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เรื่อง วัดสวางอารมณ

รายละเอียด

             ตัง้อยูบริเวณปากคลองสวนหมาก เป็นวัดที่สรางขึ้นดวยศิลปะแบบพมาผสมไทย โดยพอคาชาวพมา

ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สําคัญ คือ หลวงพออุโมงค พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ที่มีขนาดใหญที่สุดของ จ.กําแพง

เพชร พุทธลักษณะงดงาม บงบอกถึงความสัมพันธระหวาง เมืองกําแพงเพชรและอาณาจักรลานนาในอดีต โดย

ประดิษฐานอยูภายในพระวิหาร        

             จากคาํบอกเลา พบหลวงพออุโมงค ในบรเิวณเนินดนิลกัษณะคลายจอมปลวก ซึ่งชาวบานไดขดุและพบ

โดยบังเอิญ โดยปรากฏลักษณะเหมือนประดิษฐานอยูภายในอุโมงค จึงเป็นที่มาของชื่อ หลวงพออุโมงค นอกจาก

น้ีภายในวัดยังมีสวนอื่นๆที่นาสนใจ เชน ศาลาเกาของวัดทาหมัน ภายในประดิษฐาน หลวงพอมหามงคลนิมิต พ

ระพุทธรูปศิลปะพมา และมณฑปแบบพมา จากคําบอกเลา...เมื่อชุมชนเจริญขึ้นสิ่งหน่ึงที่ขาดไมไดของคนไทย

คือ วัด (เดิมวัดพระบรมธาตุก็มีอยูแลว คงไมสะดวกในการไปทําบุญ) จึงมีการรวบรวมทุนทรัพยสรางเป็น

สํานักสงฆขึ้น เรียกวา วัดซึ่งอยูกลางหมูบาน มีบริเวณประมาณ 4 – 5 ไร มีทาน้ํา เป็นที่ขึ้นลงของลอเกวียน
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เพื่อลากเข็นขาวจากนามาเก็บไวยังยุงฉาง เผอิญทาน้ํานัน้มีตนหมันใหญเป็นสัญลักษณ จึงเรียกวา“วัดทาหมัน”

หัวหน ากอสรางวัดน้ี ชื่อวาอาจารยชวย ไดบวชอยูจนมรณภาพ ชาวบานเห็นคุณงามความดีไดเก็บอัฐิกอเป็นสถูป

ไวเป็นที่ระลึก (อยูตรงหน าบาน ส.รังคภูติ) เมื่อบานเมืองเจริญขึ้นจึงไดรื้อถอนทิง้ไป เมื่ออาจารยชวยมรณภาพ

ไดมีอาจารยแกว มาเป็นอาจารยวัดไดบูรณะซอมแซมกวางขวางขึ้นกวาเดิม ผูคนจึงมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัด “ทา

หมันแกวปุณณวาสน” ซึ่งวัดเคยใชเป็นโรงเรียนประชาบาลตําบล คลองสวนหมาก (นครชุม) เป็นโรงเรียนหลัง

แรก โรงเรียนประชาบาลตําบล คลองสวนหมาก หน่ึง (วัดทาหมันแกวปุณณวาสน) เมื่ออาจารยแกวสึกออกไป ได

มีอาจารยปลัง่ วังลึก เป็นเจาอาวาส ทําความเจริญใหแกวัดยิ่งขึ้น สวนทางทิศเหนือของลําคลองสวนหมาก มีวัด

เดิมอยูกอนแลว อยูบริเวณที่คลองสวนหมาก ไหลมาบรรจบกับแมน้ําปิง ไมทราบประวัติวาใครเป็นผูสราง เรียก

กันวา “วัดสองพี่น อง” ปัจจุบันคือวัดสวางอารมณนัน่เอง          

               วดัสวางอารมณสรางอยูในทีด่นิเดมิของวดัราง ชื่อวดัสองพีน่ องเพราะบรเิวณบานปากคลองเหนือเดมิ มี

วัดอยูวัดหน่ึง หางจากวัดสองพี่น องไปทางเหนือน้ําของคลองสวนหมาก ประมาณ 800 เมตรแตอยูฝ่ังตรงขาม

