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เรื่อง พระกําแพงสามขา วัดเสด็จ จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         จงัหวดักาํแพงเพชร เป็นจงัหวดัที่มีความสาํคญัทางประวตัศิาสตรมาอยางยาวนานตัง้แตสมยัทราวดี ชื่อเดมิ

คือชื่อ “เมืองชากังราว” ซึ่งเป็นเมืองที่สมเด็จประเจาตามสินมหาราชไดครองเมือง มีบรรดาศักดิ ์เป็น “พระยาวชิร

ปราการ” โดยเป็นเมืองหน าดานรับสงครามของของสุโขทัย ดังจะพบโบราณสถานที่หลงเหลือในปัจจุบัน ไดแก คู

เมือง วัด และป อมปราการ เป็นตน ตามปะวัติศาสตร สันนิษฐานวาเดิมเคยเป็นที่ตัง้ของเมือง 2 เมือง คือ เมือง

ชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองนครชุมสรางขึ้นกอน ตัง้อยูทางฝ่ังตะวันตก ของแมน้ําปิง พระเจาเลอไท

กษตัริยองคที่ 4 แหงราชวงศสุโขทัย เป็นผูสรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1800 ตอมาสมัยพระเจาลิไท กษตัริยองค

ที่ 5 แหงราชวงศสุโขทัยไดสรางเมืองใหมขึ้นทางฝ่ังตะวันออกของลําน้ําปิงคือ “ เมืองชากังราว ” ซึ่งยุคสมัย

สมัยอยุธยา ลวงเลยมาถึงสมัยรัตนโกสินทร ในปี พ.ศ.2458 มีการเปลี่ยนคําวา “เมือง” เป็น “จังหวัด” “เมือง
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กําแพงเพชร” จึงถูกเปลี่ยนมาเป็น” จังหวัดกําแพงเพชร”ตัง้แตนัน้มา (ธนากร โกเมศ, วสวัตติ ์บํารุงสุข และ

อิทธิพัทร เกิดศรี, 2561)

         จากประวตัศิาสตรพบวากาํแพงเพชร เป็นเมอืงสาํคญัทางศกึสงคราม จงึมีคาํขวญัของจงัหวดักาํแพงเพชร วา

“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกรง ศิลาแลงใหญ กลวยไขหวาน น้ํามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” จะเห็นไดวา พ

ระเครื่องเมืองกําแพงเพชร จึงเป็นโบราณวัตถุทางประวัติศาสตรที่สําคัญอันจะสื่อไดถึงเครื่องรางของขลังที่เป็น

ขวัญและกําลังใจในการรบและป องกันเมือง สอดคลองตามประวัติศาสตรที่เป็นเมืองหน าดานที่สําคัญของสุโขทัย

ปัจจุบันจึงพบเจอพระเครื่องของจังหวัดกําแพงเพชรที่มีความหลากหลายทัง้พิมพ เน้ือและรูปแบบ/ รูปทรง อยู

มาก ตามวัดตาง ๆ บางก็ขุดพบตามสถานที่ที่เคยเป็นจุดสําคัญในประวัติศาสตร ซึ่งโดยสวนใหญในปัจจุบันมักพอ

เจอไดยาก เชน พระสกุลชางกําแพงเพชร พระซุมกอ พระกําแพงขาโตะ และพระกําแพงสามขา วัดเสด็จ เป็นตน

เน่ืองจากผานยุคสมัยอันยาวนาน ทําใหพระที่พบในปัจจุบันสวนใหญจะเป็นแบบองคจําลองที่ตัง้บูชาและพกติดตัว

ได เพื่อความเป็นศิริมงคล และดํารงไวซึ่งพุทธศิลป ที่งดงามสืบตอไป ซึ่งในปัจจุบันสามารถพบพระและขอมูลที่

นาเชื่อถือไดจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร แตอาจไมไดมีทุกแบบ ทุกพิมพ ใหศึกษาไดครบตาม

ประวัติการขุดพบเจอ ยังคงมีพระอีกหลายหลายพุทธศิลป ที่กระจัดกระจายอยูกับประชาชน กลุมคนที่ศรัทธาและ

ตองการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษามีมากมาย โดยบทความน้ีจะรวบรวมเฉพาะ พระกําแพงสามขา ที่มีประวัติใน

การขุดพบที่วัดเสด็จ จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมีพุทธศิลป แบบพระสกุลชางกําแพงเพชร แตไมไดมีประดิษฐานที่

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร ในปัจจุบัน 

พระสกุลชางกําแพงเพชร

         พระสกลุชางเมอืงกาํแพงเพชร จะเป็นพระที่มีรปูลกัษณคลายพระสุโขทยั แตจะมีพระพกัตรหน าที่แตกตาง

