
ห น้ า  | 1 
 

 

1. ประวัติวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) 

วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๔ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์             
ริมฝั่งแม่น้้ายม ณ บริเวณสบกันของแม่น้้ายมกับแม่น้้าน่าน มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา ได้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๓๙๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ซึ่งเจ้าคณะผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ได้ปกครองดูแล
ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  

   

วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ประมาณปี พ.ศ. ๑906 – ๑๙12 อย่างน้อยที่สุด เป็นเวลา
มากกว่า ๖56 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏ หลักฐานส้าคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ทรงระฆังคว่้า แบบลังกาฐานแปดเหลี่ยม 
ไม่ท้าเสาหาน และยังพบหลักฐานส้าคัญอีกหนึ่งอย่าง คือ ใบเสมาคู่ ลายเทพนม และลายดอกไม้ที่ท้าจากหินชนวน 
เป็นต้น เดิมวัดแห่งนี้เรียกว่า วัดพระบรมธาตุ ดังปรากฏในเอกสารตรวจการคณะสงฆ์ มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๕๗ 
เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เสด็จเยี่ยมวัดแห่งนี้ ดังปรากฏ
ข้อความว่า 

“เช้าเกือบ ๓ โมง เรือเคลื่อนจากท านบหน้าวัดชุมแสง ล่องลงมาตามล าน  าน่าน มีเรือราษฎรราว ๑๐ ล าเศษ 
เลี ยวเข้าไปในล าน  ายมอันแยกจากล าน  าน่าน เข้าไปราวเส้นหนึ่ง ถึงวัดพระบรมธาตุ เรือพระที่นั่งหยุดทอดหน้าวัด
เสด็จขึ นทอดพระเนตร วัดนี มีโบสถ์ก่อใบสีมาใช้หินสลักเป็นลายต่างๆ เช่น ลายเทพนมบ้าง ลายดอกไม้บ้าง มีเจดีย์  
รูปกลมสูงราว ๓ วาเศษอยู่องค์หนึ่ง ฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งหมายเอาว่าเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ ทราบว่าถึงหน้าเทศกาล 
ชาวบ้านประชุมนมัสการเป็นงานปี แล้วทรงประทานของแจกแก่พระสงฆ์ เจ้าอาวาสและราษฎรผู้มาคอยเฝ้าอยู่               
แล้วเสด็จกลับลงเรือพระท่ีนั่ง” 

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ วัดพระบรมธาตุ ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ตามการปกครองของบ้านเมือง โดยใช้ ชื่อว่า  
“วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)” จากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้นวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มี
หลักฐานมั่นคง มีปูชนียวัตถุส้าคัญท่ีสาธุชนและประชาชนโดยทั่วไปได้กราบไหว้ และเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าในสมัยนั้นเสด็จมาแวะนมัสการและเยี่ยมประชาชน 

ประวัติการปฏิสังขรณ์หรือการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร  มีแต่ค้าบอกเล่า
ของชาววัดสืบต่อๆ กันมา ว่าการปฏิสังขรณ์หรือการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ มีความสัมพันธ์กับการสร้าง                     
วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ แห่งกรุงศรีอยุธยา                      
พระราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ. ๒๒๔๖ – ๒๒๕๑) และพระราชพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า พระเจ้าเสือ 
ประสูติ ณ บ้านโพธิ์ประทับช้าง แขวงเมืองพิจิตร เมื่อครั้งพระเพทราชา (พระบิดา) พาพระมารดา (นางกุลธิดา                 
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ราชธิดาของพระเจ้าเชียงใหม่ ) ซึ่งมีพระครรภ์แก่ตามเสด็จสมเด็จพระนารายณ์มานมัสการพระพุทธชินราช                         
ณ เมืองพิษณุโลก เมื่อพระเจ้าเสือเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงระลึกถึงที่ประสูติตามค้าพระมารดาตรัสเล่าจึงโปรดให้             
สมุหนายกเกณฑ์ผู้คนล้าเลียงสิ่งของ เช่น อิฐ ปูนขาว กาวหนัง เชือก ฯลฯ บรรทุกเรือมาก่อสร้างวัด ณ บริเวณ
ดังกล่าว ใช้เวลาประมาณสองปีเศษ จึงแล้วเสร็จสิ้น 

บ้ าน เกย ไชย มีปรากฏชื่ อ อีกครั้ ง ในสมั ย                
พระเจ้าตากสิน เมื่อครั้งเสด็จมาปราบชุมนุมพิษณุโลก
หลักฐานระบุว่า  กองทัพหลวงพระเจ้ ากรุ งธนบุรี                
ตั้ง ณ ต้าบลเกยชัย (ค้าว่า “ชัย” สะกดตามหลักฐาน                   
ในพระราชพงศาวดาร) กองทัพธนบุรีปะทะกองทัพ
พิษณุโลกในครั้งนั้น พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงได้รับบาดเจ็บ
ที่พระชงฆ์  (หน้ าแข้ ง )  เพราะต้องปืนจึ งถอยทัพ               
กลับไปก่อน  

จากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้น ท้าให้เชื่อได้ว่า วัดแห่งนี้มีอยู่มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา 
ตราบจนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเสด็จมามนัสการพระบรมธาตุดังได้กล่าวมาแล้วอนึ่งควรระบุไว้ในที่นี้ด้วยว่า
เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ ๕ เกยไชยมีฐานะเป็นอ้าเภอภายหลังจากอ้าเภอพันลานเปลี่ยนไปเป็นต้าบลแล้ว ซึ่งอ้าเภอเกย
ไชยตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๐ หน้า ๔๙๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ (ร.ศ. ๑๒๒)  โดยขณะนั้นมี
หลวงผดุงแดนสวรรค์ เป็นนายอ้าเภอ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง เมื่อมีการย้ายอ้าเภอไปที่ชุมแสง ฐานะ
ของเกยไชยจึงเปลี่ยนไปเป็นต้าบล ในขณะที่ชุมแสงได้รับการยกฐานะเป็นอ้าเภอมาจนถึงปัจจุบัน  

จากค้าบอกเล่าของพระครูนิทานธรรมประนาท (เที่ยง ปหฏฺโฐ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ ระบุว่า เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๑๓ สมัยพระครูนิรภัยวิเทต (หลวงพ่อทองอยู่) ได้พาชาวบ้านท้าการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุเจดีย์ 
ได้พบว่ายอดพระเจดีย์ประดับด้วยขันลงหิน ๕ ใบคว่้า ประกอบกันเป็นตุ้ม ครั้งนั้น ได้พบพระธาตุสีแดง มีลักษณะ   
เป็นแก้วผลึกใส มีขนาดยาว ๑ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ เซนติเมตร  ๑ องค์ รูปพรรณสัณฐานคล้ายคลึงกับ
พระบรมธาตุขององคุลีมาล เข้าใจว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์คงบรรจุไว้ทั้ง พระบรมธาตุ และพระธาตุของพระสาวก 

อดีตเจ้าอาวาสยังเล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในระหว่าง งานผูกสีมา – ฝังลูกนิมิตอุโบสถ               
หลังใหม่ ได้เกิดปรากฎการณ์ประหลาด มีน้้าเดือดผุดเกิดขึ้น ณ บริเวณท่าน้้าหน้าพระบรมธาตุ เป็นเวลาประมาณ             
๒ – ๓ วัน แล้วหายไป ชาวบ้านพากันมาดูมากมายต่างเชื่อกันว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระบรมธาตุ                 
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปงานสมโภชพระบรมธาตุมีสืบเนื่องมาโดยตลอด 
จัดเป็นประจ้าทุกๆ ปี ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรก เป็นงานปิดทองไหว้พระ ห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุ และเทศกาล                       
กินตาล ในวันขึ้น ๑๔ – ๑๕ ค่้า เดือน ๕  และครั้งที่สอง จัดขึ้นในวันแรม ๑ – ๒ ค่้า เดือน ๑๑ เป็นงานปิดทอง                
องค์พระบรมธาตุ และงานแข่งขันเรือประเพณี เท่าท่ีสืบค้นได้วัดแห่งนี้ มีรายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งเจ้าอาวาส ดังนี้ 

๑.  พระอาจารย์ปั่น  (พ.ศ. ๒๔๐๐ – ๒๔๓๐) 
๒.  พระสมุห์สอน  (พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๔๖๖) 
๓.  พระครูนิรภัยวิเทต (ทองอยู่ ปญฺญาวฑฺฒโน, พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๕๒๔) 
๔.  พระครูนิทานธรรมประนาท (เท่ียง ปหฏฺโฐ, พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๖) 
๕.  พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ้าเภอ ชุมแสง (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน) 
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1. Wat Koeichaineua (Borommadhat) History 

Wat Koeichaineua (Borommadhat) currently 
located at 1/1 Moo 4, Tumbon Koeichai,        
Amphur Chum Saeng, Nakhon Sawan Province.  
The temple is on the river bank of Yom River and 
Nan River with total area of 26 Rai, 2 Ngan and               
92 Tarangwah. The temple was established in the 
year B.E. 2390 and was granted Wisugcamsima 
(Royal Religious Property Status) in the year         
B.E. 2400 and continued to be that in that status 
under the administration by monks until today.  

It is believed that the temple was originally built during Sukhothai period with minimum 
estimation timeframe to be around B.E. 1906 - 1912, making this temple to be approximately                  
656 years old. The estimation on the age of this temple came from the architecture of the                
Phra Borromdhat Chedi which was built in an inverted bell style (Lanka Style) with octagonal 
shape base without any pillar. Other indication includes the finding of twin parapet (twin stone 
pillar boundary markers) in scroll pattern made from slate stone. Originally, this temple was called 
Wat Phra Borommadhat based on document found by Northern Buddhism Ministry administration 
body in B.E. 2457 during a visit from Krom Phraya Wachirayanwaroros, Siam’s Supreme Patriarch at 
that time. It was written as follow; 
“At almost 9 in the morning, the possession departed from the embarkation point in front of Wat 
Chum Saeng. Travelling downstream along with local participants in approximately 10 vessels, 
turning into Yom River from Nan River, at approximately 1 Sen (20 Wah) from the turn, arriving at 
Wat Phra Borommadhat. His holiness, The Patriarch then proceeded into the temple ground and 
described the twin parapet (twin stone pillar boundary markers) in scroll pattern made from slate 
stone, a rounded pagoda around 3 Wah in height with octagonal shape base without any pillar 
which indicate that the pagoda contains a holy relic. His Holiness also aware of the temple 
annual festivals, grant gifts to monks and local followers then retired to the possession” 

In the year B.E. 2460, Wat Phra Borommadhat changed the name to Wat Koeichaineua 
(Borommadhat) based on governmental order until today. As evidenced in the historic 
recording from a visit by His Holiness the Supreme Patriarch, many important religious relics and is 
highly revered by the populations making the temple one of the holiest ground in the region. 
   As for temple renovation and repair records, there is no official documentation found, only by 
the accounts passed on down from successive generations.  The up-keep of Phra Borromtaat 
Chedi is in sync with the repair of Wat Bhodiphratapchang in Phichit province during the reign of 
Somdet Phra Sanphet VIII or Phra Chao Sua (Dua), 29th king of Ayutthaya between the year                   
B.E. 2246 - 2251. Based on Ayutthaya Royal Historic Document, Phra Chao Sua was born at                 
Bahn Bhodiphratapchang in Phichit during His Majesty’s father, Phra Phetraja’s and His Majesty’s 
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mother in following of King Narai The Great of Siam to worship the revered Phra Buddha 
Chinnaraht. When Phra Chao Sua ascended the throne in B.E. 2246, he ordered the building of             
a temple at the location he recollected his mother’s story about his birth place. It took a little 
over 2 years to complete the construction. 

Historically, Ban Koeichai was mentioned again during King Taksin while he was putting 
down rebel’s Army in Phitsanulok. During one of the battle, he was injured in the leg and his army 
was forced to retreat. 

Based on previously mentioned evidences, it is certain that this temple has existed ever 
since Sukhothai and Ayutthaya period all the way to the recount of this temple by the Supreme 
Patriarch during his visit. Moreover, Koeichai had an Amphor status during the reign of King Rama VI 
after Amphur Panlan was downgraded to Tambon. All of this was recorded in the Royal Periodical, 
Issue 20, Page 498 dated 25 October B.E. 2446 (Rattanakosin Era 122) during which, Lord Luang 
Phadungdansawan was the town’s sheriff. The information was indicative that Koeichai                      
was a large and prosperous Amphur until a change was made and Amphur status was move to 
Chum Saeng and Koeichai status was downgraded to Tambon until today.   

Based on a recount of former Lord Abbot of Wat Koeichaineua (Borommadhat), the 
Venerable Phrakru Nithandhammapranath stated that in B.E. 2513, The Venerable Luangpor 
Thongyoo (Phrakru Niraphaivithet) lead followers in renovating the Phra Borommadhat Chedi.  In 
that rebuilding effort, discovered at the peak of the pagoda were 5 upside downed stone-set 
bowls and found within them was a relic in red crystal measured 1 inch long and 2 centimeters 
across, consistent with relics of Lord Buddha’s disciples. 

