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เรื่อง โบสถศิลาแลง วัดหนองปลิง จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทคัดยอ

         ศาสนสถานในพระพทุธศาสนา เป็นสถานที่ประดษิฐานพระพทุธศาสนา มีองคประกอบ คอื โบสถ วิหาร เจดีย

สถูป พระพุทธรูป ศาลาการเปรียญ และกุฏิ หรือสิ่งกอสรางอื่นที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เป็นที่พักอาศัยของ

พระภิกษุ สามเณร เป็นศูนยกลางสังคมของพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมประเพณีใน

พระพุทธศาสนา เป็นอนุสรณใหระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหวบูชา และรวม

กิจกรรมตาง ๆ ในพุทธศาสนา (พระครูสันติธรรมาภิรัต, 2557, หน า 89) เพราะวัดเป็นศูนยกลางของสังคม และ

พระสงฆซึ่งเป็นตัวแทนของวัดเป็นผูนําของจิตใจของประชาชนเป็นศูนยรวมแหงความเชื่อถือการรวมมือกัน เป็น

ที่ประกอบพิธีกรรม เป็นเบาหลอหลอมวิถีชีวิตชาวพุทธไทย วัดเป็นแหลงรวมของศิลปกรรมอันลํ้าคาทัง้ดาน

สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรมและจิตรกรรม ที่ศิลปินไดถายทอดลักษณะเดนของคําสอนทางพระพุทธศาสนาออกมา

ในงานศิลปะอยางกลมกลืนนาชื่นชมเป็นพุทธศิลป ที่ใหคุณคาทัง้ดานความงามและทัง้เป็นสื่อใหคนไดเขาถึงธรรม
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ปฏิบัติซึ่งชวยกลอมเกลาจิตใจมนุษยใหออนโยนและสะอาด บริสุทธิ ์ขึ้น พุทธศิลป ที่ปรากฏในวัดจึงเป็นศิลปะแหง

อุดมคติที่ใหคุณคาและความหมายเชิงจริยธรรมอยางสูง (ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม, 2556, น.72) สําหรับแนวทางการ

สนับสนุนใหศาสนสถานที่สําคัญของวัดใหเป็นสถานที่แหลงทองเที่ยว อาทิเชน พระปรางค อุโบสถวิหาร สถูป

เจดีย พระพุทธรูป ศาลาการเปรียญ หอไตร เป็นตน นอกจากจะเป็นสิ่งจูงใจใหประชาชนสนใจเขาวัดมากขึ้น ยัง

ชวยสะทอนใหเห็นถึงอายธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และเทคโนโลยี รวมถึงวัดยังเป็นแหลงเชื่อมโยงความเป็นมา

ของวัฒนธรรมกับชุมชน และยังเป็นสถานที่ที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาทางศิลปะที่แสดงใหเห็น

ถึงภูมิปัญญาและอัจฉริยะของบรรพบุรุษที่เกิดการสัง่สมและถายทอดทางวัฒนธรรม

         จงัหวดักาํแพงเพชร มีแหลงทองเทีย่วธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวตัถุ โดยเฉพาะกลมุแหลงทองเทีย่ววดั

ในจังหวัดกําแพงเพชร มีวัดที่สําคัญและมีชื่อเสียงจํานวนมาก เชน วัดพระแกว วัดพระสี่อิริยาบถ ในอุทยาน

ประวัติศาสตรกําแพงเพชร วัดพระบรมธาตุนครชุม รอยะพระพุทธบาทจําลอง วัดเสด็จ หลวงพอโม วัดเทพโมฬี

หลวงพอเพชร วัดบาง หลวงพอโต วัดคูยาง หลวงพออุโมงค วัดสวางอารมณ โบสถศิลาแลง วัดหนองปลิง เป็น

ตน จะเห็นไดวา วัดในปัจจุบันเป็นศูนยรวมของมรดกวัฒนธรรมและสรรพวิชาอันหลากหลายนับตัง้แตโบราณ

กาล มีพระสงฆเป็นผูมีบทบาทสําคัญในการเป็นผูอนุรักษสืบสาน และใชประโยชนในการประกอบพิธีกรรมทาง

พุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของวัดและพระสงฆลดลง

ไปจากเดิม แตกระนัน้วัดและพระสงฆก็ยังปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับสภาพสังคม โดยบทบาทหลัก

ของวัดก็ยังคงเป็นสถานที่พํานักของพระสงฆสามเณร เป็นสถานที่ศึกษาเลาเรียน ประพฤติปฏิบัติธรรม สืบทอด

และเผยแผหลักธรรมคําสัง่สอน และยังมีฐานะเป็นแหลงประดิษฐานและรวบรวมของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ทัง้ที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตลอดถึงการเป็นศูนยกลางในการประกอบประเพณีวัฒนธรรม

