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เรื่อง ประวัติอําเภอเมืองกําแพงเพชร

รายละเอียด

               อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร เป็นบานเมอืงมาแตสมยัใดยงัไมปรากฏหลกัฐานชดัเจนนัก สนันิฐานวาอาจจะ

เป็นบานเมืองมากอนสมัยอาณาจักรสุโขทัยเพราะจากตํานานสิงหนวัติก็กลาวถึงไววาพระเจาพรหม โอรสของ

พระเจาพังคราช ซึ่งประสูติเมื่อ พ.ศ.1461 พอพระชนมายุได 16 พรรษาก็ยกทับขับไลพวกขอมลงมาจนถึงเมือง

กําแพงเพชร และตอมาพระเจาศิริ โอรสของพระพรหมไดอพยพไพรพลหนีขาศึกมอญมาสรางเมืองกําแพงเพชร

เป็นที่ประทับ ซึ่งปรากฏหลักฐานวาในปัจจุบันยังมีศิลปวัตถุที่เป็นเทวาลัยของขอม เชน วิหารพิกุลเดิม ซึ่งเป็น

เครื่องชี้บอกใหเห็นวาเมืองกําแพงเพชรเป็นบานเมืองตัง้แตอาณาจักรสุโขทัย                

               ในสมยัสโุขทยัเมอืงกาํแพงเพชรเป็นเมอืงเอกหรอืเมอืงหน าดาน ซึ่งในสมยันัน้เรยีกเมอืงชากงัราวยงัมี

เมืองนครชุมและเมืองชากังราวเป็นเมืองหลักหรือเป็นศูนยกลาง มีเมืองบริวารโดยรอบทัง้ 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ มี

เมืองสุพรรการะ(เชียงทอง) ปัจจุบันคือ ตําบลลานดอกไม ทิศใต มีเมืองเทพนครและเมืองคณฑี ปัจจุบันคือ

ตําบลเทพนครและตําบลคณฑี ทิศตะวันออก มีเมืองบางพาน ปัจจุบันคือ ตําบลเขาคีริส อําเภอพรานกระตาย ทิศ

ตะวันตก มีเมืองโนนมวง ปัจจุบันคือ บานโนนมวง ตําบลนครชุม นอกจากน้ียังมีเมืองบริวารอันประกอบไปดวย

เมืองแปบ ตัง้อยูเขตตําบลนครชุม เมืองพังคา ตัง้อยูเขตตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเล เมืองโกสัมพี ตัง้อยูเขตตําบลโก

สัมพี กิ่งอําเภอโกสัมพีนคร และเมืองไตรตรึงษ ตัง้อยูเขตตําบลไตรตรึงษ ซึ่งเกี่ยวของกับตํานานทาวแสนปม

และตอมาไดลูกสาวเจาเมืองกําแพงเพชรเป็นภรรยา คลอดลูกมาตัง้ชื่อวา “ทาวอูทอง” ดังนัน้ จึงสันนิษฐานไดวา

ดัง้เดิมที่ตัง้ของเมืองน้ีก็คือ “เมืองนครชุม” และ “เมืองชากังราว” อดีตจากศิลาจารึกนครชุมหลักที่ 4 และจารึก

เขาสุมรกูฎ หลักที่ 8 กลาวไววา “เมืองกําแพงเพชร” มีปรากฎครัง้แรกในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา สมัยพระเจา

อูทอง และคงใช “กําแพงเพชร” เรียกชื่อบานเมืองน้ีมาตลอดตามลักษณะที่ตัง้ของเมืองอันประกอบไปดวยวัดวา

อาราม และศิลปวัตถุโบราณ ที่มีคาควรเมืองลอมรอบไปดวยป อมปราการ กําแพงคูเมืองนัน่เอง และในสมัยกรุง

ศรีอยุธยาเป็นราชธานี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในสมัยนัน้มีพระยศเป็นพระยาตากไดรับการแตงตัง้ใหเป็น

พระยาวชิรปราการใหมาเป็นเจาเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร ไดรับการประกาศจัดตัง้ขึ้นเป็น

อําเภอเมื่อปี พ.ศ. 2464 เป็นสวนหน่ึงในการปกครองของจังหวัดกําแพงเพชร

ที่ตัง้และอาณาเขต :

               อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร ตัง้อยูทางตอนกลางคอนไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดั มีอาณาเขต

ติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง ดังน้ี

                              ทศิเหนือ             ตดิตอกบั อาํเภอโกสมัพีนคร และ อาํเภอพรานกระตายทศิตะวนัออก       ตดิตอ
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กับ อําเภอไทรงาม

                              ทิศใต                 ติดตอกับ อําเภอคลองขลุง และ อําเภอขาณุวรลักษบุรี

                              ทิศตะวันตก         ติดตอกับ อําเภอคลองลาน

               พื้นที่ :  1,348.536 ตารางกิโลเมตร

               ประชากร :  213,181 คน (พ.ศ.2557)

               ความหนาแนน :  158.08 คน / ตารางกิโลเมตร

               การปกครองสวนภมูิภาค : อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร แบงพื้นที่การปกครองตามพระราชบญัญตัิ ลกัษณะ

ปกครองทองที่ออกเป็น 16 ตําบล 215 หมูบาน

 

สถานที่ที่นาสนใจ ในเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร

               วัดสวางอารมณ (Sawang Arom Temple)

               ตัง้อยู 126 บานนครชมุ หมูที่ 6 ถนนทางหลวงชนบท กพ.1015 ตาํบลนครชมุ อาํเภอเมอืงกาํแพง เพ

ชร จากตัวอําเภอเมืองไปยังเสนทางสู ต.นครชุม ขับเลยสถานีขนสงไปเล็กน อย จะมีทางแยกขวาเขาวัดสวางอา

รมณ บรเิวณปากคลองสวนหมาก หางจากบานหาง ร.5 (บานพะโป ) ประมาณ 500เมตร   วดัสวางอารมณ เป็นวดั

ที่สรางขึ้นดวยศิลปะแบบพมาผสมไทย สังกัดคณะสงฆมหานิกาย โดยพอคาชาวพมา มีพื้นที่ 26 ไร อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดตอกับที่ดินของเอกชน ทําไร ทิศใต ติดตอกับคลองสวนหมาก ทิศตะวันออก ติดตอกับคลองแยกมา

จากแมน้ําปิง ทิศตะวันตก ติดตอกับคลองแมคอ มีที่ธรณีสงฆ จํานวน 1 แปลง เน้ือที่ 4 ไร  พื้นที่ตัง้วัดเป็นที่ราบ

ลุมทีคลองลอมรอบบริเวณวัด อาคารเสนาสนะตางๆ มีอุโบสถ กวาง 8.40 เมตร ยาว 14.64 เมตร สรางดวยการ

กออิฐถือปูน มีกําแพงวัดโดยรอบ ศาลาการเปรียญกวาง 20.50 เมตร ยาว 48 เมตร สราง พ.ศ. 2526 สรางดวย

คอนกรีต 2 ชัน้ กุฎิสงฆ จํานวน 21 หลัง และอาคารเรียนพระปริยัติธรรม สําหรับปูชนียวัตถุ พระประธานในอุโบ

สถ นอกจากน้ีมีพระพุทธไสยาสน พระพุทธรูปหลวงพออุโมงค และพระพุทธรูปหลายขนาดและปางตางๆ ในวิ

หาร  ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองกําแพงเพชร นามวา

“หลวงพออุโมงค” เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน (กอนสุโขทัย) ขนาดหน าตักกวาง 2.87 เมตร สูงเกือบ 3

เมตร มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งเป็นหลักฐานสําคัญประกอบขอเท็จจริงถึงความสัมพันธระหวางกําแพงเพชรและ

หัวเมืองฝ ายเหนือ จากการบอกเลา พบหลวงพออยูในดินลักษณะคลายจอมปลวก จากการขุดคลายหลวงพออยู

ภายในอุโมงค จึงเรียกกันวาหลวงพออุโมงค สันนิษฐานวาคงหลบพวกพมาที่มาตีเมืองในสมัยนัน้ ทานเป็นที่

เคารพบูชาของชาวนครชุม และชาวกําแพงเพชรมาเป็นเวลาชานาน เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 4 ชาวจังหวัดกําแพง เพ

