ไดรับการตงผิว ลงรักเตรียมรอการปดทอง
ลงรัก-ปดทอง เสร็จสมบูรณแลว
ปจจุบันหลวงพอใหญวัดตาลไดรับการอนุรักษ(ซอม) ลงรัก-ปดทอง โดยชางจากกรมศิลปากร งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท( 8 แสน) เสร็จสมบูรณแลว

ผิวดั้งเดิม ลอกรักและทองเดิมออกกอนแตงผิวใหม

หลวงพอใหญวัดตาล
วัดตาล ต.หลมเกา อ.หลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ประวัติวัดตาล
วัดตาลตั้งอยูเลขที่ 73 หมูที่ 3 ต.หลมเกา อ.หลมเกา จ. เพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่
4 ไร 3 งาน 16 ตารางวา ตาม น.ส.4 จ .เลขที่ 14005 อาณาเขต.ทิศเหนือยาว 45 วา ติดตอทางสาธารณะ ทิศใตยาว 45
วา ติดตอกับหมูบาน ทิศตะวันออก ยาว 40 วา ติดตอกับซอยสาธารณะ ทิศตะวันตก ยาว 40 วา ติดตอกับทาง
สาธารณะ มีที่ดินที่ธรณีสงฆ จํานวน 1 แปลง เนื้อที่ 13 ไร 3 งาน 3 ตารางวา อยูริมหมูบาน ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนทุงนามีเนื้อที่ 11 ไร ตาม นส. 4 จ. เลขที่ 32077
วัดนี้ไดรับวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2403
ปจจุบันวัดตาลมีพระภิกษุอยูจําพรรษา 1 รูป สามเณร 2 รูป
อดีตเจาอาวาสภายหลังที่พอจะสืบทราบนามไดไดแก ครูบาสิงห, ครูบาหม, ครูบาคํา, ครูบาจันนา,พระมหาเกษม,
ครูบาศร, พระอธิการทองรักษสุทันฺโต,หลวงตาจันทรแจม
เจาอาวาสองคปจจุบัน คือพระครูสถิตพัชรธรรม พ.ศ.2538 –ปจจุบัน
วัดตาล เดิมมีชื่อวา “วัดตาลสราญรมณ” แตคนทั่วไปมักเรียกกันสั้นๆ
วัดตาล มี “หลวงพอใหญวัดตาล” เปน พระพุทธรูปเกาแกคูบานคูเมืองหลมเกา สรางดวยปูนปน ปางมารวิชัย
ศิลปลานชาง ขนาดหนาตักกวาง 2.95 เมตร สูง 4.19 เมตร ประดิษฐานอยูภายในวิหาร ประชาชนทัว่ ไปตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันศรัทธาสักการะบูชาเปนที่พึ่งดานจิตใจ ตางพากันมากราบขอพร ขอใหคุมครองรักษาอํานวยพรใหครอบครัว
ลูกหลานของตนไดอยูดีมีสุข,ขอบนใหขายที่ดินไดงาย เร็ว ราคาดี, ทํางาน, รับราชการ, ทําการคา ใหมีความ
เจริญรุงเรือง, ขอบนใหลูกของตนสามารถเขาสอบเรียนตอ เขาทํางาน รับราชการ เลื่อนตําแหนงหนาที่การงานได
ประสบผลที่ดี,ขอบนใหพนผิด ชนะคดีความในศาล,ขอบนมิใหถูกติดเกณฑทหาร, สาบานตนใหพนผิดเกี่ยวกับการ
ลักขโมยสิ่งของ, กลาวรายปายสีซึ่งกันและกัน แลวมาแสดงความบริสุทธิ์,สาบานตนเลิก ลด ละยาเสพติดอื่นๆ
