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เรื่อง วัดบาง

รายละเอียด

          วัดบางเป็นวัดที่ตัง้อยูในตัวเมืองกําแพงเพชร จากคําบอกเลาของผูอาศัยอยูบริเวณนัน้ ที่มาของวัดบางมา

จากวัดแหงน้ี ตัง้อยูใกลคลองน้ําซึ่ ่งแยกจากแมน้ําปิงไปสูหนองรี และคลองน้ํา ในสมัยกอนชาวบานเรียกกันวา

บาง เมื่อมีวัดตัง้อยูบริเวณคลองน้ํา จึงเรียกขานกันวาวัดบาง ซึ่งภายในวัดบาง มีหลวงพอเพชร ที่อยากจะเชิญ

ชวนใหประชาชนทัว่ไป เดินทางมายังวัดแหงน้ี หลวงพอเพชร เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสนรุนแรก

(สิงหหน่ึง) ที่งดงามที่สุด อายุประมาณ 898 ปี ถูกนํามาประดิษฐานที่เมืองกําแพงเพชร เมื่อราวสมัยสมเด็จพระ

รามาธิบดีที่ 2 (ครองราชยที่อยุธยาระหวาง พ.ศ. 2034 - 2072) ตามหลักฐานกลาววาประดิษฐานที่วัดตอมอ นอก

กําแพงเมืองกําแพงเพชร (ปัจจุบันคือตลาดศูนยการคา)

           อันวาโบสถวัดบาง วัดแหงน้ีอยูทามกลางยานเศรษฐกิจของกําแพงเพชร ดานหน่ึงติดถนนราชดําเนิน 1

ดานหน่ึงติดถนนเจริญสุข เมื่อเขามาในวัดจะมีบรรยากาศโลงกวาง ประกอบดวยอาคาร (เสนาสนะ) ตางๆ

กระจายกันไป โดยมีเขตสังฆาวาสอยูแยกออกไปอีกดานหน่ึงอยางชัดเจน โบสถหรืออุโบสถอยูตรงกลางของพื้น

ที่ มีวิหารหลวงพอเพชรอยูเยื้องออกไปดานขาง มุขดานหลังของอุโบสถลอมดวยกระจกใสรอบดาน กอนที่จะ

เขาไปไหวพระกันอยากจะกลาวถึงประวัติของวัดบางแหงน้ีกันกอนดังน้ี

           วัดบางเป็นวัดที่ตัง้อยูในตัวเมืองกําแพงเพชร สันนิษฐานวาที่ชื่อวัดบางคงเป็นเพราะที่ตัง้วัดอยูใกลกับ

คลองน้ํา ซึ่งแยกจากแมปิงไปสู "หนองรี" คลองน้ําดังกลาวเรียกวา "บาง" เมื่อวัดมาตัง้อยู ณ ที่แหงน้ี จึงตัง้ชื่อ

"วัดบาง" วัดบางสังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินตัง้วัดเน้ือที่ 10 ไร 3 งาน 58.4 ตารางวา

            อาณาเขต

            ทิศเหนือ ติดตอกับทางสาธารณะ

            ทิศใต ติดตอกับถนนเจริญสุข

            ทิศตะวันออก ติดกับถนนวิจิตร

            ทิศตะวันตก ติดตอกับถนนเทศา

            พื้นที่วดัเป็นทีร่าบลมุ อยูในบรเิวณตวัเมอืง มีถนนลอมรอบ การคมนาคมสะดวก อยูในยานชมุชนตลาด

การคาอาคารเสนาสนะตางๆ มีอุโบสถกวาง 9 เมตร ยาว 24 เมตร ศาลาการเปรียญกวาง 16 เมตร ยาว 28

เมตร กฏุิสงฆจาํนวน 2 หลงั สาํหรบัปชูนียวตัถุมีพระประธานในอโุบสถและเจดยี 2 องค วากนัวาวดับาง สรางขึ้น

เป็นวัดนับตัง้แตราว พ.ศ. 2420 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2430 มีพระภิกษุอยูจําพรรษา ปี

ละ 21 รูป สามเณร 8 รูป (ขอมูลที่เก็บเมื่อนานมาแลว) ทางวัดไดเปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2515 เมื่อปี พ.
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ศ. 2501 ทางราชการไดประกาศรวม "วัดกุฎีหงษ" ซึ่งเป็นวัดรางเขาเป็นวัดเดียวกับวัดบางอีกดวย

            หลวงพอสโุขทยั พระประธานในอโุบสถ พระนามวาหลวงพอสุโขทยั เป็นหน่ึงในพระพทุธรปูสาํคญัของวดั

บางพระพุทธลักษณะงดงาม 

            วหิารหลวงพอเพชร อาํนวยการสรางโดยพระธรรมาธมิตุมนีุ พรอมดวยคณะกรรมการ ในระหวางดาํเนิน

การทานไดมรณภาพเสียกอน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2524 ตอมาพระอธิการตุน อินทโชโต “พระครูวิเชียรคุณโชติ

