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เรื่อง ยอนรอย “เที่ยวเมืองพระรวง” ตอนที่ 3 (วัดชางรอบ,วัดพระนอน,วัดตึกพราหมณ)

รายละเอียด

            จากบทพระราชนิพนธ “เที่ยวเมืองพระรวง” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎุเกลาเจาอยูหัวเกี่ยวกับการ

สํารวจโบราณสถานที่บริเวณเขตพระราชวัง วัดพระแกว วัดพระธาตุ แลวเสด็จไปตามถนนโบราณผานสระแกว

สระคํา เพื่อสํารวจวัดใหญๆ อีกหลายวัด สําหรับในตอนน้ีจะเป็นการนําเสนอบทบนัทกึที่ทรงเสด็จ ตรวจตรา

โบราณสถานในเขตอรัญญิกกําแพงเพชรกันตอ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎุเกลาเจาอยูหัวเสด็จตรวจตรา

โบราณสถานที่วัดอาวาสใหญและบอสามแสนแลว ไดเสด็จตอยังวัดอื่นๆ อีก ดังบทพระราชนิพนธที่ทรงบันทึกไว

ดังน้ี “ยังมีที่วัดใหญ และที่มีพระเจดียเป็นชิน้สําคัญอยูอีกวัดหน่ึง คือวัดที่ราษฎรเรียกกันวา วัดชางรอบ พระ

เจดียในวัดน้ีตัง้อยูกลางลาน มีกําแพงแกวลอมรอบสงูประมาณ 3 ศอก ที่ฐานทักษณิมีสลักเป็นรูปชางครึ่งตัวยืน

อยูรอบ หันศีรษะออกมาจากฐาน จึงไดเรียกนามปรากฏอยูวาวัดชางรอบ สวนองคพระธาตุนัน้เขาใจวาคงจะเป็น

รูประฆังอยางทรงสูง แตก็ไดแตเดา เพราะทลายลงมาเสียแลว ทางขึ้นไปชัน้ทักษณิมีสี่ดาน ลวดลายมีบาง แตสูที่

อาวาสใหญไมได มีวิหารอยูติดพระเจดียทางดานตะวันออก วิหารนัน้ ก็ยกพื้นขึ้นบนฐานสงูประมาณ 4 ศอก ที่วัด

น้ีก็เป็นวัดใหญนาจะมีพระสงฆประจําอยู พระศรีรัตนมหาธาตุนัน้นอกจากที่อาวาสใหญจะมีที่สมควรจะบรรจุได

อีกแหงหน่ึงก็ที่วัดน้ีเทานัน้” ยังมีวัดที่นาดูอยูอีกสองแหง คือแหงหน่ึงเรียนวาวัดพระนอน แหงหน่ึงเรียกวาวัด
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พระสี่อิริยาบถ ที่วัดพระนอนยังมีชิน้สําคัญอยู คือวิหารพระนอน ซึ่งทําดวยฝีมือดี การกอสรางใชแลงทัง้นัน้ เสา

เป็นเสา กลมกอดวยแลงกอนใหญๆ รูปอยางศิลาโม่กอนใหญๆ และหนามาก ผนังวิหารมีเป็นชองลูกกรง ลูกกรง

ทําดวยแลงแทงสี่เหลี่ยม สูงราว 3 ศอก ดูทางขางนอกงามดีมาก แตมีความเสียใจที่องคพระนอนนัน้ไมเป็นรูป

เสียแลว เพราะมีนักเลงขุดหาทรัพยไปทําลายเสียเมื่อเร็วๆ น้ีเอง ไดความจากพระวิเชียรปราการววาจับผูทําลาย

ได ไดฟ องในศาลๆ ไดตัดสินจําคุกแลว สวนที่วัดพระสี่อิริยาบถนัน้ มีชิน้สําคัญอยุ คือวิหารสี่คูหา มีพระยืนดาน

หน่ึง พระนัง่ดานหน่ึง พระลีลาดานหน่ึง พระไสยาสนดานหน่ึง พระยืน พระนัง่ พระลีลายังอยูพอเป็นรูปรางเห็น

ไดถนัด แตพระนอนนัน้นชํารุดจนไมเป็นรูป รอบวิหารมีผนังลูกกรงโปรง มองเขาไปขางในไดทัง้สี่ดาน แตวัดน้ี

เหมือนวัดเชตุพนที่สุโขทัยเกือบจะไมผิด แตเล็กกวาและฝีกมือทําเลวกวา”

           “นอกจากวดัใหญๆ  ที่กลาวมาแลวน้ี ยงัไดไปดูวดัเลก็อกีแหงหน่ึง ราษฎรเรยีกกนัวา วดัตกึพราหมณ อยู

ไมหางอาวาสใหญนัก และใกลลําน้ําเกาที่ไดกลาวถึงมาแลวนัน้ ที่วัดตึกพราหมณนัน้ เหลืออยูแตพระเจดียกับ