ของชุมชน ดังนัน้ วัดจึงมีบทบาทอีกอยางหน่ึงคือ เป็นแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นอีก

บทบาทหน่ึงของวัดที่เป็นอยูในปัจจุบัน

         การพฒันาวดัใหเป็นแหลงเรยีนรูเชงิพทุธ จงึเป็นกระบวนการพฒันาวดัในประเทศไทยเพื่อสงเสรมิการทอง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยจะตองเริ่มจากกระบวนการพัฒนาวัดใหเจริญ ทําใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อเป็น

แหลงเรียนรูเชิงพุทธ ซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในดานระบบการทํางาน เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาวัด เพิ่ม

การดูแลรักษาใหวัดมีความเป็นระเบียบเรียบรอย สะอาด จัดวัดใหดูโปรง สบายตา ไมรกทึบ และเป็นสถานที่สงบ

ไมมีเสียงอึกทึกครึกโครม ที่เป็นเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวของวัด เพื่อใหเกิดศรัทธาแกนักทองเที่ยว โดยเริ่ม

จากการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธ เป็นการเดินทางไปทองเที่ยวยังศาสนสถาน เพื่อเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักดิ ์

สิทธิ ์ นมัสการศาสนสถาน และพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําบุญทําทานและการสาธารณกุศลตางๆ ในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนาดวย หรืออาจจะบําเพ็ญสาธารณกุศลในงานเทศกาลประเพณีตาง ๆ อีกทัง้ยังเป็นการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสวงหาประสบการณใหมๆ ประกอบการเรียนรู การสัมผัส การชื่นชม

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 20:23:52 หน า 3

เอกลักษณความงดงามทางวัฒนธรรม คุณคาทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต และความเป็นอยูของกลุมชนอื่น

(พระครูสังฆรักษวุฒิพงษ วุฑฒิวโส, 2560, น.90)

บทนํา

วัดหนองปลิง

         วดัหนองปลงิ ตัง้อยูบานคลองบางทวน ตาํบลหนองปลงิ อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร จาก

คําบอกเลา เชื่อวาบริเวณละแวกน้ีเคยเป็นหนองน้ําและมีปลิงจํานวนมาก จึงทําใหคนในชุมชนเรียกขานนามวา

หนองปลิง วัดหนองปลิง ไดรับอนุญาตกอตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยมีพระครูวิเชียรธรรมนาท

หรือหลวงพอสีหนาท เป็นทานเจาอาวาสพระอารามหลวงชัน้เอก ฝายวิปัสสนาธุระ และเป็นเจาอาวาสรูปแรก แต

เดิมสถานที่บริเวณวัดหนองปลิงแหงน้ีเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร ซึ่งในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ

ในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทัง้ 2 พระองคเคยใชบริเวณน้ีเป็นสถานที่พักรบและซอมรําดาบ รําทวน

ทัง้ยังเป็นเมืองหน าดาน ชื่อวา “เมืองเนินทอง” ตามประวัติของวัดหนองปลิงจะมีที่ตัง้อยูทางดานเหนือของ

อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ประมาณ 3 กิโลเมตร สวนทางดานหน าของวัดหนองปลิง มีคลองน้ํายาวไปถึง

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จนทําใหตลอดเสนทางบริเวณน้ีเกิดหมูบานขึ้น และไดรับการขานนามตาม

ประวัติศาสตรวา “คลองรําดาบรําทวน” และตอมาชาวบานก็ไดเรียกบริเวณน้ีวา “คลองบางทวน” (เอ็มไทย,

2561, ออนไลน) วัดหนองปลิง ตัง้อยูตัง้อยูบนเนินเขา บริเวณหน าวัดมีรูปป้ันพระพุทธเจา และพระสงฆเดินรับ

บิณฑบาตตลอดเสนทาง 

         ปัจจุบันวัดหนองปลิงไดการรับแตงตัง้เป็นสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกําแพงเพชรแหงที่ 2 (ดีเดน)

ภายในวัด ประกอบดวย อาคารขนาดใหญสามชัน้ ชัน้แรกเป็นหองพักสําหรับผูมาอาศัยปฏิบัติธรรม ชัน้ที่ 2 เป็น

หองสําหรับประกอบพิธีบุญ และชัน้ที่ 3 เป็นหองโถงขนาดใหญที่ใชอบรมสัมมนา (สันติ อภัยราช, 2560,

ออนไลน) 

