาจะตองอยูบนบุษบกที่ยอมุมอยางงดงามน้ี โดยสรางไว

บนพื้นยกสูงกวางใหญมาก ดานหน าของบุษบกเป็นแทนสูงใหญ ขางบนยกพื้นสี่เหลี่ยม เขาใจวาเดิมอาจจะเป็นที่

ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ติดกับแทนใหญน้ีเป็นโบสถ มีใบเสมาทําดวยหินชนวนอยูลอมรอบ เป็นใบเสมาเกลี้

ยงๆ มีขนาดใหญ ไมมีลวดลายอะไร ภายในโบสถวัดพระแกวมีพระประธานขนาดใหญ ที่เดิมหักครึ่งซีก และลม

อยู แตไดรับการบูรณะเรียบรอยแลว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

         โบสถหลงัน้ีมีการกอสรางเป็น 2 สมยั คอื สมยัสโุขทยัและสมยัอยธุยา เป็นไปไดวา ในสมยัเดมิโบสถหลงัน้ี

คงเป็นวิหาร ตอมาไดรับการดัดแปลงเป็นโบสถในสมัยอยุธยา วัดพระแกวมีสิ่งกอสรางเรียงเป็นแนวยาวในแกน

ทิศตะวันออก – ตะวันตก กําแพงวัดเป็นศิลาแลงกลมทัง้ทอนสูงประมาณเมตรเศษ แผนผังของวัดเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผาขนานไปกับกําแพงเพชร กําแพงวัดขาดเป็นตอน ๆ สิ่งกอสรางภายในใชศิลาแลงเป็นสวนใหญ

โดยสิ่งกอสรางตางๆนัน้คงมีการสรางเพิ่มเติมตอเน่ืองมาเรื่อยๆในหลายสมัย ดานหน าสุดทางทิศตะวันออก

ของวัดเป็นวิหารขนาดใหญที่มีการยกพื้นสูงมาก ที่ฐานชุกชียังเหลือรองรอยของโกลนพระพุทธรูปศิลาแลง
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พระพุทธรูปประธาน ดานหลังวิหารเป็นอาคารที่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซอนกันสันนิษฐานวาเป็นมณฑป ถัด

จากนัน้เป็นฐานยอมุม 3 ชัน้ ดานบนพังพลายหมดแลวซึ่งสันนิษฐานวาเป็นพระปรางคซึ่งฐานน้ีเชื่อกันวาเป็นฐาน

บุษบกที่เคยประดิษฐานพระแกวมรกตถัดมาในสวนตรงกลางของวัดเป็นเจดียประธานทรงระฆังที่ฐานทําเป็นซุม

คูหาโดยรอบมีประติมากรรมพระพุทธรูปและรูปสิงหอยูในซุมแตชํารุดหมด จํานวน 32 ตัว (กรมศิลปากร, ม.ป.

ป.)

         ถดัมาเป็นวหิารที่ประดษิฐานพระพทุธรปูขนาดใหญ 3 องค เป็นพระพทุธรปูไสยาสน 1 องค และพระพทุธรปู

มารวิชัย 2 องคซึ่งพระพักตรของพระพุทธรูปเป็นพระพักตรเหลี่ยมซึ่งเป็นอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาตอนตน

         ดานหลงัสดุของวดัเป็นกลมุเจดยีที่มีเจดยีประธานทรงระฆงัที่มีฐานชางลอมรอบ เรยีกกนัวา เจดยีชางเผอืก

มีรูปป้ันชางที่ฐานโดยรอบจํานวน 32 เชือก ทางดานตะวันออกของเจดียชางลอมน้ี มีสิ่งสําคัญคือ พระบาทคู

ขนาดใหญของพระพุทธรูปทําดวยศิลาแลง แตไมปรากฏมีชิน้สวนของพระพุทธรูปเหลืออยูเลย โบราณวัตถุสําคัญ

ที่พบในบริเวณวัดคือ ขันสัมฤทธิ์ ขนาดใหญ ซึ่งพบที่ฐานเจดีย มุมดานทิศตะวันตกเฉียงใต ภายในขันมีกระดูก

ซึ่งเผาแลวบรรจุไว นอกจากน้ี ยังพบอาวุธเป็นรูปสามงาม ทําดวยเหล็ก และยังไดพบเศียรพระพุทธรูปสมัย

อยุธยาขนาดเล็ก รวมทัง้พระพุทธรูปสมัยอูทองอีกดวย ในกรุน้ีมีพระเครื่องประเภทพระกรุจํานวนไมมากนัก แต

มีพระอยูพิมพหน่ึง เป็น พระยืนปางเปิดโลก มีขนาดจิ๋ว ลักษณะเรียวแหลมยาวเหมือนเข็ม จึงมีชื่อเรียกวา พ

ระกําแพงเข็ม ซึ่งเป็นปางที่นิยมมากที่สุด จากการขุดแตงวัดพระแกวพบฐานเจดียแบบตางๆ กัน รวม 35 ฐาน วิ

หาร 10 วิหาร ฐานโบสถ 1 แหง แสดงถึงความเป็นวัดใหญและมีความสําคัญมาก จากรูปแบบศิลปะและหลักฐาน

ที่พบ สันนิษฐานวาวัดพระแกวมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 22 ในสมัยอยุธยาที่มีศิลปะสุโขทัยและ

อยุธยาผสมอยูปัจจุบันงานนบพระเลนเพลง และงานวันสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงเพชร ก็จัดใหมีขึ้นใน

บริเวณวัดพระแกวแหงน้ี (กรมศิลปากร, ม.ป.ป.)