The former lord abbot also recounted about a time in B.E. 2533, during the monastic 
boundary and the inauguration ceremony for the temple’s new chapel, there was a phenomenon 
occurred at the pier in front of Phra Borommadhat Chedi when water in the river was boiling for                   
2-3 days. This caused amazement for local population who came to see and the event was 
indicative of Phra Borommadhat Chedi miracle for all to witness. Since then, the worship has been 
continuously celebrated every year in two times. The first event consists of the gilding, the robbing 
of Phra Borommadhat Chedi and Palm festival. The festivity is done with the cooperation of 
Tumbon Koeichai Subdistrict Administrative Organization on the 14th-15th Lunar Month, the                  
5th Month of each year. The second event is the gilding of Phra Borommadhat Chedi and the 
traditional boat race with the cooperation of Tumbon Koeichai Administrative Organization on the 
1st-2nd Lunar Month, the 11th Month of each year. As far as historic research to the earliest possible 
timeframe, the Lord Abbots are listed as follow; 

1. The Venerable Phra Ajarn Pan (B.E. 2400-2430) 
2. The Venerable Phra Samuson (B.E. 2430-2466) 
3. The Venerable Phrakru Niraphaivithet (Luangpor Thongyoo, B.E. 2466-2524) 
4. The Venerable Phrakru Nithandhammapranath (Thiang Phahatatoh , B.E. 2524-2546) 
5. The Venerable Phrakru Nithanpunyaphiwaht, Monk Dean, Chum Saeng Amphur (B.E. 2546 – present) 
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1. Wat Koeichaineua（Borommadhat）历史 

 Wat Koeichaineua（Borommadhat）现位于 Nakhon Sawan府的 Amphur Chum 

Saeng的 Tumbon Koeichai 1/1 Moo 4。寺庙位于 Yom河与 Nan河的交汇处，总

面积为 26 Rai，2 Ngan和 92 Tarangwah。该寺庙建于佛历 2390年，并在佛历

2400年被授予 Wisugcamsima（皇家宗教财产状况数据），并沿袭至今。 

 据记载这座寺庙最初是在素可泰时期建造的，据推测该寺庙最早时间为

B.E.1906年至 1912年，拥有大约 656年之久的历史。这座寺庙的历史推算来自

Phra Borromdhat Chedi 的建筑，该建筑采用倒钟式（兰卡式），八角形底座，

没有任何支柱。其他考究还包括在由板岩石制成的滚动图案，其中发现双栏杆

（双石柱边界标记）。最初，这座寺庙被称为 Wat Phra Borommadhat。文献基

于 2457年北方佛教部管理机构在当时暹罗最高宗师 Krom Phraya 

Wachirayanwaroros访问期间发现的。据文献记载 

 “早上 9点左右，宗教徒和大约 10艘船的当地居民一起从 Wat Chum Saeng

登船点出发向下游行驶，从南河转入永河，抵达 Wat Phra Borommadhat。宗教

徒和居民一起进入寺庙。并参观了由石板制成的滚动图案的双栏杆（双石柱边

界标记），一个高约 3 Wah的圆形宝塔，八角形基座，而且没有任何支柱，这

宝塔被称为神圣的宝物。” 

 在 2460年，Wat Phra Borommadhat 根据当地政府命令正式更名为 Wat             

Koeichaineua（Borommadhat）。正如最高宗尊者访问的历史记载那样，许多重要

的宗教遗物受到人们的高度尊敬，促使该寺庙成为该地区最神圣的地方之一。 

 至于寺庙翻新和修缮记录，没有找到官方相应文件，只有通过之后非官方文

史记载。Phra Borromtaat Chedi 的翻新修缮与 2246年至 2251年间大城府第

29任国王 Somdet Phra Sanphet 第 8或 Phra Chao Sua（Dua）统治期间 Phichit

省 Wat Bhodiphratapchang 的修复同步。基于 Ayutthaya 皇家历史文献记载，

Phra Chao Sua出生于 Phichit的 Bahn Bhodiphratapchang 期间，在当时太上

皇和太皇后跟随 Narai暹罗之王崇拜 Phra Buddha Chinnaraht。 当 Phra Chao 

Sua在 2246年登基时，他命令在他的出生地建造了寺庙，为其耗时两年之久。 
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 历史上，在 Taksin国王期间，当他在彭世洛（Phitsanulok）镇压反叛军时

，在其中一场战斗中，他腿部受伤，军队也因此被迫撤退。这时 Ban Koeichai

再次被提及。 

 根据先前提到的考证，可以肯定的是，这座寺庙自从素可泰和大城时期以

来一直存在，一直到最高宗主教访问期间对这座寺庙的重新规划和定义。此外

，在Panlan区被降级为教区之后，Koeichai在拉玛六世统治期间获得了教区地

位。所有这一切都记录在 2446年 10月 25日的皇家期刊第 20期（Rattanakosin 

Era 122）中可以考究。同时在这个时期，Lord Luang Phadungdansawan 是该镇

的治安官。这些信息都可以充分表明 Koeichai是一个庞大而繁荣的地区，后来

中心地区转移到 Chum Saeng，而那时 Koeichai地位被降级到教区。 

 根据 Wat Koeichaineua（Borommadhat）前方丈住持的讲诉，尊者 Phrakru 

Nithandhammapranath 在 2513年，The Venerable Luangpor Thongyoo               

（Phrakru Niraphaivithet）带领佛家子弟修复了 Phra Borommadhat Chedi。 在

修缮期间，在塔顶发现了 5个倒置的石头碗，其中还发现有红色水晶的遗物，

长 1英寸，宽 2厘米，这与佛陀门徒的遗物一致。 

 前方丈住持也讲述了 2533 期间，在修道院的边界和寺庙就职仪式上，发生

了一种奇怪现象，当 Phra Borommadhat Chedi 码头的河水沸腾了 2-3天，这引

起了前来参观的当地居民的好奇，这一事件表明所有人都见证了 Phra 

Borommadhat Chedi的奇迹。从那时起，礼拜每年都会庆祝两次。第一项活动包

括镀金，抢夺 Phra Borommadhat Chedi 和糖棕榈节日。每年 5月 15 日，由 

Koeichai区政府组织庆祝活动。第二个活动是寺庙与 Koeichai区政府组织合

作的，Phra Borommadhat Chedi 的烫金和传统的赛艇比赛，据文献记载如下： 

 1. The Venerable Phra Ajarn Pan (B.E. 2400-2430) 

 2. The Venerable Phra Samuson (B.E. 2430-2466) 

 3. The Venerable Phrakru Niraphaivithet (Luangpor Thongyoo, B.E. 

2466-2524) 

 4. The Venerable Phrakru Nithandhammapranath (Thiang Phahatatoh , 

B.E. 2524-2546) 

 5. The Venerable Phrakru Nithanpunyaphiwaht, Monk Dean, Chum Saeng 

Amphur (B.E. 2546 – present) 
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1. (S) ประวัติวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) 

        วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๔ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์                  
ริมฝั่งแม่น้้ายม ณ บริเวณสบกันของแม่น้้ายมกับแม่น้้าน่าน มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา ได้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๓๙๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ซึ่งเจ้าคณะผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ ได้ปกครองดูแล
ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  

วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ประมาณปี พ.ศ. ๑๙๐6 – ๑๙๑2 อย่างน้อยที่สุด                  
เป็นเวลามากกว่า ๖56 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏหลักฐานส้าคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ทรงระฆังคว่้า แบบลังกา         
ฐานแปดเหลี่ยม ไม่ท้าเสาหาน และยังพบหลักฐานส้าคัญอีกหนึ่งอย่าง คือ ใบเสมาคู่ ลายเทพนม และลายดอกไม้ที่ท้า
จากหินชนวน เป็นต้น เดิมวัดแห่งนี้เรียกว่า วัดพระบรมธาตุ ดังปรากฏในเอกสารตรวจการคณะสงฆ์ มณฑล                 
ฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๕๗ เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า                  
เสด็จเยี่ยมวัดแห่งนี้  

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ วัดพระบรมธาตุ ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ตามการปกครองของบ้านเมือง โดยใช้           
ชื่อว่า “วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)” จากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้นวัดแห่งนี้               
เป็นวัดที่มีหลักฐานมั่นคง มีปูชนียวัตถุ และปูชนียสถานส้าคัญที่สาธุชนและประชาชนโดยทั่วไปได้กราบไหว้ เช่น             
พระบรมธาตุเจดีย์ ส้าหรับประวัติการก่อสร้างหรือการปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ ไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
แน่ชัด มีแต่ค้าบอกเล่าของชาววัดที่เล่าสืบต่อกันมา ว่าการบูรณปฏิสังขรณ์  พระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ มีความสัมพันธ์
กับการสร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ (เดื่อ)                
กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชวงศ์พลูหลวง (พ.ศ. ๒๒๔๖ – ๒๒๕๑)  

 เท่าท่ีสืบค้นได้ วัดแห่งนี้มีรายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งเจ้าอาวาส ดังนี้ 
๑.  พระอาจารย์ปั่น  (พ.ศ. ๒๔๐๐ – ๒๔๓๐) 
๒.  พระสมุห์สอน  (พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๔๖๖) 
๓.  พระครูนิรภัยวิเทต (ทองอยู่ ปญฺญาวฑฺฒโน, พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๕๒๔) 
๔.  พระครูนิทานธรรมประนาท (เท่ียง ปหฏโฐ, พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๖) 
๕.  พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ้าเภอชุมแสง (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน) 

 ส้าหรับวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) เป็นวัดที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากเจ้าอาวาสทุกๆ รูป และด้วย
ปณิธานอันแน่วแน่ของเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันแห่งวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) คือ พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะ
อ้าเภอชุมแสง ท่านมุ่งม่ันที่จะพัฒนาวัดแห่งนี้ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนสืบไป                  
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1. (S) Wat Koeichaineua (Borommadhat) History 

Wat Koeichaineua (Borommadhat) currently located at 1/1 Moo 4, Tumbon Koeichai, 
Amphur Chum Saeng, Nakhon Sawan Province. The temple is on the river bank of Yom River and 
Nan River with total area of 26 Rai, 2 Ngan and 92 Tarangwah. The temple was established in the 
year B.E. 2390 and was granted Wisugcamsima (Royal Religious Property Status) in the year                 
B.E. 2400 and continued to be that in that status under the administration by monks until today.   

It is believed that the temple was originally built during Sukhothai period with minimum 
estimation timeframe to be around B.E. 1906 - 1912, making this temple to be approximately              
656 years old. The estimation on the age of this temple came from the architecture of the                
Phra Borromdhat Chedi which was built in an inverted bell style (Lanka Style) with octagonal 
shape base without any pillar. Other indication includes the finding of twin parapet (twin stone 
pillar boundary markers) in scroll pattern made from slate stone. Originally, this temple was called              
Wat Phra Borommadhat based on document found by Northern Buddhism Ministry administration 
body in B.E. 2457 during a visit from Krom Phraya Wachirayanwaroros, Siam’s Supreme Patriarch   
at that time. 

In the year B.E. 2460, Wat Phra Borommadhat changed the name to Wat Koeichaineua 
(Borommadhat) based on governmental order until today. As evidenced in the historic recording 
from a visit by His Holiness the Supreme Patriarch, many important religious relics and is highly 
revered by the populations making the temple one of the holiest ground in the region. As for 
temple renovation and repair records, there is no official documentation found, only by the 
accounts passed on down from successive generations. The up-keep of Phra Borromdhat Chedi is 
in sync with the repair of Wat Bhodiphratapchang in Phichit province during the reign of Somdet 
Phra Sanphet VIII or Phra Chao Sua (Dua), 29th king of Ayutthaya between the year B.E. 2246 - 2251. 

As far as historic research to the earliest possible timeframe, the Lord Abbots are listed as follow; 
1. The Venerable Phra Ajarn Pan (B.E. 2400 – 2430)  
2. The Venerable Phra Samuson (B.E. 2430 – 2466) 
3. The Venerable Phrakru Niraphaivithet (Luangpor Thongyoo, B.E. 2466 – 2524) 
4. The Venerable Phrakru Nithandhammapranath (Thiang Phahatatoh, B.E. 2524 – 2546) 
5. The Venerable Phrakru Nithanpunyaphiwaht, Monk Dean, Chum Saeng Amphur  
    (B.E. 2546 – present) 

Wat Koeichaineua (Borommadhat) is continued to grow. This mission is inspiration to all the 
abbots, especially the Venerable Phrakru Nithanpunyaphiwaht, Monk Dean, Amphur Chum Saeng, 
who is commitment to sustainable developing to this temple.  
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1.（S）WatKoeichaineua（Borommadhat）历史 

 Wat Koeichaineua（Borommadhat）目前位于 Nakhon Sawan府的 Amphur Chum 

Saeng的 Tumbon Koeichai 1/1 Moo 4。 寺庙位于 Yom河和 Nan河的河岸，总

面积为 26 Rai，2 Ngan和 92 Tarangwah。 该寺庙建于 2390年，并在 2400年

被授予 Wisugcamsima（皇家宗教财产调查），直到今天。 

 据信这座寺庙最初是在素可泰时期建造的，据推测最短时间约为 1906年至

1912年，如今这座寺庙大约有 656年的悠久历史。这座寺庙的年代估计来自 Phra 

Borromdhat Chedi 的建筑，该建筑采用倒钟式（兰卡式），八角形底座，没有

任何支柱。其他迹象包括在由板岩石制成的滚动图案制作的双栏杆（双石柱边

界标记）。最初，这座寺庙被称为 Wat Phra Borommadhat，基于 2457年北方佛

教部管理机构在当时暹罗最高宗师 Krom Phraya Wachirayanwaroros 访问期间

发现的文献。 

 在 2460年，Wat Phra Borommadhat 据政府命令更名为 Wat Koeichaineua

（Borommadhat）。正如最高宗主任尊者访问的历史记录所证明的那样，许多重

要的宗教遗物受到人们的高度尊敬，使该寺庙成为该地区最神圣的地方之一。

至于寺庙翻新和修缮记录，没有找到官方文件。Phra Borromdhat Chedi 的重建

和修缮与 2246年至 2251年间大城府第 29任国王 Somdet Phra Sanphet 8或 Phra 

Chao Sua（Dua）统治期间 Phichit府 Wat Bhodiphratapchang 的修复同步。 

 于最早的历史文献如下; 

 1. The Venerable Phra Ajarn Pan (B.E. 2400 – 2430)  

 2. The Venerable Phra Samuson (B.E. 2430 – 2466) 

 3. The Venerable Phrakru Niraphaivithet (Luangpor Thongyoo, B.E. 2466 

– 2524) 