มีตํานานเลาขานของชาวบานปากตอปากจากรุนปูยาตายายถายทอด สูลูกสูหลานสืบตอๆกันมาถึงปจจุบัน ไดเลา
เกี่ยวกับการสรางพระพุทธรูปองคนี้วา “มีพระเถระผูใหญเดินทางนั่งเรือมาจากทางใต ลงเรือที่ทาน้ําหนาวัด แลวมา
นําพาประชาชนในละแวกนี้ พัฒนาวัดและไดสรางพระพุทธรูปองคใหญนี้ขึ้นมา วันที่นําพาชางและประชาชน ปนแตง
พระเศียรพระพักตรของพระพุทธรูปนั้น ยังไมทันไดแตงพระเศียร พระพักตร พระนาสิก พระเนตร ก็ไดเวลาพัก
เที่ยง พากันมาหุงหาอาหารกันที่ปาไผดานตะวันออก (บริเวณตนหางนกยุงปจจุบัน) ขณะนั้น ไดพากันเห็นคนแกนุง
ขาวหมขาวเดินไป - เดินมาระหวางบอน้ํา (บริเวณใตตนจันทร เปนบอน้ําที่สรางขึ้นมา พรอมกับการสรางหลวงพอ
ใหญ แตปรากฏไมมีตาน้ําใหลออกมาเลย ปจจุบันทางเทศบาลไดบูรณะปฏิสังขรณใหม)กับพระพุทธรูปคือหลวงพอ
ใหญวัดตาลที่กําลังไดรับการบูรณะในครั้งนั้น
หลังจากที่รับประทานอาหารกันเรียบรอยแลว ก็พากันมาจะปนแตงพระพุทธรูปกันตอ แตปรากฏวา พระพักตร
พระเศียรของพระพุทธรูปองคใหญนี้ ไดรับการปนแตงพระพักตรแลวเสร็จบริบูรณงดงามแลวและบอน้ํานั้นก็ปรากฏ
วา
มีน้ําผุดขึ้นมาพรอมกับการปนแตพระพักตรของหลวงพอใหญสําเร็จ)ก็เลยพากันเขาใจวาเทวดามาชวยสราง

(นางคําผัด ภักดีสาร ลูกหลานชาวบานวัดตาล)
ยอนหลังไปนับตั้งแตพ.ศ.2516 กอนที่วิหารอันเปนที่ประดิษฐาน
หลวงพอใหญวัดตาลหลังเดิม จะถูกรื้อแลวสรางหลังใหมขึ้นมาแทนดังที่เห็นปจจุบันนี้นั้น ภายในวิหารหลังเดิม มีศิลา
จารึกอักขระภาษาไทยโบราณปรากฏอยู แตผูเขียนไมอาจสามารถจะอานจับใจความได เนื่องจากอยูในสภาพหักบิ่น
อยูครึ่งหนึ่งแตรุนปูยาสมัยนั้นไดยืนยันขอความที่ปรากฏอยูในแผนศิลาจารึกทั้งหมดวา“พระพุทธรูปหนาตาขี้รี้วขี้เหล
องคนี้ มิใชองคจริง เปนเพียงองคครอบเทานั้น องคจริงตั้งอยูภายในทําดวยทองสําริด”
เรื่องนี้เท็จจริงอยางไรก็ไม
อาจพิสูจนไดเนื่องจากเกรงบารมีองคพระและมีคําขานกันมา สมัยผูเขียนยังเด็กเล็กๆ ชาวบานวัดตาลและใกลเคียงทั้ง
ผูใหญและลูกหลานกลาวขานกันมาวา “หินกลี้งเปนที่ตั้งของทหาร วัดตาลเปนวัดสาบาน” (วัดบานหินกลิ้งหรือวัดศรี
มงคลบานหินกลี้งปจจุบัน หางขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณครึ่งกิโลเมตร (พระครูสถิตพัชรธรรม)
นายดิเรก ถึงฝง อดีตผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ คนที่ 36 1 กันยายน 2546 ) สืบคนประวัติเมืองเพชรบูรณ
