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เรื่อง เมืองคณฑี

รายละเอียด

ปราสาทเกาเจ็ดรอยปี          คณฑี เมืองโบราณ

เลาขานพระพุทธลีลา          กราบวันทาหลวงพอโต

       ตําบลคณฑี หรือตําบลบานโคน หรือ เมืองคณฑี เมืองที่ยิ่งใหญ ในอดีตมีคําขวัญประจําตําบลที่นําเสนอ

เอกลักษณของตําบลอยางชัดเจนคือ

       ปราสาทเกาเจ็ดรอยปี ซึ่งหมายถึง สิ่งกอสรางคลายพระเจดียทรงปราสาท ภายในวัดปราสาทเป็นสิ่ง

ศักดิส์ิทธิ ์ประจําเมืองคณฑี ปราสาท ที่ไมมีใครกลาแตะตอง วันดีคืนดี มีพระพุทธรูปทองคําออกมาจากปราสาท

ซึ่งแสดงปาฏิหาริยใหชาวบานพบเห็นเนืองๆเป็นที่สักการะของชาวกําแพงเพชรและชาวจังหวัดใกลเคียง

        คณฑเีมอืงโบราณ ซึ่งหมายถงึ เมอืงคณฑเีป็นเมอืงยคุแรกๆ ของกาํแพงเพชร ตามตาํนานเมอืงเหนือกลาว

ไววา พอขุนศรีอินทราทิตย แหงกรุงสุโขทัย เสด็จไปจากบานโคน หรือเมืองคณฑี แสดงวา เมืองคณฑีน้ีเกาแก

กวาสุโขทัยเจริญรุงเรืองมากอนกรุงสุโขทัย นับรอยปี ทําใหชาวบานโคนภูมิใจในบรรพบุรุษจึงนํามาเป็นคําขวัญ

ประจําเมือง
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        เลาขานพระพุทธลีลา ที่เมืองคณฑีมีพระพุทธรูปลีลา ปางประทานพร ขนาดใหญสูงถึง 1.50 เมตรมีพุทธ

ลักษณะที่งดงามมาก เชื่อกันวาสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประดิษฐานที่ วัด

ปราสาทมาชานาน แมจะถูกโจรกรรมไป ดวยอภินิหารของพระพุทธลีลา ทรงเสด็จกลับมาประดิษฐานที่วัด

ปราสาทดังเดิม

        กราบวันทาหลวงพอโต หลวงพอโต เป็นพระพุทธรูปสําคัญ ในวิหารวัดปราสาท ทรงความศักดิส์ิทธิ ์และ

ศรัทธายิ่งแกประชาชน เป็นที่พึ่งทางจิตใจ เมื่อสังเกตดูใหดีพระพุทธรูปหลวงพอโต ไดมีปูนฉาบไวภายนอก องค

จริงนาจะเป็นทองสัมฤทธิ์ ที่มีพุทธลักษณะงดงามมากประชาชนพากันมากราบไหวมิไดขาด

         เมอืงคณฑ ีจงึมีคาํขวญัที่อธบิายเรื่องราวของบานเมอืงไวอยางชดัเจนยิง่นัก........เมอืงคณฑมีีประวตัิความ

เป็นมาที่พิสดารยิ่ง เกินพรรณนา

         เมืองคณฑี เป็นชุมชนโบราณ ที่ไมมีคูน้ําและคันดินลอมรอบ ตัง้อยูฝ่ังตะวันออกของ ลําน้ําปิงพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเมื่อครัง้ดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช มหาวชิราวุธ สยามมกุ

ฏราชกุมาร เสด็จมาเมืองกําแพงเพชรครัง้ที่ 2 เมื่อปี 2450 ทรงกลาวถึงชุมชนบานโคนวา

         คงเป็นเมืองมาแตโบราณ แตหาคูหรือเชิงเทินและกําแพงไมได วัดเกาที่อยูในบริเวณน้ีคือวัดกาทึ้ง มี

สิ่งกอสรางสําคัญ อุโบสถกอดวยอิฐแผนใหญ ถัดจากอุโบสถไปทางทิศตะวันออก เป็น วิหารที่มีขนาดใหญกวา กอ

ดวยอิฐแผนใหญเชนเดียวกันพระประธานภายในวิหารมีพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหมวดเมืองกําแพงเพชร

ตามโคกเนิน พบเศษภาชนะดินเผา แบบธรรมดาและแบบเผาไมแกรง ไมเคลือบ และเครื่องเคลือบแบบสุโขทัย

