
วดัพระบรมธาต ุ

ตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก ซึ่งเขียนเป็นภาษาเหนือ กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
เสด็จโปรดสัตว์ล่องมาตามลำน้ำปิง พระองค์ได้เสด็จมายัง ดอยมะหิยังกะ ในเขตตัวเมืองตาก ตรัส
กับพระอานนท์ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สำราญ ร่มรื่น หากเราตถาคตปรินิพพานแล้วให้นำอัฐิและ
เกศากลับมายังดอยมะหิยังกะ ภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอรหันต์
ทั ้ง ๔ ได้นำพระบรมสาริกธาตุของพระองค์  พร้อมด้วยเกศาอีก ๔ องค์ มาประดิษฐานยัง         
ดอยมะหิยังกะ แล้วก่อเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้ว นำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเจดีย์      
เพ่ือเป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 
 ต่อมา พระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ  (ทองอยู่ ) ได ้ไป

นมัสการพระธาตุชเวดากอง ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า 
ท่านจึงได้จำมาก่อสร้างองค์พระเจดีย์ เหมือนเจดีย์    
ชเวดากองล ้อมคล ุมองค ์ เก ่าไว้  ป ิดทองสวยงาม          
พ ร ะ ค ร ู พ ิ ท ั ก ษ ์ บ ร ม ธ า ตุ  ( พ า น )  เ จ ้ า อ า ว า ส                      
ว ัดพระบรมธาต ุบ ้ านตาก  กล ่าวถ ึ งประว ัต ิ ของ          
หลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ว่า ตั้งแต่สมัยที่
ท่านเป็นพระลูกวัด พระครูบาตา อดีตเจ้าอาวาส        

องค์ก่อน ได้ปรึกษากับศรัทธาญาติโยมว่า มีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสัก ๑ องค์ และศรัทธา
ญาติโยมได้พร้อมใจร่วมกันนุ่งขาว ห่มขาว เริ่มก่อพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย หน้าตัก ๓๒ นิ้ว 
และลงรักปิดทองคำเปลว ก่อนประกอบพิธีพุทธาภิเษก ๑ วัน กับ ๑ คืน เสร็จพอดี โดยคณะศรัทธาได้ตั้ง
ชื่อว่า “พระเจ้าทันใจ” เพราะทำเสร็จเร็วทันใจ ต่อมามญีาติโยมได้มาตั้งจิตอธิษฐาน ขออะไรก็ได้สมความ
ปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ นับเวลาจนปัจจุบันประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว 

 

“วัดพระบรมธาต”ุ อยู่ที่ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ปิง เดิมวัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า 
ก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ ต.ระแหง ตัวเมืองตาก
ในปัจจุบัน ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร        
อันมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ล่องเรือ
เสด็จไปเมืองลำพูน หยุดพักบริเวณแห่งนี้  พบว่าเป็น    
เม ืองร ้าง จ ึงได ้ส ั ่งให ้ม ีการฟื ้นฟูบูรณะเม ืองแห่งนี้            
จนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก        ส        

 

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะศึก          
เจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุประมาณ ๕๐๐ เมตร 



 
 
 
 
 

 

 

 

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ นายทิพย์ หิงคานนท์ อดีตข้าราชการครู หลังเกษียณอายุราชการ 
ได้ล ้มป่วยลงอาการหนักมาโดยตลอด จึงได ้มาสักการะพระบรมธาตุ และอธิษฐานต่อ           
องค์หลวงพ่อทันใจ ขอให้หายป่วย มีสุขภาพดีแข็งแรง จะกลับมาทอดกฐินที่วัดแห่งนี้ ๑๕ ปี 
ปรากฏว ่า เป ็นจร ิงด ั ่ งคำอธ ิษฐาน อาการเจ ็บป ่วยของนายทิพย ์ท ุ เลาลงตามลำดับ                  
และในปี พ.ศ.๒๕๒๐ จึงมาทอดกฐินพร้อมคณะญาติชาวจังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องจนครบ ๑๕ ปี 
และต่อมาอีกเร ื ่อยๆ จนกระทั ่งนายทิพย์ได ้ถ ึงแก่กรรมในวัย ๘๙ ปี แต่ความศรัทธา                
ในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจยังคงแพร่ขยายไปทั่วสารทิศ เช่น นักฟุตบอลทีมชาติไทย 
เคยยกทีมมาไหว้แก้บนเมื ่อหลายปีก่อน , บรรดานักการเมืองระดับชาติ , นักธุรกิจใหญ่           
ต่างเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทันใจ เดินทางมาแก้บนตามที่ได้อธิษฐานไว้ หลวงพ่อทันใจ ไม่เพียงแต่
ดลบันดาลในเรื่องหน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้าขาย สำเร็จไปด้วยดีเท่านั้น ยังรวมไปในเรื่อง      
ของความรัก คู่ครอง และขอบุตร-ธิดา โดยเครื่องบูชาหลวงพ่อทันใจ จะเป็นกล้วย ส้มผลไม้   
ตามฤดูกาล ส่วนของไหว้ประเภทเนื ้อสัตว์ทุกชนิด ห้ามนำเข้ามาถวาย และห้ามนำเข้า        
เขตพัทธสีมาอย่างเด็ดขาด ยกเว้นไข่ต้มสุกอย่างเด ียว ส่วนการเสี ่ยงทายความสำเร็จ                
มีช้างเส่ียงทาย ใชน้ิ้วก้อยยกสำหรับผู้ชาย และนิ้วนางสำหรับผู้หญิงทำนายดวงชะตา หากสำเร็จ
ครั้งแรกขอให้ยกขึ้นทันที และอธิษฐานยกใหม่อีกครั้ง ขอให้ยกไม่ขึ้น หากคำทำนายดีสำเร็จ     
ดังหมาย ซึ่งก็สมปรารถนาดังใจทุกประการ 

“วัดพระบรมธาตุบ้านตาก” ห่างจากอ.บ้านตากประมาณ 36 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 1107 
ประมาณ 35 กม. เลี ้ยวซ้ายเข้าสู ่ทางหลวงหมายเลข 1175 อีกประมาณ 1 กม. จะแลเห็น           
วัดพระบรมธาตุอยู่ทางซ้ายมือ หรือถ้าใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ตรงกม.ที่ 442 เข้า อ.บ้านตาก
ประมาณ 300 ม. เลี้ยวขวาเข้าตลาดบ้านตากไปจนสุดถนนแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านสะพานข้ามแม่ปิง
แล้วเลี้ยวขวาผ่านวัดท่านา เลี้ยวซ้ายผ่านวัดทุ่งยั้งไปจนสุดถนนเลี้ยวขวาไปจนสุดทางลาดยางเข้า
ถนนลูกรังจนถึงสามแยก แล้วแยกซ้ายอีก 200 ม. ถึงวัดพระบรมธาตุ ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ 


