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เรื่อง หลวงพออุโมงค วัดสวางอารมณ จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         หลวงพออุโมงค วดัสวางอารมณ ตาํบลนครชมุ จงัหวดักาํแพงเพชร หลวงพออโุมงคเป็นพระพทุธรปูเชยีงแส

น สิงหหน่ึงขนาดใหญ มีหน าตักกวาง 2.87 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร ถูกพบที่ริมคลองสวนหมากในลักษณะคลาย

จอมปลวกขนาดใหญแตมีลักษณะประหลาดคือ มีดินที่หุมไมมิด และมีเถาวัลยขนาดใหญรกทึบปกคลุมอยู หลวง

พอบุญมีเจาอาวาสองคแรกของวัดสวางอารมณ จึงขอใหหลานชายและชาวบานชวยกันถางเถาวัลยออกจึงพบกับ

พระพุทธรูปเชียงแสนขนาดใหญ เห็นพระพักตรเหมือนอยูในอุโมงค จึงเรียกกันวาหลวงพออุโมงค  เรื่องบทความ

น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ 1) ประวัติความเป็นมาของวัดสวางอารมณ 2) ประวัติของหลวงพอบุญมี เจา

อาวาสองคแรกของวัดสวางอารมณ 3) ความเป็นมาของหลวงพออุโมงค 4) ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของหลวง

พออุโมงคและ 5) วิธี/ขัน้ตอน/กระบวนการในการสักการะหลวงพออุโมงค
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ประวัติความเป็นมาวัดสวางอารมณ

         วัดสวางอารมณตัง้อยูบริเวณปากคลองสวนหมาก เป็นวัดที่สรางขึ้นดวยศิลปะแบบพมาผสมไทยโดยพอคา

ชาวพมา ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สําคัญ คือ หลวงพออุโมงค พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ที่มีขนาดใหญที่สุดของ

จังหวัดกําแพงเพชร พุทธลักษณะงดงาม บงบอกถึงความสัมพันธระหวางเมืองกําแพงเพชร และอาณาจักรลานนา

ในอดีต โดยประดิษฐานอยูภายในพระวิหาร จากคําบอกเลา พบหลวงพออุโมงคในบริเวณเนินดินลักษณะคลาย

จอมปลวก ซึ่งชาวบานไดขุดและพบโดยบังเอิญ โดยปรากฏลักษณะเหมือนประดิษฐานอยูภายในอุโมงค จึงเป็น

ที่มาของชื่อ หลวงพออุโมงค ภายในวัดยังมีสวนอื่นๆ ที่นาสนใจ เชน ศาลาเกาของวัดทาหมัน ภายในประดิษฐาน

หลวงพอมหามงคลนิมิต พระพุทธรูปศิลปะพมา และมณฑปแบบพมา

         ผูเขียนสรุปไดวา วัดสวางอารมณตัง้อยูที่ปากคลองสวนหมาก รูปแบบวัดเป็นศิลปะแบบพมาผสมกับไทย

ภายในวัดมีหลวงพออุโมงคที่เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนที่มีขนาดใหญที่สุดในกําแพงเพชร และบงบอกถึง

ความสัมพันธระหวางเมืองกําแพงเพชรกับอาณาจักรลานนาในอดีตและนอกจากหลวงพออุโมงค ภายใน   วัด

สวางอารมณยังมีสิ่งที่นาสนใจมากมาย

         จากคาํบอกเลาเมื่อชมุชนเจรญิขึ้นสิง่หน่ึงที่ขาดไมไดของคนไทยคอื วดั ชาวบานจงึมีการรวบรวมทนุทรพัย

สรางเป็นสํานักสงฆขึ้น เรียกวา วัดซึ่งอยูกลางหมูบาน มีบริเวณประมาณ 4 – 5 ไร มีทาน้ํา เป็นที่ขึ้นลงของลอ

เกวียน เพื่อลากเข็นขาวจากนามาเก็บไวยังยุงฉาง เผอิญทาน้ํานัน้มีตนหมันใหญเป็นสัญลักษณ จึงเรียกวา “วัด

ทาหมัน” หัวหน ากอสรางวัดน้ี ชื่อวาอาจารยชวย ไดบวชอยูจนมรณภาพ ชาวบานเห็นคุณงามความดีไดเก็บอัฐิกอ

