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เรื่อง วัดพระแกว

รายละเอียด

              ตัง้อยูกลางเมืองกําแพงเพชร เป็นวัดที่สําคัญอยูติดกับบริเวณวังเชนเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ ที่

จังหวัดอยุธยาหรือวัดมหาธาตุ กลางเมืองสุโขทัย กําแพงวัดเป็นศิลาแลงกลมทัง้ทอนสูงประมาณเมตรเศษ

แผนผังของวัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนานไปกับกําแพงเพชร กําแพงวัดขาดเป็นตอน ๆ สิ่งกอ สรางภายในใช

ศิลาแลงเป็นสวนใหญ ตรงกลางของวัดมีพระเจดียกลมแบบลังกาองคใหญเป็นประธาน ฐานสี่เหลี่ยม ที่ฐาน

ทําเป็นซุมคูหาโดย รอบมี สิงหยืนอยูในคูหา แตชํารุดหมด วัดพระแกวน้ีหลังจากขุดแตงแลวปรากฏวา พบฐาน

เจดียแบบตาง ๆ กัน รวม 35 ฐาน วิหารใหญและเล็ก 8 วิหาร ฐานโบสถ 3 แหง ซึ่งแสดงวาเป็นวัดใหญ และ

สําคัญมากมากอน ปัจจุบันงานนบพระเลนเพลง และงานวันสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงเพชรก็จัดใหมีขึ้นใน

บริเวณวัดพระแกวแหงน้ีพระพุทธรูปที่ทรงคุณคาควรเมืองที่สุดในประเทศไทยคือพระแกวมรกตเป็นสิ่ศักดิส์ิทธิ ์คู

บานคูเมืองของไทยมาชานาน .ตามตํานานกลาววาผูสรางคือพระนาคเสนเถระ พระอรหันตเจาแหงประเทศอิน

เดีย ทานตองการบํารุงพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองสืบไป จึงดําริที่สรางพระพุทธรูปดวยแกวมณี เมื่อสรางเสร็จได

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เจ็ดพระองค เขาประดิษฐานในองคพระแกวมรกต พระแกวมรกตเดิมประดิษฐานที่
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นครปาตลีบุตร แหงประเทศอินเดีย ตอมาเกิดสงครามประชาชนจึงไดอัญเชิญพระแกวมรกตไปยังลังกาทวีป จาก

นัน้หลังปีพุทธศักราช 1000 พระแกวมรกตประดิษฐานอยูที่พระมหานครเอกราช แตเกิดอุทกภัย ทําใหประชาชน

ตายทัง้พระนคร...ตอพระเจาอาทิตยราช แหงอโยชยา ยกกองทัพมาตีชายแดนมหานครเอกราชจึงอัญเชิญมาไวที่

นครอโยชยา พระยาวิเชียรปราการแหงเมืองกําแพงเพชร ไดมาอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐานที่เมือง

กําแพงเพชร

              จากตาํนานพระแกวมรกต ฉบบัเจานันทเสน กลาวถงึการเกดิน้ําทวมใหญในประเทศเขมรพระเถระรปู

หน่ึงไดอัญเชิญพระแกวมรกตไปประดิษฐานทางเหนือของนครอินทปัตถพระเจาอติราชแหงแควนสยามฝายเหนือ

คือนครศรีอยุธยากรงวาพระแกวมรกตจะเป็นอันตรายจึงยกกองทัพไปสืบหาพระแกวมรกตแลวอัญเชิญไปไวใน

พระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานอยูหลายชัว่กษตัริย ภายหลังเจาเมืองกําแพงเพชรเป็นพระญาติกับพระเจากรุงศรี

อยุธยา ไดอัญเชิญพระแกวมรกตมาไวที่กําแพงเพชรและถามาอยูที่กําแพงเพชร พระพุทธเจาหลวงไดตัง้ขอ

สังเกตในจดหมายเหตุประพาสตนเมืองกําแพงเพชรไววา...ซึ่งยอมรับจะเรียกวัดพระแกวไดนัน้ เพราะเหตุที่มี

ตํานานวา พระแกวไดเคยมาอยูที่เมืองน้ี ถาหากวาไดมาอยูคงจะไมไดอยูวัดอื่น คงอยูวัดน้ีแน ซึ่งหมายถึงวัดพระ

แกวกลางเมืองกําแพงเพชรในปัจจุบัน และไดถูกอัญเชิญไปไวที่เชียงรายและเชียงใหมตามลําดับ

              พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงมีความเหน็วา พระแกวมรกตมีหลกัฐานชดัเจนเมื่อ คราวพบ

ในเจดีย ณ วัดพระแกวเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นวัดคูเมืองเชียงรายมาแตอดีตกาล ในปีพุทธศักราช 1977 ฟ าไดผา

อยูดานหลังของวัด ปาเยี้ยะ (วัดป าไผ) พบพระพุทธรูปทําดวยพระแกวมรกต ลักษณะงดงามมาก เป็นที่เลื่องลือ

ไปทัว่ และเปลี่ยนชื่อวัดป าเยี้ยะวาวัด พระแกวตัง้แตนัน้มาพระแกวมรกตไดไปอยูที่เขลางคนคร ( เมืองลําปาง)

32 ปี แลวนําไปไวเชียงใหม ในสมัยพระเจา ติโลกราช จนมาถึงปลายราชวงศมังราย พระไชยเชษฐาไดเสด็จมา