โบสถศิลาแลง วัดหนองปลิง

         ศลิาแลง (Laterite) เป็นวสัดุธรรมชาติที่เกดิขึ้นบรเิวณมรสมุเขตรอน ซึ่งคนในภมูภิาคเอเชยีและเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใตรูจักและนํามาใชประโยชนเป็นเวลานานแลว มนุษยกอนประวัติศาสตรรูจักนําศิลาแลงมาบดผสมกับ

ยางไมใชเป็นสีในการวาดภาพตามถํ้าและหน าผาหิน นอกจากนัน้คนในภูมิภาคน้ีไดนําศิลาแลงมาใชในการ

กอสรางวัดและปราสาทหินดังที่พบเห็นในประเทศไทย กัมพูชา และลาว มีอายุยอนหลังไปตัง้แต 700 – 1,000 ปี

ที่ผานมา โดยทัว่ไปจะพบเห็นศิลาแลงอยูบนผิวดินหรือใตผิวดินเพียงเล็กน อย ศิลาแลงจึงจัดเป็นตะกอนพื้นผิว

ที่เป็นผลมาจากกระบวนการผุพังทางธรณีวิทยา และพบในประเทศที่อยูในมรสุมเขตรอนเทานัน้ การผุพังใน

กระบวนการเกิดศิลาแลงสวนมากเป็นการผุพังทางเคมี ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสภาพ ของแรที่ประกอบอยูในหิน หรือ
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ในตะกอนที่สะสมตัวอยูบริเวณนัน้ ศิลาแลงจะมีโทนสีแดง แดงปนเหลือง แดงอมสม น าตาลแดง และสีอิฐ เป็น

ตน สีของศิลาแลงสวนมากจะขึ้นอยูกับปริมาณของเหล็กและแมงกานีสตามระยะเวลาที่เกิดการผุพังทางเคมี

รวมทัง้ปริมาณของธาตุอื่นที่ประกอบอยูในศิลาแลง เชน อลูมิเนียม ปกติจะมีสีขาวแตจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

คลํ้าเมื่อผสมกับเหล็กซิลิกาจะมีสีแดงแบบสนิมเหล็กเมื่อผสมกับไฮดรอกไซดของเหล็ก (สิน สินสกุล, ม.ป.ป.,

ออนไลน) ซึ่งสถานที่ที่สามารถพบศิลาแลง ไดแก บริเวณเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร วัดพระแกว วัดพระธาตุ

วัดอาวาสใหญ วัดซุมกอ วัดสิงห วัดกรุสี่หอง และบอศิลาแลงพรานกระตาย เป็นตน

         โบสถศลิาแลง วดัหนองปลงิ เริม่กอสรางในปี พ.ศ.2557 โดยใชหนิศลิาแลงในการกอสรางทัง้หลงั ดวยความ

ตัง้ใจของหลวงพอสีหนาท ทานเจาอาวาสวัดหนองปลิง เพราะศิลาแลงเป็นวัสดุขึ้นชื่อของจังหวัดกําแพงเพชร ดัง่

คําขวัญจังหวัดทอนหน่ึงวา “ศิลาแลงใหญ” โดยใหชางผูชํานาญเป็นผูแกะสลักศิลาแลงเป็นลวดลายตาง ๆ ที่มี

ความปราณีตและละเอียดทุกกระเบียดน้ิว

         บริเวณดานหน าทางขึ้นประดับดวยรูปป้ันของนาคี-นาคา เป็นผูคอยปกปักรักษาโบสถ และรูปป้ันชางทรง

เครื่อง หน าประตูทางเขาโบสถ ประดับดวยทาวเวสสุวรรณ สวนผนังโบสถดานหลังสลักเป็นพระพุทธรูปปางเปิด

โลก อิริยาบถยืนอยูเหนือดอกบัว ขางใตพระพุทธรูปเป็นภาพนักษตัร 12 ราศี เปรียบเหมือนพระพุทธเจากําลัง

เสด็จจากสวรรคชัน้ดาวดึงสลงมายังโลกมนุษย ตลอดจนกําแพงรอบโบสถก็ยังแกะสลักเป็นคติสอนธรรมและ

พุทธประวัติ รวมแลวมีมากกวาหน่ึงรอยชอง ภายในโบสถ ใชไมตะเคียนเน้ือแข็งแทจากประเทศพมาแกะสลัก

เป็นลวดลายตาง ๆ ทัง้หลัง

พระพุทธเจาเงินไหลมา

         พระพทุธเจาเงนิไหลมา เป็นพระประธานภายในโบสถศลิาแลง วดัหนองปลงิ จงัหวดักาํแพงเพชร มีรปูแบบ

ศิลปะหมวดกําแพงเพชร แบบพระพุทธสิหิงค เน้ือเงินบริสุทธิ ์ทัง้องค ขนาดหน าตักกวาง 32 น้ิว หนักประมาณ