เป็นสถูปไวเป็นที่ระลึก (อยูตรงหน าบาน ส.รังคภูติ) เมื่อบานเมืองเจริญขึ้นจึงไดรื้อถอนทิง้ไป เมื่ออาจารยชวย

มรณภาพ ไดมีอาจารยแกว มาเป็นอาจารยวัดไดบูรณะซอมแซมกวางขวางขึ้นกวาเดิม ผูคนจึงมาเปลี่ยนชื่อเป็น

วัด “ทาหมันแกวปุณณวาสน” ซึ่งวัดเคยใชเป็นโรงเรียนประชาบาลตําบล คลองสวนหมาก (นครชุม) เป็น

โรงเรียนหลังแรก โรงเรียนประชาบาลตําบล คลองสวนหมาก 1 (วัดทาหมันแกวปุณณวาสน) เมื่ออาจารยแกวสึก

ออกไป ไดมีอาจารยปลัง่ วังลึก เป็นเจาอาวาส ทําความเจริญใหแกวัดยิ่งขึ้น สวนทางทิศเหนือของลําคลองสวน

หมาก มีวัดเดิมอยูกอนแลว อยูบริเวณที่คลองสวนหมาก ไหลมาบรรจบกับแมน้ําปิง ไมทราบประวัติวาใครเป็นผู

สราง เรียกกันวา “วัดสองพี่น อง” ปัจจุบันคือวัดสวางอารมณ 

         ผูเขยีนสรปุไดวา เมื่อชมุชนเจรญิขึ้นชาวบานจงึรวบรวมทนุทรพัยเพื่อสรางสาํนักสงฆขึ้น เรยีกวา วดั มีพื้นที่

ประมาณ 4-5 ไร มีทาน้ําที่มีตนหมันขาดใหญจึงเรียกวา วัดทาหมัน หัวหน าที่กอสรางวัดน้ีคือ อาจารยชวย ซึ่ง

ทานไดบวชจนมรณภาพชาวบานจึงเก็บอัฐิกอเป็นสถูปไวแตตอนน้ีไดรื้อถอนไปแลว ตอมาไดมีอาจารยมาเป็น

อาจารยวัดและซอมแซมวัดใหกวางขวางขึ้นกวาเดิม ชาวบานจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดทาหมันแกวปุณณวาสน ตอมา

อาจารยแกวสึกออกไป ไดมีอาจารยปลัง่ วังลึก มาเป็นเจาอาวาส สวนทางทิศเหนือของลําคลองสวนหมากไดมีวัด

อยูแลวเรียกวาวัดสองพี่น อง ปัจจุบันคือวัดสวางอารมณ
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         วดัสวางอารมณสรางอยูในทีด่นิเดมิของวดัรางชื่อ วดัสองพี่น อง เพราะบรเิวณบานปากคลองเหนือเดมิ มีวดั

อยูวัดหน่ึง หางจากวัดสองพี่น องไปทางเหนือน้ําของคลองสวนหมาก ประมาณ 800 เมตรแตอยูฝ่ังตรงขามเป็น

วัดกลางหมูบาน มีเน้ือที่ประมาณ 4 – 5 ไร มีทาน้ําเป็นที่ขึ้น-ลงของลอเกวียน ที่ลากเข็นขาวจากนามาเก็บไวยัง

ยุงฉาง ที่ทาวัดนัน้มีตนหมันใหญเป็นสัญลักษณ จึงไดชื่อวา “วัดทาหมัน”

         สวนวดัสองพีน่ องนัน้ มีความสมัพนัธกบัวดัทาหมนัอยางใกลชดิ เมื่อเดมิเป็นวดัราง ก็กลายเป็นที่หาของปา

ประเภทผักพื้นบานเห็ดและหนอไม เป็นที่เผาศพและฝังศพ แลวยังใชเป็นที่ผูกชางชัว่คราวของบริษทัทําไมธัญ

ญผลลํ่าซํา จํากัด และชางของชาวบาน ในเวลาที่นําชางเขาเมืองเพื่อเตรียมเสบียงอาหารกอนเขาไปทํางานในป า