 4. The Venerable Phrakru Nithandhammapranath (Thiang Phahatatoh, B.E. 

2524 – 2546) 

 5. The Venerable Phrakru Nithanpunyaphiwaht, Monk Dean, Chum Saeng 

Amphur (B.E. 2546 – present) 

 Wat Koeichaineua（Borommadhat）继续发展。这是所有方丈主持所希望的，

特别是尊敬的 Phrakru Nithanpunyaphiwaht，Monk Dean，Amphur Chum Saeng，

他毕生致力于发展这座寺庙。 
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2. ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต าบลเกยไชย 
ณ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ต้าบลเกยไชย อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

 ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ปีพุทธศักราช 
๒๕๕๗ ที่ ผ่ านมา  วั ด เกยไชย เหนือ  (บรมธาตุ )                
พร้อมด้วยชาวบ้านต้าบลเกยไชย ต้าบลท่าไม้ และ
ต้าบลใกล้เคียงของอ้าเภอชุมแสง ได้รับเกียรติจากท่าน               
พลตรีพิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก  
ที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ ได้เดินทางมาเปิดศูนย์วัฒนธรรม
ชุมชนต้าบลเกยไชยตามโครงการแผ่นดินธรรม       
แผ่นดินทอง ของมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ 
ซึ่งเป็นโครงการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ได้มอบหมายให้ต้าบลเกยไชยด้าเนินการ โดยมีการท้างานร่วมกัน ระหว่าง บ้าน - วัด - โรงเรียน (หรือที่
เรียกว่า บวร) ต่อมาต้าบลเกยไชยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ของจังหวัดนครสวรรค์จาก ๑๕ อ้าเภอ โดยมีวัด
เกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการท้างานร่วมกันเพ่ือการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติ ซึ่งได้น้าหลักการสร้างค่านิยม ๑๒ ประการมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน โดยการมุ่งเน้นในข้อที่ ๑.๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม  และข้อที่ ๑.๖ มีศีลธรรม รักษา
ความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืนเผื่อแผ่ และแบ่งปันตามล้าดับ และปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการด้ารงชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ปัจจุบัน พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ้าเภอชุมแสง เจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)                   
ด้ ารงต้ าแหน่ งผู้ อ้ านวยการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต้ าบลเกยไชย โดยมีพระครูศรีภัทรนิ โ รธ  เจ้ าคณะ                            
ต้าบลบางเคียน รองเจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ด้ารงต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต้าบล
เกยไชย และมีพระอาจารย์นรินทร์ นราสโภ เลขานุการเจ้าคณะ อ้าเภอชุมแสง ด้ารงต้าแหน่งเลขานุการ                   
ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต้าบลเกยไชย พร้อมทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนมากกว่า ๕๐ คน                    
เป็นคณะกรรมการของศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต้าบลเกยไชย แห่งนี้  
 คณะท้างานของศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต้าบลเกยไชย ได้เห็นความส้าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                   
ที่ต้องเริ่มจากการพัฒนาทางด้านจิตใจและสติปัญญาของประชาชนไปพร้อมๆ กัน จึงได้จัดท้าโครงการ                    
“พัฒนาศูนย์ วัฒนธรรมชุมชนต้ าบลเกยไชยให้ เป็นแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ ยั่ งยืน เ พ่ือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็ จ                         
พระ เทพรั ตนราชสุ ดาฯ  สยามบรมราชกุมา รี  เนื่ อ ง ใน โอกาสทรง เ จริญพระชนมายุ  ๖๐  พรรษา”                           
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  โดยในวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีเปิดงาน “ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุล้้า 
วัฒนธรรมสืบเนื่อง  ปราชญ์เปรื่องวิถีชีวิต  นิรภัยสถิตย์นิรันดร” และเปิดป้ายผู้ ให้การสนับสนุนหลัก                    
ตามโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต้าบลเกยไชย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม                       
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย                       
ในการด้าเนินงานตามโครงการฯ  
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 ในการนี้ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีแทน โดยมีข้าราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จ้านวน ๓ ท่าน เข้า
ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์ฯ ก็เพ่ือพัฒนาประชาชนของประเทศในด้านการพัฒนาองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ ส้าหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาข้อมูลสืบไป 
   ส้าหรับเอกลักษณ์และจุดเด่นของศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต้าบลเกยไชย ประกอบไปด้วยสถานที่ส้าคัญ               
๘ แห่ง ดังนี้ คือ ๑) พระบรมธาตุเจดีย์ (หลวงพ่อพระบรมธาตุ)         
 ๒) วิหารพระครูนิรภัยวิเทต (หลวงพ่อทองอยู่)   
 ๓) วิหารพระพุทธศรีสรรเพชญ์ (หลวงพ่อรุ่งชัย) ณ อุโบสถหลังเก่า   
 ๔) อาคารอาศรมศิลป์ท้องถิ่นชุมชนต้าบลเกยไชย   
 ๕) พิพิธภัณฑ์ต้นน้้า   
 ๖) พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน (พิพิธภัณฑ์หลังเก่า)   
 ๗) ต้านานจระเข้ “ด่างเกยไชย”  
 ๘) ๑ เดียวในสยามจุดนัดพบยม – น่าน  
 นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมและประเพณีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดให้อนุชนคนรุ่นหลัง                   
ได้พบเห็น และสืบทอดให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน คือ  
 ๑) ประเพณีห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดีย์  
 ๒) เทศกาลกินตาล  
 ๓) การแข่งขันเรือหัวตะเข้และเรือยาวประเพณี  
 ๔) การลอยกระทง ๒ สายน้้า  
 ๕) งานประจ้าปีเดือน ๑๑ ปิดทอง – ไหว้พระ   
 ๖) การเทศน์มหาชาติ (เวสสันดรชาดก) เนื่องในวันสารทไทย  
 ๗) การถวายสลากภัต เนื่องในวันวิสาขบูชาวันส้าคัญสากลโลก  
 ๘) การเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา  
 วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันอัฐมีบูชา  
 ๙) การตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา  
 ๑๐) การสวดมนต์ข้ามปีตามแบบวิถีไทย ตอนรับปีใหม่วิถีพุทธ 
 และด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาอย่างจริงจัง ดังปณิธานที่ว่า “ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุล้้า วัฒนธรรมสืบเนื่อง ปราชญ์เปรื่อง
วิถีชีวิต  นิรภัยสถิตย์นิรันดร” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต้าบลเกยไชยนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต้าบลเกยไชย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม โดยมีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คุณพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร เป็นผู้ลงนามตามประกาศของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ โดยสนับสนุนงบประมาณเ พ่ิมเติม เป็นจ้ านวนเงินทั้ งสิ้ น  ๑๑๐,๐๐๐ บาท                                  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการฯ เพ่ือการพัฒนาตามพันธกิจของ           
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน สืบไป  

https://www.google.co.th/search?biw=1600&bih=761&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4+(%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81)&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi34qygy57KAhULCI4KHdsHAkgQvwUIFygA
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2. Tumbol Koei Chai Community Cultural Centre 
Wat Koeichaineua (Borommadhat) Tumbol Koeichai, Amphur Chum Saeng, Nakhon Sawan Province. 

 The Tumbol Koei Chai Community Cultural 
Centre was established on 23 October 2014.                    
Wat Koeichaineua (Borommadhat) together among the 
Tumbol Ban Koei chai folks, Tumbol Tha Mai and the 
Tumbol nearby Amphur Chum Saeng received the 
honor from Major General Phichet Sukpongpisit, the 
31th county commissioner army of the Chiraprawat 

Camp to open the grand ceremony of Tumbol Koei Chai Community Cultural Centre. The centre 
belongs to the Pandin-Dham Pandin-Thong project of the 31th county commissioner army of the 
Chiraprawat Camp which is the sub project of the National Council for Peace and Order (NCPO) that 
assigned to Tumbol Koei Chai (Koei Chai sub district) to do the operation together among the 
community-temples-schools. Later, Tumbol Koei Chai won the 1st prize at the province level and 
this award had to complete with 15 districts of Nakon Sawan province. By Wat Koei Chai Nea 
(Borommadhat) became the centre among the heart and soul of the people and also the centre 
of teamwork which aimed at creating harmony and reconciliation for the nation. This principle was 
created from Twelve Values Announced to deploy in daily life which by followed the rules No.5 
Maintain good Thai customs and traditions and No.6 Be ethical, honest, well-intentioned, and 
generous and also follow the five precepts of Buddhism. These are the foundation of living 
together happily. 
 Currently the organization hierarchy of Tumbol Koei Chai community cultural centre in 
order, the Venerable Phrakru Nithanpunyaphiwaht (the Monk Dean of Amphur Chum Saeng and 
the Abbot of Wat Koei Chai Nea, Borommadhat) as the director, Phrakru Sripattaraniroth (the Monk 
Dean of Tumbol Barng Kean and the prior of Wat Koei Chai Nea, Borommadhat) as the deputy 
director, and Pra Arjan Narin Narasapho (the secretary of the Monk Dean of Amphur Chum Saeng) 
as the secretary. The organization also has a committee of experts from all sectors, which has 
more than 50 people on the board. 
 The team recognizes the importance of developing human resources that people must 
start by the development of the mind and intellect at the same time. There for, the project was 
established on “The Development of Tumbol Koei Chai Community Cultural Centre as the 
Sustainable Resources for the Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn's 5th Cycle (60th) Birthday Anniversary” within the budget year 2015. 
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On the 16 of September 2015, the grand opening “The holy Buddha’s relic - Culture sequel – 
Wisdom life style - Venerable Phrakru Niraphaivithet static eternity” of which the main sponsor is 
Department of Cultural Promotion that support the budget of amount of 200,000 bath in total to 
operate the project.  
 On the grand open the ceremony, Miss Nantiya Sawangwuttitham, the former of Department  
Cultural Promotion assigned the Provincial culture as the subject to open the grand ceremony 
together with three of the commissioners of the Department of Cultural Promotion. However, the 
objective to establish the centre is developing the citizens in the field of cognitive development 
that has gained from this learning centre and for those who are interested in future studies. 
 The highlights of Tumbol Koei Chai Cultural Center comprise the following 8 landmarks which are:  

1. Phra Borommadhat Chedi (Luang Phor Phra Borommadhat)   
2. The Venerable Phrakru Niraphaivithet Vihara (Luangpor Thongyoo) 
3. Phra Buddha Srisanpetch Vihara (Luangphor Roongchai) The Old Chapel  
4. Arsom Sil Hall, The Local Art Exhibition of Tumbol Koeichai 
5. The Ton Nham Museum 
6. The Rural Museum (Old Museum) 
7. The Crocodile’s Legend (Daang Koei Chai) 
8. The Only One in Siam “The confluence of  Yom and Nan Rivers” 

 There also has culture and tradition that worth preserving and heritage to future generations as well 
as convey and remain forever are:   

1. The Bobbing of Phra Borommadhat Chedi  
2. The Palmyra Festival  
3. The Boat Racing Festival     
4. Loy Krathong Festival 
5. The Annual Gild Month 11th Festival 
6. The Preaching Mahachat (Vessantara allegory) in Sart Thailand. 
7. The Offering Slakapat on the eve of World Vesakha Bucha Day. 
8. The Light Waving Rite (Luang Por Phra Borommadhat Chedi) on Makha Bucha Day, Visakha 

Bucha Day, Asarnha Bucha Day, and Ustame Bucha Day. 
9. The Devo Road Becket on  End of The Buddhist Lent Day (Robes Offering Ceremony) 
10.  The Cross Year Prayer, “The New Year – New Thai Style of Buddhism” 

 With a commitment and a continue developing intensity to follow the vision and mission to become 
sustainable of Tumbol Koei Chai Community Cultural Centre, there for in annual budget 2016 the centre 
has been selected in the category of “the cultural resources of the community project” and announced 
by Khun Pimrawee Watanawarangkulra, the Director General of Cultural Promotion, Ministry of Culture. 
That support the budget of amount of 110,000 bath in total to operate the project.  
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2. Tumbol Koei Chai 社区文化中心 

 Wat Koeichaineua（Borommadhat），Koeichai区，Chum Saeng区，Nakhon 

Sawan 府。Tumbol Koei Chai社区文化中心成立于 2014年 10月 23日。Wat 

Koeichaineua（Borommadhat）与 Tumbol Ban Koei chai居民，Tumbol Tha Mai

和 Amphur Chum Saeng附近的一些 Tumbol一起获得了第 31县的 Phichet 

Sukpongpisit少将的荣誉。Chiraprawat Camp的委员会举行了 Tumbol Koei Chai

社区文化中心的盛大仪式。该中心属于 Chiraprawat营地第 31县委员会的

Pandin-Dham Pandin-Thong项目，该项目是全国和平与秩序委员会（NCPO）的

子项目，分配给 Tumbol Koei Chai（Koei Chai子区）在社区 - 寺庙 - 学校

之间共同开展行动。之后，Tumbol Koei Chai获得了省级一等奖，这个奖项完

胜了 Nakon Sawan府的 15个区。通过 Wat Koei Chai Nea（Borommadhat）成为

人民的心灵和灵魂的中心和团结的中心，旨在为国家创造和谐与和解。这个原

则是根据国家十二个价值观提出的，遵循第 5条规则保持良好的泰国风俗和传

统。第 6条道德，诚实，善意，慷慨，并遵循佛教的五个原则。这些是快乐幸

福生活的基础。 

 目前 Tumbol Koei Chai社区文化中心的组织层次结构，尊敬的 Phrakru 

Nithanpunyaphiwaht（Amphur Chum Saeng的院长和 Wat Koei Chai Nea，

Borommadhat的住持）方丈，Phrakru Sripattaraniroth（Tumbol Barng院长） 

Kean和先前的 Wat Koei Chai Nea，Borommadhat）担任副主任，并与 Pra Arjan 

Narin Narasapho（Monk Dean of Amphur Chum Saeng 的秘书）担任秘书。该组

织还设有一个由各个部门组成的专家委员会，该委员会有 50多人。 

 该团队意识到开发人力资源的重要性，人们必须同时从思想和智慧的发展开

始。 为此，项目成立于 2015年预算年度内“Tumbol Koei Chai 社区文化中心

发展为可持续发展的资源，用于庆祝 Maha Chakri Sirindhorn 公主殿下第五周

期（60周年）诞辰纪念日”。2015年 9月 16日，隆重开幕的“圣佛的古迹 - 文

化传承 - 智慧生活方式 - 尊贵的 Phrakru Niraphaivithet静态永恒”，其主

要赞助商是文化推广部，支持 20万泰铢的预算 总运营项目。 

 在盛大的开幕仪式上，文化推广部前任 Nietya Sawangwuttitham 女士将文

化作为主题，与文化推广部的三名委员一起举行盛大的开幕仪式。然而，建立

该中心的目标是培养学习为中心和对未来研究感兴趣的人获得的认知发展领域

的公民。 
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 Tumbol Koei Chai区文化中心的核心包括以下 8个标志性建筑： 