400 กิโลกรัม

         พระครูวิเชียรธรรมนาทเปิดเผยวา พระพุทธสิหิงค ณ พระที่นัง่พุทไธสวรรค มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพระ

กําแพงเพชร หรือที่เรียกวา สกุลชางกําแพงเพชร โดยพระพุทธรูปนัง่ปางสมาธิ ตามตํานานลานนาเลาวา เจาเมือง

กําแพงเพชร ชื่อพระยาญาณดิศ (อํามาตยปัญญา) ซึ่งเป็นโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุน

หลวงพะงัว่) ในสมัยอยุธยา ไดนําพระพุทธสิหิงคมาไวที่กําแพงเพชร เพื่อบูชาใหเป็นพระคูบานคูเมือง เป็นที่สัก

การะของสมณชีพราหมณ และชาวเมืองกําแพงเพชร ภายหลังทางอยุธยาไดขอพระพุทธสิหิงคคืน โดยอางวา

พระยาญาณดิศนําพระพุทธสิหิงคมาโดยไมไดบอกทางอยุธยา และพระยาญาณดิศจึงมีความประสงคจะจําลอง

พระพุทธสิหิงคไว แตทางอยุธยาไมอนุญาต จึงทําใหพระยาญาณดิศทัง้สมณชีพราหมณ และชาวเมืองกําแพงเพ

ชร เสียใจเป็นอยางมาก เพราะพระพุทธสิหิงคเป็นพระคูบานคูเมืองแตไมไดอยูที่กําแพงเพชรอีกตอไป (สยาม

คเณศ, ม.ป.ป., ออนไลน)
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 20:23:52 หน า 5

         ตอมาในปี พ.ศ.2557 วดัหนองปลงิ พรอมทัง้ผูมีจติศรทัธา สาธชุนทกุทาน มีความปรารถนาและความตัง้ใจ

หลอพระซึ่งเป็นศิลปะหมวดกําแพงเพชร แบบพระพุทธสิหิงค ชื่อ "พระพุทธเจาเงินไหลมา" ใหไดสําเร็จตามความ

ประสงคของพระยาญาณดิศ พรอมบรรพบุรุษในอดีต และนํามาประดิษฐานไวในโบสถศิลาแลง วัดหนองปลิง

จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อใหสมเกียรติและเป็นประวัติศาสตร เป็นพระคูบานคูเมืองชาวกําแพงเพชรสืบตอไป 

บทสรุป

         ประวัติและความสําคัญของวัดมีความสําคัญในฐานะเป็นแหลงยึดเหน่ียวทางดานจิตใจ นอกจากน้ีวัดยังมี

ความสําคัญในแงเป็นสิ่งแสดงถึงความศรัทธา แสดงประวัติศาสตรและบริบทความเชื่อของคนในชวงเวลาของ

การสรางศาสนสถานดวย นักทองเที่ยวชาวไทยจะเขามาทัศนศึกษาเพื่อเป าหมายทางศาสนา สวนนักทองเที่ยว

ตางประเทศจะเขามาทัศนศึกษาเพื่อแสวงหาความรูทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยในอดีต

และคนไทยในปัจจุบัน ซึ่งวัดหรือศาสนสถานจะสะทอนมิติทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมของคนไทยไดอยาง

ดีจะเห็นไดวาวัดหนองปลิงที่กลาวขางตน แตละประเภทก็จะมีองคประกอบที่แสดงใหเห็นมิติทางดานประวัติ

ศาสตร วัฒนธรรม สังคมไดอยางดี เชน โบสถศิลาแลง มีพระประธานภายในโบสถ คือ พระพุทธเจาเงินไหลมา

ซึ่งจะแสดงสถาปัตยกรรมการออกแบบตามแบบแผนสกุลชางของจังหวัดกําแพงเพชร และยังเป็นที่แสดงภาพ

แกะสลักที่ปรากฏภายนอกตามผนังโบสถ และกําแพงรอบโบสถซึ่งแสดงพระไตรปิฎก พระธรรมจักร ภาพ

คติธรรมและพุทธประวัติของพระพุทธเจา ซึ่งแสดงหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ใชเป็นหลักยึดถือรวมกัน

ภาพแกะสลักน้ีในแตละชองจะมีภาพที่แสดงแตกตางกันเพื่อตองการสื่อสารใหผูมาเที่ยวชมไดรับทราบถึงแงคิด

ความเชื่อ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะสะทอนมิติทางความเชื่อและวัฒนธรรมของผูสรางได เมื่อนักทองเที่ยวเขามา

ทัศนศึกษาจะเขาใจสังคมไทยไดอยางดี

คําสําคัญ : วัดหนองปลิง, โบสถศิลาแลง

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

กําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2114&code_db=610009&code_type=01
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