กัน คือ หน าผากจะกวางและคางเสีย้ม (เรียวแหลม) ลงมา แตพระพักตรของพระสุโขทัยใบหน าจะเป็นรูปทรงไข

พระพุทธรูปเมืองกําแพงเพชร แบงออกเป็น 4 หมวด (สันติ อภัยราช, 2561) ไดแก

         1. หมวดหน านางคางหงิก

         2. หมวดพระพทุธชนิราช มีลกัษณะคลายพระสุโขทยั แตพเิศษอกี 1 ลกัษณะ น้ิวพระหตัถจะเรยีงยาวเสมอ

เทากันหมด

         3. หมวดวัดตะกวน จะมีรูปรางอวน พระพักตรกลม และเศียรใหญ

         4. หมวดสกุลชางกําแพงเพชร หน าผากจะกวางและคางเสี้ยม

         พระสกลุชางเมอืงกาํแพงเพชรที่มีจดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแหงชาติกาํแพงเพชร จะมีรายละเอยีดดงัตอไป

น้ี

พบจากการขุดแตงโบราณสถานในจังหวัดกําแพงเพชร ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร

         พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตรรูปไข พระขนงโกง พระเนตรเรียวเหลือบตํ่า พระนาสิกโดง เป็นสัน
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พระโอษฐคอนขางหนา มุมพระโอษฐจีบขึ้นเล็กน อย พระกรรณยาวปลายงอนเล็กน อย ขมวดพระเกศาบนพระ

เศียรมีขนาดเล็กมาก พระอุษณีษะนูนใหญ พระรัศมีเป็นเปลวสูง มีวงแหวนคัน่ระหวางพระอุษณีษะกับพระรัศมี

อันเป็นลักษณะเป็นของพระพุทธรูปสกุลชางกําแพงเพชร พระอังสาผาย บัน้พระองคคอดเล็ก สวนองคพระพุทธ

รูปมีรอยชํารุดแตกราว พระพุทธรูปครองจีวรแบบหมเฉียงเปิดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดอยูบนพระอังสาซาย

ยาวตกลงมาจรดพระนาภี ปลายชายสังฆาฏิเป็นลายแฉกคลายเขีย้วตะขาบ พระหัตถขวาวางควํ่าที่พระชานุ น้ิว

พระหัตถชี้ลงที่พื้นดินเพื่อเรียกพระแมธรณีมาเป็นพยาน พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา ประทับนัง่ขัดสมาธิ

ราบบนฐาน (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร, 2561)

พระพุทธเจาหลวงเสด็จประพาสตนเมืองกําแพงเพชร

         พระพุทธเจาหลวงฯ รัชกาลที่ 5 พระพุทธเจาหลวงเสด็จประพาสตนเมืองกําแพงเพชร ตัง้แตวันที่ 18

สิงหาคม พ.ศ.2449 ประทับแรมเมืองกําแพงเพชร อยูถึง วันที่ 27 สิงหาคม รวมทัง้สิน้ 10 วัน เพื่อทรงรับทราบ

ถึงความเป็นไปของบานเมืองดวยพระองคเอง ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร และทอดพระเนตรโบราณสถานในเมือง

นครชุมและเมืองกําแพงเพชร และ ทรงบันทึกวา

         "วันน้ี ตื่นสาย อยูขางจะฟกชํ้า 4 โมงเชาจึงไดลงเรือเหลืองขามฟากไปฝ่ังตะวันตกยังไมขึ้นที่วัดพระธาตุ

เลยไปคลองสวนหมาก ตองขึ้นไปไกลอยูหนอย ในคลองน้ีน้ําไหลเชี่ยวแตน้ําใส เพราะเป็นลําหวย มีคลองแยก

ขางขวามือ แตตนทางที่จะเขาไปเรียกวา แมพลอ ถาไปตามลําคลอง 3 วันจึงถึงป าไมแตมีหลักตอมาก เขาเดิน

ขึ้นไปทางวันเดียวถึง…ปาไมน้ี พะโป กะเหรี่ยงในบังคับอังกฤษเป็นคนทํา เมียเป็นคนไทย ชื่ออําแดงทองยอย

เป็นบุตรผูใหญบานวันและอําแดงไทย ตัง้บานเรือนอยูติดกันในที่นัน้ไปขึ้นถายรูปที่บานสองบานน้ี แลวจึงกลับ

ออกมาจอดเรือกินกลางวันที่หาดกลางน้ํา คลองสวนหมากน้ี ตามลัทธิเกาถือวาเป็นที่รายนัก จะขึ้นลองตองเมิน

หน าไปเสียขางฝ่ังตะวันออก เพียงแตแลดูก็จับไข ความจริงนัน้เป็นที่มีไขชุมจริง เพราะเป็นน้ําลงมา แตหวยใน