         ผูเขยีนสรปุไดวา วดัสองพีน่ องเดมิเคยเป็นวดัราง จงึกลายเป็นที่หาของปา เป็นที่เผาศพและฝ่ังศพ แลวยงัใช

สําหรับผูกชางไวชัว่คราวของบริษทัทําไม และชางของชาวบานเวลาที่จะนําชางเขาเมืองเพื่อเตรียมอาหารกอนเขา

ปา

         ทัง้น้ี มีสตรีชาวมอญคนหน่ึงจากจงัหวดัตากชื่อ แมสายทอง ไดมาเป็นสะใภของบานปากคลองเหนือในสกลุ

โตพุม ไดนําพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระ มาอยูวัดสองพี่น องดวยองคหน่ึง ชื่อหลวงพอบุญมี โดยมีครอบครัวของน อง

สาวเป็นโยมอุปัฏฐาก หลวงพอบุญมี ไดสังเกตเห็นวาภายในวัดมีจอมปลวกใหญมีลักษณะประหลาด คือดินหุมไม

มิด ทางดานที่หันหน าสูคลองสวนหมาก มีเถาวัลยขนาดใหญรกทึบปกคลุมอยู หลวงพอบุญมีจึงขอใหหลานชาย

ซึ่งขณะนัน้เป็นกํานัน ชื่อกํานันชิน โตพุม นําราษฎร และควาญชางชวยกันถางเถาวัลยออก ก็พบพระพุทธรูป

แบบเชียงแสนขนาดใหญ หน าตักกวางประมาณ 2.87 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง (นับ

วาเป็นหลักฐานสําคัญประกอบขอเท็จจริงระหวางความสัมพันธของเมืองกําแพงเพชรกับหัวเมืองฝ ายเหนือ) อยู

ภายในจอมปลวกนัน้ และไดทลายกองดินที่หุมองคพระออกทัง้หมด ชาวบานที่อยูตรงขามกับวัดทาหมันก็เริ่มมา

ทําบุญที่วัดสองพี่น องทําใหคลายความนากลัวจากการเป็นวัดรางไปไดมาก แตก็ยังใชเป็นที่เผาศพและฝังศพเห

มือนเดิม

         ตอมาเมื่อปี 2490 น้ําคลองสวนหมากไดกัดเซาะตลิ่งบริเวณทาน้ําของวัดทาหมันเขาไปเกือบถึงศาลา ทาง

กรรมการวัดเห็นวาเป็นอันตรายเพราะศาลาสรางแบบตัง้เสาบนดิน ไมไดฝังเสาแบบศาลาทัว่ไป จึงไดยายศาลาไป

ยังวัดสองพี่น อง โดยมี สางหมอง พอคาไมอีกคนหน่ึง ซึ่งเป็นคุณตาของตระกูลมากกุญชร ที่นครชุมในปัจจุบัน

เป็นคูเขยของพะโป  และยังมีลูกสาวคนหน่ึงแตงงานกับลูกชายแมสายทอง เป็นแมกองงานคุมราษฎรและควาญ

ชาง ทําการรื้อศาลาและผูจัดการบริษทัทําไมธัญญะผลลํ่าซํา จํากัด ชื่อนายจุลินทร ลํ่าซํา เป็นผูออกคาจางกอสราง

ใหม โดยนําชางจากจังหวัดตากมาสราง ชาวบานปากคลองเหนือจึงยายไปทําบุญที่วัดสองพี่น อง โดยเดินขาม

คลองในฤดูแลงและใชเรือถอ เรือพายในฤดูน้ําหลาก เปลี่ยนชื่อวัดสองพี่น องเป็นวัดสวางอารมณ

         วัดสวางอารมณ มีหลวงพอบุญมี เป็นเจาอาวาสองคแรก เพราะอาจารยปลัง่ วังลึก ไดลาสิกขาบทเสียกอน

โรงเรียนวัดทาหมันแกวปุณณวาสน ไดยายไปตัง้ที่ใหม ปัจจุบันคือ โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนคร
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ชุม) วัดทาหมันจึงหมดความสําคัญลง ที่ดินของวัดอยูในความดูแลของวัดสวางอารมณ ไดใหเอกชนเชาทําที่อยู