 1. Phra Borommadhat Chedi（Luang Phor Phra Borommadhat） 

 2.尊贵的 Phrakru Niraphaivithet Vihara（Luangpor Thongyoo） 

 3. Phra Buddha Srisanpetch Vihara（Luangphor Roongchai）旧教堂 

 4. Arsom Sil Hall, The Local Art Exhibition of Tumbol Koeichai 

 5．The Ton Nham Museum 

 6. 乡村博物馆（旧博物馆） 

 7. 鳄鱼的传说（Daang Koei Chai） 

 8. 暹罗独一无二的“Yom 河和 Nan河的交汇处” 

 还有一些文化和传统值得为子孙后代学习和传承： 

 1. The Bobbing of Phra Borommadhat Chedi  

 2. The Palmyra Festival  

 3. The Boat Racing Festival     

 4. Loy Krathong Festival 

 5. The Annual Gild Month 11th Festival 

 6. The Preaching Mahachat (Vessantara allegory) in Sart Thailand. 

 7. The Offering Slakapat on the eve of World Vesakha Bucha Day. 

 8. The Light Waving Rite (Luang Por Phra Borommadhat Chedi) on Makha 

Bucha Day, Visakha Bucha Day, Asarnha Bucha Day, and Ustame Bucha Day. 

 9. The Devo Road Becket on  End of The Buddhist Lent Day (Robes 

Offering Ceremony) 

 10. The Cross Year Prayer, “The New Year – New Thai Style of 

Buddhism” 

随着持续发展的理念，遵循 Tumbol Koei Chai社区文化中心的愿景和使

命，2016年年度预算中心被选为“社区项目的文化资源”项目和 由文化部文化

促进局局长 Khun Pimrawee Watanawarangkulra 宣布， 总共支持 11万泰铢预

算运营项目。 
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3. วิหารพระครูนิรภัยวิเทต (หลวงพ่อทองอยู่)  

พระครูนิรภัยวิเทต (อยู่ ปญฺญาวฑฺฒโน) เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ปี มะเมีย พ.ศ. ๒๔๓๗ ที่บ้านเกยไชย              
บิดาชื่อสุ่ม มารดาชื่อจั่น เมื่อเยาว์วัยได้ติดตามพ่อแม่ไปอยู่ที่บ้านหนองขอน เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสมบท                
ณ พัทธสีมาวัดหนองขอน แล้วไปจ้าพรรษาที่วัดบ้านบึง ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย เมื่อออกพรรษาแล้ว
ได้รับนิมนต์จากทายกวัดหนองเต่าใต้ให้มาเป็นประธานก่อสร้างศาลาการเปรียญ ท่านได้ศึกษาเล่าเรียน                    
พระปริยัติธรรม และวิชาความรู้ทางไสยศาสตร์เวทมนตร์คาถากับพระอาจารย์ปลัดนิ่ม วิ ชาแพทย์แผนโบราณกับ              
พระครูฉ่้า  

หลังจากนั้นได้รับหน้าที่เป็นครูสอนนักธรรมแก่
พระภิกษุสามเณรของวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) จนเป็นวัด                   
ที่มีชื่อเสียงและปฏิบัติศาสนกิจที่ได้ผลดีหลายอย่าง เช่น 
เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก (ท้านอง) สั่งสอนอบรม
ประชาชน อบรมภิกษุสามเณร ปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ช้ารุด
ทรุดโทรม หลวงพ่อทองอยู่ ได้รับยกย่องว่า เชี่ยวชาญ                 
ด้านงานก่อสร้างเป็นอย่างมาก  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ หลวงพ่อได้รับต้าแหน่ง   
เจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ท่านได้พัฒนาวัด                
ในด้านต่างๆ จนได้รับการแต่งตั้ ง ให้ เป็นพระใบฎีกา                 
เจ้าคณะต้าบลเกยไชย และเมื่อพรรษาได้ ๒๙ พรรษา                          
ได้รับพระราชทานแต่งตั้ งให้ เป็นพระอุปัชฌาย์  เมื่อปี                        
พ.ศ. ๒๔๘๖ นับเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกของอ้าเภอชุมแสง
สมัยนั้น  

หลวงพ่อทองอยู่ได้สร้างเสนาสนะและสถานศึกษาไว้หลายแห่ง ดังนี้  คือ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ 
โรงเรียนบ้านบึงหมัน โรงเรียนบ้านท่ากร่าง ศาลาการเปรียญวัดเกยไชยใต้ ศาลาการเปรียญวัดหนองขอ น และ              
ศาลาการเปรียญวัดวังกระสูบ อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หลวงพ่อสะสมความดีไว้มาก จนได้รับพระราชทาน     
สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนามที่ “พระครูนิรภัยวิเทต” และได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร
ชั้นโทตามล้าดับ ซึ่งท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๔ ที่ผ่านมา รวมสิริอายุได้ ๘๗ ปี ๖๗ พรรษา 
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3. The Venerable Phrakru Niraphaivithet Vihara (Luangpor Thongyoo) 

His holiness Phrakru Niraphaivithet (Yoo Phanyawatthano) was born on Friday, June of               
the Year of The Horse, B.E. 2437 in Ban Koeichai, his father’s name was Soom and mother’s name 
was Jahn. When he was young, he followed his parents to Ban Nong Khaon. After turning                    
20 years old, he was ordained as a monk at the consecrated precinct of Nong Khaon temple and 
went on to stay at Banbueng Temple, Tambon Nong Krod, Amphur Banphotpisai for the duration 
of the Buddhist Lent. Once he completed his stay, lay preacher from Nong Thao Tai Temple 
invited the young monk to be a head to build a preaching hall. He studied and practiced the 
Buddhist scripture along with the study in religious science, incantation from Phra Ajarn Palad Nim 
and the traditional medicine from Phrakru Cham. 

After the completion of the studies,               
his holiness began teaching Buddhism 
scriptures to theologians  and monks  
at Wat Koeichaineua (Borommadhat) 
until the temple became famous         
in Buddha’s teaching. A sample of such 
is the allegory of the Vessantara Jataka 
(The Great Birth Sermon) which was 
taught to monks and followers alike. 
Aside from his teaching to the                 
general public, followers and monks,                 
his holiness repaired and rebuilt many 

disrepaired temples and monasteries.  His holiness was considered by many to be an expert in 
this type of restoration. 
   

 In the year B.E. 2466, His holiness was appointed Abbot at Wat Koeichaineua (Borommadhat). 
His holiness continued the development and the teaching at the temple until he was again 
appointed to the position of primate and charge with the responsibility of all Buddhist monks in 
the community.  When His holiness turned 29 years old, his holiness was bestowed the title of 
royal preceptor in the year B.E. 2486 which was the first ever preceptor in Chumsaeng area at that 
time. 

Luangpor Thongyoo since then had built many priest’s living quarters, monasteries and 
schools such as Chumchon Wat Koeichaineua School, Ban Bueng Man School, Wat Thaklang 
School, Wat Koeichaitai Preaching Hall, Wat Nong Khaon Preaching Hall, and Wat Wungkrasoob 
Preaching Hall in Amphur Buengnarang, Phichit Province. His holiness had accumulated so much 
benevolence and graciousness that he was royally commissioned provost with royal name of 
Phrakru Niraphaivithet and was promoted to The Venerable Second Class.  His holiness Phrakru 
Niraphaivithet died on 19 October of the B.E. 2524 at the age of 87 years old, 67 phansas. 
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3. Niraphaivithet 教务长(Luangpor Thongyoo) 

 Niraphaivithet教务长(Luangpor Thongyoo)出生于星期五，6月，佛历

2437年，在 Ban koei Chai，父亲 Soom，母亲名叫 Jahn，当他 20岁时，许多

年轻人和老年人跟随他的父母到 Ban Nong Khon。同年，他在寺庙做了和尚。 

 在那之后，他担任了老师并教导信徒们到 Wat Koei Chai Neua     （

Borommathat）去当僧侣，不久以后他成为了当地有名的人物。1923年末，他成

为了 Kei Chai Nuea Temple（Borommathat）的住持，并于 1943年被任命为导

师，当时是 Chum Saeng区的第一个导师。 

 Luangpor Thongyoo从那时起建造了许多僧侣住所，修道院和学校，如

Chumchon Wat Koeichaineua 学校，Ban Bueng Man学校，Wat Thaklang学校，

Wat Koeichaitai 传道厅，Wat Nong Khaon 传道厅和 Phichit 府 Amphur 

Buengnarang的 Wat Wungkrasoob 传道厅。 他毕生积累了大仁慈和恩典，以至

于他被皇家命名为 Phrakru Niraphaivithet的教务长，并被提升为尊者二等。

Phrakru Niraphaivithet于 2524年 10月 19日去世，享年 87岁。 
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4. ต านานจระเข้ “ด่างเกยไชย” 

วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) นั้น เดิมตั้งอยู่ตรงทางโค้งของทางหลวงก่อนที่จะแยกเข้ามาวัดในปัจจุบัน                  
ต้าบลเกยไชยมีแม่น้้าน่าน และแม่น้้ายมไหลมาบรรจบกัน ความกว้างของแม่น้้าสมัยนั้น กว้างกว่าในปัจจุบันเป็น                
๒ เท่า บริเวณที่แม่น้้าทั้งสองสายบรรจบกันนี้ เป็นวังตะกอนหรือปากน้้าซึ่งมีความลึกมาก มีจระเข้ชุกชุมเรียกว่าเป็น 
วังจระเข้ ชาวบ้านสมัยนั้นจะลงอาบน้้าในแม่น้้าแต่ละครั้ง ต้องเอาไม้มาปักเป็นรั้วเพ่ือป้องกันจระเข้โดยเฉพาะ บางวัน
จะเห็นจระเข้ออกมาผึ่งแดดเต็มไปหมด จระเข้ที่มีชื่อติดหูชาวบ้านทั่วไปว่า “ด่างเกยไชย” เป็นจระเข้ซึ่งดุร้ายชอบ
อาละวาด เพราะเป็นจระเข้พันธุ์น้้าจืดผสมน้้าเค็ม ซึ่งชอบท้าร้ายผู้คนซึ่งสัญจรไปมา โดยเฉพาะพวกหาปลาจับปลา 
เหตุที่เรียกว่า ด่างเกยไชย สันนิษฐานว่าชาวเรือที่ผ่านไปมาค้าขายเห็นรอยด่างสีขาวๆ ปรากฏอยู่บนหัว ประกอบกับ
รูปร่างใหญ่โต ความยาวจากปากถึงขากรรไกรยาวประมาณ ๑ วา ความสูงของหัวจากพ้ืนสูงประมาณ ๕ – ๖ ศอก 
ความยาวของล้าตัวคะเนว่าจะกว้างเท่าแม่น้้า ว่ากันว่าด่างเกยไชยนี้เป็นเสมือนเรือข้ามฟากของเจ้าพ่อจุ้ย เพราะตรง
บริเวณวังตะกอนหรือปากคลองมีศาลเจ้า เรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อจุ้ย” ซึ่งชาวเกยไชยให้ความเคารพนับถือใน                 
ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อจุ้ยมาก เจ้าพ่อจุ้ยโปรดบุหรี่กับละครใบ้ ดังนั้นถ้าใครได้ไปบนบานศาลกล่าวสองสิ่งนี้มักจะ
ส้าเร็จเสมอ ไม่ว่าของจะหายหรือตกหล่น 

ด่างเกยไชยเป็นจระเข้ที่มีอายุยืนยาวมาก และคงจะได้ท้าร้ายผู้คนมามาก ในที่สุดวาระสุดท้ายก็มาถึง              
เมื่อชาวเรือขี้เมาใช้เรือมอ ลักษณะเป็นเรือท้องแหลม ชาวจีน เรียกว่า เรือไหหล้า บรรทุกข้าวมาท้าทายด่างเกยไชย 
ด่างเกยไชยได้ออกอาละวาด หนุนเรือโคลงไปโคลงมาจะคว่้าเรือ พอได้โอกาสชาวเรือใช้สามง่ามทิ่มแทงตามท้อง              
เป็นแผลมากมาย จนทนพิษบาดแผลไม่ได้ เอาหัวเกยหาดหน้าวังตะกอน จึงถูกยิงซ้้าจนตาย หลังจากนั้น ชาวเรือ             
และชาวบ้านได้ผ่าท้องด่างเกยไชยออกมา พบของมีค่ามากมาย เช่น แหวน สร้อย ก้าไลข้อมือข้อเท้า เป็นต้น  
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4. The Crocodile’s Legend (Daang Koei Chai) 

Wat Koeichaineua (Borommadhat) was originally located at the main highway curve before 
the temple’s current location. Tumbon Koeichai is near where Nan River and Yom River meet and 
the width of the rivers long ago were twice today’s in size. At the confluence of the two rivers, it 
was deep, there were a lot of crocodiles and the location sometime was called the Crocodile 
Palace (Waung Jorakhe). When locals used the rivers, they had to place wooden stakes around the 
area in order to prevent crocodile attack and many crocodiles were often seen sunbathing at the 
river’s edge. In the area, one crocodile in particular was very ferocious and the locals named it 
Daang Koei Chai. Daang Koei Chai was ferocious due to it being a hybrid between salt and fresh 
water crocodile. On many occasions, Daang Koei Chai attacked passer-bys and especially the 
fishermen. The exact reasons why locals called the crocodile Daang Koei Chai is not known but 
one can assumed that it was given such a name because of its appearance with its natural 
coloration of an crocodile and unique white spots (Daang) on its head. Folklore passed down from 
generations to generations said that the crocodile was very big. The length from mouth to jaws 
around 2 meters, the height of head around 3 meters, and the length of the body was said to 
have been the length of the river. Daang Koei Chai was sometimes called Guardian Spirit Jui 
personal watercraft. Guardian Spirit Jui was a highly respected deity by the locals and the guardian 
spirit’s pavilion was located at the rivers confluence. It was said that Guardian Spirit Jui’s favorite 
items are cigarettes and mime plays so those two things were offered to the deity if a person 
wishes were granted by the Guardian Spirit Jui.   
     