” เจาอาวาสวัดบาง พรอมคณะกรรมการชุดใหม ไดดําเนินการกอสรางตอ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2526 แลว

เสร็จเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2528 ภายในวิหาร ประดิษฐานหลวงพอเพชรเป็นพระประธานในวิหาร โดยมีรูป

เหมือนอดีตเจาอาวาสอยูดานหน า ในปัจจุบันไดรับการบูรณะอีกครัง้ในสภาพปัจจุบัน จากการรวมแรงรวมใจของ

พุทธศาสนิกชนชาวกําแพงเพชร นําโดย นายเกียรติชัย ติรณศักดิ ์กุล อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกําแพงเพชร

            หลวงพอเพชรวดับาง หลวงพอเพชร เป็นพระพทุธรปูเน้ือสาํรดิศลิปะแบบเชยีงแสน ปางมารวิชยั ที่เรยีก

วา สิงห 1 ที่หาชมไดไมงายนัก มีหน าตักกวาง 2 ศอก 1 คืบ 5 น้ืว สูง 3 ศอก 1 คืบ มีพุทธลักษณะงดงาม และมี

ขนาดใหญกวาหลวงพอเพชรของจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุกวา 800 ปี เดิมทีหลวงพอเพชรประดิษฐานอยูที่วัดตอมอ

ปัจจุบันเป็นตลาดศูนยการคา ซึ่งวัดดังกลาวเป็นวัดเกาแกและเป็นวัดราง หลวงพอผิวอดีตเจาอาวาสวัดบางและ

หลวงพอภา อดีตเจาอาวาสวัดเสด็จพรอมดวยชาวบานเห็นวา ถาปลอยใหหลวงพออยูที่วัดตอมอตอไปก็คงไมมี

คนดูแล และอาจถูกมิจฉาชีพขโมยไปได ดังนัน้ จึงไดยายหลวงพอเพชรมาที่วัดบาง ซึ่งในสมัยนัน้ยังไมมีถนน

หนทางตองตัดไมทําเป็นเลื่อน คอยชะลอหลวงพอเพชรเลื่อนมา ซึ่งตองใชเวลานานมาก กวาที่นําหลวงพอมาถึง

วัดบางได เจาอาวาสวัดบางเลาวา เบื้องตนใตฐานขององคหลวงพอเพชรมีการผุกรอนตามอายุ ตอมาจึงไดจัด

สรางวิหารหลวงพอเพชรขึ้นเมื่อปี 2526 กอนจะอัญเชิญหลวงพอเพชรมาประดิษฐานอยูในวิหารแตที่ผานมาทาง

วัดไมมีพระคอยดูแล จึงไดปิดประตูวิหารไว ทําใหประชาชนทัว่ไปไมทราบวาภายในวิหารมีหลวงพอเพชร พระ

พุทธรูปที่เกาแกและศักดิส์ิทธิ ์ประดิษฐานอยู ดังนัน้ทางคณะสงฆและกรรมการจึงมีความเห็นพองตองกันวาควร

เปิดประตูวิหารเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสกราบไหวขอพรหลวงพอเพชร ผูที่ทําการศึกษาและผูรูเกี่ยวกับเรื่อง

พระพุทธรูปไดกลาววา หลวงพอเพชรองคน้ีนับเป็นอันซีน Unseen กําแพงเพชร เพราะเป็นพระพุทธรูปยุค

เชียงแสนที่เกาแก เป็นพระเน้ือสําริดองคใหญที่สุดองคเดียวที่สมบูรณที่สุดซึ่งเหลืออยูในประเทศไทย ดูจา

พระพุทธลักษณะแลวผูสรางไดจะตองเป็นพระมหากษตัริยเทานัน้ และชางที่สรางตองเป็นชางหลวง จึงสามารถ

สรางไดงดงามอยูที่หาที่ติมิได

บริเวณวัดบางยังมีพระซุมกอ เป็นพระเครื่องที่เลื่องลือกันมากของกําแพงเพชร วัดบางจึงสรางพระซุมกอองค

ใหญตัง้อยูกลางวัดใหประชาชนไดนมัสการ วากันวาจัดสรางโดยการนําของ คุณอิทธิพล บํารุงกุล หรือ “ดีเจมืด”

ตอนสรางใหมมีหลายคนไมเห็นดวย แตสุดทายก็คงอยู และไดรับแรงศรัทธาจากชาวสิงคโปรที่เลื่อมใสในพุทธ

ศาสนา นําสมทบทุนสรางวิหารใหกับพระซุมกอองคใหญดวย
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            เปิดใหสักการะทุกวัน ตัง่แตเวลา 09.00-20.00 น.

            การเดินทาง : ถนนราชดําเนิน 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

 

คําสําคัญ : หลวงพอเพชร, วัดบาง

ที่มา :

http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=515232&random=1488122191283

รวบรวมและจัดทําขอมูล :

วันที่ : 2017-02-26

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=254&code_db=610002&code_type=01
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