อาศัยและสรางอาคารพาณิชย กลายเป็นสวนหน่ึงของตลาดนครชุม (กาญจนา จันทรสิงห, 2549)

         ผูเขียนสรุปไดวา วัดสวางอารมณมีหลวงพอบุญมีเป็นเจาอาวาสองคแรก สวนโรงเรียนวัดทาหมัน แกวปุ

ณณวาสน ไดยายไปตัง้ที่ใหม ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) วัดทาหมันจึงหมด

ความสําคัญลงที่ดินของวัดจึงอยูในความดูแลของวัดสวางอารมณ

ประวัติหลวงพอบุญมี ธมฺมสโร เจาอาวาสองคแรกของวัดสวางอารมณ

         จากประโยคที่วา “เน้ือเหมอืนเน้ือ ถาไมเอื้อก็เหมอืนเน้ือกลางปา เน้ือไมเหมอืนเน้ือ ถาเอื้อ ถาเฝ้ีอ ก็เหมอืน

เน้ืออาตมา” น่ีคือวาทะของพระภิกษุชาวมอญ ที่มาธุดงคจากจังหวัดตากมาจําพรรษาที่วัดสองพี่น อง แหงน้ี มี

ครอบครัวหน่ึง น องสาวชื่อ แมสายทอง สะใภของตระกูลโตพุม เป็นโยมอุปัฏฐาก ทานเป็นผูสังเกตเห็นจอม

ปลวกประหลาดริมคลองสวนหมาก เมื่อถางแลวก็พบวิหารคลายอุโมงค มีพระพุทธรูปขนาดใหญประดิษฐานอยู

ภายในตอมาทานไดเป็นเจาอาวาสองคแรกของวัดสวางงอารมณ ทานมีเมตตาสูง ในสมัยของทานนัน้ โรงครัวจะ

มีอาหารสําหรับคนเดินทางไมเคยขาด และทานมีฌานถึงขัน้วาโยกสิณ เรื่องจริงมีวา ในปี2485 ไฟไหมตลาดนคร

ชุมลามมาตามบานเรือนริมคลอง ถึงบานเลขที่ 059 ทานไดไปเพงกสิณใกลบริเวณนัน้โบกพัดในมือ 3 ครัง้ ลมก็

เปลี่ยนทิศ ไฟก็หยุดลุกลาม ทานมรณภาพในทานัง่สมาธิ เมื่อมีการฌาปนกิจทาน เหรียญรูปเหมือนของทานที่

ทําแจกในงาน ก็มีพุทธคุณแคลวคลาด ปลอดภัยอีกดวย (วัดสวางอารมณ, 2563)

         ผูเขียนสรุปไดวา หลวงพอบุญมี คือ พระภิกษุชาวมอญ ที่ธุดงคมาจากจังหวัดตากแลวไดมาจําพรรษาที่วัด

สองพี่น อง ทานไดสังเกตเห็นจอมปลวกชนาดใหญที่ริมคลองสวนหมาก จึงใชใหชาวบานไปถางและพบวิหาร

คลายอุโมงค 

ความเป็นมาของหลวงพออุโมงค

         หลวงพออโุมงคเป็นพระพทุธรปูปนูป้ัน หลวงพออโุมงค พระพทุธรปูสมยัเชยีงแสนองคมหมึา พบที่วดัสวาง

อารมณ กําแพงเพชร เป็นพระพุทธรูปสําคัญที่สุดองคหน่ึงในจังหวัดกําแพงเพชร ศิลปะเชียงแสน สิงหหน่ึง แตที่

มีลักษณะคลายสิงหสามซึ่งอาจจะเกิดจากการบูรณะ หลวงพออุโมงคเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญในวิหารริมคลอง

สวนหมาก

         มีขอสนันิษฐานมากมาย วาทานเสดจ็มาอยูในกาํแพงเพชรไดอยางไร เพราะกาํแพงเพชรมไิดอยูในสมยัเชยีง

แสน ขอสันนิษฐานที่พิสดาร คือเมื่อคราวพระเจาชัยศิริ โอรสของพระเจาพรหมมหาราช อพยพผูคนมาตัง้เมือง

