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เรื่อง หน่ึงพันปีเมืองกําแพงเพชร

รายละเอียด

          จงัหวดักาํแพงเพชร เป็นเมอืงโบราณที่สาํคญัยิง่ มาตลอดยคุสมยั และเกีย่วของกบัพระมหากษตัรยิไทยมา

โดยตลอด อาจนับตัง้แต พระรวงโรจนราช กษตัริยตนราชวงศพระรวง จากตํานานชินกาลมาลีปกรณวามาจาก

บานโคน เมืองคณฑี จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งชาวบานโคนถือกันวาเป็นเรื่องสําคัญมาก แมตํานานทาวแสนปม ได

กลาวถึงทาวแสนปมเป็นพระราชบิดาของ พระเจาอูทอง ปฐมกษตัริยแหงกรุงศรีอยุธยา..เป็นความเชื่อทัง้สอง

เรื่องที่คูกับจังหวัดกําแพงเพชรเลาขานสืบตอกันมาชานาน…วาปฐมกษตัริยทัง้กรุงสุโขทัย และอยุธยามาจาก

กําแพงเพชรทัง้สองพระองค ….

          จากตํานานสิงหนวติกุมาร ฉบับสอบคน ของนายมานิต วัลลิโภดม ไดกลาวถึงกําแพงเพชรที่เกี่ยวของกับ

พระมหากษตัริยหลายตอนอาทิ….พระเจาพรหม เป็นวีรบุรุษ เป็นศูนยกลางของพวกเผาพันธุที่อยูในตระกูลไทย-

ลาว เป็นผูนําขับไลพวกขอมดําสําเร็จ ในตํานานสิงหนวติกุมาร บอกวาพรหมกุมารกําจัดพญาขอมดําและพวก

ขอมบริวารทัง้หลาย หนีลงไปทางทิศใต พรหมกุมารตามพิฆาตเขนฆา จนรอนถึงพระอินทรตองเนรมิตกําแพง
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หินกัน้กางขวางหน าไว เพื่อชวยชีวิตพวกขอมดํามิใหสูญเผาพันธุ กําแพงขวางกัน้กลายเป็นกําแพงเพชร ในกาล

ตอมา พระเจาชัยสิริ โอรสพระเจาพรหม หนีพระยาสุธรรมวดี มาเดือนหน่ึงถึงแนวกําแพงที่พระอินทรเนรมิต จึง

ประกาศสรางเมืองกําแพงเพชร ณที่นัน้….

           หลกัฐานมาปรากฏชดัเจน เป็นที่ยนืยนัไดอยางแนนอนวา พญาลิไท กษตัรยิแหงสโุขทยัเสดจ็มาเมอืงนคร

ชุมในปีพ.ศ. 1900 โดยมีหลักฐานจากจารึกนครชุม (จารึกหลักที่ 3) วา พระยาลือไทยราช ผูเป็นลูกพระยาเลอ

ไทย เป็นหลานแกพระยารามราช เมื่อไดเสวยราชยในเมืองศรีสัชชนาลัยสุโขทัย …..จึงขึ้นชื่อศรีสุริยพงศมหา

ธรรมราชิราช หากเอาพระศรีรัตนมหาธาตุอันน้ีมาสถาปนาในเมืองนครชุมน้ีปีนัน้ พระมหาธาตุอันน้ีใชธาตุอัน

สามานยคือพระธาตุแทจริงแล เอาลุกแกลังกาทวีปพูนมาดาย เอาทัง้พืชพระศรีมหาโพธิ ์ อันพระพุทธเจาเราเสด็จ

อยูใตตนและผจญพลขุนมาราธิราช ไดปราบแกสัพพัญุตญาณเป็นพระพุทธมาปลูกเบื้องหลังมหาธาตุน้ี ผิผูใดได

ไหวนบกระทําบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุและพระศรีมหาโพธิ ์น้ีวาวาไซรมีผลอานิสงสพรํ่าเสมอดังไดนบตนพระเป็น

เจาบางแล…….

