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เรื่อง ตํานานวัดไตรภูมิ

รายละเอียด

             จากนิทานปรมัปราทีชาวบานไดเลาสบืตอกนัมาวา สมยัเมื่อพระรวงเจาผูครองเมอืงสุโขทยั บรเิวณที่เป็น

หมูบานพรานกระตาย ปัจจุบันน้ีเป็นป าใหญ มีเมืองกําแพงเพชรหรือเมืองชากังราว เป็นเมืองลูกหลวง มีผูคน

อาศัยอยูหนาแนน พระรวงเจาจึงใหสรางถนนจากเมืองสุโขทัยถึงเมืองกําแพงเพชร เพื่อติดตอกันไดโดยสะดวก

ถนนน้ีเรียกวา"ถนนพระรวง" (อยูหางจากวัดไตรภูมิไป ทางทางทิศตะวันออกประมาณ 1.5 ก.ม.) บริเวณปาใหญ

น้ีมีนายพรานคอยดูแลรักษาป าและ สัตวป าอยูเป็นประจํา วันหน่ึงพรานปาไดพบชางเชือกหน่ึงมีลักษณะงดงาม

มากผิดกวาชางอื่นๆ จึงนําเรื่องน้ีเขากราบทูลพระรวงใหทรงทราบ อํามาตยผูรูตํารับตําราคชลักษณ (ตําราดู

ลักษณะชาง) ไดชักไซรนายพรานผูนัน้ถึงลักษณะชางที่ไดพบอยางละเอียด จึงรูวาเป็นชางเผือกแนนอน สมควร

นํามาเป็นชางคูพระบารมีพระเจาแผนดิน พระรวงจึงรับสัง่ใหอํามาตยผูใหญนําควาญ ชางจํานวนหน่ึง เดินทางไป

นําชางเขามายังเมืองหลวง โดยใหนายพรานเป็นผูนําทาง คณะผูจับชางเดินทางจากเมืองสุโขทัยมาตามถนนพระ

รวง จนถึงบริเวณที่พบชาง ลงจากถนนเขาป า หาชางเชือกนัน้ จนกระทัง่ไดพบรอยเทาและมูลชางที่ตองการ จึง

ติดตามไปเรื่อยๆ จนถึงถิ่นที่ ชางอาศัยอยู (คือบริเวณที่เรียกวา เขาทุงแฝกใกลๆ เขาชะอมในปัจจุบัน) เมื่อรูถิ่นที่

อยูของชาง เรียบรอยแลว ควาญชางจึงไดตัง้ศาลเพียงตาขึ้นในบริเวณนัน้ ทําพิธีบวงสรวงเจาป าเจาเขา แลวบอก

กลาวเจาป าเจาเขาวา ชางเชือกเป็นชางมงคล สมควรเป็นชางคูบารมีของพระเจาแผนดิน จึงจะขอนําชางนัน้ไป

เมืองหลวง ขอใหเจาป าเจาเขาอนุญาตใหดวย และขอใหจับตัวชางไดโดยงายโดยเร็ววัน และไดบนบานไววาหาก
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จับชางไดในบริเวณใดจะสรางวัดขึ้นในบริเวณนัน้ เพื่ออุทิศสวนบุญกุศลใหแกเจาป าเจาเขาผูเป็นเจาของถิ่น และ

เทวดาที่สิงสถิตอยูบริเวณนัน้ดวย เมื่อบวงสรวงเสร็จ ก็ชวยกันตัดตนไมทําเป็นชองทางเดินไวใหชางเดิน เพราะ

วาบริเวณนัน้มีตนไผ ขึ้นรกทึบมาก ชางไดออกมาหากินตามปกติ และเดินเรื่อยไปตามตามแนวตนไผที่ถูกถาง

เป็นชองไว โดยไมไดระแวงระวังตัวอะไร เพราะไมเคยมีภัยหรือศัตรูเขามารุกรานมากอน พวกควาญชางจึงชวย

กันจับชางนัน้ไดโดยไมลําบากนัก และไดนําไปยังเมืองสุโขทัย ถวายขึ้นระวางเป็นชางหลวงตอไป พระรวงเจา

ทรงพอพระราชหฤทัยมาก ทรงปูนบําเหน็จรางวัลแกทุกคนที่ไปทํางาน โดยเฉพาะนายพรานผูพบชาง เมื่อได รับ