แปบ เขตเมืองกําแพงเพชร ในราวพุทธศักราช 1600 อาจจะนําหลวงพออุโมงคมาเป็นมิ่งขวัญดวย แตพุทธ

ลักษณะนาจะเป็นเชียงแสนสิงหหน่ึง (อาจจะบูรณปฏิสังขรณภายหลัง ทําใหพุทธลักษณะเปลี่ยนไป ขอสันนิษฐาน

ขอที่สองคือ เมื่อพระเจาชัยศิริ มาสรางเมืองแปบ ในเขตกําแพงเพชร ไดสรางหลวงพออุโมงคขึ้น เพื่อเป็น
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สัญลักษณของพระสมัยเชียงแสนที่ปากคลองสวนหมาก

         ผูเขียนสรุปไดวา มีขอสันนิษฐานมากมายวา หลวงพออุโมงคมาอยูที่กําแพงเพชรไดอยางไร เพราะ

กําแพงเพชรไมไดอยูในสมัยเชียงแสน ขอสันนิษฐานแรกคือเมื่อพระเจาชัยสิริ อพยพคนมาตัง้เมืองแปบ ที่เมือง

กําแพงเพชร เมื่อพุทธศักราช 1600 อาจจะนําหลวงพออุโมงคมาเป็นมิ่งขวัญดวย ขอสันนิษฐานขอที่สองคือ เมื่อ

พระเจาชัยสิริมาสรางเมืองแปบ จึงไดสรางหลวงพออุโมงคขึ้น

         หลวงพออุโมงคเป็นพระพุทธรูปปูนป้ันขนาดใหญ หน าตักกวาง 2 เมตร สูงกวา 3 เมตร ปางมารวิชัย ขัด

สมาธิราบ พระองคอวบอวน พระอุระนูน ชายสังฆาฏิ อยูบริเวณพระนาภี พระพักตรกลมสัน้ พระขนงโกง พระ

นาสิกงุม พระโอษฐเล็ก พระหนุเป็นปม เสนพระศกใหญ ฐานมีบัวรอง ทัง้บัวควํ่าและบัวหงาย ฐานจมอยูระดับ

เดียวกับพระเจาตนหลวงวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา (ศรีศักร วัลลิโภดม) งดงามอยางที่สุด 

         ผูเขียนขอมูลสรุปไดวา หลวงพออุโมงคมีหน าตักกวาง 2 เมตร สูงกวา 3 เมตร เป็นปางมารวิชัย ขัดสมาธิ

ราบ พระองคอวบอวน พระอุระนูน ชายสังฆาฏิ อยูบริเวณพระนาภี พระพักตรกลมสัน้ พระขนงโกง พระนาสิก

งุม พระโอษฐเล็ก พระหนุเป็นปม เสนพระศกใหญ ฐานมีบัวรอง ทัง้บัวควํ่าและบัวหงาย

         หลวงพอบญุมีและหลวงพอทองหลอ อดตีเจาอาวาสวดัสวางอารมณ ไดเลาใหฟังวา แตเดมิหลวงพออโุมงคอยู

ริมคลองสวนหมาก พบในลักษณะคลายจอมปลวกขนาดใหญมีลักษณะประหลาด คือมีลักษณะดินหุมไมมิด ทาง

ดานที่หันหน าสูคลองสวนหมากมีเถาวัลยขนาดใหญรกทึบปกคลุมอยู หลวงพอบุญมีจึงขอใหหลานชายซึ่งขณะ

นัน้เป็นกํานัน ชิน โตพุม นําราษฎร และควาญชาง ชวยกันถางเถาวัลยออก จึงพบพระพุทธรูปแบบเชียงแสน

ขนาดใหญ เห็นพระพักตรเหมือนอยูในอุโมงค จึงเรียกกันวาหลวงพออุโมงค สันนิษฐานวา คงหลบพวกพมาที่มา

ตีเมืองในสมัยนัน้ หรือปาฏิหาริยของทานก็ไมอาจทราบได หลังจากนัน้ไดทําวิหารถวายหลวงพออุโมงค ปิดทอง

หลวงพออุโมงคใหมทัง้องค

         หลวงพอทองหลอเลาตอไปวา พระพทุธรปูหลวงพออโุมงคน้ีศกัดิส์ทิธิ ์นัก โดยเฉพาะอยางยิง่ในการที่ขอใน