ชร จะจัดงานประเพณีนมัสการปิดทอง "หลวงพออุโมงค" เป็นประจําทุกปี นอกจากนัน้ทางวัดยังมีเจดีย และ
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วิหารที่ไดรับอิทธิพลจากทางเหนือตัง้อยูภายในวัด รวมถึงสวนอื่นๆที่นาสนใจ เชน ศาลาเกาของวัดทาหมัน

ภายในประดิษฐาน หลวงพอมหามงคลนิมิต พระพุทธรูปศิลปะพมา และมณฑปแบบพมาภายในวัดยังมีพระพุทธ

รูปยืน “หลวงพอประทานพร” ประดิษฐานอยูบริเวณดานหน าหอระฆัง หลังคาของหอระฆังไดรับอิทธิพลมาจาก

สถาปัตยกรรมทางเหนือ

               บอน้ําพุรอนพระรวง (บึงสาป)(Phra Ruang Hot Spring (Bungsab ))

               ตัง้อยูที่หมูที่ 3 ตาํบลลานดอกไม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร สามารถเดนิทางไปได 2 เสนทาง เสนทาง

แรก ถนนสายกําแพงเพชร - สุโขทัย (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 101) หางจากตัวเมืองกําแพงเพชร ระยะทาง

ประมาณ 18 กิโลเมตร (ชวงระยะกม.ที่ 375-376) และแยกซายมือไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร อีกเสนทางหน่ึง

คือถนนสายบานหนองปลิงบานทาไมแดง โดยทางแยกเขาบอน้ําพุหาง จากตัวเมืองกําแพงเพชร ระยะทาง

ประมาณ 21 กิโลเมตร และแยกขวามือไปอีก 5 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ 15 ไรเศษ ลักษณะทัว่ไป เป็น

น้ําพุรอนผุดขึ้นมาจากใตดินจํานวน 5 จุด มีความรอนประมาณ 40 - 65 องศาเซลเซียส เป็นที่โจษขานวาสามารถ

นํากลับไปเพื่อเป็นสิริมงคล จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏวา ไมมีสารปนเป้ือนและเชื้อโรค

อันตรายเกินมาตรฐานแตอยางใด   

               ในวโรกาส รัฐพิธีเสกน้ําพระพุทธมนตอันศักดิส์ิทธิ ์เพื่อทูลเกลาฯ ในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา

ครบ 5 รอบ 5 ธนัวาคม พ.ศ.2530 ไดมีการนําน้ําจากบอน้ําพุรอนพระรวงไปรวมพธิี ณ พระวหิารหลวง วดัสทุศัน

เทพวราราม กรุงเทพฯ ถือเป็นการยืนยันความสําคัญของน้ําพุรอนพระรวงไดเป็นอยางดี             

               การดําเนินการโครงการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อแผนงานพัฒนาปรับปรุง

บอน้ําพุรอนพระรวง ไดพิจารณาเห็นวาบอน้ําพุรอนพระรวงมีศักยภาพพอที่จะพัฒนา และปรับปรุงใหเป็นแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดได กลาวคือเป็นบอน้ําพุรอนจากใตดินที่เชื่อกันวาสามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บ เชน

ปวดเมื่อยโรคผิวหนัง ฯลฯ ได ลักษณะเป็นบอโคลนสีดําขนาดรัศมี 50 เซนติเมตร อยูดวยกัน 3 จุด ในบริเวณที่

ไม หางไกลกันนัก ซึ่งจากคุณสมบัติและความเชื่อดังกลาวสามารถจะดําเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน และ

กอสรางสิ่งอํานวยความ สะดวก เชน สรางบอน้ําหองอาบน้ํา หองอบไอน้ํา หองน้ํา - หองสุขา ปลูกไมดอกไมประ

ดับ ฯลฯ เพื่อใหเป็นสถานที่ทองเที่ยว หรือ สถานที่พักผอนหยอนใจใหแกประชาชน และ นักทองเที่ยวไดเป็น

อยางดี ตลอดจนยังเป็นการเพิ่มรายได ใหแกประชาชน และทองถิ่นบริเวณโดยรอบในการจําหนายสินคาที่ระลึก