ชุมชนโบราณบานโคนน้ี เชื่อกันวานาจะเป็นเมืองคณฑี ตามที่กลาวไวในจารึกหลักที่ 1 วาเมืองหัวนอน รอดคณฑี

พระบางนอกจากน้ียังมีตํานานเกี่ยวกับบรรพบุรุษของพอขุนศรีอินทราทิตยอีกดวย

          ตามตํานานเมืองเหนือ กลาววา ที่บานโคน มีชายรูปงาม รูปรางใหญโต แข็งแรง ไดเป็นที่พอใจของนาง

เทพธิดา จึงไดรวมสังวาสดวย จึงเกิดบุตรชายที่สงางาม มีบุญยิ่ง ชื่อโรจราช ไดไป เป็นกษตัริยองคแรกของเมือง

สุโขทัย พอขุนศรีอินทราทิตย จึงนาจะมาจากเมืองคณฑี หรือบานโคนแหงน้ี

          เมืองคณฑี เป็นเมืองใหญ มากอนเมืองใดๆในลุมน้ําปิง ดังจารึกหลักที่ 1 ที่กลาวถึงอาณาจักรสุโขทัยวา

ทิศใต ไดเมืองคณฑี ดังความวา สุโขทัยมีเมืองกวางชางหลาย ปราบเบือ้งตะวันออก รอดสระหลวง สอง

แคว ลุมบาจายสคา เทาฝ่ังของ เถิงเวียงจันทร เวียงคําเป็นที่แลว เบือ้งหัวนอน รอดคณฑี พระบาง แพ

รก สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ศรีรรมราช ฝ่ังมหาสมุทรเป็นที่แลว…………….

          ในจารึกหลักที่ 3 กลาวถึงเมืองคณฑี ตัง้ตนเป็นใหญประกาศอิสรภาพ ตอนที่พญาลิไท เสด็จมาเมือง

กําแพงเพชร ในปี พ.ศ. 1900 ประกาศตนเป็นเอกราช มีเจาผูครองนครของตน ความวา …… หาเป็นขุนหน่ึง

เมืองคณฑีพระบาง หาเป็นขุนหน่ึง เมืองเชียงทอง หาเป็นขุนหน่ึง เมืองบางพานหาเป็นขุนหน่ึง จากนัน้

เมืองคณฑี แทบจะหายไป จากประวัติศาสตร
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          จากการสาํรวจครัง้สดุทาย ปี 2549 เมอืงคณฑ ีที่มีที่ตัง้บรเิวณวดักาทึ้ง นาใชลาํคลองกาทึ้งเป็นคเูมอืงป อง

กัน อาจใชไมเป็นระเนียด แทนแนวกําแพงเมือง หรือมีแนวกําแพงเมืองแตรางไปนาน จึงทําให กําแพงเมืองซึ่ง

เป็นกําแพงดิน สลายตัวไปตามสภาพ สภาพวัดกาทึ้งอยูในสภาพไมสมบูรณ ถูกบุกรุกที่ ไมเห็นความสําคัญ ที่

เป็นโบราณสถานที่มีอายุนานนับพันปี นาเสียดายยิ่ง…

          นอกจากวดักาทึ้ง แลว ยงัมีวดัปราสาท ที่เกาแกใกลเคยีงกนั นาจะมอีายุราวสมยัทวารวดี จากการวิเคราะห

สภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุ พบซากโบราณสถานโบราณวัตถุจํานวนมาก ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตัง้

แตพ.ศ. 2450 มีเจดียทรงปราสาทที่เรียก กันวาวัดปราสาท ทําใหวัดน้ีนาสนใจยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง พิพิธภัณฑ

วัดปราสาท ที่งดงาม ละมีโบราณวัตถุที่ยิ่งใหญมากโดยเฉพาะพระปางลีลา ที่งดงามที่สุดเทาที่เคยเห็นมา ……. เมื่อ

รัชกาลที่ 5 เสด็จผานวัดปราสาททรงบันทึกวา วันที่ 21 สิงหาคม 2449 ออกเวลา 2 โมงเชา 4 โมงขึน้เรือ

เหลืองจนถึงบานโคน ซึ่งเดากันวาเป็นเมืองเทพนคร แตไมมีหลักฐานอันใด บานเรือนดี มีวัดใหญ เสา

หงสมากเกินปกติ……………

คําสําคัญ : คณฑี, กําแพงเพชร

ที่มา : http://sunti-apairach.com/02/02R.htm

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2019-08-30

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1219&code_db=610001&code_type=01
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