เรื่องการสอบบรรจุศึกษาตอ โดยมักจะแกบนดวยพวงมาลัยทัง้สดและแหง มีผูประสบความสําเร็จบอยครัง้ หลวง

พออุโมงคเป็นพระพุทธรูปที่เกาแกและสําคัญที่สุดองคหน่ึงในเมืองกําแพงเพชร มีพุทธลักษณะที่งดงามหาที่

เปรียบมิได ถามากําแพงเพชรควรจะไดมีโอกาสไปสักการบูชาหลวงพออุโมงคจะเป็นสิริมงคลตอตนเองอยางที่สุด

ชาวปากคลองสวนหมากเชื่อวา ในองคหลวงพออุโมงคประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เลากันวาวันดีคืนดี

พระบรมสารีริกธาตุจะแสดงปาฏิหาริยเป็นดวงไฟกลมโต ลอยวนรอบวิหารหลวงพออุโมงค ปัจจุบันน้ีหลวงพอ

อุโมงคไดรับเลือกจากชมรมพระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์ ใหเป็นพระพุทธรูปศักดิส์ิทธิ ์ประจําจังหวัดกําแพงเพชร (สันติ

อภัยราช, 2558)

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

         มีพระเกศาเป็นกนหอย พระเกตุมาลาเป็นดอกบัวตูม พระพักตรคอนขางกลม พระขนงโกง พระเนตรโต
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เหลือบตํ่า พระโอษฐเล็ก พระหนุเป็นปม มีเสนปลองพระศอสามเสน

         พระอุระนูน ครองจีวรหมเฉียงไปทางดานขวา ขัดสมาธิราบ ฐานมีบัวรอง ทัง้บัวควํ่าและบัวหงาย

         หลวงพออุโมงคเป็นพระพุทธรูปปูนป้ันขนาดใหญ หน าตักกวาง 2 เมตร สูงกวา 3 เมตร ขัดสมาธิราบ

พระองคอวบอวน พระอุระนูน ชายสังฆาฏิ อยูบริเวณพระนาภี พระพักตรกลมสัน้ พระขนงโกง พระนาสิกงุม พ

ระโอษฐเล็ก พระหนุเป็นปม เสนพระศกใหญ ฐานมีบัวรอง ทัง้บัวควํ่าและบัวหงาย

วิธี/ขัน้ตอน/กระบวนการในการสักการะ

         เขาไปในวหิารหลวงพออุโมงค จะพบกบัจดุกราบไหว หน าหลวงพออโุมงคองคจาํลอง โดยการกราบไหวหรอื

สักการะจะใชธูปทัง้หมด 3 ดอก และกลาวคาถาบูชาหลวงพออุโมงค จะมีคาถาบูชาหลวงพออุโมงค อยูดานหน า

ของหลวงพออุโมงค หรือ คนสวนมากจะกราบไหว บูชา ขอพรหลวงพออุโมงคดวยพวงมาลัยดอกไมสด หรือพวง

มาลัยดอกไมแหง

บทสรุป

         ความเป็นมาของวัดสวางอารมณ พบวาวัดสวางอารมณตัง้อยูที่คลองสวนหมาก เป็นวัดที่มีศิลปะแบบพมา

ผสมไทย ที่วัดสวางอารมณมีหลวงพออุโมงคเป็นพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในกําแพงเพชร วัดสวางอารมณเดิมแลว

คือวัดรางชื่อวัด สองพี่น อง จนมีสตรีชาวมอญคนหน่ึงมาจากตาก ชื่อแมสายทอง ไดมาเป็นสะใภที่ปากคลองเหนือ

และไดนําพี่ชายที่บวชเป็นพระมาอยูที่วัดสองพี่น อง ชื่อหลวงพอบุญมี เมื่อปี 2490 น้ําไดเซาะตลิ่งของวัดทาหมัน

กรรมการวัดจึงยายศาลาวัดทาหมันมาไวที่วัดสองพี่น อง ชาวบานจึงชวยกันสรางศาลาและชาวบานจึงยายมา