           ในสมยักรงุศรอียธุยาเป็นราชธานี พระมหากษตัรยิในยคุนัน้ไดเสดจ็มากาํแพงเพชรหลายครัง้ดงัปรากฏใน

พระราชพงศาวดาร

            ครัง้แรกในปีพทุธศกัราช 2088 สมเดจ็พระชยัราชาธริาช ยกกองทพัไปเชยีงใหม ประทบัพกัทพัหลวง ณ

เมืองกําแพงเพชร ถึงหน่ึงเดือน ตามพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐบันทึกไววา สมเด็จพระชัยราชาธิราช

เจาเสด็จไปทัพเชียงใหม ใหพระยาพิษณุโลกเป็นทัพหน าและยกพลตัง้ทัพชัยตําบลบางพาน (เมืองเกาในอําเภอ

พรานกระตาย) ทัพหลวงประทับแรมที่เมืองกําแพงเพชร 1 เดือน

            ครัง้ที่ 2 ในปีพ.ศ. 2102 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จมาคลองชาง ณ เมืองแสนตอ ซึ่งขึ้นกับเมือง

กําแพงเพชร ไดชาง 40 เชือก

            ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2127 สมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพไปชวยพระเจาหงสาวดีรบกับพระเจากรุงอังวะจาก

พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐบันทึกไววา ศักราช ๙๔๖ วอกศก (พ.ศ. ๒๑๒๗) ครัง้นัน้สมเด็จพระนารายณเป็น

เจา เสวยราชสมบัติ ณ เมืองพิษณุโลก รูขาวมาวาพระเจาหงสากับพระเจาอังวะผิดกัน ครัง้นัน้เสด็จไปชวยการ

เศิกพระเจาหงสาและอยูในวันพฤหัสบดี แรม ๓ คํ่า เดือน ๕ ชางตนพลายสวัสดิมงคลและชางตนพลายแกวจักร

รัตนชนกัน และงาชางตนพลายสวัสดิมงคลลุยขางซาย และโหรทํานายวาหามยาตรา และมีพระราชโองการตรัส

วาไดตกแตงการนัน้สรรพแลว จึงเสด็จพยุหยาตราไป ครัง้เถิง ณ วันพุธ แรม ๙ คํ่า เดือน ๕ เสด็จออกตัง้ทัพชัย

ตําบลวัดยม ทายเมืองกําแพงเพชรในวันนัน้แผนดินไหว แลวจึงยกทัพหลวงเสด็จไปถึงเมืองแครง แลวจึงทัพ

หลวงเสด็จกลับคืนมาพระนครศรีอยุธยา ฝายเมืองพิษณุโลกนัน้อยูในวันพุธ ขึ้น ๘ คํ่า เดือน ๑๐

           ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2148 สมเดจ็พระเอกาทศรถเสดจ็เมอืงกาํแพงเพชร และประทบัที่เมอืงกาํแพงเพชร 15 วนั

          ครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2310 พระยาวชิรปราการ (พระเจากรุงธนบุรี) ไดเป็นเจาเมืองกําแพงเพชร แตมิทันไดมา
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ครองเมือง ไปชวยราชการที่กรุงศรีอยุธยากอน

          ครัง้ที่ 6 พ.ศ. 2317 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี เสด็จไปตีเมืองเชียงใหม ยกกองทัพผานเมืองกําแพงเพชร

          ครัง้ที่ 7 พ.ศ. 2318 พระพุทธยอดฟ าจุฬาโลก ครัง้เป็นพระยาจักรี ยกกองทัพมาตัง้ที่เมืองกําแพงเพชร

เกิดตํานานสมเด็จพุฒาจารย(โต)

          ครัง้ที่ 8 พ.ศ. 2488 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ขณะดํารงพระอิศริยยศที่พระบรมโอรส

าธิราช เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถาน ในระหวางวันที่ 16-17 มกราคม 2448 ประทับแรมที่พลับพลา หน าวัดชี

นางเกา 2 ราตรี

          ครัง้ที่ 9 พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสตนเมืองกําแพงเพชร

ตัง้แตวันที่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2449 ทรงนําความเจริญและความสงบสุขมาสูเมือง

กําแพงเพชรอยางมากมาย ทรงถายภาพเมืองกําแพงเพชร ไวจํานวนมาก และบันทึกการเดินทางประพาสตน

เมืองกําแพงเพชรไวอยางละเอียด

          ครัง้ที่ 10 พ.ศ.2450 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ขณะดํารงพระอิศริยยศที่พระบรมโอรส

าธิราช เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถาน ในวันที่ 15 มกราคม 2450 ประทับแรมที่พลับพลา หน าวัดชีนางเกา 1

ราตรี พระบรมโอรสามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จเมืองกําแพงเพชรสองคราว มีการจารึกเลาเรื่อง