ปาไมแตเงินไมเป็นเครื่องหามกันใหผูใดกลัวความตายได แซงพอกะเหรี่ยงซึ่งเรียกวา พญาตะกา พี่พะโป มา

ทําปาไมราษฎรที่อยูฟากตะวันออกก็พลอยขามไปหากินมีบานเรือนคนมากขึ้น ความกลัวเกรงก็เสื่อมไป

         กนิขาวแลวลองลงมาขึ้นที่วดัพระธาตุ ซึ่งแตเดมิเป็นพระเจดยีอยางเดยีวกบัที่วงัพระธาตุใหญองคหน่ึง ยอม

สององค พญาตะกาสรางรวมสามองค เป็นองคเดียว แปลงรูปเป็นพระเจดียมอญ แตยังไมแลวเสร็จพระยาตะ

กาตาย พะโป จึงไดมาปฏิสังขรณตอ ไดยกยอดฉัตรซึ่งมาแตเมืองมะระแหมงพึ่งแลว แตฐานชุกชียังถือปูนไมรอบ

พระเจดียน้ีทาสีเหลือง มีลายปูนขาว แลดูในแมน้ํางามดี

         มีราษฎรมาหาเป็นอนัมาก ขากลบัลงเรอืชะลาลองไปขึ้นทายเมอืงใหม เดนิขึ้นมาจนถงึพลบัพลาที่เมอืงใหมน้ี

มีถนนสองสาย ยาวขึ้นมาตามลําน้ํา เคียงกันขึ้นมา มาแตทายเมืองถึงพลับพลาประมาณ 20 เสนวันน้ีถายรูปได

มากแตสนุก ไดตัดผมตามพระเทพาภรณขึ้นมาจากบางกอกโดยทางรถไฟลงเรือมา แตนครสวรรค เพราะหาเวลา

ตัดผมไมได" (ตลาดยอนยุค นครชุม, 2561)
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         ตามประวัติการเสด็จประพาสตนเมืองกําแพงเพชร เป็นหลักฐานยืนยันวามีวัดเสด็จอยูกอนแลว แตไมมี

ประวัติการกอสรางวัดที่ไมมีการบันทึกถึง พ.ศ. ที่สรางไดแนชัด จากการสัมภาษณพระครูสุทธิวชิรศาสน

(สัมภาษณ, 10 มีนาคม 2561) ไดทราบวาเกิดจากการสันนิษฐานวา แต ณ ขณะที่ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสตน

ไดมีประชาชนมารอรับเสด็จบริเวณหน าวัดเป็นจํานวนมากขณะที่เสด็จผาน จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อวัดวา “วัด

เสด็จ” บางแหลงก็ใหขอมูลวา (สันติ อภัยราช, 2561) เคยเห็นพระธาตุเสด็จจากวัดน้ี (เจดียองคที่ ปรักหักพัง

แลวไดสรางมณฑปทับได ซึ่งจะไดกลาวในเรื่องการสรางมณฑปอีกครัง้หน่ึง) ไปยังเจดียที่วัดพระบรมธาตุฝ่ังนคร

ชุมและในบางครัง้พระธาตุก็จะเสด็จมาจากวัดพระบรมธาตุมายังวัดเสด็จ ดวยเหตุ อยางใดอยางหน่ึงที่กลาวมาน้ี

จึงไดมีนามวา “วัดเสด็จ” หรือ สมเด็จพุฒาจารยโต หรือหลวงพอโต เสด็จมาเยี่ยมญาติที่กําแพงเพชร หลายเพ

ลา ไดประทับพักแรม ที่วัดเสด็จ ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อวัดเสด็จก็เป็นได

         ปัจจบุนัวดัเสดจ็ตัง้อยูบรเิวณ ถนนเทศา และถนนราชดาํเนิน เลขที่ 207 ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดั

กําแพงเพชร มีโบราณสถานที่สําคัญภายในวัดไดแก มณฑป และมณฑปประดิษฐานพระประธานมีเสนาสนะ

ภายในวัด ไดแก พระอุโบสถ  วิหาร  และพระประธานในอุโบสถ

         วัดเสด็จไดพบจารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ หลักที่ 52 แผนรูปรอยพระพุทธบาท (ชํารุด) เป็นวัตถุโลหะ

ขนาดกวาง 105.5 เซนติเมตร ยาว 154 เซนติเมตร อักษรขอมสุโขทัย ไมปรากฏหลักฐานผูพบ ปัจจุบัน

ประดิษฐานอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งวัดไดทีมีรอยพระพุทธบาทจําลอง เพื่อ

ใหประชาชนกราบไหวซึ่งประดิษฐานอยูในมณฑปวับเสด็จ

         วดัเสดจ็ไดมีพระกาํแพงสามขา หรอื พระกาํแพงขาโตะ เป็นชื่อเรยีกทีท่างวดัและคนในชมุชนนิยมเรยีก ซึ่ง