พระราชทานรางวัล ทุกคนยังระลึกถึงคําบนบานตอเจาป า เจาเขา จึงไดมาแผวถางบริเวณที่จับชางได ทําการ

สรางวัดขึ้นดวยเงินทุนที่ไดรับพระราชทานมา ความทราบถึงพระ รวงเจาทรงอนุโมทนาและของรวมสรางวัด จน

กระทัง่เป็นวัดตามที่ตองการ เมื่อสรางวัดไวกลางป ากลางเขาเชนน้ี จําเป็นจะตองโยกยายถิ่นที่อยู อาศัยเดิมมา

ตัง้รกรายอยูบริเวณใกลๆ วัดดวย เพื่อสะดวกแกการดูแลรักษาและรักษาวัด เมื่อมาอยูกันมากๆ เขาก็กลายเป็น

ชุมชนใหญขึ้นตามลําคับ และคนยุคสุโขทัยที่วา "นิยมสรางวัดเพื่อใหลูกวิ่งเลน" วัดที่สรางขึ้นนัน้ คือ วัดไตรภูมิ

น้ี จากตํานานปรัมปราเรื่องสรางวัดน้ี ไมอาจยืนยันหรือรับรองไดวาเท็จหรือจริง

           วดัไตรภมูิตัง้อยูเลขที่ 1หมูที่ 12 ตาํบลถํ้ากระตายทอง อาํเภอพรานกระตาย แยกจากถนนกาํแพงเพชร -

สุโขทัย 1 กิโลเมตร วัดไตรภูมิสันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย จากหลักฐานภายในวัดมีพระพุทธ

รูปเน้ือสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย ประดิษฐานบนฐานชุกชี ภายในวิหาร (ปัจจุบันไดบูรณะใหมทัง้วิหารและหลวงพอ

สัมฤทธิ์) มีวัดโพธาราม (ปัจจุบันเป็นวัดราง) ซึ่งสรางในสมัยเดียวกัน อยูดานทิศเหนือ โดยมีลําคลองกัน้ระหวาง

กลาง วัดไตรภูมิชาวบานสมัยกอน เรียกวา "วัดใต" สวนวัดโพธาราม เรียกวา "วัดเหนือ" เมื่อชุมชน

พรานกระตายเสื่อมลงราวปลายกรุงสุโขทัย วัดไตรภูมิจึงไดกลายเป็นวัดรางไปดวย เป็นระยะเวลาประมาณ

300-400 ปี เมื่อชุมชนพรานกระตายเกิดขึ้นมาใหมอีกครัง้ ราวตนกรุงรัตนโกสินทรประมาณ พ.ศ.2380 ชาวบาน

จึงไดชวยกันบูรณะวัดไตรภูมิใหเจริญรุงเรืองขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

             ประวตัิความเป็นมาของวดัไมปรากฏหลกัฐานใด ๆ ที่พอจะใหสบืคนได จงึไมอาจทราบไดวาใครเป็นผูสราง

, สรางขึ้นในสมัยใด ขอมูลไดจากการสันนิษฐานประกอบกับคําบอกเลาที่บอกสืบตอกันมาเทานัน้ ดังนัน้จึง

สันนิษฐานกันวาวัดไตรภูมินาจะสรางขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี แตจะเป็นปีใดนัน้ไมอาจจะประมาณได ที่

สันนิษฐานวาสรางในสมัยนัน้ ก็เพราะมี หลักฐานปรากฏอยู คือวิหารที่อยูภายในวัดซึ่งตัง้คูกับอุโบสถ อาคารวิหาร

นัน้สรางขึ้นใหมแนนอน เพราะที่หลังคามีปี พ.ศ. ที่สรางปรากฏเป็นหลักฐาน อยูวาสรางในปี พ.ศ.2498

             สวนภายในวหิารนัน้มีพระพทุธรปูโลหะประเภทเน้ือสมัฤทธิ ์อยูองคหน่ึง หน าตกัประมาณวาเศษ ประทบั

อยูบนฐานชุกชี ซึ่งกอดวยศิลาแลง ลักษณะเชนเดียวกับแทนพระพุทธรูปที่พบเห็นไดทัว่ไปใน เมืองเกายุคสุโข

ทัย ทัง้ที่เมืองสุโขทัย และที่เมืองกําแพงเพชรเอง ลักษณะของพระพุทธรูปและฐานชุกชี ลวนเป็นของเกา เพราะ