วัดพระธาตุ

         เป็นวดัที่กอสรางดวยแบบสถาปัตยกรรมศลิปะกาํแพงเพชร ซึ่งปัจจบุนัเรยีกขานกนัวา วดัพระธาตุ เป็นวดัที่

สําคัญภายในกําแพงเมืองกําแพงเพชร อยูกึ่งกลางของเมืองกําแพงเพชร โบราณสถานภายในวัดประกอบดวย

เจดียประธาน 1 องค วิหาร 2 หลัง มีระเบียงคดลอมรอบเจดียประธานและวิหาร เจดียราย 2 องค ที่มุมดานหน า

วัดกําแพงวัด ศาลา 1 หลัง ที่ดานนอกกําแพงวัดทางทิศใต และสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมอยูทางทิศตะวันออกดานหน า

วัด

         เหตุที่ชื่อวาวดัพระธาตุ เพราะเป็นวดัที่ตัง้อยูกลางเมอืง เชนเดยีวกบัวดัมหาธาตุ กลางเมอืงสุโขทยั จากพระ

ราชนิพนธ เรื่องเที่ยวเมืองพระรวงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สวนวัดนัน้คงเป็นอยางวัดพระ

ศรีสรรเพชญ กรุงทวาราวดี มีเจดีย โบสถวิหารใหญๆ งามๆอยูมาก การกอสรางใชศิลาแลงเป็นพื้น มีที่กอ

ซอมแซมดวยอิฐภายหลังก็มาก มีกําแพงแกวสูงประมาณ ๓ ศอก ลอมรอบลาน ตอลงไปทางทิศใตมีลานอีกลาน
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 03:04:11 หน า 5

หน่ีง มีกําแพงแกวลอมรอบเหมือนกัน ในที่กลางมีพระธาตุใหญตัง้อยูบนลานสูง พระวิเชียรปราการ ตัง้ชื่อไววา

วัดมหาธาตุ (สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.)

         จากแผนผังของวัด ทําใหสันนิษฐานวาวัดพระแกวและวัดพระธาตุ เดิมอาจเป็นวัดเดียวกัน ตอมา สรางวัด

พระแกวตอไปขางหน า จึงทําใหวัดแบงเป็นสองกลุมใหญๆ แตลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีลักษณะที่แตกตางกัน

คือ วัดพระแกวสรางดวยศิลาแลง แตวัดพระธาตุสรางดวยอิฐ จึงทําใหสันนิษฐานวาสรางที่หลังวัดพระแกว

ลักษณะของสถาปัตยกรรมจัดเป็นแบบเฉพาะของตระกูลชางกําแพงเพชร มีฐานแปดเหลี่ยมตอจากฐานเขียงอีก

หลายชัน้ ตอจากนัน้เป็นลักษณะของเจดียทรงกลม ตระกูลชางกําแพงเพชร มีผูพบจารึกลานเงินไดที่วัดน้ี ตอมา

เมื่อขาศึกถอยกลับไปหมดแลว เจาสรอยแสงดาว ซึ่งมาจําพรรษาอยูที่วัดน้ีไดบูรณปฏิสังขรณขึ้นใหม

         จากการขดุคนของกรมศลิปากร พบพระพทุธรปูทองคาํและเงนิ ขนาดหน าตกั 3 น้ิว เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2

543 ประมาณ 10 องค ปัจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร ความจริงกอนหน าไมกี่ปีไดมีการ

ลักลอบขุดพบพระวานหน าทองจํานวนมาก จึงยืนยันไดวา วัดพระธาตุ เป็นวัดหลวง ประจําเมืองกําแพงเพชร

(สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.) 

บทสรุป

         การศกึษาขอมลูและประวตัิความเป็นมาของโบราณสถานทัง้สามแหงที่อยูบรเิวณใจกลางเมอืงกาํแพงเพชร

แลวนัน้ทําใหเราไดทราบถึง ลักษณะโครงสรางทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมแบบกําแพงเพชร สะทอนให

เห็นถึงความสําคัญของเมืองกําแพงเพชร และความเจริญรุงเรื่องของสังคมในสมัยกอนไดอยางชัดเจน ซึ่งโบราณ

สถานสวนใหญที่อยูบริเวณใจกลางเมืองนัน้เป็นศาสนสถานหรือสถานที่ศักดิ ์สิทธิ ์ มีความสําคัญในการเป็นที่ยึด

เหน่ียวจิตใจของคนในสมัยกอนจนมาถึงปัจจุบัน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจของคนเมืองกําแพงเพชร

และเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทางวัฒนธรรมแหงหน่ึงของชาติไทย

คําสําคัญ : โบราณสถาน, วัฒนธรรม, จังหวัดกําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=โบราณสถานทางวัฒนธรรมบริเวณ

ใจกลางเมืองจังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2113&code_db=610009&code_type=01
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