
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 13:39:25 หน า 1

เรื่อง พญาลิไทกับวัดพระบรมธาตุนครชุม

รายละเอียด

           วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เป็นวดัที่ตัง้อยูภายในเมอืงนครชมุ สนันิษฐานวาสรางมาแลวตัง้แตสมยั

สุโขทัย ดังความที่ปรากฏใน จารึกหลักที่ ๓ ศิลาจารึกนครชุม) กลาวถึงพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) เสด็จฯ

ไปทรงสรางพระธาตุและทรงปลูกตนศรีมหาโพธิ ์ที่เมืองนครชุม ใน พ.ศ.1900 พระธาตุที่กลาวไวในจารึกเชื่อกัน

วาอยูที่วัดพระบรมธาตุแหงน้ี เจดียที่วัดพระบรมธาตุเดิมมี 3 องค องคกลางเป็นรูปพระเจดียไทย (นาจะหมาย

ถึงพระเจดียทรงดอกบัวหรือทรงพุมขาวบิณฑ) ฝีมือชางสมัยสุโขทัย แตที่พบในปัจจุบันเป็นแบบพระเจดียพมา

เพราะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชานุญาติใหพอคาชาวพมาชื่อ “พญาตะ

กา” ซอมแซมปฏิสังขรณพระเจดีย ซึ่งชาวพมาผูศรัทธานัน้ไดสรางตามแบบเจดียพมา และมีขนาดใหญกวาองค

เดิม

           …พระยาลือไทราช ผูเป็นลูกพระยาเลอไท เป็นหลานแกพระยารามราช เมื่อไดเสวยราชยในเมือง

ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ไดราชาภิเษกเป็นทาวพระยาขึ้นชื่อศรีสุริยพงศ มหาธรรมราชาธิราช หากเอาพระศรีรัตน

มหาธาตุอันน้ีมาสถาปนาในเมืองนครชุมปีน้ีนัน้ พระมหาธาตุอันน้ีใชธาตุอันสามานต คือพระธาตุแทจริงแล เอาลุก
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แตลังกาทวีปพูนมาดายเอาทัง้พืช พระศรีมหาโพธิ ์อันพระพุทธเจาเราเสด็จอยูใตตนและผจญขุนมาราธิราชได

ปราบแกสัพพัญุตญาณเป็นพระพุทธเจามาปลูกเบื้องหลังพระมหาธาตุน้ี ผิผูใดได ไหวนบกระทา บูชาพระศรี

รัตนมหาธาตุและพระศรีมหาโพธิ ์น้ีวาไซรมีผลอานิสงสพรํ่าเสมอดังไดนบตน พระเป็นเจาบางแล…ขอความจาก

จารึกนครชุมที่คัดมาไดบอกประวัติความเป็นมาของวัดพระบรมธาตุไดชัดเจนที่สุด เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุและพระศรีมหาโพธิ ์ มีอายุเกาแกกวา 642 ปี คือตัง้แต ปี พ.ศ.1900 สมัยพระมหาธรรมราชิลิไทแหงสุ

โขทัย วัดพระบรมธาตุเป็นวัดที่สรางขึ้นมาพรอมกับเมืองนครชุม เป็นวัดประจําเมืองเหมือนกับวัดพระแกว

ประจําเมืองกําแพงเพชร วัดพระบรมธาตุขึ้นทะเบียนเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 1858 ในสมัยตนกรุงสุโขทัยเมื่อตีความ

จากจารึกนครชุม วัดพระบรมธาตุควรจะสรางเมื่อ พ.ศ. 1762 ในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย เจดียมหาธาตุเมือง

นครชุมเดิมมีสามองค ตัง้อยูบนฐานเดียวกัน สันนิษฐานวาพอขุนศรีอินทราทิตย พอขุนรามคําแหง และพญาลิไท

สรางเป็นพุทธเจดียประจําพระองควัด พระบรมธาตุเจริญรุงเรืองมากวา 200 ปี จนกระทัง่เมืองนครชุมถึงภาวะ

ลมสลายตามกฎแหงอนิจจัง เพราะแมน้ําปิงกัดเซาะแนวกําแพงเมืองนครชุมพังพินาศ ทําใหความเจริญทาง