บริวาร ซึ่งตัง้รวมอยูบนลานสูง มีบันไดขึ้นไป 4 หรือ 5 ขัน้ ทัง้พระเจดียและวิหารไมสูใหญโตนัก ในพระเจดีย

นัน้ไดบรรจุตุมเคลือบขนาดใหญ ชนิดที่เรียกวาตุมนครสวรรคนัน้ไว 3 ตุม ถูกตอยทะลวงเสียแลวทัง้ 3 ตุม

เพราะฉะนัน้ไมมีอะไรเหลืออยูในนัน้เลย ตุมนัน้ใหญมาก คนผูใหญเขาไปนัง่ในนัน้ไดคนหน่ึง วีบรรจุตุมนัน้ ตุม

1 อยูตรงตัวระฆังพระเจดีย อีกสองตุมอยูในฐาน องคพระเจดียที่ตรงระฆังก็เทาตุมนัน้เอง คือตัง้ตุมลงกอนแลว

กอแลงทับชัน้เดียว ปากตุมบนกับคอระฆังตรงกันและกอชอดชอนขึ้นไปบนนัน้ ในตุมทัง้ 3 นัน้จะมีอะไรอยูก็ไม

ไดความ แตนาจะเป็นพระพิมพ เพราะพระพิมพกําแพงเพชรเชนชนิดที่เรียนกวา พระกําแพงเขยงนัน้ก็ขุดไดจาก

เจดียสถานในเมืองโบราณน้ีเอง เพราะเหตุน้ี พระเจดียวัดตึกพราหมณจึงถูกทะลวงเสียปน พื้นวิหารก็ขดุเสีย

หลายบอ จนชัน้พระประธานแลงในวิหารก็ถูกเจาะที่พระทรวงจนเป็นรู นาสังเวชจริงๆ” พระบาทสมเด็จพระมงกุ

ฎุเกลาเจาอยูหัว ทรงบรรยายถึงวิธีการทําลายเจดียและโบราณสถานตางๆ เพื่อทรัพยสมบัติและพระพิมพอันลือ

ชื่อ ดังบทพระราชนิพนธที่วา  

              “แตการที่ถกูทาํลายเชนน้ีมีทัว่ไปในเมอืงกาํแพงเพชร และเมอืงเกาๆ  อื่น ๆ มีคนอยจุาํพวกหน่ึง ซึ่งเคย

หาเลีย้งชีพในทางคนหาทรัพยตางๆ พระวิเชียรปราการเลาวาคนจําพวกน้ีความชํานาญจนบอกไดวา พระเจดียรูป

อยางไร จะมีตรุฝังที่ตรงไหน ตรงไปถึงก็ทําลายที่ตรงตองการทีเดียว ไมตองมัวเสียเวลาคนวิธีทําลายก็ออก

ความคิดกันตางๆ ถามีกําลังน อยๆ ใชวิธีอาศัยแรงตนไมเป็นอยางงาย คือเอาหวายผกูโยง ยอดพระเจดียไปผูกติด

กับยอดไม ซึ่งไดดึงโนมลงมาหาแลว พอฟันตนไมใหลมลงก็พาพระเจดียโคนลงไป ดวยดังน้ี นับวาอยูขางจะชาง

คิด ถาใชความคิดเชนน้ีในที่อันควรจะนาสรรเสริญหาน อยไม พระวิเชียรปราการไดเลา่ตอไปวา วิธีที่กลาวแลวนัน้

ไดทราบมาจากชายผูหน่ึง ซึ่งแตกอนเป็นผูชํานาญในทางทําลายพระเจดีย และโบราณสถานตางๆ เพื่อหาตรุ ชาย

ผูน้ีบัดน้ีเป็นคนพิการ หนังลอกกลายเป็นเผือกไปทัง้ตัว และกลายเป็นงอยเดินไมได ไปไหนก็ตองถดั น่ีถาจะนึก

ไปก็ควรจะวา่กรรมตามทนั และดูไมนา่สงสารเลย” สงทายในฉบับน้ีดวยการนําบทพระราชนิพนธของพระบาท
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สมเด็จพระมงกุฎุเกลาเจาอยูหัวใน หนังสือ “เที่ยวเมืองพระรวง” เพื่อเป็นขอเตือนใจของชาวกําแพงเพชรทกุคน

วา “เมืองกําแพงเพชรตองนับวาเป็นเมืองเคราะหราย ที่มีชื่อเสียงแลววามีพระพิมพดีๆ” “พระกําแพงก็คงตอง

เป็นสิ่งมีราคาอยูตราบนัน้ และสถานที่ตางๆ ที่เป็นที่ควรรักษาไวเป็นอนุสรณของชาติ ก็จะยังคงตองถูกขุดถูกท

าลายลงเพราะความโลภของผูขุดพระ และความ หลงของคน "เกง" ที่ตองการพระนัน้ เพราะเป็นธรรมดาความ

โลภและความหลงทัง้ 2 ประการน้ี อาจทําใหคนลืมทิง้ชาติทิง้ศาสนาได”

คําสําคัญ : เที่ยวเมืองพระรวง

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=1309&code_db=610001&code_type=01
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