ราวการเสด็จประพาสไวในศิลาแผนหน่ึง ความวา… ศุภมัสดุพระพุทธศาสนายุกาลได 2448 พรรษา จุลศักราช

1267 ศกมะเส็ง รัตนโกสินทรศก 124 เป็นปีที่ 38 ในรัชกาลแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟ ามหาวชิราวุธมกุฎราชกุมารไดเสด็จพระราชดําเนินจากมณฑลพายัพ มาถึงเมือง

กําแพงเพชรน้ี วันอังคารเดือนยี่ แรม7คํ่า สุริยคติกาลกําหนด วันที่ 16 มกราคม เสด็จประพาสทอดพระเนตร

โบราณสถานหลายแหงเป็นครัง้แรก ประทับแรมอยูสองราตรี ตัง้พลับพลานอกกําแพงเมืองกําแพงเพชร ที่วัดชี

นางเการิมน้ําปิงฝ่ังเหนือ ครัน้ลุพระศาสนายุกาลได 2450 พรรษาจุลศักราช 1269 ศกมะแม รัตนโกสินทรศก

126 เป็นปีที่ 40 ในรัชกาลแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมโอรสาพระองคนัน้ ได

เสด็จพระราชดําเนินมาถึงเมืองกําแพงเพชรน้ี วันพุธเดือนยี่ขึ้น 13 คํ่า สุริยคติกาลกําหนด วันที่ 15 มกราคม ได

เสด็จประพาสทอดพระเนตร โบราณสถานซํ้าอีกเป็นครัง้ที่ 2 ประทับแรมอยู 3 ราตรี ที่พลับพลาเดิม

           ทัง้หมดคือในอดีตที่พระมหากษตัริยเสด็จเมืองกําแพงเพชร ประวัติศาสตรและพระราชพงศาวดารได

บันทึกเรื่องราวไว

แมในกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระมหากรุณาธิคุณตอประชาชน

ชาวไทยทัง้ชาติ เสด็จไปเยี่ยมพสกนิกร ทัว่ทัง้ประเทศไมมีสถานที่ใดในประเทศไทยที่พระเจาอยูหัวไมไดเสด็จ

ไปเยี่ยม นําความผาสุกรมเย็นมาสูคนไทยทัง้ชาติทรงเป็นพระมหากษตัริยที่ลํ้าเลิศดวยทศพิธราชธรรม เป่ียมลน

ดวยพระเมตตาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ มีน้ําพระราชหฤทัยหวงใยประชาราษฏรทุกหมูเหลา ไมวาทองถิ่นนัน้จะ
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ทุรกันดารเพียงใด เสด็จไปทุกหนแหง ทําใหเกิดโครงการพระราชดํารินับรอยนับพันโครงการ ซึ่งไมมีพระมหา

กษตัริยใดในโลกเสมอเหมือน

           ตลอดระยะเวลา หกสิบปีที่เถลิงถวัลยราชสมบัติ ระยะแปดสิบปีที่ปกครองดูแลพระบารมีแผไพศาลทรง

ทรงมีพระราชอุตสาหะอันแรงกลาที่จะบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชนสุขแหงราษฎรของพระองคที่อยูใต

รมฟ าพระบารมีทัง้ทางตรงและทางออม พระบารมีที่ปกเกลาปกกระหมอมประจักษจิตชัดเจนทุกกาวยางจารจารึก

ในจิตใจประชนของพระองคไมรูลืม

           โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดกําแพงเพชรของเรา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาเยือนถึงสามครัง้ แตละ

ครัง้นําความปลื้มปิติ และสิ่งที่ดีมีมงคลมามอบใหชาวกําแพงเพชรเสมอ ทุกรอยละอองธุลีพระบาทที่ทรงยาตร

ยํ่าลง ณ สถานที่ใด ชาวกําแพงเพชรยังจดจําอยูมิรูคลาย ภาพตางๆ ไดประทับในดวงจิตชาวประชากําแพงเพชรมิ

ลืมเลือน

            พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัและสมเดจ็พระนางเจาสิริกติิพ์ระบรมราชนีินาถเสดจ็พระราชดาํเนินจงัหวดั

กําแพงเพชรครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ . 2510 ถึงกําแพงเพชรเวลา 10.30 น. เพื่อบวงสรวงสังเวย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อพ.ศ. 2126 ทรงกรีธาทัพผานเมืองกําแพงเพชร

