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เรื่อง บันทึกประวัติศาสตรไฟไหมเมืองกําแพงเพชรครัง้ใหญที่สุด

รายละเอียด

           เมื่อวนัศกุร ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2506 ขึ้น 4 คํ่า เดอืน 6 ปีเถาะ ค.ศ. 1963 เวลาประมาณ 10.00 นาฬกิา

เกิดไฟไหมกําแพงเพชรครัง้ใหญที่สุดในประวัติศาสตร ไหมบานเรือนบนถนนเทศาทัง้สายประมาณรอยหลังคา

เรือนทัง้สองขางถนน เริ่มจากบานของคนจีนทานหน่ึง (ขอสงวนนาม) ขายสิ่งของกอสราง และของนานาชนิด

ใตถุนบาน เป็นที่เก็บถังน้ํามันยางจํานวนมากอยูริมฝ่ังแมน้ําปิง ในสมัยนัน้บานเรือนเป็นไมทัง้สิน้ บานตนเพลิง

อยูบริเวณสวนสิริจิตอุทยานปัจจุบัน เมื่อเด็กซนคนหน่ึง ไดจุดไฟขึ้นไฟไปถูกน้ํามันยางใตถุนบานไฟลุกลามอยาง

รวดเร็ว ไปทางเหนือ ไปทางใต ขามมายังฝ่ัง โรงภาพยนตรเกียรติดํารง (บริเวณตัง้แตธนาคารกรุงเทพฯ-รานชัย

เบเกอรี่-รานขายเสื้อผา) ทางใตไหมไปสิน้สุดบริเวณตลาดสดเย็น เรียกกันวาตลาดสดไฟไหม ทางเหนือริมฝ่ัง

น้ําปิงไหมไปถึงบานนายระไว รานซอมจักยานหน าวัดเสด็จ สวนฝ่ังเดียวกับบานตนเพลิง คือดานริมแมน้ําปิง

ทางใตไฟไหมจากบานตนเพลิงถึงรานขายกวยเตี๋ยวยายพยุง (รานกวยเตี๋ยวถัว่ฝักยาวดานใตตลาดไนทปัจจุบัน)

ซึ่งไมมีบานผูคนมาก (ปัจจุบันคงเหลือรานตัดผมหองแถวไมไวเป็นที่ระลึก) เพราะเป็นริมฝ่ังแมน้ําปิง ทางทิศ

เหนือ ไฟไหมจากบานฝ่ังตรงขามตนเพลิงขึ้นไปจนถึงรัว้วัดเสด็จ ประชาชนอลหมานมาก สวนใหญขนของลงไป

หาดทราย บางรายลูกไฟตามไปไหมอีก

            ริมถนนฝ่ังแมน้ําปิงดานใต ที่ถูกไฟไหม ไดแก รานยายพยุง ขายกวยเตี๋ยว บานครูคะนึง ไทยประสิทธิ ์

(ลูกแมนางจํานง ชูพินิจ รานเจ็กหงัง เจไฮ ขายของจิปาถะ ของกินของใช ถัดมาเป็นทาเรือวัดบาง มีเขื่อนปูนติด
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ถนน เสาบานอยูน้ํา ถัดไปเป็นรานคุณนายบุญเลื่อน ขายเครื่องเขียน บานครูศรีสวัสดิ ์ มวงผล รานเจกฮอ ขาย

บะหมี่ มีซอยทาน้ําใหม ถัดไปเป็นหองแถวยาว บานแมมวย หองแถวสองชัน้ขนาดใหญขายผา (สกุลศุภอรรถพา

นิช) รานขายยาเจกลี้ (ลูกสาวชื่อพริกขี้หนู) ตอไปเป็นบานเจกลี้เผากับยายเชย สกุล สุวรรณวัฒนา ตอมาเป็น

บานยายลําดวน ทําหน าที่รับจํานกของใชปีบใสของที่รับจํานํา บานยายแกขายกลวยไขสุก ใชตอกมักกลวยเป็น

มัด ๆ ยายเหงี่ยม เมียตาน อย ขายเมี่ยง อมละ 10 สตางค และกลวยมัน (ประมาณปี 2490) ถัดไปบานแมมวย

เจกปอ ขายทอง บานป าจัน่ดี (ลูกแมนาคกับเจกพง) ตอมาเป็นโรงแรม (เดิมเป็นบานยายตุน ตาไล มีลูกชื่อตาล

วุน) ขายหองแถวเป็นโรงแรมของอาโตเจกพง (คุณตาและคุณยายหมอโดมทําฟัน) บานยายแลง บานยายมะลิ

เมียเจ็กจือ ทําบัญชีโรงสีพรานกระตาย เจพง เมียเจกเต็ง บานพี่ยีวิรัตน บานยายเหลิม ขายขนมหวาน   บานชัง

ฮอ ขายทอง ถัดไปเป็นทาน้ํา ถัดไปเป็นหองแถวเจกเฮง ขายของทุกอยางถัดไปเป็นรานตัดผม ผูชาย รานเจกหยี่