เป็นวัดกลางหมูบาน มีเน้ือที่ประมาณ 4 – 5 ไร มีทาน้ําเป็นที่ขึ้น-ลง ของลอเกวียนที่ลากเข็นขาวจากนามาเก็บ

ไวยังยุงฉาง ที่ทาวัดนัน้มีตนหมันใหญเป็นสัญลักษณ จึงไดชื่อวา “วัดทาหมัน” หัวหน ากอตัง้วัดน้ี ชื่อวาอาจารย

ชวย บวชอยูจนมรณภาพ ชาวบานไดสรางสถูปเก็บอัฐิของทานไว (อยูตรงหน ารานสนัน่พานิชยในปัจจุบัน) เมื่อ

บานเมืองเจริญขึ้นไดรื้อถอนทิง้ไป          

              ตอมาอาจารยแกว ไดบรูณะวดัใหกวางขวางกวาเดมิ คณะกรรมการและทางราชการไดเปลีย่นชื่อวดัเป็น

“วัดทาหมันแกวปุณณวาสน” เคยใชศาลาวัดเป็นโรงเรียนประชาบาลแหงแรก ชื่อวา โรงเรียนประชาบาล

ประจําตําบลคลองสวนหมาก 1 (วัดทาหมันแกวปุณณวาสน) เมื่ออาจารยแกว ลาสิกขาบทออกไป มีอาจารยปลัง่

(วังลึก) เป็นเจาอาวาสองคตอมา ไดสรางความเจริญใหแกวัดมากยิ่งขึ้นอีก          

              สวนวดัสองพีน่ องนัน้ มีความสมัพนัธกบัวดัทาหมนัอยางใกลชดิ เมื่อเดมิเป็นวดัราง ก็กลายเป็นที่หาของ

ปา ประเภทผักพื้นบานเห็ดและหนอไม เป็นที่เผาศพและฝังศพ แลวยังใชเป็นที่ผูกชางชัว่คราวของบริษทัทําไม

ธัญญผลลํ่าซํา จํากัด และชางของชาวบาน ในเวลาที่นําชางเขาเมืองเพื่อเตรียมเสบียงอาหารกอนเขาไปทํางานใน

ปามีสตรีชาวมอญคนหน่ึงจากจังหวัดตากชื่อแมสายทอง ไดมาเป็นสะใภของบานปากคลองเหนือในสกุลโตพุม ได

นําพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระ มาอยูวัดสองพี่น องดวยองคหน่ึง ชื่อหลวงพอบุญมี โดยมีครอบครัวของน องสาวเป็นโยม

อุปัฏฐาก หลวงพอบุญมี ไดสังเกตเห็นวาภายในวัดมีจอมปลวกใหญมีลักษณะประหลาด คือดินหุมไมมิด ทางดาน

ที่หันหน าสูคลองสวนหมาก มีเถาวัลยขนาดใหญรกทึบปกคลุมอยู หลวงพอบุญมี จึงขอใหหลานชายซึ่งขณะนัน้

เป็นกํานัน ชื่อกํานันชิน โตพุม นําราษฎร และควาญชางชวยกันถางเถาวัลยออก ก็พบพระพุทธรูปแบบเชียงแสน

ขนาดใหญ หน าตักกวางประมาณ 2.87 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง (นับวาเป็นหลักฐาน

สําคัญประกอบขอเท็จจริงระหวางความสัมพันธของเมืองกําแพงเพชรกับหัวเมืองฝ ายเหนือ) อยูภายในจอมปลวก
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นัน้ และไดทลายกองดินที่หุมองคพระออกทัง้หมด ชาวบานที่อยูตรงขามกับวัดทาหมันก็เริ่มมาทําบุญที่วัดสองพี่

น อง ทําใหคลายความนากลัวจากการเป็นวัดรางไปไดมากแตก็ยังใชเป็นที่เผาศพและผังศพเหมือนเดิม         