ประทับที่วัดยมทายเมืองกําแพงเพชรปัจจุบันคือวัดกะโลทัย วันรุงขึ้นพักทัพชัยที่ตําบลหนองปลิงสามเพลา)วันที่

25 มกราคม ดวยเหตุผลที่วา วันน้ีเมื่อ พ.ศ.2135 ตรงกับวันจันทร แรม 1 คํ่า เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทําการยุทธหัตถี มีชัยชนะตอสมเด็จพระมหาอุปราชา แหงกรุงหงสาวดี ซึ่ง

เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญที่ แสดงออกถึงพระปรีชาสามารถ ความกลาหาญเด็ดขาด และการเป็นผูนําทัพที่อัจฉริยะ

จนเป็นที่ยําเกรงแกหมูปัจจามิตร เป็นผลใหประเทศไทยคงคืนความเป็นเอกราชสืบมาจนทุกวันน้ี(วันที่ 22

สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ใหเปลี่ยนแปลงกําหนดวันกองทัพ

ไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติใหเป็นวันหยุดราชการของ

กระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิม

           นายรอยตํารวจโทป่ิน สหัสโชติ ผูวาราชการจังหวัดในขณะนัน้ เขาเฝ าถวายบังคมทูลอัญเชิญลนเกลาทัง้

สองพระองคเสด็จกระทําบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวร และเยี่ยมเยียนพสกนิกรของพระองค บรรดาราษฎร

พากันตัง้โตะหมูบูชาสองขางทาง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงรับ

ศีลกอนทําพิธีบวงสรวง เมื่อเสร็จพิธีสงฆ จึงทรงบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวร แลวเสด็จทอดพระเนตร

ผังเมืองเกาและโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรจัดใหทอดพระเนตร จากนัน้เสด็จมายังศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร

เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน จนกระทัง่เวลาประมาณ 14.30 น. จึงเสด็จออกมาปลูกตนสัก ณ บริเวณ หน า

ศาลากลางจังหวัด โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปลูกตนดานขวา และสมเด็จพระนางเจาพระบรม

ราชินีนาถทรงปลูกตนดานซาย ของศาลากลาง แลวจึงเสด็จเยี่ยมราษฎรของพระองค เสด็จกลับดวยเครื่องบิน
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เฮลิคอปเตอรพระที่นัง่ เพื่อเสด็จสูจังหวัดพิษณุโลกและประทับเครื่องบินพระที่นัง่เสด็จนิวัติพระนคร

            ปัจจบุนัตนสกัที่ทรงปลกู จงัหวดักาํแพงเพชร ไดนําภาพถายที่ทัง้สองพระองคทรงปลกูมาขยายใหญ มา

ตัง้ไว ณ ที่ นัน้ นับวาเป็นการทําที่ถูกตองเหมาะสมยิ่ง และการไดขยายพันธุสักพระราชทาน ไปปลูกทัว่ทัง้

จังหวัดกําแพงเพชร แสดงถึงวิสัยทัศนอันกวางไกล สมควรไดรับการยกยอง

            ครัง้ที่สอง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริ

กิติพ์ระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าสิรินธร เสด็จมาบําเพ็ญพระราช

กุศลถวายผาพระกฐินสวนพระองค ณ วัดคูยาง อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร ขณะนัน้พระวิเชียรธรรมคณี

(ทองพาน) เป็นเจาอาวาส

            ทรงถวายพระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อเป็นทุนเริ่มตนในการกอสรางพระอุโบสถซึ่งกรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการ รวมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นเงินหก

หมื่นบาท ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระปรมาภิไธยยอ ภ.ป.ร. มาประดิษฐานที่หน าบันพระ

อุโบสถดานหน า และพระนามาภิไธยยอ ส. ก.มาประดิษฐานที่หน าบันพระอุโบสถดานหลัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมพ.