 

Daang Koei Chai lived a very long life and killed many people. But the end of its reign was 
near when drunken sailors sailed up in a deep keeled vessel, as Chinese called it Hainan Boat, to 
challenge this nuisance crocodile. Daang Koei Chai attacked and rocked the boat violently until the 
boat almost capsized. However, during this battle, the sailors found many opportunities and 
stabbed its soft belly with tridents many times until it finally beached itself on the river’s bank.  
Exhausted and injured, Daang Koei Chai was fatally shot and killed on the river’s bank. Shortly 
after, locals cut open his belly and found many items in its stomach such as rings, bracelet and 
necklace.   
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4. 鳄鱼的传说（Daang Koei Chai） 

Wat Koeichaineua（Borommadhat）最初位于主要高速公路旁。 Tumbon 

Koeichai 的 Nan河和 Yom河相遇的地方，很久以前河流的宽度是现存的两倍。

当时在这两条河的汇合处，水很深，有很多鳄鱼，有时被称为鳄鱼宫（Waung 

Jorakhe）。当地人过河时，他们不得不在该地区周围修建木桩以防止鳄鱼袭击，

许多鳄鱼在河边栖息。在该地区，有一条鳄鱼非常凶猛，当地人将它命名为 Daang 

Koei Chai。 Daang Koei Chai 之所以凶猛，因为它是盐和淡水鳄鱼的混合体。

Daang Koei Chai袭击了过当地居民，特别是渔民。当地人称之为鳄鱼 Daang Koei 

Chai的确切原因尚不清楚，但人们可以认为它的名字是因为它的外观具有鳄鱼

的自然成色和头上独特的白色斑点（Daang）。传承下来的民间传说，鳄鱼非常

大。嘴巴两侧宽度约为 2米，头部的高度约为 3米，据说身体的长度就是河的

长度。 Daang Koei Chai有时被称为 Guardian Spirit Jui船。 Guardian Spirit 

Jui是当地人非常尊敬的神灵，守护灵魂的亭位于河流交汇处。据说 Guardian 

Spirit Jui最喜欢的物品是香烟和哑剧，所以如果一个人的愿望希望被

Guardian Spirit Jui 感知，那么这两样东西可以供给神灵。 

 

Daang Koei Chai虽然拥有很长的寿命，也杀死了很多人。但是，当一名

醉酒的船夫驾着一艘深深的龙骨船驶过时，结束了它的生命。就像中国人称之

为海盗船一样，扣杀了这讨厌的鳄鱼。 Daang Koei Chai猛烈地攻击并震动了

船，船几乎倾覆。 然而，在这场激战中，水手们多次用三脚刺伤其柔软的腹部，

它最终受伤了在河岸上挣扎。 Dang Koei Chai疲惫不堪，在河岸上被枪杀致死。 

不久之后，当地人切开了肚子，发现肚子上有许多物品，如戒指，手镯和项链。 
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5. ๑ เดียวในสยามจุดนัดพบยม – น่าน 

แม่น้ าน่าน ต้นก้าเนิดอยู่ที่ทิวเขาหลวงพระบาง ทางทิศตะวันตกในเขต อ.ปัว จ.น่าน ไหลไปทางทิศเหนือแล้ว
หักลงใต้ ผ่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร แล้วไหลมารวมกับแม่น้้ายมที่หน้าวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ก่อนที่
จะไปรวมกับแม่น้้าปิง และแม่น้้าวัง ที่ ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดแห่งแม่น้้าเจ้าพระยา              
แม่น้้าน่านมีความยาวประมาณ ๗๔๐ กิโลเมตร แม่น้้าน่านมีเขื่อนอเนกประสงค์กั้นถึงสองแห่งด้วยกัน คือ เขื่อนสิริกิติ์            
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และเข่ือนนเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลก   

แม่น้ ายม ต้นก้าเนิดมาจากดอยขุนยวม ๒ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของทิวเขาแดนลาว ในเขต อ.ปง จ.พะเยา ผ่านไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สอง อ.วังชิ้น จ.แพร่ จ.สุโขทัย ผ่าน จ.พิษณุโลก และ จ.พิจิตร แล้วไหลมาบรรจบกับ
แม่น้้าน่านที่บริเวณหน้าวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ความยาวของแม่น้้ายม ประมาณ ๕๕๐ กิโลเมตร 

แม่น้้าท้ังสองสายมีลักษณะที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแม่น้้าน่านจะมีสีแดงขุ่น เนื่องจากระยะทางที่ แม่น้้าน่าน
ไหลผ่าน ส่วนมากจะไหลผ่านบริเวณที่น้้ากัดเซาะและเกิดจากการ พังทลายของดินลูกรัง ดินดาน ท้าให้มี สีแดงขุ่น 
ส่วนแม่น้้ายมจะมีสีเขียวใส เนื่องจากระยะทางที่แม่น้้าไหลผ่านจะเป็นที่ราบลุ่มดินทราย จึงท้าให้น้้ามีสีเขียวใส แม่น้้า
ทั้งสองสายนี้เปรียบเสมือนสายโลหิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ 

 
5. The Only One in Siam “The confluence of  Yom and Nan Rivers” 

Nan River: Originated in Luang Prabang 
Mountain Range in the West of Amphur Pua, Nan 
Province. It flows north then south through 
Uttaradit, Phitsanulok, Phichit and joined Yom River 
in front of Wat Koeichaineua (Borommadhat). It 
continues its flow south and meets Ping and Wang 
Rivers at Tumbon Kwaiyai, Amphur Muang, Nakhon 
Sawan Province which Chao Phraya River originated 
from.  Nan River is 740 kilometers long and use in 
for irrigation at two locations, one is at Queen 
Sirikit Dam in Uttaradit Province and the other is             
at Naresuan Dam in Phitsanulok Province. 

Yom River: Originated from the 2nd Khun Yuom Mountain, located south of Dan Lao 
Mountain Range in Amphur Pong, Phayao Province.  It flows south westerly through Amphur Song 
and Amphur Wang Chin in Phrae Province, Sukhothai Province, Phitsanulok Province and Phichit 
Province. Yom River finally meets Nan River at Wat Koeichaineua (Borommadhat). It is                         
550 kilometers long. 

Both rivers have differences in its characteristic, namely in the colors.  Nan River has red 
muddy coloration due to the flow through certain geographical features which mainly made up of 
muddy land. In other hand, Yom River has green and clear coloration from its flow through sand 
and stone areas. Both rivers are considered life line and main artery for the people who live 
alongside the two rivers. 
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5. The Only One in Siam “The confluence of  Yom and Nan Rivers” 
 

 南河：起源于南省 Amphur Pua西部的琅勃拉邦山脉。 它向北流经南部，通

过 Uttaradit，Phitsanulok，Phichit，并在 Wat Koeichaineua                

（Borommadhat）前面汇入 Yom河。它继续流向南方，在湄南河起源的 Nakhon 

Sawan 府的 Amphur Muang的 Tumbon Kwaiyai与 Ping和 Wang河交汇处。 南河

长 740公里，滋养了两个地区的人们，一个位于程逸府的诗丽吉王后大坝，另

一个位于彭世洛府的 Naresuan大坝。 

  

 Yom河：Yom河全长 550公里。起源于第二个 Khun Yuom山，位于 Phayao 府

Amphur Pong的 Dan Lao山脉南部。 它通过 Phrae 府，Sukhothai 府，

Phitsanulok省府和 Phichit 府的 Amphur Song和 Amphur Wang Chin 流向西南

。 Yom河终于在 Wat Koeichaineua（Borommadhat）汇入 Nan 河。 

 

 两条河流的特征都存在差异，即颜色。 由于流经某些主要由泥地构成的地

理特征，南河呈现出泥红色。 另一方面，Yom河的流动通过沙子和石头区域，

呈现绿色。 这两条河流被认为是居住在两条河流旁边的人们的生命之河。 
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6. พระบรมธาตุเจดีย์ (หลวงพ่อพระบรมธาตุ) 

เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่้า แบบลังกา ฐานแปดเหลี่ยม ไม่ท้าเสาหาน  ความสูงปัจจุบันประมาณ ๑๔ เมตร                
ซึ่งได้รับสถาปัตยกรรมมาจากสมัยสุโขทัย ในช่วงของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ              
เป็นต้นมาประมาณปี พ.ศ. ๑906 – ๑๙12 อย่างน้อยที่สุดเป็นเวลามากกว่า ๖56 ปีที่ผ่านมา และเข้าใจว่าคงมี    
การบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรัชสมัยของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘  
หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ (เดื่อ) กษัตริย์องค์ที่ ๒๙ แห่งกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ. ๒๒๔๖ – ๒๒๕๑ 

 

โดยในพระบรมธาตุเจดีย์ได้มีการบรรจุพระบรมธาตุขององค์คุลีมาล พระสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  
(โดยที่พระบรมธาตุมีลักษณะสีแดงเป็นผลึกใส ยาวประมาณ ๑ นิ้ว) ในปีหนึ่งๆ จะมีงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ 
หรือองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุ ๒ ครั้ง ครั้งแรก เป็นงานปิดทองไหว้พระห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุ และ                
เทศกาลกินตาลร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลเกยไชย ในวันขึ้น ๑๔ – ๑๕ ค่้า เดือน ๕ ของทุกปี และในครั้งที่สอง 
เป็นงานปิดทองไหว้พระองค์หลวงพ่อบรมธาตุ และการแข่งขันเรือประเพณี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลเกยไชย                      
ในวันแรม ๑ – ๒ ค่้า เดือน ๑๑   

พระครูนิทานธรรมประนาท อดีตเจ้าอาวาส รูปที่ ๔ ยังเล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในระหว่าง
งานผูกสีมา – ฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่ ได้เกิดปรากฎการณ์ประหลาด มีน้้าเดือดผุดเกิดขึ้น ณ บริเวณท่าน้้าหน้าพระ
บรมธาตุเจดีย์ เป็นเวลาประมาณ ๒ – ๓ วัน แล้วจึงหายไป ชาวบ้านพากันมาดูมากมายต่างเชื่อกันว่าเป็น การแสดง
ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อพระบรมธาตุ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระบรมธาตุเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป 
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6. Phra Borommadhat Chedi (Luang Phor Phra Borommadhat) 

This holy pagoda was built using “Inverted Bell of Lanka” style. It is octagonal, has no pillar 
and stands at 14 meters high. Its architecture was heavily influenced from Sukhothai period during 
Phra Mahadhammaraja I (1st) (Lithai) reign approximately from B.E. year 1906 to 1912, some                 
656 years ago. It is assumed that the Chedi has gone through many repairs and renovations.            
The notable major renovation was completed during Somdet Phra Sanphet VIII or Phra Chao Sua 
(Dua), 29th king of Ayutthaya between B.E. 2246 – 2251.   

 Phra Borommadhat Chedi contains Holy 
Prophet Angulimala relics, contain in red crystal 
about 1 inch long.  Each year, there are two 
times to celebrate Phra Borommadhat Chedi. 
The first event consists of the gilding, the 
robbing of Phra Borommadhat Chedi and                   
Palm festival. The festivity is done with the 
cooperation of Tumbon Koeichai Administrative 
Organization on the 14th-15th Lunar Month, the 
5th Month of each year. The second event is the 
gilding of Phra Borommadhat Chedi and the 
traditional boat race with the cooperation of 
Tumbon Koeichai Administrative Organization on 
the 1st-2nd Lunar Month, the 11th Month of each 
year. 

