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เรื่อง วัดไตรภูมิ

รายละเอียด

        ตัง้อยูเลขที่ 1หมูที่ 12 ตําบลถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย แยกจากถนนกําแพงเพชร-สุโขทัย 1

กิโลเมตร วัดไตรภูมิสันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย จากหลักฐานภายในวัดมีพระพุทธรูปเน้ือ

สัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย ประดิษฐานบนฐานชุกชี ภายในวิหาร (ปัจจุบันไดบูรณะใหมทัง้วิหารและหลวงพอสัมฤทธิ์) มี

วัดโพธาราม (ปัจจุบันเป็นวัดราง) ซึ่งสรางในสมัยเดียวกัน อยูดานทิศเหนือ โดยมีลําคลองกัน้ระหวางกลาง วัด

ไตรภูมิชาวบานสมัยกอน เรียกวา "วัดใต" สวนวัดโพธาราม เรียกวา "วัดเหนือ" เมื่อชุมชนพรานกระตายเสื่อมลง

ราวปลายกรุงสุโขทัย วัดไตรภูมิจึงไดกลายเป็นวัดรางไปดวย เป็นระยะเวลาประมาณ 300-400 ปี เมื่อชุมชน

พรานกระตายเกิดขึ้นมาใหมอีกครัง้ ราวตนกรุงรัตนโกสินทรประมาณ พ.ศ.2380 ชาวบานจึงไดชวยกันบูรณะวัด

ไตรภูมิใหเจริญรุงเรืองขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

        ประวัติความเป็นมาของวัดไมปรากฏหลักฐานใดๆ ที่พอจะใหสืบคนได จึงไมอาจทราบไดวาใครเป็นผูสราง,

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 อยู
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บนฐานชุกชี ซึ่งกอดวยศิลาแลง ลักษณะเชนเดียวกับแทนพระพุทธรูปที่พบเห็นไดทัว่ไปใน เมืองเกายุคสุโขทัย

ทัง้ที่เมืองสุโขทัย และที่เมืองกําแพงเพชรเอง ลักษณะของพระพุทธรูปและฐานชุกชี ลวนเป็นของเกา เพราะ

ฉะนัน้จึงสันนิษฐานไดวา วัดไตรภูมิน้ีเป็นวัดเกาสมัยสุโขทัย เป็นวัดรางมาในสมัยหน่ึง อาจจะตัง้แต ปลายสมัย

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 หรือถูกกวาดตอนไปเป็นเชลยที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสรางเมืองใหมๆ   

        วัดไตรภูมิเป็นวัดเกาแก แตคงรางมานาน เมื่อมีชุมชนมาตัง้หลักแหลงมากขึ้น จึงไดชวยกันบูรณะวัด ให

เจริญขึ้นมา โดยมีเจาอาวาส ปกครองวัดไตรภูมิมาแลว 10 รูปทัง้รูปปัจจุบัน สวนวัดโพธาราม และ วัดทุงสะปรก

นัน้ ก็คงบูรณะบาง แตคงเกินกําลังมากไป จึงปลอยใหรางอยูอยางนัน้ โดยชุมชนใชพื้นที่ดินทางทิศตะวันตก

สําหรับสรางบานเมืองมากกวาทางทิศตะวันออก จึงทําใหทางทิศตะวันออกเป็นวัดรางและที่ทําเกษตรกรรมอยาง

เดียว เพราะเป็นที่ลุม           

        สวนชื่อวัดนัน้ คงตัง้ขึ้นในภายหลังจากสรางวัดเสร็จ หากวาเรื่องสรางวัดขางตนเป็นความจริง เพราะคําวา

"ไตรภูมิ" นัน้ ในยุคสุโขทัยตอนตนยังไมปรากฏเรียกกัน มารูจักกันแพรหลายก็ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท

กษตัริยองคที่ 5 แหงกรุงสุโขทัย เพราะพระองคไดพระราชนิพนธหนังสือทางพระพุทธศาสนาไวเรื่องหน่ึงชื่อเรื่อง

"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)

         สวนวัดรางอีกวัดหน่ึง ซึ่งอยูทางตอนเหนือของวัดไตรภูมินัน้ ชาวบานก็คง จะบูรณะใหเป็นวัดมีพระสงฆ
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เหมือนกัน มีหลักฐานที่เห็นชัดคือ ไดสรางศาลาเสาไมมะคาขนาด ใหญไวทําบุญกุศลกันหน่ึงหลัง สรางกุฏิใหพระ

อยูอาศัยตัง้ชื่อวัดวา "วัดโพธาราม" ที่ตัง้ชื่อน้ีคง เป็นเพราะวาบริเวณวัดรางแหงน้ี มีตนโพธิ ์ใหญขึ้นงอกงามหลาย

ตน ทัง้ตรง กลางวัดและดานเหนือวัด (ปัจจุบันตายเกือบหมดแลว) เพราะเป็นวัดมีพระสงฆ ทางกรมศาสนา (ยุค

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

คําสําคัญ : วัดไตรภูมิ

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong/2010/05/23/entry-10

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2019-09-06

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1255&code_db=610009&code_type=07
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