              สวนองคพระพุทธรูปนัน้ ชาวบานปากคลองเหนือวาเป็นปาฎิหาริยของทาน ที่ทําใหมีกองดินครอบอยู

คลายอุโมงค เพื่อความปลอดภัยจากขาศึกศัตรูสมัยโบราณ ทานจึงไดชื่อวาหลวงพออุโมงค เป็นพระพุทธรูปที่ชาว

นครชุมนับถือวาศักดิ ์สิทธิ ์ ขอสิ่งใดมักไดสมความปรารถนา ไมวาจะเป็น ดานการศึกษา ดานการคาขาย หรือ

เกี่ยวกับการใหคําสัตยสาบาน และจะแกบนเป็นพวงมาลัย หัวหมู หรือมีลิเกถวาย ก็ตามกําลังศรัทธาปัจจุบันน้ี

หลวงพออุโมงค ไดรับเลือกจากชมรมพระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์ ใหเป็นพระพุทธรูปศักดิส์ิทธิ ์ประจําจังหวัด

กําแพงเพชรเมื่อพะโป  พอคาไมชาวกระเหรี่ยงคนหน่ึง ซึ่งเป็นตนตระกูลรัตนบรรพต ทานมีครอบครัวอยูริมคลอง

แมคลอ ตรงขามกับวัดสองพี่น องไดบูรณะวัดพระธาตุตอจากพระยา ตะกา ไดใชคนไปนํายอดฉัตรจากเมือง

ยางกุงประเทศพมา เพื่อนํามาประดิษฐานที่ยอดพระธาตุ คณะที่ไปนํายอดฉัตรมาถึงวัดสองพี่น องเป็นเวลารุงสาง

พอดี         

              ตอมาเมื่อปี 2490 น้ําคลองสวนหมากไดกัดเซาะตลิ่งบริเวณทาน้ําของวัดทาหมันเขาไปเกือบถึงศาลา

ทางกรรมการวัดเห็นวาเป็นอันตรายเพราะศาลาสรางแบบตัง้เสาบนดิน ไมไดฝังเสาแบบศาลาทัว่ไป จึงไดยาย

ศาลาไปยังวัดสองพี่น อง โดยมีสางหมอง พอคาไมอีกคนหน่ึง ซึ่งเป็นคุณตา ของตระกูลมากกุญชรที่นครชุมใน

ปัจจุบัน เป็นคูเขยของพะโป  และยังมีลูกสาวคนหน่ึงแตงงานกับลูกชายแมสายทอง เป็นแมกองงานคุมราษฎร

และควาญชาง ทําการรื้อศาลาและผูจัดการบริษทัทําไมธัญญผลลํ่าซํา จํากัด ชื่อนายจุลินทร ลํ่าซํา เป็นผูออกคา

จางกอสรางใหม โดยนําชางจากจังหวัดตากมาสราง ชาวบานปากคลองเหนือจึงยายไปทําบุญที่วัดสองพี่น อง โดย

เดินขามคลองในฤดูแลงและใชเรือถอ เรือพายในฤดูน้ําหลาก เปลี่ยนชื่อวัดสองพี่น องเป็น วัดสวางอารมณ มี

หลวงพอบุญมี เป็นเจาอาวาสองคแรก เพราะอาจารยปลัง่ วังลึก ไดลาสิกขาบทเสียกอนโรงเรียนวัดทาหมันแกวปุ

ณณวาสน ไดยายไปตัง้ที่ใหม ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม)วัดทาหมันจึงหมดความ

สําคัญลง ที่ดินของวัดอยูในความดูแลของวัดสวางอารมณ ไดใหเอกชนเชาทําที่อยูอาศัยและสรางอาคารพาณิชย

กลายเป็นสวนหน่ึงของตลาดนครชุม

ภาพโดย : http://www.xn--42cfic6dbo4daghhh7c4e9f8b4h8ff.com/lifestyle.html

คําสําคัญ : วัดสวางอารมณ

ที่มา : http://nakhonchum.go.th/index.php?options=travel&mode=detail&id=193

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-22

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=286&code_db=610009&code_type=01
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