ฉะนัน้จึงสันนิษฐานไดวา วัดไตรภูมิน้ีเป็นวัดเกาสมัยสุโขทัย เป็นวัดรางมาในสมัยหน่ึง อาจจะตัง้แต ปลายสมัย
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กรุงสุโขทัยลงมาจนถึงตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร รวมระยะเวลาไมน อยกวา  300-400 ปี ที่สันนิษฐานดังกลาว มี

เหตุผลหลายประการ คือ สมัยกรุงสุโขทัยนัน้นิยมสรางวัดกันมาก เมื่อสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง วัดตางๆ ก็คอยๆ

รางไปทัง้หมด ไมวาจะเป็นวัดใน ตัวเมืองหลวง หรือตามหัวเมืองตางๆ และยังมีวัดรางอีกแหงหน่ึงทางทิศตะวัน

ออกของวัดไตรภูมิ หางออกไปประมาณ 800 เมตร บริเวณวัดรางแหงน้ีเดิมที มีหอน้ํา ซึ่งกรุดวยศิลาแลง มีซาก

เจดียศิลาแลง และมีตนมะมวงใหญๆ ปกคลุมอยู ทัง้เป็นเนินดินที่น้ําทวมไมถึง แตปัจจุบันกลายเป็นทองนาไป

หมดแลว หลักฐานตางๆ ถูกกลบถูกทําลายไปหมด วัดรางแหงน้ี ไมมีชื่อเรียก แตชาวบานเรียกวา "ทุงสะปรก"

(คงเรียกเพีย้นมาจากคําวา "ปรก" ซึ่งเป็นคําเรียกการนัง่สมาธิของพระที่วา "นัง่ปรก" เพราะสมัยกอนบริเวณน้ี

เป็นที่อยูกรรมฐานของพระ เพิ่งมาหยุดกันเมื่อป าละเมาะแถวนัน้ถูกบุกรุกทํานากัน สาเหตุที่รางนัน้คงเป็นเพราะ

ชาวบานหนีภัยสงคราม หรือถูกกวาดตอนไปเป็นเชลยที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสรางเมืองใหม ๆ

             วดัไตรภมูิเป็นวดัเกาแก แตคงรางมานาน เมื่อมีชมุชนมาตัง้หลกัแหลงมากขึ้น จงึไดชวยกนับรูณะวดั ให

เจริญขึ้นมา โดยมีเจาอาวาส ปกครองวัดไตรภูมิมาแลว 10 รูปทัง้รูปปัจจุบัน สวนวัดโพธาราม และ วัดทุงสะปรก

นัน้ ก็คงบูรณะบาง แตคงเกินกําลังมากไป จึงปลอยใหรางอยูอยางนัน้ โดยชุมชนใชพื้นที่ดินทางทิศตะวันตก

สําหรับสรางบานเมืองมากกวาทางทิศตะวันออก จึงทําใหทางทิศตะวันออกเป็นวัดรางและที่ทําเกษตรกรรมอยาง

เดียว เพราะเป็นที่ลุม           

             สวนชื่อวัดนัน้ คงตัง้ขึ้นในภายหลังจากสรางวัดเสร็จ หากวาเรื่องสรางวัดขางตนเป็นความจริง เพราะ

คําวา "ไตรภูมิ" นัน้ ในยุคสุโขทัยตอนตนยังไมปรากฏเรียกกัน มารูจักกันแพรหลายก็ในสมัยพระมหาธรรมราชา

ลิไท กษตัริยองคที่ 5 แหงกรุงสุโขทัย เพราะพระองคไดพระราชนิพนธหนังสือทางพระพุทธศาสนาไวเรื่องหน่ึงชื่อ

เรื่อง "ไตรภูมิพระรวง" ซึ่งแพรหลายมา ตราบเทาทุกวันน้ี สวนชื่อเดิมของวัดเมื่อแรกสรางเสร็จใหมๆ ไมอาจ

สันนิษฐานไดโดยประการ ทัง้ปวง แตถาหากวาวัดน้ีไดสรางขึ้นในสมัยสุโขทัยตอนปลาย ชื่อวา "วัดไตรภูมิ" คง