ตัดเสื้อผา ถัดไปเป็นบานตารอดยายกาน ขายใบเมี่ยง ของโชหวย หัดใหแมถุงเงิน (คุณแมเครือมาส จารุวัฒน) ขี่

จักรยาน ตอไปบานยายชวย 2 ชัน้ เมียมหาขายยาสมุนไพรโบราณ บานยายนกแกว ขายตุกตา ศาลพระภูมิ และ

เครื่องศาลพระภูมิ บานเจกเลง 2 ชัน้ ขายของจิปาถะ บานยายพลอยตาอุน สกุลเขียวแกว ศึกษาอําเภอพราน

กระตาย จบที่บานนายระไว ซอมจักรยาน และถึงทาน้ําวัดเสด็จ หมดเขตไฟไหม 

            ทางฝ่ังวัดเสด็จ เริ่มจากบานแมรอด (แม ส.ส.เรืองวิทย) หองแถวไมชัน้เดียว เป็นบานยายหยุดเจกกัง

ขายของชํา ถัดไปเป็นบานยายเงินขายผักขายเมี่ยง บานเจกทงขายมะหมี่ เป็นซอยโรงแรมราชดําเนิน ถัดไปเป็น

บานนายทายเกษม ยายทองดา สกุลกลาตลุมบอน ถัดไปถึงบานป ูชื่น (บานแมถุงเงิน) ถัดไปเป็นบานนายวงค

บานแถงสองชัน้ บานเจกเอง บานเจกกวาง บานยายเพิ่ม ตาปานทํางานบัญชีเทศบาล (ครูสุพรรณลูกเขย ลูกสาว

ครูเพ็ญพักตร) ซอยยายหาด บานแมยี่นายเทียม พวกสกุลกุลสุ (นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกําแพงเพชร) ถัด

ไปเป็นตาเชญิ ยายเซีย สกลุชาญเชีย่ว คาไม   ถดัไปเป็นบานตาออ ยายอยู ลกูหลวงภกัดี บานแถวไม บานเสีย่โต

(คุณสุรชัย ธัชยพงษ ปัจจุบันเป็นโรงแรมชากังราวริเวอรวิว) รานตัดเสื้อผาโกวัน้ รานเจ็กบุน ขายขาวหมูแดง หมู

กรอบ ถัดไปเป็นซอยวัดบางตรงขามกับทาเรือ ถัดไปเป็นหองแถวยายจู เจกยง เจสึง เป็นโรงแรมมีรานอาหารอยู

ชัน้ลาง    โรงภาพยนตรเกยีรติดาํรง  โรงยาฝ่ิน ถดัไปเป็นโรงเหลากาํแพงเพชร มาหยดุที่บานยายมดแดง ที่ปราก

ฎใหเห็นอยูในปัจจุบัน

           ไฟไหมทัง้หมด เหตกุารณผานมา กวา 50 ปี ความทรงจาํเหลาน้ี สมควรไดรบัการบนัทกึไวอยางเป็นทาง

การ เพราะผูคนที่เกิดทันพากันเลือนรางภาพเหลาน้ีสิน้ วันที่ 26 เมษายน 2506 ผูเขียนอายุ 15 ปี กําลังขึ้น ม.ศ.

3 ที่โรงเรียนกําแพงเพชรวัชรราษฎรวิทยาลัย บานอยูหางจากไฟไหม เล็กน อย (เยื้องโรงพยาบาลแพทยบัณฑิต

ในปัจจุบัน) ความรอนจากเปลวไฟมาถึงที่บานดวย และไดอพยพผูคน ขาวของลงไปหาดทราย เชนกัน มีโอกาส

ไดขี่จักรยานไปดูไฟไหมอยางละเอียด ไหมอยูทัง้วันทัง้คืน จนมอดสนิท ในวันที่ 28 เมษายน นับเป็นหายนะครัง้

ใหญสุดในเมืองกําแพงเพชร บริเวณไฟไหมริมฝ่ังแมน้ําปิง ทางราชการหามมิใหปลูกอาคารบานเรือน ตอมามีการ
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ฟ องรองกัน ศาลตัดสินใหเจาของเดิมมีกรรมสิทธิ ์ในที่ดิน จึงเริ่มปลูกอาคารบานเรือนกันอีกครัง้ (ความจริง เมื่อ

ขยายถนนเทศาออกมานัน้ทับที่ดินบานเรือนไฟไหมไปหมดแลว เพราะใตถุนบานทุกหลัง เสาแชอยูในแมน้ําปิง ดู

แนวเดิมของถนนเทศาไดบริเวณบานที่ไมถูกไฟไหม)

คําสําคัญ : กําแพงเพชร, ไฟไหม

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

หิน-ปัจจุบัน (เรียบเรียงจากการสัมมนาและทบทวน เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2557). กําแพงเพชร:

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-02-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1298&code_db=610001&code_type=01
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