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เรื่อง พระแกวมรกตกับเมืองกําแพงเพชร

รายละเอียด

            ตาํนานพระแกวมรกต จากพงศาวดารเหนือ ความวา พระเจาอาทติยราชก็ทรงปิติโสมนัสพระทยัหาทีส่ดุมิ

ได ก็เขาถวายบูชาพระแกวมรกตทุกวันมิไดขาด ดวยอานุภาพของพระแกวมรกต พระพุทธศาสนาก็เจริญรุงเรือง

มากในกรุงศรีอโยธยา สืบกษตัริยตอมาไดหลายชัว่กษตัริย อยูตอมาขางหน า เจาพระยากําแพงเพชรก็ยกกองทัพ

เรือมาทูลขอพระแกวเจาขึ้นไปไวเมืองกําแพงเพชร ตอมามินานทานก็มีพระราชบุตรพระองคหน่ึง เมื่อเจริญ
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เติบโตขึ้นพระองคตัง้ใหขึ้นไปครองเมืองละโว ครัน้นัน้พระราชบุตรมีความระลึกถึงพระแกวมรกตเป็นที่สุด ดวย

มีน้ําพระทัยอยากไดพระแกวมรกตไวปฏิบัติบูชารักษา ทานจึงมาเมืองกําแพงเพชรกราบทูลพระมารดาให

พระมารดากราบทูลพระราชบิดาขอเอาพระแกวมรกตไปเมืองละโว จึงออนวอนพระราชมารดาอยูหลายพักหลาย

หน ฝายพระมารดาทนคําออนวอนขององคราชบุตรก็มิอาจขัดขืนได จึงขึ้นไปกราบทูลเจาเมืองกําแพงเพชรถึง

พระราชโอรสมีความปรารถนาจะขอพระราชทานพระแกวมรกตขึ้นไปปฏิบัติรักษาในเมืองละโว ขอพระองคได

ทรงโปรดตามความปรารถนาเถิด เมื่อเจาเมืองกําแพงเพชรไดรับฟังถอยคําของพระมเหสี ก็ทรงเมตตาในพระ

ราชโอรสเป็นหนักหนา จึงตรัสใหตามความปรารถนาทุกประการ แตพระแกวเจาที่อยุในพระอารามนัน้มีอยูมาก

นักหลายองคอยู ถาพระราชโอรสรูจักพระแกวมรกตเป็นองคใดแนแทก็จงเอาไปเถิด ฝายพระอัครมเหสีและ

พระราชทานทองคําสองตําลึงแกนายประตูใหแสดงวาองคใดเป็นพระแกวมรกตเป็นสําคัญ ครัน้ตกกลางคืนนาย

ประตูก็เอาดอกไมแดงทอดไวบนพระหัตถของพระแกวมรกตใหรูในสําคัญ ฝายพระอัครมเหสีและพระราชบุตรก็

เขาไปในปราสาทเห็นดอกไมแดงวางบนพระหัตถของพระแกวมรกตก็อัญเชิญพระแกวเจามายังเมืองละโว พระ

องคก็ปฏิบัติบูชาพระแกวมรกตไดปีเกาเดือนก็เอากลับมาคืนพระราชบิดาที่เมืองกําแพงเพชร   

            พระแกวมรกต เป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ ์คูบานคูเมืองของไทยมาชานาน ตามตํานานกลาววา ผูสรางคือพระนาค

เสนเถระ พระอรหันตเจาแหงประเทศอินเดีย ทานตองการบํารุงพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองสืบไป จึงดําริที่สราง

พระพุทธรูปดวยแกวมณี เมื่อสรางเสร็จไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเจ็ดพระองคเขาประดิษฐานในองคพระแกว

มรกต พระแกวมรกตเดิมประดิษฐานที่นครปาตลีบุตร แหงประเทศอินเดีย ตอมาเกิดสงครามประชาชนจึงได

อัญเชิญพระแกวมรกตไปยังลังกาทวีป จากนัน้หลังปีพุทธศักราช 1000 พระแกวมรกตประดิษฐานอยูที่พระ

มหานครเอกราช แตเกิดอุทกภัย ทําใหประชาชนตายทัง้พระนครตอพระเจาอาทิตยราชแหงอโยชยา ยกกองทัพ