The Venerable Phrakru Nithandhammapranath, 
the former abbot the 4th, recounted that in                 
B.E. 2533, during the monastic boundary and 

the inauguration ceremony for the temple’s new chapel, there was a phenomenon occurred at 
the pier in front of Phra Borommadhat Chedi when water in the river by the pier was boiling for             
2-3 days. This caused amazement for local population who came to see and the event was 
indicative of Phra Borommadhat Chedi miracle for all to witness. 
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6. Phra Borommadhat Chedi (Luang Phor Phra Borommadhat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

这座神圣的宝塔是采用“斯里兰卡的倒钟”风格建造的。 它是八角形的，

没有支柱，高 14米。大约拥有 656年的历史。大约 1906年至 1912年的 Phra 

Mahadhammaraja I（1st）（Lithai）统治期间得到修缮，它的建筑风格很大程

度上受到素可泰时期的影响。 据推测，Chedi经历了多次维修和翻新。 值得注

意的重点修缮是在 Somdet Phra Sanphet 第 8 或 Phra Chao Sua（Dua）完成

的，他是大城府的第 29位国王，在位于 2246年至 2251年之间。 

Phra Borommadhat Chedi 存有神圣先知 Angulimala遗物，包含约 1英寸

长的红色水晶。 每年，有两次庆祝 Phra Borommadhat Chedi。 第一项活动包

括镀金，抢夺 Phra Borommadhat Chedi 和 Palm节日。 每年五月十五日 Tumbon 

Koeichai政府组织都将举办庆祝活动。 第二个活动是 Phra Borommadhat Chedi

的每年十一月的烫金和传统的赛艇比赛。 

尊贵的 Phrakru Nithandhammapranath，前任住持 4号，讲述了在 2533

年，在修道院和寺庙新教堂的就职仪式期间，在 Phra Borommadhat Chedi 前面

的码头发生了一种奇怪现象，在河边的水沸腾了 2-3天。 这引起了当地居民的

好奇，这一事件表明所有人都能见证 Phra Borommadhat Chedi 的奇迹。 
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7. วิหารพระพุทธศรีสรรเพชญ์ (หลวงพ่อรุ่งชัย) ณ อุโบสถหลังเก่า 

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในคราวเดียวกันกับพระบรมธาตุเจดีย์ หรือองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุ เนื่องจาก                 
มีสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องคล้ายคลึงกัน โดยมีการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง และในครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ้าเภอชุมแสง เจ้ าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) รูปปัจจุบัน ท่านได้                
ท้าการออกแบบและก่อสร้างอาคารรอบนอก ก่อผนังด้วยศิลาแลง ส้าหรับไว้ใช้เพ่ือการท้ากิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น 
การท้าวัตรสวดมนต์ การปฏิบัติกรรมฐาน การเจริญจิตภาวนา การเวียนเทียน และกิจกรรมอ่ืนๆ กรณีเม่ือเกิดฝนตก  

 

วิหารหลังนี้ เดิมเป็นอุโบสถใช้ท้าสังฆกรรมต่างๆ แต่เมื่อมีการสร้างอุโบสถหลังใหม่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ก็ได้มีการสวดถอนอุโบสถหลังนี้ และได้เปลี่ยนเป็นวิหาร ส่วนชื่อของวิหารหลังนี้ ได้มาจากพระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์             
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะปฏิบัติกรรมฐานและเดินจงกรม ซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นขณะมองวิหารหลังนี้   

และภายในวิหารหลังนี้ มีพระประธานถึง ๘ องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย จ้านวน ๗ องค์ โดยได้มี              
การปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยช่างพ้ืนบ้าน ส่วนอีกหนึ่งองค์ คือ พระพุทธศรีสรรเพชญ์ (หลวงพ่อรุ่งชัย) สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ (เดื่อ) กษัตริย์                  
องค์ที่ ๒๙ แห่งกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ. ๒๒๔๖ – ๒๒๕๑ ซึ่งได้สร้างแทนองค์เดิมที่สูญหายไป นอกจากนี้
บริเวณรอบนอกได้มีการสร้างพระประจ้าวันทั้ง ๘ วัน ให้ประชาชนได้สักการบูชา มีการจัดแสดงเครื่องถ้วย – ชาม 
ของเก่าที่ประชาชนน้ามามอบถวายให้กับทางวัด และการจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมลวดลาย
ปูนปั้น รูปดอกไม้ที่ประดับตามซุ้มประตู และหน้าต่าง ใบเสมาคู่เป็นลายเทพนม และลายดอกไม้ ซึ่งมีความคล้ายคลึง
กับวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพราะมีการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ในเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีมาอย่างยาวนาน 
มากกว่า ๓๐๐ ปีแล้ว   
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7. Phra Buddha Srisanpetch Vihara (Luangphor Roongchai) The Old Chapel 

 

It is estimated that Phra Buddha Srisanpetch Vihara was built at the same time as                  
Phra Borommadhat Chedi or Luang Phor Phra Borommadhat based on the similarity of architecture 
of both structures. The old chapel was renovated and repaired on many occasions with the last 
one being in the year B.E. 2555 when the Venerable Phrakru Nithanpunyaphiwath, the current 
monk dean for Amphur Chum Saeng and the abbot for Wat Koeichaineua (Borommadhat), 
designed and built the structures with laterites around the old chapel for the purpose praying, 
meditation, candle passage and other religious ceremonies in case of the rain. 

The old chapel was originally used for the temple main holy activities but when the new 
chapel was built in the year B.E. 2533, the holy retirement ceremony was completed for this 
chapel and the structure was downgraded from being chapel to its current status, vihara (holy 
hall).  The chapel was then renamed after the Venerable Phrakru Nithanpunyaphiwath, abbot 
after his premonition during his meditations.   

Inside the vihara, there are 8 main Buddha images. Of that, 7 of the images were built in 
Sukhothai period with some renovation completed by local artisan. It is estimated that the 8th 
Buddha image, Phra Buddha Srisanpetch (Luangphor Roongchai), was built in late Ayutthaya period 
during the reign of Somdet Phra Sanphet VIII or Phra Chao Sua (Dua), 29th king of Ayutthaya 
between B.E. 2246 – 2251 in order to replace older images that was lost. Aside from the 8 images 
that are in the vihara, 8 more Buddha images in all Day of Birth posture were built for worshipers.  
There are also displays of fine china which worshipers had offered to the temple as well as the 
display of stucco architectures which include fine art, traditional art and flowers in fine Thai 
pattern.  The architectures of the temple were similar to that of Wat Bhodiphratapchang in 
Phichit Province as both temples were renovated approximately at the same time for more than                    
300 years. 
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7. PhraBuddha Srisanpetch Vihara（Luangphor Roongchai）旧教堂 

据估计，Phra Buddha Srisanpetch Vihara 与 Phra Borom- madhat Chedi

或 Luang Phor Phra Borommadhat 同时建造，基于两种结构的相似性。旧教堂

经过多次重建和修缮，其中最后一幢是在 2555 年，当时为 Amphur Chum Saeng

现任僧侣院长 Phrakru Nithan- punyaphiwath 和 Wat Koeichaineua           

（Borommadhat）的住持设计并用红土在周围建造了这些建筑物。同时也为了祈

祷，冥想，蜡烛通道和其他宗教仪式，以防雨。 

 

旧教堂最初用于寺庙主要的圣洁活动，但是当新教堂建于 2533 年时，这

个教堂不再启用了，结构被从教堂降级到现在的状态，vihara（圣殿））。之

后这个小教堂在尊者 Phrakru Nithanpunyaphiwath 之后重新命名。 

 

在 vihara 内部，有 8 个主要的佛像。 其中，7幅图像是在素可泰时期建

造的，当地工匠完成了一些翻新工程。 据估计，第 8 个佛像，Phra Buddha 

Srisanpetch（Luangphor Roongchai），建于大城 Phra Sanphet VIII 或 Phra Chao 

Sua（Dua）统治时期晚于大城府时期，大城王 29 日在 2246 年至 2251 年之间，

目的是为了替代丢失的旧图像。 除了在 vihara 中的 8 幅图像之外，还为敬拜

者建造了 8 个以上形态各异的佛像。此外，还有崇拜者向寺庙提供的精美瓷器

以及灰泥饰品以展示，其中包括精美艺术，传统艺术和泰国精美花卉。寺庙的

建筑与 Phichit府的 Wat Bhodiphratapchang 相似，因为两座寺庙大约在同一

时间进行了翻修。 
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8. อาคารอาศรมศิลป์ท้องถิ่นชุมชนต าบลเกยไชย 

สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)  โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการก่อสร้างอาคารจากโรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  เป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดแสดงเกี่ยวกับอุปกรณ์การท้าตาลโตนดซึ่งเป็นอาชีพ
พ้ืนบ้านของชาวบ้านต้าบลเกยไชย และได้ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ 
จากตาลโตนด อีกท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส้าหรับการฝึกอาชีพการท้าตาลโตนดของหน่วยอบรมประชาชนประจ้าต้าบล
(อ.ป.ต.) ของ อ.ป.ต. เกยไชย  และยังเป็นสถานที่ที่ฝึกประสบการณ์จริงโดยมีการสาธิตการจัดท้าผลิตภัณฑ์                
จากตาลโตนด นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงเก่ียวกับอุปกรณ์หาปลาจับปลา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของชาวบ้านริมฝั่ง
แม่น้้ายมและแม่น้้าน่าน 

ส้าหรับชื่ออาคาร ค้าว่า “อาศรมศิลป์” นั้นมาจาก “สถาบันอาศรมศิลป์” เกิดจากประสบการณ์และแนวคิด
ในการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่ให้กับสังคมไทย ในนามของโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มุ่งเน้น               
การผสานกลมกลืนกันระหว่างศิลปะกับวิทยาการ และระหว่างวิชาการกับการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผ่านวิถีของชุมชน 
 

8. Arsom Silp Hall, The Local Art Exhibition of Tumbon Koeichai 

Built in the year B.E. 2552, It 
is located within Wat Koeichaineua 
(Borommadhat). The hall was built 
with the budget from Roong Aroon 
School in Bangkhuntian District, 
Bangkok in the amount of one 
hundred thousand Baht (100,000).  
It was done so in order to promote 
local community products which 
related to tools associated with  
the growing and development               
of palmyra in Tumbon Koeichai.  
There are also other researches and 

development facilities (belonging to sub-district training organization) intended for the benefit of 
local population in Tumbon Koeichai.  Other than having the facilities for local palmyra industries, 
it is also being used for the exhibition of the local fishing equipment and the lifestyle of the 
villagers along the Yom and Nan Rivers. 

The name of the building, Arsom Silp derived from Arsom Silp Institute.  The name is in-line 
with the sponsor’s vision, Roong Aroon School which is implementing its vision for new learning 
concept for Buddhist and Thai society. This concept actively uses theory and active learning 
through communities. 
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8. Arsom Silp Hall，Tumbon Koeichai 的民间艺术展 

 

它建于 2552年，位于 Wat Koeichaineua（Borommadhat）内。大厅是根据

曼谷 Bangkhuntian区 Roong Aroon学校捐资建造的，金额为十万泰铢。这样做

是为了促进当地社区产品发展，这些产品与 TumbonKoeichai中棕榈子的生长和

发育有关。还有其他研究和开发设施（属于分区培训机构），旨在造福 Tumbon 

Koeichai的当地居民。除了拥有当地巴尔米拉工业设施外，它还被用于展示当

地渔业设备和沿着湄南河的村民的生活方式。 

 

建筑名称 Arsom Silp来自 Arsom Silp Institute。该名称符合赞助商的

想法，Roong Aroon学校正在实施其佛教和泰国社会新学习理念的愿景。这一概

念通过社区积极运用理论和主动学习得以开展实施。 
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9. พิพิธภัณฑ์ต้นน้ า 

     วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ได้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด             
ท้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  จ า ก ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว            
แห่งประเทศไทย และได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น
จ้านวนเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐,๐๐๐.- บาท 
(เ ก้ า ล้ า นห กแ สน บาท ถ้ ว น )  ซึ่ ง ไ ด้
ด้าเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ต้น
น้้า บูรณะปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้าน (พิพิธภัณฑ์หลังเก่า) ปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ก่อสร้าง
ห้องน้้า และสถานที่จอดรถ เพื่อพัฒนาให้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศ องค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยเข้ ามาบริหารและจัดการควบคุมดูแลต่อจากทางวัดอย่ า ง เป็นระบบ และถูกต้ องตามหลั กการ                    
เพ่ือสนองตอบเจตนารมณ์ที่ดีของประชาชนในชุมชนต้าบลเกยไชยและใกล้เคียง จนกลายเป็น “พิพิธภัณฑ์ต้นน้้า”                  
ในปัจจุบัน 

อาคารพิพิธภัณฑ์ต้นน้้า มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สูง ๓ เมตร               
มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบ  ตกแต่งเสาและผนังด้วยไม้ตาลทั้งหลัง  มีความสวยงามมาก เป็นแหล่งรวบรวม  
และเก็บรักษาของโบราณประเภทพ้ืนบ้านที่ทางวัดได้สะสมไว้ รวมทั้งสิ่งของที่ได้มาจากการมอบถวายของประชาชน 
โดยเฉพาะเครื่องถ้วยชามต่างๆ ที่พบบริเวณท่าน้้าหน้าวัด ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความรุ่งเรืองของการค้าทางเรือในอดีต 
และได้เรียนเชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.อดิศัย โพธารามิก ท้าพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ต้นน้้า                               
ณ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) เมื่อวันพุธ ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ผ่านมา 

9. The Ton Nham Museum 
Wat Koeichaineua (Borommadhat) requested for and received funding for the building of 

museum from Tourism Authority of Thailand (TAT) in the year B.E. 2543 in the amount of nine 
million and six hundred thousand Baht (9,600,000). The funding was used to build the Ton Nham 
Museum and renovation of Rural Museum (Old Museum). Aside from the museum itself, the 
building and the renovation included public bathroom, parking areas and landscape improvement. 
These to develop the museum become the historical site and a major tourist attraction of the 
country.  The administration body for the museum is TAT for efficiency and in response to the 
intention of local population. 