เป็นชื่อ เดิมมาตัง้แตแรก เรื่องชื่อวัดน้ีมีการสันนิษฐานไดอีกทางหน่ึงวา เมื่อวัดน้ีไดรางไปนาน ใน ภายหลังไดมี

ผูคนมาตัง้รกรากทํามาหากินกันมาก กลายเป็นชุมชนใหญขึ้น จึงไดชวยกันบูรณะวัดราง ขึ้นมาใหม เมื่อบูรณะ

เสร็จ จึงคิดตัง้ชื่อวัดใหมกัน เมื่อมีหลักฐานแนนอนวาวัดที่บูรณะกัน ขึ้นมาน้ีเป็นวัดเกาสมัยสุโขทัย ประกอบกับ

มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค ที่มีปรากฏอยูในหนังสือไตรภูมิพระรวง จึงไดนําคําวา "ไตรภูมิ" มาเป็นชื่อวัด เพื่อให

ทราบวาเป็นคําเกาครัง้สุโขทัยเป็นเมืองหลวง ทัง้ความหมายก็บงบอกถึงเรื่องนรกสรรคที่ตนเชื่อถือดวย (ไตร ภู

มิ แปลวาสามภพ หรือสามภูมิ ไดแก ภูมิมนุษย ภูมิสรรค และภูมินรก)

             สวนวดัรางอกีวดัหน่ึง ซึ่งอยูทางตอนเหนือของวดัไตรภมูินัน้ ชาวบานก็คง จะบรูณะใหเป็นวดัมีพระสงฆ

เหมือนกัน มีหลักฐานที่เห็นชัดคือ ไดสรางศาลาเสาไมมะคาขนาด ใหญไวทําบุญกุศลกันหน่ึงหลัง สรางกุฏิใหพระ

อยูอาศัยตัง้ชื่อวัดวา "วัดโพธาราม" ที่ตัง้ชื่อน้ีคง เป็นเพราะวาบริเวณวัดรางแหงน้ี มีตนโพธิ ์ใหญขึ้นงอกงามหลาย

ตน ทัง้ตรง กลางวัดและดานเหนือวัด (ปัจจุบันตายเกือบหมดแลว) เพราะเป็นวัดมีพระสงฆ ทางกรมศาสนา (ยุค
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 13:30:05 หน า 4

นัน้เรียก กระทรวงธรรมการ) จึงไดขึ้นทะเบียนไว ตอมาเมื่อวัดไตรภูมิเจริญมากขึ้น พระสงฆวัดโพธาราม

คงขาดผูนําที่สามารถ จึงยายตัวเองมาอยูเสียที่วัดไตรภูมิ ปลอยใหวัดโพธารามรางไปอีกครัง้หน่ึง สวนศาลาใหญ

วัดนัน้ยังคงอยูที่เดิม ทางราชการไดขอใชเป็นสถานที่เรียนหนังสือของเด็กๆ มาตัง้แตปี พ.ศ. 2448 เรียกวา

“โรงเรียนวัดโพธาราม” แตถึงกระนัน้ก็ตาม วัดไตรภูมิก็ไดขามไปใชศาลาหลังใหญน้ีในการทําบุญงานใหญๆ ทุก

ครัง้ เชน งานเทศนมหาชาติ งานประจําปี งานตักบาตรเทโว ในภายหลังงานประจําปีไดยายมาจัดที่ วัดไตรภูมิ

ในปี พ.ศ. 2518 ไดยายศาลาวัด โพธารามมาปลูกที่บริเวณกุฏิวัดไตรภูมิ เพื่อใชเป็นศาลาหอฉัน และศาลาการ

เปรียญ เป็นอันวา วัดโพธาราม ไดกลายเป็นวัดรางโดยสมบูรณแบบอีกวาระหน่ึง ประกอบกับเน้ือที่บริเวณรอบๆ

วัดถูกบุกรุกเรื่อยมา จนเหลือบริเวณไมกวางขวางอยางเกากอน

ภาพโดย : http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201203/05/7678f12c.jpg

คําสําคัญ : วัดไตรภูมิ

ที่มา : พิสุทธิ ์ บุษยพรรณพงศ และคณะ. (2547). ถิ่นฐานพรานกระตาย : ขอมูลประวัติศาสตรเมือง

พรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร. กําแพงเพชร: สภาวัฒนธรรมอําเภอพราน

กระตาย.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-03-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=634&code_db=610006&code_type=07
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