มาตีชายแดนมหานครเอกราชจึงอัญเชิญมาไวที่นครอโยชยา พระยาวิเชียรปราการแหงเมืองกําแพงเพชร ไดมา

อัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐานที่เมืองกําแพงเพชร       

            จากตํานานพระแกวมรกต ฉบับเจานันทเสน กลาวถึงการเกิดน้ําทวมใหญในประเทศเขมรพระเถระรูป

หน่ึงไดอัญเชิญพระแกวมรกตไปประดิษฐานทางเหนือของนครอินทปัตถ พระเจาอติราชแหงแควนสยามฝาย

เหนือ คือนครศรีอยุธยา เกรงวาพระแกวมรกตจะเป็นอันตราย จึงยกกองทัพไปสืบหาพระแกวมรกตแลวอัญเชิญ

ไปไวในพระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานอยูหลายชัว่กษตัริย ภายหลังเจาเมืองกําแพงเพชร เป็นพระญาติกับ

พระเจากรุงศรีอยุธยา ไดอัญเชิญพระแกวมรกตมาไวที่กําแพงเพชรและถามาอยูที่กําแพงเพชร พระพุทธเจา

หลวงไดตัง้ขอสังเกตในจดหมายเหตุประพาสตนเมืองกําแพงเพชรไววา ซึ่งยอมรับจะเรียกวัดพระแกวไดนัน้

เพราะเหตุที่มีตํานานวา พระแกวไดเคยมาอยูที่เมืองน้ี ถาหากวาไดมาอยูคงจะไมไดอยูวัดอื่น คงอยูวัดน้ีแน ซึ่ง

หมายถึงวัดพระแกวกลางเมืองกําแพงเพชรในปัจจุบัน และไดถูกอัญเชิญไปไวที่เชียงรายและเชียงใหมตามลําดับ
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             พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงมีความเหน็วา พระแกวมรกตมีหลกัฐานชดัเจนเมื่อคราวพบ

ในเจดีย ณ วัดพระแกวเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นวัดคูเมืองเชียงรายมาแตอดีตกาล ในปีพุทธศักราช 1977 ฟ าไดผา

อยูดานหลังของวัดป าเยี้ยะ (วัดป าไผ) พบพระพุทธรูปทําดวยพระแกวมรกต ลักษณะงดงามมาก เป็นที่เลื่องลือ

ไปทัว่ และเปลี่ยนชื่อวัดป าเยี้ยะวาวัดพระแกวตัง้แตนัน้มา พระแกวมรกตไดไปอยูที่เขลางคนคร (เมืองลําปาง)

32 ปี แลวนําไปไวเชียงใหมในสมัยพระเจาติโลกราชจนมาถึงปลายราชวงศมังราย พระไชยเชษฐาไดเสด็จมา

ครองเมืองเชียงใหม ไดไมนานพระเจาโพธิสารพระราชบิดาที่เมืองหลวงพระบางสวรรคต พระไชยเชษฐาเสด็จ

กลับแลวนําพระแกวมรกตไปดวย ไปไวที่หลวงพระบางแตเมื่อพระองคเสด็จมาครองเมืองเวียงจันทน พระแกว

มรกตมาประดิษฐานที่เวียงจันทนดวย จนกระทัง่ไดอัญเชิญมาไวที่กรุงธนบุรี และกรุงเทพในปัจจุบัน

             มีคาํถามกนัมากมายวาพระแกวมรกตเคยมาอยูกาํแพงเพชรจรงิหรอืจากหลกัฐานอาจยนืยนัไดวามาอยูที่

กําแพงเพชรจริง และเมื่อพระแกวมรกตมาประดิษฐานที่เมืองกําแพงเพชรนัน้ ตองประดิษฐาน ณ วัดในกําแพง

เมือง วัดประจําเมืองกําแพงเพชรคือวัดที่เรียกกันวาวัดพระแกว เพราะเชื่อกันวาถามาอยูกําแพงเพชร ตองอยูที่

วัดน้ีอยางแนนอน และประกอบกับที่วัดพระแกวมีมณฑปขนาดใหญ ตัง้อยูบนฐานบัวลูกฟัก ยอมุม 28 ตัง้ซอน

กันอยู 2 ชัน้ ฐานชัน้ลางกวางประมาณ 12 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ตรงกลางดานทิศตะวันออกทําเป็นทางขึ้น