ศ. 2523 และพระราชทานนามพระพุทธรูปประธาน ซึ่งหลอแบบศิลปะสุโขทัย หมวดกําแพงเพชร ขนาดหน าตัก

กวาง 6 ศอก 9 น้ิว วาพระพุทธวชิรปราการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2527 มีราษฎรมาเขาเฝ ารับเสด็จ

จํานวนมาก ทัง้สามพระองค ทรงเกษมสําราญพระราชหฤทัย ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรอยางใกลชิดนําความสุขมาสู

ประชาชนอยางถวนหน า พระองค เสด็จนิวัติพระนครในวันเดียวกัน

            เหตุผลสําคัญที่สรางอุโบสถใหมเพราะอุโบสถหลังเกากวาง 8เมตร ยาว 22 เมตร สภาพทัว่ไปชํารุดทรุด

โทรมมาก จนมิอาจที่จะบูรณะใหอยูในสภาพที่ใชการได ในราวพ.ศ. 2517 ทางวัดคูยางมีมติใหรื้อหลังเกาเพื่อ

สรางหลังใหม ระยะแรกมิไดตอกเสาเข็มรวมทัง้ทางวัดตองการขยายอุโบสถหลังใหมใหมีขนาดกวาง 12 เมตร

ยาว 32 เมตรจึงไดแกไขใหม โดยเริ่มดําเนินการตัง้แตวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2521 เป็นตนมา โดยมีพระวิเชียร

ธรรมคณี (ทองพาน) เจาอาวาสวัดคูยางเป็นประธาน โดยไดใชปัจจัยจํานวน 60,000 บาท ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรง

ถวายไวในคราวถวายผาพระกฐินตน ที่วัดคูยาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2515 เป็นทุนเริ่มตน โดยทางวัดคูยาง

ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหผูบริจาคทรัพยสมทบโดยใชคําวาโดยเสด็จพระราชกุศล และพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอนุโมทนา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม เมื่อ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2524

            ครัง้ที่สาม เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริ

กิติพ์ระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานธงประจํารุนลูกเสือชาวบาน ของ

อําเภอตางๆในจังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 117 รุน ณ สนามหน าศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร เมื่อพระราชทาน
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ธงประจํารุนลูกเสือชาวบานแลวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ตอลูกเสือชาวบานและพสกนิกรที่มารับเสด็จ

เมื่อเสร็จสิน้

             พธิกีารทรงเสดจ็พระราชดาํเนิน เยีย่มเยยีนราษฎรที่เขาเฝ ารบัเสดจ็ฯ ในบรเิวณนัน้ จาํนวนมากมาย ใน

ขณะนัน้ ประชาชน บานกิโลสอง บานกิโลสาม และบานกิโลหก และชาวบานใกลเคียงในเขตอําเภอเมืองกําแพง

เพชร ไดกราบทูลขอพระราชทาน ใหทรงชวยเหลือจัดหาน้ําใหเพื่อใชในการเพาะปลูกและในการอุปโภคและ

บริโภคไดตลอดปี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดใหกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการพระราชดําริเมื่อวันที่ 30 มกราคม

พ.ศ. 2521 ซึ่งในปัจจุบันประชาชน ทัง้หมดมีคลองชลประทาน ไปถึงหน าบานและเรือกสวนไรนาของประชาชน

ทุกหนแหง สรางความชื่นชมของชาวบานที่มีตอพระองคอยางมิรูคลาย

             การเสด็จกําแพงเพชรทัง้สามครัง้แมเป็นเหตุการณที่ ผานไปนานแสนนานแลวก็ตาม แตประชาชนชาว

กําแพงเพชร ทุกคนที่ไดชมพระบารมี เมื่อไปสัมภาษณแตละทาน ทุกทานยังประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองคอยางไมลืมเลือน เพราะชาวกําแพงเพชร จะอยูใตรมฟ ามหาบารมี ของพระองคตลอดตราบนิจนิรันดร ขอ

พระองคทรงพระเจริญ

ทุกรอยพระ ยุคลบาท ประกาศกอง กําแพงเพชร ทัง้ผอง รวมสรรเสริญ

ทรงปลูกสุข ดับทุกข ไทยจําเริญ ทอดพระเนตร บาทดําเนิน ทัว่แผนดิน

พระการุณ ทัง้สามครา มาปรากฏ กําแพงเพชร เลอยศ ทัว่ทุกถิ่น

ดัง่ฝนโปรย ดับรอน ชนยลยิน ทุกชีวิน ใตรมฟ ามหาบารมี

คําสําคัญ : กําแพงเพชร

ที่มา : สันติ อภัยราช. (2017). หน่ึงพันปีเมืองกําแพงเพชร.

https://www.facebook.com/726502237386172/posts/1408496109186778/
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