และพอขุนผาเมือง เขียนเปนหนังสือชื่อ “พอขุนผาเมือง วีรกษัตริยนอกประวัติศาสตรเมืองราด-เพชรบูรณ”ไว
ใจความตอนหนึ่งวา “ตามประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองหลมสัก เมืองหลมเกา เลาขานตกทอดกันวา พอขุนผาเมืองนั้น มี
พระชายาที่เปนคนไทยอยูที่เมืองหลมเกาองคหนึ่งชื่อ “พระนางเนาวรงคเทวี” เปนลูกพอเมืองหลมเกา (เมืองลม) เมือง
เล็กๆ เมืองหนึ่งที่อยูในการดูแลของเมืองราด พระนางเนาวรงคเทวีนั้นอยูที่วังตาล ปจจุบันคือบริเวณวัดตาล เขตอําเภอ
หลมเกา
นักประวัติศาสตรบางคนระบุวา พระชายาคนไทยของพอขุนผาเมืองชื่อ “พระนางปทมาเทวี” เปน
ราชวงคสุโขทัย ซึ่งผิดขอเท็จจริง กลาวคือพอขุนผาเมืองออกจากกรุงสุโขทัยมาเปนเวลานาน รบทัพจับศึกมา
ตลอดจนยึดนครเดิดได และไปสรางเมืองใหมขึ้นคือ เมืองราด ชวงนั้นพอขุนผาเมืองไมไดกลับกรุงสุโขทัย เพราะ
อยูระหวางสรางเมืองราดใหเขมแข็ง ดังนั้น การที่จะไปมีพระชายาที่สุโขทัยและนํามาไวที่วังตาล เมืองหลมเกา (เมือง
ลม) นั้นจึงไมสอดคลองกับขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ที่วัดตาล อําเภอหลมเกาปจจุบันมีศาลาของพระนางเนาวรงคเทวีอยูในวัด ชาวบานเรียกวา ศาลาแมเข็มทองกับ
พอขุนผาเมือง เข็มทองเปนชื่อเดิมของพระนางเนาวรงคเทวี และมีศาลเกาๆของแมเข็มทองอยู 1 แหง
“ตํานาน
เมืองหลมเกาที่เกี่ยวของกับแมเข็มทอง เลากันวา พระนางเนาวรงคเทวีเปนผูกลาหาญ เฉลียวฉลาด และรวมออกรบกับ
พอขุนผาเมือง เมื่อครั้งเขาตีกรุงสุโขทัยคืนจากขอมสบาดโขลญลําพงดวยพระนางจึงเปนที่รักของพอขุนผาเมืองยิ่งนัก
ทานไดเขียนหนังพอขุนผาเมือง เพื่อเปนหลักฐานเชื่อมโยงประวัติศาสตรของพอขุนผาเมืองใหเปนเรื่องราวไป
ในทางเดียวกัน และไดสรางอนุสรณสถานเมืองราด ก็คือ บานของผูสรางชาติไทย จัดทําสวนดอกไมใหญสุดใน
เพชรบูรณ ที่บานหวาย อ.หลมสัก งบประมาณ 900,000 โดยคุณนิลวรรณ เพชรบูชรณิน เปนผูออกคาดําเนินงาน
โดยเกี่ยวของกับวัดตาลหรือวังตาล เปนเมืองของชายาองคหนึ่งของพอขุนผาเมือง คือเจาแมเข็มทอง
ทานผูวาฯ ไดสรางศาลเจาแมเข็มทองและหลอพระรูปองคเจาแมเข็มทองไดรับการสนับสนุนโดยกลุมคนรักหลม
เกา เปนผูบริจาค โดยมีการอัญเชิญพระรูปองคเจาแมเข็มทองมาประทับที่ศาลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2548 และศิษย
หลวงพอทบโดยการนําของของทานผูวาดิเรก ถึงฝง จะบริจาคเงินทุนใหวัดตาล 100,000 บ.(หนึ่งแสนบาทถวน) โดย
