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เรื่อง วัดบาง

รายละเอียด

           โบสถวัดบาง วัดแหงน้ีอยูทามกลางยานเศรษฐกิจของกําแพงเพชร ดานหน่ึงติดถนนราชดําเนิน 1 ดาน

หน่ึงติดถนนเจริญสุข เมื่อเขามาในวัดจะมีบรรยากาศโลงกวาง ประกอบดวยอาคาร (เสนาสนะ) ตางๆ กระจาย

กันไป โดยมีเขตสังฆาวาสอยูแยกออกไปอีกดานหน่ึงอยางชัดเจน โบสถหรืออุโบสถอยูตรงกลางของพื้นที่ มีวิหาร

หลวงพอเพชรอยูเยื้องออกไปดานขาง มุขดานหลังของอุโบสถลอมดวยกระจกใสรอบดาน กอนที่จะเขาไปไหว

พระกันอยากจะกลาวถึงประวัติของวัดบางแหงน้ีกันกอนดังน้ี      

            วัดบางเป็นวัดที่ตัง้อยูในตัวเมืองกําแพงเพชร สันนิษฐานวาที่ชื่อวัดบางคงเป็นเพราะที่ตัง้วัดอยูใกลกับ

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

"วัดบาง" 

            วัดบางสังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินตัง้วัดเน้ือที่ 10 ไร 3 งาน 58.4 ตารางวา  

             อาณาเขต
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                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 กุฏิสงฆจํานวน 2 หลัง สําหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถและเจดีย 2 องค

             วดับาง สรางขึ้นเป็นวดันับตัง้แตราว พ.ศ. 2420 ไดรบัพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2430 มี

พระภิกษุอยูจําพรรษา ปีละ 21 รูป สามเณร 8 รูป (ขอมูลที่เก็บเมื่อนานมาแลว) ทางวัดไดเปิดสอนพระปริยัติ

ธรรม พ.ศ. 2515 เมื่อปี พ.ศ. 2501 ทางราชการไดประกาศรวม "วัดกุฎีหงษ" ซึ่งเป็นวัดรางเขาเป็นวัดเดียวกับวัด

บางอีกดวย

              หลวงพอสุโขทัย พระประธานในอุโบสถ พระนามวาหลวงพอสุโขทัย เป็นหน่ึงในพระพุทธรูปสําคัญ

ของวัดบางพระพุทธลักษณะงดงาม

              หลวงพอสุโขทยั วหิารหลวงพอเพชร อาํนวยการสรางโดยพระธรรมาธมิตุมนีุ พรอมดวยคณะกรรม

การ ในระหวางดําเนินการทานไดมรณภาพเสียกอน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2524 ตอมาพระอธิการตุน อินทโชโต

เจาอาวาสวัดบาง พรอมคณะกรรมการชุดใหม ไดดําเนินการกอสรางตอ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2526 แลวเสร็จ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2528

              ภายในวิหาร ประดษิฐานหลวงพอเพชรเป็นพระประธานในวิหาร โดยมีรปูเหมอืนอดตีเจาอาวาสอยูดาน

หน า

              หลวงพอเพชรวัดบาง หลวงพอเพชร เป็นพระพุทธรูปเน้ือสําริดศิลปะแบบเชียงแสน ปางมารวิชัย ที่

เรียกวา สิงห ๑ ที่หาชมไดไมงายนัก มีหน าตักกวาง 2 ศอก 1 คืบ 5 น้ืว สูง 3 ศอก 1 คืบ มีพุทธลักษณะงดงาม

และมีขนาดใหญกวาหลวงพอเพชรของจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุกวา 800 ปี เดิมทีหลวงพอเพชรประดิษฐานอยูที่วัด

ตอมอ ปัจจุบันเป็นตลาดศูนยการคา ซึ่งวัดดังกลาวเป็นวัดเกาแกและเป็นวัดราง หลวงพอผิวอดีตเจาอาวาสวัด

บางและหลวงพอภา อดีตเจาอาวาสวัดเสด็จพรอมดวยชาวบานเห็นวา ถาปลอยใหหลวงพออยูที่วัดตอมอตอไปก็

คงไมมีคนดูแล และอาจถูกมิจฉาชีพขโมยไปได ดังนัน้ จึงไดยายหลวงพอเพชรมาที่วัดบาง ซึ่งในสมัยนัน้ยังไมมี

ถนนหนทางตองตัดไมทําเป็นเลื่อน คอยชะลอหลวงพอเพชรเลื่อนมา ซึ่งตองใชเวลานานมาก กวาที่นําหลวงพอ

มาถึงวัดบางได เจาอาวาสวัดบางเลาวา เบื้องตนใตฐานขององคหลวงพอเพชรมีการผุกรอนตามอายุ ตอมาจึงได

จัดสรางวิหารหลวงพอเพชรขึ้นเมื่อปี 2526 กอนจะอัญเชิญหลวงพอเพชรมาประดิษฐานอยูในวิหารแตที่ผานมา

ทางวัดไมมีพระคอยดูแล จึงไดปิดประตูวิหารไว ทําใหประชาชนทัว่ไปไมทราบวาภายในวิหารมีหลวงพอเพชร พ
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ระพุทธรูปที่เกาแกและศักดิส์ิทธิ ์ประดิษฐานอยู ดังนัน้ทางคณะสงฆและกรรมการจึงมีความเห็นพองตองกันวา

ควรเปิดประตูวิหารเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสกราบไหวขอพรหลวงพอเพชร ผูที่ทําการศึกษาและผูรูเกี่ยวกับ

เรื่องพระพุทธรูปไดกลาววา หลวงพอเพชรองคน้ีนับเป็นอันซีน Unseen กําแพงเพชร เพราะเป็นพระพุทธรูปยุค

เชียงแสนที่เกาแก เป็นพระเน้ือสําริดองคใหญที่สุดองคเดียวที่สมบูรณที่สุดซึ่งเหลืออยูในประเทศไทย ดูจา

พระพุทธลักษณะแลวผูสรางไดจะตองเป็นพระมหากษตัริยเทานัน้ และชางที่สรางตองเป็นชางหลวง จึงสามารถ

สรางไดงดงามอยูที่หาที่ติมิได

บริเวณวัดบาง 

              พระซมุกอ เป็นพระเครื่องที่เลื่องลอืกนัมากของกาํแพงเพชร วดับางจงึสรางพระซมุกอองคใหญตัง้อยู

กลางวัดใหประชาชนไดนมัสการ

              เปิดใหสักการะทุกวัน ตัง่แตเวลา 09.00-20.00 น.

ภาพโดย :  https://www.google.co.th/search?

คําสําคัญ : วัดบาง

ที่มา : http://www.touronthai.com/article/834

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-22

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=284&code_db=610009&code_type=01
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