ครองเมืองเชียงใหม ไดไมนานพระเจาโพธิสารพระราชบิดาที่เมืองหลวงพระบางสวรรคต พระไชยเชษฐาเสด็จ

กลับแลวนําพระแกวมรกตไปดวย ไปไวที่หลวงพระบาง แตเมื่อพระองคเสด็จมาครองเมืองเวียงจันทน พระแกว

มรกตมาประดิษฐานที่เวียงจันทนดวย จนกระทัง่ไดอัญเชิญมาไวที่กรุงธนบุรี และกรุงเทพใน ปัจจุบัน เมื่อพระ

แกวมรกตมาประดิษฐานที่เมืองกําแพงเพชรนัน้ ..ตองประดิษฐาน ณ วัดในกําแพงเมือง วัดประจําเมือง

กําแพงเพชรคือวัดที่เรียกกันวาวัดพระแกว เพราะเชื่อกันวาถามาอยูกําแพงเพชร ตองอยูที่วัดน้ีอยางแนนอน และ

ประกอบกับที่วัดพระแกวมีมณฑปขนาดใหญ ตัง้อยูบนฐานบัวลูกฟัก ยอมุม 28 ตัง้ซอนกันอยู 2 ชัน้ ฐานชัน้ลาง

กวางประมาณ 12 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ตรงกลางดานทิศตะวันออก ทําเป็นทางขึ้น ถัดจากนัน้เป็นฐานบัว

ลูกฟัก ยอมุม 36 อีก 1 ชัน้ แตชัน้น้ีไมมีบันไดทางขึ้น ตอไปเป็นฐานยอมุม 28 กวางประมาณ 8 เมตร รองรับตัว

เรือนธาตุ ยอมุมไม 12 มีประตูทางเขาทัง้ 4 ดาน ภายในเป็นหอง ที่สันนิษฐานวา นาจะประดิษฐานพระแกว

มรกตพระแกวมรกตประดิษฐานที่กําแพงเพชรระยะหน่ึงทําใหเมืองกําแพงเพชรมีชื่อเสียงโดงดังวาเป็นเมือง

สําคัญในทางพระพุทธศาสนาทําใหหัวเมืองฝ ายเหนือคิดจะแยงชิงพระแกวมรกตไปแตทําไมสําเร็จ เพราะความ
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แข็งแกรงของเมืองกําแพงเพชรเจานครเชียงราย ยกกองทัพใหญมีไพรพล นับแสน มากําแพงเพชร เพื่อทูลขอ

พระแกวมรกต ไปเป็นขวัญพระนครเชียงราย ดวยแสนยานุภาพที่เกรียงไกร กําแพงเพชรจึงใหพระแกวมรกตไป

ดวยความโศกเศราเสียดายของอาณาประชาราษฏรคงมีการแยงชิงพระแกวมรกตกันอีกหลายครัง้ทําใหเจาผูครอง

นครเชียงราย นําพระแกวมรกตไปซอนไวภายในพระเจดีย วัดป าเยี้ยะ ทําใหพระแกวมรกตหายสาบสูญไป จน

กระทัง่เกิด ฟ าผา พระเจดีย ทําใหพบพระแกวมรกตอีกครัง้ เจาเมืองเชียงใหมตัง้ใจจะอัญเชิญพระแกวมรกตไป

ไวที่เชียงใหม แตมาถึงกลางทางชางที่ประดิษฐานพระแกวมรกตไมยอมเดิน แตกลับมาที่เขลางคนคร จึงมา

ประดิษฐานที่นครลําปาง ตอมาพระเจาติโลกราช กษตัริย เชียงใหม ไดอัญเชิญพระแกวมรกตจาก ลําปางมาไวที่

สถูปเจดียหลวง เมืองเชียงใหมตอมาพระเจาไชยเชษฐาไดอัญเชิญพระแกวมรกต ไปไวที่นครหลวงพระบาง และ

ไปประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทนในที่สุด .อยูในประเทศลาว เป็นเวลาประมาณ 200 ปี

              พระแกวมรกต ไดรับการอาราธนาอีกครัง้หน่ึงในสมัยพระเจากรุงธนบุรี จากเมืองเวียงจันทน มายัง

พลับพลาที่วัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) โดยพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถเลขาวา ไดอาราธนา จาก

เมืองเวียงจันทน ขามมายังเมืองพานพราว(นาจะเป็นเมืองศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย) ฝ่ังตรงขามแมน้ําโขง

เดินทัพมาถึงเมืองสระบุรี พระเจาลูกยาเธอ เจาฟ ากรมขุนอินทรพิทักษ เสด็จขึ้นไปรับพระแกวมรกต วาเป็น

ขบวนเรือไปรับที่ทาเจาสนุก หลังจากที่อัญเชิญมาทางบก แลวทําพิธีสมโภช 3 วัน 3 คืนจึงอัญเชิญมาที่ทาพระ

ราชวังหลวงมาประทับแรมที่พระตําหนักบางธรณี(วัดตําหนักใตบางกระสอนนทบุรี)และในที่สุดพระแกวมรกตมา

ประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

ภาพโดย : http://www.thailovetrip.com/view.php?id_view=93

 

คําสําคัญ : วัดพระแกว

ที่มา : http://sunti-apairach.com/06N/06NJ.htm

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-03

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=265&code_db=610009&code_type=01
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