เชิญ อบต. เทศบาล ชุมชนรวมกันทํางาน ชวยกันบูรณะวัดตาลใหเปนวัดที่สวยงามมีศักดิ์ศรี อวดนักทองเที่ยวที่
เดินทางมากราบไหวหลวงพอใหญวัดตาล สักการะเจาแมเข็มทองใหไดรับความสุข ความสมหวัง ประทับใจกลับไป
และตามที่ทางวัดและคณะกรรมการวัดตาล ไดตรวจพบวา หลวงพอใหญวัดตาลที่มีอายุยาวนานมา วัสดุที่ใชใน
การกอสรางองคพระนั้นไดเกิดเสื่อมสภาพลง มีรอยแตกราว และผุกรอนเกือบทั่วทั้งองค จึงไดมอบความไววางใจให
กรมศิลปากรมาใหการอนุรักษ (ซอม) และลงรัก-ปดทอง อยูในขณะนี้นั้น (2551) โดยเริ่มทําการเปดพื้นผิวฐานพระ
เพื่อระบายความชื้นนั้น ไดพบฐานชุกชี(ฐานพระหรือแทนพระ)ดั้งเดิม เปนฐานบัวคว่ําบัวหงายไมมีลวดลาย ที่องคองค
หลวงพอใหญที่ขางขาก็มีรอยปูนถลอกลึกเขาไปในเนื้อองคพระขางในประมาณ 1 ซ.ม. พบวามีองดําและเศษแผนทอง
ติดอยู ซึ่งพอจะวิเคราะหไดวา องคดําขางในของคหลวงพอใหญวัดตาล คงจะเปนองคที่แผนศิลาจารึกบันทึกไววา
“หนาตาขี้รี้วขี้เหล” คูกับฐานชุกชีดั้งเดิมที่นาจะสรางขึ้นในยุคสุโขทัย ประมาณ 600 กวาป ตอมาไมทราบวานานเทาใด
ที่มีตํานานปากตอปากของชาวบานที่บอกวา “พระอินทรมาสราง” อันนี้นาจะเปนการอนุรักษครั้งแรก เพราะที่ฐาน

ชุกชีดั้งเดิมระดับฐานทางดานทิศใตทรุดเอียงต่ําลงและที่กลางฐานก็ปรากฏมีรอยแตกแยกของฐานปรากฏอยู คงจะ
เนื่องจากพื้นดินทรุดตัว พอมีการอนุรักษองคพระก็คงจะสรางฐานชุกชีอันใหมขึ้นมาค้ํายันฐานอันเดิมและไดสรางพระ
พุทธสาวกยืนซาย-ขวา จํานวน 2 องค ฐานที่โบราณไดสรางขึ้นมาในยุคนั้นเปนฐานที่สรางขึ้นมาในสมัยอยุธยา
ตอนตน ประมาณ 400 กวาป และในยุคไมเกิน 100 ปที่ผานมา จากคําบอกเลาของชาวบานนายชางชื่อ “หลุม” เปนคน
บานวังเวิน ต.หลมเกา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เปนคนปนพระนอนในอิริยาบถพักผอนสบาย ขึ้น
ดวยเหตุดังกลาว และจากรูปถายขาวดําหลวงพอใหญวัดตาล ถายเมื่อป 2514 จึงไดสรางฐานจําลอง ฐานชุกชีสมัย
อยุธยาตอนตนและจัดแสดงใหฐานชุกชียุคตางๆ ขึ้นมา เพื่อการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปกรรมขึ้นมา
นอกจากนี้ทางวัดและคณะกรรมการยังไดบูรณะปฏิสังขรณมณฑปพระพุทธบาทจําลอง และสรางยักษทวารบาลขึ้นมา
ทดแทนยักษที่เคยมีอยูในภายในวิหารหลังเดิมที่ถูกรื้อไปเมื่อ พ.ศ.2516
พระครูสถิตพัชรธรรม
เจาอาวาสวัดตาล 087-2029039
เรียบเรียง 24 กันยายน 2551