อาหาร และบริเวณตางๆ แกนักทองเที่ยวไดอีกทางหน่ึงดวยองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรจึงไดอนุมัติ

งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2547 เพื่อดําเนินการโครงการปรับปรุงพัฒนาบอน้ําพุรอนพระรวง เป็น 2 ระยะ รวม

เป็นเงิน ทัง้สิน้ 14,477,177,70 บาท

               หอไตรวัดคูยาง (Ho Trai Wat Khu Yang)

               ตัง้อยูที่ถนนวิจติร เขตเทศบาลเมอืงกาํแพงเพชร เป็นสถาปัตยกรรมสมยัรตันโกสินทร หอไตรน้ีสรางไว
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-06 18:51:35 หน า 4

กลางน้ําและมีใตถุนสูงเพื่อป องกันปลวกแมลงสาบและหนู เขาไปกัดทําลายพระไตรปิฎก หนังสือ และคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา

               บานหาง ร.5 (Papo House)หรอื บานพะโป  ตัง้อยูที่ ถนนทางหลวง 1078 ตาํบลนครชมุ อาํเภอเมอืง

กําแพงเพชร ใกลวัดสวางอารมณ เป็นอาคารไม 2 ชัน้ สรางดวยไมสักทัง้หลัง รูปแบบไทยผสมตะวันตก บริเวณ

เชิงชายประดับดวยไมฉลุลายอยางประณีต เสารับชายคาและลูกกรงกันตก กลึงใหดูออนชอย เป็นบานของพะโป 

คหบดีชาวพมาผูศรัทธาพระศาสนา ซึ่งมีอาชีพคาไมที่บริเวณปากคลองสวนหมาก เมืองนครชุม ในสมัยรัชกาลที่

5 โดยไดซื้อบานมาจากพระยาราม ครัง้หน่ึงสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเสด็จประพาสตน เมืองกําแพง

เพชร เมื่อปี พ.ศ.2449 ไดเสด็จเยือนบานพะโป  จนเป็นที่มาของชื่อ บานหาง ร.5  ตามประวัติกลาววา มองสุภอ

หรือ พระยาตะกา พี่ชายพะโป  ไดเขามาขอรับเชาทําการคาไม จากพระยากําแพงเพชร (ออง) ในราวปลายรัชกาล

ที่ 4 จนถึงปี พ.ศ.2418 ไดถึงแกกรรม ตอมา ปี พ.ศ.2429 พะโป ไดเริ่มทําการคาไม โดยตัง้บานเรือนที่บริเวณ

ปากคลองสวนหมาก ซึ่งเป็นทําเลในการชักลากลําเลียงซุงไมจากปา สงลงไปยังเมืองนครสวรรค ซึ่งเป็น

ศูนยกลางการคาไม ที่ใหญที่สุดของภาคเหนือตอนลาง ดวยความมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา พะโป  และ พระ

ยาตะกา (พี่ชาย) ไดรวมกัน บูรณะองคพระเจดียและยกยอดฉัตร วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ที่นครชุมแหงน้ี

               สิริจิตอุทยาน (Sirichit Park)

               เป็นสวนสาธารณะเอนกประสงคริมฝ่ังแมน้ําปิง มีเน้ือที่ 170 ไร ประกอบดวยสนามเด็กเลน สวนสุข

ภาพ ศาลาพักผอน สวนไมดอกไมประดับปลูก และลานอนุรักษวัฒนธรรมไทย ซึ่งสรางเป็นเรือนไทย มีการแสดง

วิถีชีวิตความเป็นอยูแบบไทยประจําทองถิ่นที่ลานเวทีกลางแจง และมีการจําหนายสินคาโครงการ "หน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ" ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอีกดวย

               ตลาดกลวยไข (Banana Market or Talat Kluai Khai)

               ตัง้อยูรมิทางสายกาํแพงเพชร-นครสวรรค ตรงกโิลเมตรที่ 343 มีเพงิขายกลวยไขทัง้ดบิและสกุ กลวย

ฉาบ+สินคาพื้นเมืองอื่น ๆ

คําสําคัญ : เมืองกําแพงเพชร

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong/2010/05/23/entry-11

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-12

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=10&code_db=610001&code_type=01
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