เป็นพระที่มีความเกาแก แตเน่ืองดวยตามประวัติแลวไมสามารถยืนยันไดถึงปีที่สรางพระกําแพงสามขา เพราะ

ไมสามารถระบุที่แนชัดในการสรางวัด ผูสรางวัด และผูสรางพระได มีเพียงขอสันนิษฐานที่มาขอชื่อวัด จากการ

สัมภาษณพระครูสุทธิวชิรศาสน (สัมภาษณ, 10 มีนาคม 2561) ไดสันนิษฐานวา อาจมีการสรางตัง้แตสมัยสุโขทัย

เน่ืองจากศิลปะของฐานพระที่มีสามขา และบางวัด บางจังหวัดอาจมี 4-5 ขา มีลักษณะคลายพระสกุลชางที่จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

พระกําแพงสามขา

         พระกาํแพงสามขา วดัเสดจ็ เป็นพระที่พบเจอครัง้แรก ในปี 2549 โดยพบใตฐานพระประธานในอุโบสถ เป็น

พระเน้ือโลหะ ลักษณะคลายพระสกุลชางดังที่ไดกลาวขางตน แตไมสามารถสืบทราบ ปี พศ. ที่ไดจัดสราง ไมมี

ขอมูลผูสรางพระ มีเพียงขอสันนิษฐานวามีการสรางตัง้แตกอนมีวัดเสด็จ เพราะการ ขุดพบนัน้ ไดขุดพบบริเวณ

ใตฐานพระประธาน นัน่หมายถึง มีการสรางกอนที่รัชกาลที่ 5 เสด็จพระพาสตน และศิลปะเป็นแบบสุโขทัย ซึ่ง

เป็นพระเน้ือสัมฤทธิ์ มีฐานคลายขาโตะ เป็น 3 ขา จึงสันนิษฐานไดวาเป็นศิลปะแบบเดียวกันกับพระสกุลชาง

กําแพงเพชร แตพระที่วัดเสด็จไมไดมรการจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร ในปัจจุบัน
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 21:49:30 หน า 5

         นอกจากน้ี พระสกลุชาง กาํแพงเพชร ซึ่งมีรปูลกัษณแบบพระกาํแพงสามขา วดัเสดจ็ กาํแพงเพชร ยงัไดขดุ

พบเจอที่วัดอื่นอีก เชน วัดอาวาสน อย และอาจพบเจอในวัดอื่นๆในจังหวัดกําแพงเพชรอีกแตไมไดมีการบันทึก

หรือพูดปากตอปากของคนในชุมชน เน่ืองจากมีการซื้อขายวัตถุมงคลโบราณในตลาดนักสะสมพระกรุ และหาก

สืบทราบวาใคร หรือวัดใด มีวัตถุมงคล จะมักเกิดเหตุการณลักขโมย เพื่อนําไปขายใหกับกลุมนักสะสมในราคาที่

สูงได แมหากชาวบานในชุมชนขุดพบ ก็มักจะไมเปิดเผยแกบุคคลทัว่ไป อาจสะสมไวกราบไวบูชาเองหรือนําไป

ขายเพื่อใหไดราคาสูง เป็นตน

บทสรุป

         จากการศกึษาขอมลู ผูเขยีนบทความสรปุไดวา พระกาํแพงสามขา วดัเสดจ็ จงัหวดักาํแพงเพชร มีพทุธศลิป

คลาย พระสกุลชาง กําแพงเพชร เกือบทุกประการ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เน้ือสัมฤทธิ์ ซึ่งตาม

ประวัติศาสตรนัน้ พบเจอกอนสมัยรัชการที่ 5 เสด็จประพาสตน นัน่หมายถึงวัดไดมีการสรางมาแลวอยางยาวนา

น แมไมมีการบันทึกปี และชื่อผูสราง จึงสันนิษฐานไดวา วัดอาจมีชื่อเดิมที่ไมใชชื่อ “วัดเสด็จ” มากอน อาจเป็น

วัดที่เป็นตําแหนงสําคัญทางประวัติศาสตร จึงไดมีพระพุทธรูปที่มีศิลปะคลายพระสกุลชาง บรรจุใตฐานเอาไว

เป็นเวลายาวนาน เมื่อกาลเวลาผานไป จึงไดพบโดยบังเอิญและยังคงเก็บรักษาไวที่วัดเสด็จ จังหวัดกําแพงเพชร

เพียงแหงเดียวในจังหวัด

คําสําคัญ : พระกําแพงสามขา, วัดพระสกุลชางกําแพงเพชร, วัดเสด็จ

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

กําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2122&code_db=610005&code_type=01
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