พุทธจักรและอาณาจักรไดสูญสิน้ไป จากเมืองนครชุม เมืองฝ่ังตรงขามทางทิศตะวันออกคือเมืองกําแพงเพชรได

เจริญรุงเรืองขึ้นมาแทนที่      

              วดัพระบรมธาตุรางมากวา 300 ปี จนกระทัง่ถงึตนสมยักรงุรตันโกสินทร วดัพระบรมธาตุมีหลกัฐานที่

ชัดเจนอีกครัง้ ใน พ.ศ. 2342 สมเด็จพุฒาจารย (โต) แหงวัดระฆังโฆษติาราม ไดเสด็จมาเยี่ยมญาติที่เมือง

กําแพงเพชร พักที่วัดเสด็จ ไดอานจารึกนครชุมที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดเสด็จ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร ไดทราบวามีเจดียโบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยูที่ริมแมน้ําปิงฝ่ังตะวันตกตรงขามเมือง

เกาสามองค ไดใหเจาเมืองกําแพงเพชร พระยารามรณรงคสงคราม (น อย) ไดป าวรองใหประชาชนแผว ถาง พ

บเจดียตามจารึกจริงและปฏิสังขรณขึ้น

              จากพระราชนิพนธในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั เสดจ็ประพาสตนกาํแพงเพชร เมื่อ พ.ศ.

2449 ทรงบันทึกถึงวัดพระบรมธาตุไววา……ครัง้แรกที่ไดพบเจดียบรรจุพระบรมธาตุและพระพิมพเหลาน้ีเดิม ณ

ปีระกา เอกศกจุลศกัราช 1211 (พ.ศ. 2342) สมเด็จพุฒาจารยโต วัดระฆัง กรุงเทพขึ้นมาเยี่ยมญาติ ณ เมือง

กําแพงเพชร ไดอานแผนจารึกอักษรไทย ที่ประดิษฐานอยู ณ อุโบสถวัดเสด็จไดความวามี พระเจดียโบราณบรรจุ

พระบรมธาตุอยูริมแมน้ําปิงฝ่ังตะวันตก ตรงขามเมืองเกา 3 องค ขณะนัน้พระยากําแพง (น อย) ผูวาราชการ

เมือง ไดจัดการคนควาพบวัดและเจดียสมตามอักษรในแผนศิลา จึงป าวรองบอกบุญราษฎรชวยกันแผวถางและ

ปฏิสังขรณขึ้น เจดียที่พบมี 3 องคใหญ ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุชํารุดบางทัง้ 3 องค…

             จากหลกัฐานบนัทกึการตรวจการณคณะสงฆ ์เมื่อวนัที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ.2456 ของสมเดจ็พระ มหา

สมณะเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส วาเสด็จทอดพระเนตรโบสถ โบสถเล็กเตีย้ ฝาผนังตึกในโบสถไมมีพระ

ประธานเมื่อทรงสักการะแลว ดํารัสสัง่ใหพระครูเมธีคุณานุรักษเชิญพระพุทธรูปที่บานโคน องคที่ทรงเลือกมา
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ประดิษฐาน ณ อุโบสถน้ีจากหลักฐานที่กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธไวในหนังสือวา ดวยระยะทางลอง

ลําน้ําปิง ดังน้ีกลับมาแวะที่วัดมหาธาตุ ถามพระครูถึงเรื่องศิลาจารึกของพระมหาธรรมราชาลิไท คือ ศิลาจารึก

หลักที่ 3 จารึกเมื่อ พ.ศ. 1900 ซึ่งอยูในหอสมุดฯ ทราบวาไดไปจากเมืองกําแพงเพชรแตยังไมทราบวาอยูที่ใด ได

ทราบจากพระครูชัดเจนวา ศิลาจารึกแผนนัน้เดิมอยูที่วัดมหาธาตุแหงน้ีเอง ตัง้อยูที่มุขเด็จวิหารหลวง ภายหลังผู