ทําบุญที่วัดสองพี่น องและไดเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดสวางอารมณ โดยมีหลวงพอบุญมีเป็นเจาอาวาสองคแรก ประวัติ

หลวงพอบุญมี ธมฺมสโร เจาอาวาสองคแรกของวัดสวางอารมณ พบวา หลวงพอบุญคือพระภิกษุชาวมอญที่มาจาก

จังหวัดตาก แลวมาจําพรรษาที่วัดสองพี่น อง และทานไดสังเกตจอมปลวกขนาดใหญที่มีลักษณะแปลกๆ จึงใหชาว

บานถางออกและพบกับหลวงพออุโมงค ความเป็นมาของหลวงพออุโมงคพบวา หลวงพออุโมงคเป็นพระพุทธรูป

เชียงแสน ถูกพบที่วัดสวางอารมณ มีสองขอสันนิษฐานวาทานไดมาอยูที่กําแพงเพชรไดอยางไร ซึ่งขอสันนิษฐาน

แรกคือ เมื่อพระเจาชัยสิริอพยพผูคนมาสรางเมืองแปบ ในราวพุทธศักราช 1600 อาจจะนําหลวงพออุโมงคมา

ดวย ขอสันนิฐานที่สองคือ เมื่อพระเจาชัยศิริมาสรางเมืองแปบไดสรางหลวงพออุโมงคขึ้น ลักษณะทาง

สถาปัตยกรรม พบวาหลวงพออุโมงคเป็นพระพุทธรูปปูนป้ันขนาดใหญ หน าตักกวาง 2 เมตร สูงกวา 3 เมตร ขัด

สมาธิราบ พระองคอวบอวน พระอุระนูน ชายสังฆาฏิ อยูบริเวณพระนาภี พระพักตรกลมสัน้ พระขนงโกง พระ

นาสิกงุม พระโอษฐเล็ก พระหนุเป็นปม เสนพระศกใหญ ฐานมีบัวรอง ทัง้บัวควํ่าและบัวหงายวิธี/ขัน้ตอน

/กระบวนการในการสักการะ พบวาคนสวนใหญจะนิยมมากราบไหวและขอพรเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน เรื่องคา

ขาย เรื่องการเรียน การบูชาขอพร ผูคนมักจะใชพวงมาลัยดอกไมสด หรือพวงมาลัยดอกไมแหง มาบูชาหลวงพอ
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 05:24:06 หน า 7

อุโมงค

         จากการบอกเลาสบืตอกนัมาวา ไดมีการพบหลวงพอในดนิลกัษณะคลายจอมปลวก ซึ่งชาวบานไดขดุพบโดย

บังเอิญจึงขุดกันออกมามองดูคลายทานอยูในอุโมงค จึงเป็นที่มาของชื่อหลวงพออุโมงคและมีการสันนิษฐานวา

อาจเพื่อหลบพวกพมาที่มาตีเมืองในสมัยนัน้ซึ่งตองซอนในจอมปลวก หลวงพอองคน้ีไดเป็นที่เคารพบูชาของชาว

นครชุมและชาวกําแพงเพชรมาเป็นเวลาชานาน และเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 4 ชาวจังหวัดกําแพงเพชรจะจัดงาน

ประเพณีนมัสการปิดทอง “หลวงพออุโมงค” เป็นประจําทุกปี

         นอกจากน้ีภายในวัดยังมีสวนอื่นๆ ที่นาสนใจ ไดแก

             - ศาลาเกาของวัดทาหมันภายในประดิษฐานหลวงพอมหามงคลนิมิตพระพุทธรูปศิลปะพมาและมณฑป

แบบพมา

             - พระพุทธรูปยืน “หลวงพอประทานพร” ประดิษฐานอยูบริเวณดานหน าหอระฆัง โดยหลังคาของหอ

ระฆังแหงน้ีไดรับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมทางเหนือ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของกําแพงเพชรในฐานะ

หัวเมืองฝ ายเหนือ

             - เจดียและวิหารที่ไดรับอิทธิพลจากทางเหนือใหชื่นชม

 

คําสําคัญ : หลวงพออุโมงค, กําแพงเพชร

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

ณ_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล :

วันที่ : 2017-02-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=222&code_db=610002&code_type=01
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