ถัดจากนัน้เป็นฐานบัวลูกฟัก ยอมุม 36 อีก 1 ชัน้ แตชัน้น้ีไมมีบันไดทางขึ้น ตอไปเป็นฐานยอมุม 28 กวางประ

มาณ 8 เมตร รองรับตัวเรือนธาตุ ยอมุมไม 12 มีประตูทางเขาทัง้ 4 ดาน ภายในเป็นหองที่สันนิษฐานวานาจะ

ประดิษฐานพระแกวมรกต พระแกวมรกตประดิษฐานที่กําแพงเพชรระยะหน่ึง ทําใหเมืองกําแพงเพชรมีชื่อเสียง

โดงดังวาเป็นเมืองสําคัญ ในทางพระพุทธศาสนาทําใหหัวเมืองฝ ายเหนือคิดจะแยงชิงพระแกวมรกตไปแตทําไม

สําเร็จ เพราะความแข็งแกรงของเมืองกําแพงเพชร

             เจานครเชยีงราย ยกกองทพัใหญมีไพรพลนับแสนมากาํแพงเพชร เพื่อทลูขอพระแกวมรกต ไปเป็นขวญั

พระนครเชียงราย ดวยแสนยานุภาพที่เกรียงไกร กําแพงเพชรจึงใหพระแกวมรกตไปดวยความโศกเศราเสียดาย

ของอาณาประชาราษฎร คงมีการแยงชิงพระแกวมรกตกันอีกหลายครัง้ทําใหเจาผูครองนครเชียงราย นําพระแกว

มรกตไปซอนไวภายในพระเจดีย วัดป าเยี้ยะ ทําใหพระแกวมรกตหายสาบสูญไป จนกระทัง่เกิดฟ าผาพระเจดีย

ทําใหพบพระแกวมรกตอีกครัง้ เจาเมืองเชียงใหมตัง้ใจจะอัญเชิญพระแกวมรกตไปไวที่เชียงใหม แตมาถึงกลาง

ทางชางที่ประดิษฐานพระแกวมรกตไมยอมเดินแตกลับมาที่เขลางคนคร จึงมาประดิษฐานที่นครลําปาง ตอมา

พระเจาติโลกราชกษตัริยเชียงใหม ไดอัญเชิญพระแกวมรกตจากลําปางมาไวที่สถูปเจดียหลวง เมืองเชียงใหมตอ

มาพระเจาไชยเชษฐา ไดอัญเชิญพระแกวมรกตไปไวที่นครหลวงพระบาง และไปประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทนใน

ที่สุด อยูใน ประเทศลาว เป็นเวลาประมาณ 200 ปี พระแกวมรกต ไดรับการอาราธนาอีกครัง้หน่ึงในสมัยพระเจา

กรุงธนบุรีจากเมืองเวียงจันทน มายังพลับพลาที่วัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) โดยพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ

พระราชหัตถเลขาวา ไดอาราธนาจากเมืองเวียงจันทนขามมายังเมืองพานพราว (นาจะเป็นเมืองศรีเชียงใหม
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จังหวัดหนองคาย) ฝ่ังตรงขามแมน้ําโขงเดินทัพมาถึงเมืองสระบุรี พระเจาลูกยาเธอ เจาฟ ากรมขุนอินทรพิทักษ

เสด็จขึ้นไปรับพระแกวมรกต วาเป็นขบวนเรือไปรับที่ทาเจาสนุก หลังจากที่อัญเชิญมาทางบก แลวทําพิธีสมโภช

3 วัน 3 คืน จึงอัญเชิญมาที่ทาพระราชวังหลวง มาประทับแรมที่พระตําหนักบางธรณี (วัดตําหนักใตบางกระสอ

นนทบุรี) และในที่สุดพระแกวมรกต มาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จาก

หลักฐานทัง้หมดยืนยันไดวา พระแกวมรกตเคยมาอยูที่เมืองกําแพงเพชรจริง และเมืองกําแพงเพชร เป็นเมือง

ใหญมาก ๆ ที่สามารถนํากองทัพเรือไปรับพระแกวมรกตจากอโยธยามาไวที่กําแพงเพชรได นาภูมิใจกับเมือง

กําแพงเพชรของเรา

คําสําคัญ : กําแพงเพชร, พระแกวมรกต
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