วาราชการเมืองกําแพงเพชรเอาไปรักษาที่วัดเสด็จแลวจึงสงลงไปกรุงเทพ พระครูไดพาไปดูฐานที่ตัง้ศิลาจารึก

แผนนัน้ยังอยูที่มุขเด็จ เป็นศิลาแลงแทงใหญ พิเคราะหดู ชองพอไดกับขนาดศิลาจารึกแผนนัน้ พระมหาธรรม

ราชาลิไททําไวที่วัดน้ีและเมืองน้ีครัง้สมัยสุโขทัย เรียกวาเมืองนครชุมไมมีที่สงสัย วิหารหลวงหลังน้ีเป็นวิหารเกา

หอง กอดวยแลงมีกําแพงแกวกอดวยศิลาแลงทัง้แทง พระครูบอกวาเดิมกําแพงชํารุด หักพัง กอนศิลาแลงกอง

เกลื่อนกลาดอยู เมื่อซอมพระมหาธาตุ ผูซอมเอาชางลากกอนแลงเหลานัน้ลงไปทิน้ํ้าทําเขื่อนกันน้ําเซาะ ยัง

ปรากฏจนทุกวันน้ี

              องคพระมหาธาตุนัน้ พระครูบอกวาฐานลางเป็นศลิาแลง สวนพระเจดยีกอดวยอฐิแบบอยางเจดยีสุโขทยั

3 องค อยูกลางตรง ศูนยกลางพระวิหารองคหน่ึง ตอมาทางตะวันออกองคหน่ึง ทางตะวันตกวิหารองคหน่ึงบน

ฐานใหญเดียวกัน อยูมามีพมาพอคาไมคนหน่ึงเรียกกันวา “พระยาตะกา” ขออนุญาตปฏิสังขรณพระมหาธาตุ

ครัง้ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพแลว พมาคนนัน้ศรัทธาทําพระเจดียใหมใหใหญกวาเดิม จึงรื้อองคเดิมทิง้เสียทัง้ 3

องค พระครูไดทันเห็นแลวจึงเอาเขาบรรจุไวในพระเจดียใหม ซึ่งพมาผูศรัทธานัน้สรางตามพระเจดียพมา ก็ไม

เห็นเจาเมืองหามปราม พระมหาธาตุเมืองกําแพงเพชร จนกลายเป็นพระเจดียพมาอยูจนบัดน้ี มีงานไหวพระ

มหาธาตุเป็นงานประจําปีทุกปี ในวันขึ้น 14 คํ่า จนถึง แรม 15 คํ่า 

              หมายเหตุ พระยาตะกา บูรณะเจดียวัดพระบรมธาตุยังไมแลวเสร็จ พระยาตะกาเสียชีวิตกอน พะโป 

น องชายไดบูรณะตอมา โดยไดไปนํายอดฉัตรจากเมืองยางกุง ประเทศพมามาประดิษฐที่ยอดเจดียพระธาตุ โดย

ไดบริจาคเงินสรางมากกวาผูวาราชการสมัยนัน้ (เป็นเหตุใหรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสคลองสวนหมาก เพราะ

อยากพบ คหบดีที่บริจาคเงินจํานวนมากสรางพระเจดียวัดพระบรมธาตุ) วัดพระบรมธาตุนครชุม มีหลักฐานจาก

แหลงตาง ๆ ที่ชัดเจนแสดงใหเห็นเป็นวัดที่เกาแกคูบานคูเมืองนครชุมอยางแทจริง ปัจจุบันวัดพระบรมธาตุเป็น

พระอารามหลวงชัน้ตรี ชนิดสามัญ ไดรับการสถาปนาตัง้แตวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2509 ตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2509 ไดรับพระราชทานวุสิงคามสีมา ครัง้หลังเมื่อวันที่ 2

กันยายน พ.ศ. 2497 เป็นวัดพัฒนาตัวอยางเป็นศูนยกลางการศึกษา พระปริยัติธรรมสําหรับพระภิกษุและสาม

เณร

คําสําคัญ : พญาลิไท, วัดพระบรมธาตุนครชุม

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

หิน-ปัจจุบัน (เรียบเรียงจากการสัมมนาและทบทวน เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2557). กําแพงเพชร:
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กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-02-25
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