The Ton Nham Museum was built in Thai Style with measurement of 12 meters in length,                 
23 meters long and 3 meters high.  The building is roofed with glossy red baked-clay tiles.                  
The poles and walls of the entire building are beautifully covered with palmyra wood, befitting the 
housing of local ancient artifacts and art pieces that were given by the population for the preservation 
and for later generations to see. The Ton Nham Museum was opened to the public by the Minister of 
Commerce, Dr. Adisai Potharamik on Wednesday, 4th of September B.E. 2545.  
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9. The Ton Nham Museum 

 Wat Koeichaineua（Borommadhat）在 2543年申请并获得泰国旅游局           

（TAT）建造博物馆的资金（9,600,000泰铢）。这笔资金用于建造 Ton Nham博

物馆和乡村博物馆（旧博物馆）的翻新。除了博物馆本身，建筑和装修包括公

共浴室，停车场和景观改善。这些新开发的博物馆成为该寺庙的历史遗址和主

要旅游景点。 博物馆的管理机构是 TAT，以提高效率并响应当地经济发展号召。 

Ton Nham博物馆以泰式风格建造，长 12米，长 23米，高 3米。该建筑屋

顶铺有光泽的红色烤泥瓦。整个建筑的两端和墙壁都覆盖着棕榈树木，完美体

现了当地古代文物和艺术品的价值，这些文物由寺庙保存，供后人观赏。 Ton 

Nham博物馆于 2545年 9月 4日星期三由商务部长 Adisai Potharamik博士正式

对外开放。 
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10. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (พิพิธภัณฑ์หลังเก่า) 

เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว หลังคาหน้าจั่ว ท้าจากไม้ตาลทั้งหลัง แต่เดิมพิพิธภัณฑ์หลังนี้ ยังไม่มีชื่อเรียกที่
เป็นทางการ ว่าอะไร ซึ่งได้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเนื่องมาจากความคิดของพระครูนิทานธรรมประ
นาท อดีตเจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ รูปที่ ๔ เจ้าคณะต้าบลเกยไชย ร่วมกับคณะครู – อาจารย์ของโรงเรียนชุมชนวัด
เกยไชยเหนือ ผู้น้าท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในต้าบลเกยไชย ซึ่งจุดก้าเนิดท่ีส้าคัญของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
มีปัจจัยหลายอย่างที่เอ้ืออ้านวย เช่น สภาพภูมิประเทศ ประวัติความเป็นมาวัดเกยไชยเหนือพระบรมธาตุเจดีย์ 
ต้านานด่างเกยไชย พระครูนิรภัยวิเทต (หลวงพ่อทองอยู่) อดีตเจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ รูปที่ ๓ ซึ่งถือว่าท่านเป็น
บุคคลส้าคัญต่อท้องถิ่น และเป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสของประชาชนโดยทั่วไป 

ต่อมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มาส้ารวจ และเห็นความส้าคัญของบริเวณสถานที่แห่งนี้ว่า
เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก จึงมีการ
ประสานงานกับคุณสุนัย จุลพงศธร ซึ่งขณะนั้นท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครสวรรค์ และมีคุณปวีณา  
หงสกุล เป็นรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี (ก้ากับดูแลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) อยู่ในขณะนั้น โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดสรรงบประมาณมาเพ่ือจัดและปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยได้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ไปพร้อมกันกับการสร้างพิพิธภัณฑ์ต้นน้้า 

อาคารพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านแห่งนี้ ได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับของเก่าต่างๆ อาทิ เช่น สิ่งของที่จมอยู่ใต้ท้องน้้าที่
ถูกขุดพบขึ้นมาเป็นจ้านวนมาก วัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ของเก่า โดยประชาชนได้มอบให้เป็นสมบัติส่วนกลางเพ่ือให้   
คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ จึงได้มอบให้กับทางวัดได้เก็บรักษาไว้ นอกจากนั้นยังมีเครื่องถ้วยชาม และโบราณวัตถุอีก
หลากหลายรายการ เป็นต้น 
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10. The Rural Museum (Old Museum) 

A single story structure built entirely from palmyra wood in Thai Style with gable roofing.  
The museum was originally built in the year B.E. 2540 and has no official name when it was 
completed by the Venerable Phrakru Nithandhammapranath, the former abbot the 4th, Monk Dean 
of Tumbon Koeichai, with the assistance of the staffs and teachers of Chum Chon                               
Wat Koeichaineua School, community leaders and the people of Tumbon Koeichai.  When it was 
built, the museum was very appropriate given the location and long history of the area such as 
Phra Borommadhat Chedi, Daang Koeichai Legend and The Venerable Luangpor Thongyoo (Phrakru 
Niraphaivithet), the former abbot the 3rd, of whom was highly respected by the community. 

Tourism Authority of Thailand (TAT) later determined and realized the importance of this 
museum and declared it significant historical site in Thailand.  TAT then coordinated and initiated a 
project to build, improve and renovate the museum through cooperation with the Honorable 
Sunai Jullaphongsathorn, Member of the Assembly of Nakhon Sawan Province and the Deputy 
Prime Minister, the Honorable Phaweena Hongsakul (TAT CEO) to fund the project and in                   
B.E. 2543 the project began for the renovation of the old museum (Rural Museum) and built a new 
museum (Ton Nham Museum) at the same time.   

The Rural Museum displays various antique items such as submerged artifacts that were 
found in the river, antique artifacts that were dug up and donated to the temple for safe keeping 
and exhibition.   
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10.乡村博物馆（旧博物馆） 

 

 
 

单层建筑完全泰式风格的棕榈树木制成，带有山墙屋顶。该博物馆最初建

于 2540年，由著名的 Phrakru Nithandhammapranath完成，没有官方名称，前

任住持，Tumbon Koeichai的院长，在 Chum Chon Wat                    

Koeichaineua学校的教职员工和教师的协助下完成，参与者有社区领导和

Tumbon Koeichai的居民。建成后，因为该地区的地理位置和历史悠久，如 Phra 

Borommadhat Chedi，Daang Koeichai Legend 和 The Venerable Luangpor 

Thongyoo（Phrakru Niraphaivithet），前任住持，受到高度赞扬。 

 

泰国旅游局（TAT）后来认识到这个博物馆的重要性，并宣布它是泰国重

要的历史遗址。然后，TAT通过与 Nakhon Sawan府议会议员 Sunai 

Jullaphongsathorn和副总理 Phatia Hongsakul阁下（TAT CEO）合作为该项目

提供资金，协调并启动了该项目，以建设，改善和改造博物馆。在 2543年，该

项目开始进行旧博物馆（乡村博物馆）的翻新，同时建造了一个新的博物馆（Ton 

Nham博物馆）。 

 

乡村博物馆展示了各种古董物品，如河中发现的水下文物，挖出的古董，

民间捐赠给寺庙的文物等。 
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11. พิพิธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์ “พญาด่างเกยไชย” 

อาคารพิพิธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์ “พญาด่างเกยไชย” 
หลังนี้  พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)                    
เจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) เจ้าคณะอ้าเภอชุมแสง 
พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ชาวบ้าน
ต้าบลเกยไชย ต้าบลท่าไม้ และต้าบลใกล้เคียงของอ้าเภอ
ชุมแสง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเอกลักษณ์               
ของบ้านเกยไชยที่มีความรุ่ งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน                
โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ซึ่งมีขนาดความกว้าง   17.๖๐ เมตร ความยาว    
๔๐.๕๐ เมตร ภายในอาคารชั้น ๑ เป็นอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการ 5 โซน ประกอบด้วย (1) ชาติ (2) ศาสนา                
(3) พระมหากษัตริย์ โดยมีการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และพระรูป  พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (4) ประวัติความเป็นมาของราชาจระเข้ยักษ์ 
“พญาด่างเกยไชย” รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ของจระเข้ (ทั้งจระเข้น้้าจืดและจระเข้น้้าเค็ม 23 สายพันธุ์             
จากทั่วโลก) ทั้งในรูปแบบนิทรรศการและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (5) มีห้องประชุมขนาดใหญ่ นอกจากนั้น อาคาร
พิพิธภัณฑ์ฯ หลังนี้ ยังได้รับการคัดเลือกและมีมติเป็นเอกฉันท์จากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ของอ้าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นสถานที่ที่บรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ                   
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของอ้าเภอชุมแสง เพ่ือให้พสกนิกรชาวไทยได้มี
โอกาสถวายความจงรักภักดี และถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 ต่อไป  

อาคารด้านบนชั้นที่ ๒ เป็นสถานที่จัดแสดงรูปปั้นราชาจระเข้ยักษ์ “พญาด่างเกยไชย” ซึ่งออกแบบและปั้น
โดยช่างฝีมือท้องถิ่น คือ นายประเทือง แสงวิเศษ และคณะ รูปปั้นราชาจระเข้ยักษ์ “พญาด่างเกยไชย” มีขนาดล้าตัว 
กว้าง 7.60 เมตร ยาว 44 เมตร และมีขนาดความสูง 6.30 เมตร ตามล้าดับ ณ ปัจจุบัน เป็นรูปปั้นจระเข้มี              
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ภายในล้าตัวของรูปปั้นราชาจระเข้ยักษ์ “พญาด่าง         
เกยไชย” เป็นห้องกราบไหว้พระ สถานที่ส้าหรับวิปัสสนากรรมฐาน และจัดแสดงซากจระเข้ที่สต๊ าฟของจริงเอาไว้
เพ่ือให้เยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 

คณะสงฆ์วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ร่วมกับ คณะกรรมการวัดฯ ได้จัดงานพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์    
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยท้าการเริ่มเจาะเสาเข็ม เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และเริ่มก่อสร้างอาคารฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ตามล้าดับ                   
ซึ่งในขณะนี้ อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ หลังนี้ เกือบแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างฯ เป็นจ้านวนเงินกว่า              
14 ล้านบาทเศษ ได้เปิดให้เยี่ยมชมในปี พ.ศ. 2561 และจะมีการจัดงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการประมาณ                      
ปี พ.ศ. 2563 ตามล้าดับต่อไป 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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11. Museum of the giant king crocodile "Phaya Daang Koei Chai" 

The museum of the giant king crocodile "Phaya Daang Koei Chai", Phrakru 
Nithanpunyaphiwaht (Somboon Ajitapunyo) Abbot of Wat Koei Chai Nuea (Borommadhat),                
Monk Dean, Chum Saeng Amphur and Wat Koei Chai Nuea (Borommadhat)’s board, the villagers of 
Koei Chai Tampon, Tambon Tha Mai and neighboring sub-districts of Chum Saeng District, helped 
build the unique attraction of Baan Koei Chai which has flourished from past to present.                      
The museum is built with 2 layers of reinforced concrete with the width of 17.60 meters and                 
the length of 40.50 meters. The first floor of the building is the exhibition building with 5 zones, 
consisting of: (1) nationality (2) religion (3) monarch -The exhibition has the kings royal duties, 
including a statue. (4) The history of the giant king crocodile "Phaya Daang Koei Chai" as well as 
information about the ethnicity of the Crocodile (Both exhibitions and multimedia technologies are 
available). (5) There is a large conference room. The museum building is also unanimously 
selected by the government officials. The people of Chum Saeng district. Nakhon Sawan Province 
made it into a place to put flower ashes in front of the statue of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej The Great of Chum Saeng District, so Thai people have the opportunity to offer loyalty 
and worship the image of the reign of the 9th. 

On the second floor is a statue of a giant king crocodile "Phaya Daang Koei Chai" which 
designed and crafted by local craftsmen, Mr. Prathang Sangsawet and his team. The statue has a 
body size of 7.60 meters in width, 44 meters in length and 6.30 meters in height. It is currently the 
largest crocodile statue in Thailand and probably the largest in the world. Inside the body of the 
statue of the giant king crocodile, "Phaya Daang Koei Chai", is a place for worship, for meditation 
and the showcases for stuffed crocodiles. This purpose is for education to the young generation, 
and for the general public to use as the resource of study. 

The monks of Wat Koei Chai Nuea (Borommadhat) teamed up with the temple committee 
to hold the ceremony of laying stones on Thursday June 23rd 2016. The piling began on Monday 
June 27th 2016. Construction began officially on Saturday August 13th 2016. Now, the museum 
construction is almost finished. The cost of construction was more than 14 million baht. It is 
expected to open in 2018 and the official opening ceremony will be held in 2020. 
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11. 巨型鳄鱼 “Phaya Daang Koei Chai”博物馆 

 巨型鳄鱼“Phaya Daang Koei Chai”的博物馆，Phrakru Nithanpunya- 

phiwaht (Somboon Ajitapunyo）Wat Koei Chai Nuea（Borommadhat）的住持

，Monk Dean，Chum Saeng Amphur 和 Wat Koei Chai Nuea（Borommadhat）的

董事会，村民 Koei Chai Tampon，Tambon Tha Mai和 Chum Saeng区的邻近分

区帮助建立了从过去到现在蓬勃发展的 Baan Koei Chai 的独特景点。博物馆采

用 2层钢筋混凝土建造，宽 17.60米，长 40.50米。该建筑的一楼是展览大楼

，有 5 个区域，包括：（1）国籍（2）宗教（3）皇室 - 展览有国王的皇室职责

，包括雕像。（4）巨型鳄鱼“Phaya Daang Koei Chai”的历史以及有关鳄鱼

种族的信息（可提供展览和多媒体技术）。（5）有一个大型会议室。博物馆建

筑也得到了政府官员的一致认可。ChumSaeng区的人们。Nakhon Sawan 府在

Chum Saeng区的 Bhumibol Adulyadej the Great 国王陛下雕像前放置了花灰

，这使当地居民有机会瞻仰和膜拜泰国国王九世。 

 二楼是由当地工匠 Prathang Sangsawet 先生及其团队设计和制作的巨型鳄鱼

“Phaya Daang Koei Chai”的雕像。 该雕像的体宽为 7.60米，长 44米，高 6.30

米。它是目前泰国最大的鳄鱼雕像，可能是世界上最大的鳄鱼雕像。在巨型鳄鱼

雕像的身体里，“Phaya Daang Koei Chai”是一个供奉，冥想和塞满鳄鱼的展示

场所。这个目的是为教育年轻一代，以及普通大众用作学习的资源。 

 2016年 6月 23日星期四，Wat Koei Chai Nuea（Borommadhat）的僧侣与寺

庙委员会合作举行铺石仪式。打桩于 2016年 6月 27日星期一开始。2016年 8

月13日星期六正式开始施工。现在，博物馆建设即将完成。建设成本超过1300

万泰铢。预计将于 2018年开业，正式开幕式将于 2020年举行。 
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นิทานบ้านเกยไชย 
นิทานเรื่องบ้านเกยไชยนี้ เป็นนิทานประจ้าถิ่น อธิบายความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านเกยไชย ต.เกยไชย                   

อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  (วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์ เรียบเรียง ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม ๗ หน้า 
๓๒๙๘-๓๒๙๙)   

ส านวนที่ ๑  
สมัยโบราณบ้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของนครสระหลวง เจ้าผู้ครองนคร มีพระธิดาผู้ทรงโฉมงามนางหนึ่ง และ                    

มีเจ้าชายนครต่างๆ รักใคร่ชอบพอพระราชธิดา อยู่มาวันหนึ่งมีขบวนเรือขันหมากของเจ้าชายเมืองชากังราวกับ
เจ้าชายเมืองละโว้ ซึ่งได้จัดเถ้าแก่มาสู่ขอพระราชธิดาที่นครสระหลวงพร้อมๆ กันเจ้าครองนครสระหลงไม่รู้จะยก                  
ให้ใคร จึงออกอุบายให้ไปจัดขันหมากและยกมาพร้อมๆ กัน โดยเริ่มต้นที่พระบางตรงปากน้้าโผล่ และใช้บริเวณ                  
ที่แม่น้้ายมไหลมาบรรจบกับแม่น้้าน่านเป็นเส้นชัยตัดสิน ใครมาถึงก่อนก็เป็นผู้ชนะจะได้แต่งงานกับพระราชธิดาของ
ตน ขบวนเรือขันหมากได้จ้้าแข่งคู่คี่กันมา แต่เรือของเจ้าชายเมืองชากังราวได้เกิดอุบัติเหตุล่มลงที่วังยางที่จะถึงเส้นชัย
เล็กน้อย ขบวนเรือของเจ้าชายเมืองละโว้พายจ้้ามาด้วยความดีใจจนเรือมาเกยหาดทรายก่อนที่จะถึงบริเวณที่แม่น้้ายม
กับแม่น้้าน่านบรรจบกัน พวกชาวบ้านได้เรียกบริเวณที่เรือของเจ้าชายเมืองละโว้มาเกยทรายว่า “บ้านเกยทราย” 
ต่อมาเรียกเพ้ียนเป็น “บ้านเกยไชย” 

ส านวนที่ ๒ 
ด่างเกยไชย หรือไอ้ด่างเกยไชย เป็นนามจระเข้ อยู่ที่ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เล่ากันมาว่า 

สมัยก่อนนั้นที่เกยไชยมีวังตะกอน หรือ ปากแม่น้้าที่มีความลึกมาก มีจระเข้ชุกชุมเรียกว่า วังไอ้เข้ ชาวบ้านสมัยนั้น             
จะลงอาบน้้าในแม่น้้าแต่ละครั้งต้องเอาไม้ปักท้ารั้วเพ่ือป้องกันจระเข้ จระเข้ชื่อดัง ตัวหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักดี พวกสัญจร
ไปมา พวกหาปลาจะถูกไอ้ด่างอาละวาด ท้าร้ายอยู่เป็นประจ้า หัวไอ้ด่างนั้นมีสีขาวๆ อยู่มาก รูปร่างใหญ่ ความยาว
จากปากถึงขากรรไกร ยาวประมาณ ๑ วา หัวสูงจากพ้ืน ๕-๖ ศอก ความยาวของล้าตัวประมาณความกว้างของ                            
แม่น้้าได้ ด่างเกยไชยเลยเปรียบเสมือนเรือข้ามฟากของเจ้าพ่อจุ๊ย ศาลเจ้าพ่อจุ๊ยนั้นตั้งอยู่ตรงวังตะกอน ชาวเกยไชย
นับถือกันมาก ด่างเกยไชยอายุยืนและดุร้ายท้าร้ายผู้คนมามากมาย ไม่นานนักก็มีชาวเรือขี้เมาใช้เรือมอเป็นเรือท้อง
แหลม ชาวจีนเรียกว่าเรือไหหล้าบรรทุกข้าวมาท้าทายไอ้ด่าง ไอ้ด่างเกยไชยเลยออกมาตามค้าเรียกร้อง หนุนเรือข้าว
จนคว่้า พอได้โอกาสชาวเรือใช้สามง่ามทิ่มแทงตามท้องจนเป็นแผลมากมาย  ไอ้ด่างทนไม่ได้เอาหัวมาเกยหาด                  
หน้าวังตะกอน จึงถูกยิงซ้้าจนตาย ชาวเรือเลยผ่าท้องไอ้ด่าง พบของมีค่ามากมายแล้วเอาหัวไอ้ด่างเกยไชยไปไว้ที่ศาล
เจ้าพ่อจุ๊ย จึงเรียกว่า เกยไชยเพราะชื่อจระเข้ “ไอ้ด่างเกยไชย” 

ส านวนที่ ๓ 
มีชายคนหนึ่งชื่อวิเชียร เป็นเด็กวัด ได้ศึกษาวิชาคาถาอาคมสามารถแปลงร่างได้ นายวิเชียรคนนี้เกิดไปชอบ

ลูกสาวมัคนายกวัด มัคนายกวัดเห็นว่านายวิเชียรเป็นแค่เด็กวัดจึงไม่ยอมยกลูกสาวให้ ทั้งคู่จึงหนีตามกันไป เมื่อมาถึง
ฝั่งแม่น้้าที่เกยไชย ไม่รู้ว่าจะข้ามน้้าด้วยวิธีใด เพราะแม่น้้ากว้างมาก จึงได้ร่ายคาถาน้าน้้ามนต์ในขันให้เมียถือไว้               
แล้วบอกให้เมียทราบ สั่งความไว้ว่าให้ใช้น้้ามนต์ในขันราดตัวจระเข้ จะกลายร่างเป็นคนขึ้นมา กลัวว่าเมียจะรดจระเข้
ผิดตัว เพราะเดิมแถวเกยไชยมีจระเข้ชุกชุม จึงให้เมียสาวเอาสไบสีขาวผูกคอไว้เป็นเครื่องหมาย ฝ่ายสามีก็แปลงร่าง
เป็นจระเข้ตัวมหึมาสามารถที่จะให้ภรรยาเดินข้ามแม่น้้า จากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งได้ เมียเกิดตกใจไม่กล้าเดินข้าม
และท้าขันน้้ามนต์ตก สามีเลยกลายร่างเป็นคนไม่ได้ ที่เรียกว่า ไอ้ด่างเกยไชย เพราะคนเห็นเป็นด่างสีขาวที่หัว 
แท้จริงเป็นสไบสีขาวที่ผูกคอไว้ ด้วยความโกรธแค้นจระเข้ด่างเกยไชยจึงอาละวาดไปทั่ว และชอบท้าร้ายเฉพาะ
สุภาพสตรี ปัจจุบันที่ศาลเจ้าแม่เกยไชยมีหัวกะโหลกจระเข้อยู่ เป็นที่กล่าวติดปากชาวชุมแสงทั่วไป 
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Story tales of Koei Chai 

The story tale of Koei Chai Is a local tale Description of the name of Koei Chai Village,               
Koei Chai District, Nakhon Sawan Province (Vichien Achinoboonyawat, reprinted in Central Thai 
Encyclopedia Volume 7, pages 3298-3299) 

Idiom 1 
In ancient times, this village was part of the royal palace. The ruler had a beautiful 

daughter, and many princes throughout the city fell in love with her. One day, there was a khan 
maak boat procession of the prince of Chagangrao and the Prince of Lawo. Who, both, had asked 
to marry the royal daughter at the same time. The owner of the city of Sarasin, who could not 
decide who to give his daughter to, announced they start their processions at the same time 
starting at Pak Nam Plo and used the area where the Yom River flows to converge with the Nan 
River as the finish line. Whoever comes first is the winner and gets to marry his daughter. The boat 
race was a close competition. But the ship of Prince Chagangrao crashed at Wang Yang just before 
the finish line. The Prince of Lawo’s ship was delighted all the way until the boat reached the 
beach before reaching the area where the Yom River and the Nan River converge. The villagers 
called the area where the Prince of Lawo’s ship rested, "Baan Koei Sai", but then later called "Baan 
Koei Chai". 

Idiom 2 
The name of the crocodile in Koei Chai, Chum Saeng, Nakhon Sawan. It is said that before, 

Koei Chai had a very deep headwaters. There was a crocodile den called Wang ai kae (Crocodile 
den). Villagers used to take a bath in the river, and would have to make a fence to protect 
themselves from the crocodiles. One of the best known crocodiles went on rampages on a regular 
basis. It’s head had many white spots and was very large, measuring its length from mouth to jaw 
was about 1 yard, its head 5-6 feet above the ground. The length of its body was approximately 
the width of the river. The Shrine of the Lord is located at the Palace of sediment. It is very 
respectful to the Koei Chai villagers. The crocodile lives a long life and was very ferocious, hurting 
many people. After a short while, there was a drunk boatman on a row boat. The Chinese called 
the him the Haianese who brought rice to challenge the crocodile. The crocodile came out from 
the demand and pushed the boat until it flipped over. When the boatman had the opportunity, 
he used a three-pronged naval to pierce the stomach until there were many wounds. It couldn’t 
cope and rested its head on the beach in front of the sediment and was shot dead. The boatman 
cut open its stomach and found a lot of precious things and took the crocodile’s head back to the 
shrine. That is why they call it “Koei Chai”, because of the crocodile’s name, “Dang Koei Chai”.  
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Idiom 3 
There was a man named Wichien. He fell in love with the daughter of a deacon. The 

deacon deems that Wichien is just a temple boy, so he does not let Wichien have his daughter. So 
they ran together. When they arrived at the Koei chai shore, they did not know how to cross the 
river because the river is very wide. He had to cast a spell in the water and let his wife hold it, 
then told the wife to pour the water in the bowl over crocodile. It will become a person. He was 
afraid that his wife would pour the water over the wrong crocodile. He told his wife to tie a white 
strap as a sign. The husband transformed into a giant crocodile so his wife can walk across the 
river. She was afraid to walk across and drop the bowl. The husband could not turn back into 
human. The reason why people call it Dang Koei Chai is because people see a white spotted head, 
but of course, it is the white strap tied around the husband’s neck. With anger, the Dang Koei Chai 
crocodile went on a rampage and liked to hurt only ladies. Now, the Koei Chai Goddess has the 
crocodile skull. 
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Koei Chai的故事 

Koei Chai的故事是 Nakhon Sawan 府 Koei Chai区 Koei Chai村的名称描

述（Vichien Achinoboonyawat，转载于第 7卷，第 3298-3299页） 

成语 1 

在古代，这个村庄是皇宫的一部分。统治者有一个漂亮的女儿，整个城市

的许多王子都爱上了她。有一天，Chagangrao王子和 Lawo王子参加一个可汗牦

牛船比赛。两个人都要求同时娶这个王室女儿。 Sarasin市的老板无法决定把

女儿嫁给谁，他宣布从 Pak Nam Plo作为起点，采用 Yom河流入的区域与 Nan

河汇合作为终点线。无论谁先到，都是胜利者，并且可以娶他的女儿。赛艇比

赛非常激烈。但是 Chagangrao王子的船在终点线前撞到了 Lawo王子的最终 Lawo

王子到达 Yom河和 Nan河汇合的地区，抱得美人归。之后村民们称拉沃王子的

船停泊的地方为“Baan Koei Sai”，后来又被称为“Baan Koei Chai”。 

成语 2 

在 Koei Chai，Chum Saeng，Nakhon Sawan的鳄鱼的名字。据说之前，

Koei Chai有一个非常深的上游。有一个鳄鱼巢穴叫王 ai kae（Crocodile den

）。村民过去常常在河里洗澡，并且必须做一个围栏以保护自己免受鳄鱼的伤

害。其中一条最有名的鳄鱼喜欢横冲直撞。它的头部有许多白色斑点并且非常

大，测量它从嘴到嘴的长度大约是 1码，它的头部高出地面 5-6英尺。它的身

体长度大约是河的宽度。鳄鱼寿命很长，非常凶猛，咬伤了很多人。有一次船

上有一个醉酒的船夫，这个船夫据说是中国海南人，他带来了大米来挑战鳄鱼。

鳄鱼直接把船推翻了。当船夫找到机会时，他用三管齐下的刺杀方法刺穿了鳄

鱼肚子。鳄鱼由于受伤和失血过多，最终被枪杀。船夫切开肚子，发现了许多

珍贵的东西，将鳄鱼的头部带回神社。这就是为什么他们称之为“Koei Chai”，

因为鳄鱼的名字叫“Dang Koei Chai”。 

成语 3 

有一个名叫 Wichien的人。他爱上了执事的女儿。执事认为 Wichien只是

一个寺庙男孩，所以他不让 Wichien娶他的女儿。最后他们一起离家出走。当

他们到达 Koechai河岸时，他们不知道如何过河，因为这条河很宽。他不得不

在水中念咒语并让他的妻子握住它，然后告诉妻子将水倒在碗里，放在鳄鱼身

上。丈夫就会变成了一条巨大的鳄鱼，这样妻子可以踩着鳄鱼走过河。她因为

害怕走过去扔下了碗。丈夫最后无法变回人类。人们之所以称之为 Dang Koei 

Chai，是因为人们看到一个白色的斑点头，那是绑在丈夫脖子上的白色表带。

带着原来的愤怒，Dang Koei Chai鳄鱼横冲直撞，只喜欢伤害女士们。现在，

Koei Chai女神带有鳄鱼头骨。 
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ก าหนดการ 
โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลเกยไชย (แบบบูรณาการ) 

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อยเชิงอนุรักษ์ 
ของต าบลเกยไชย (3 ภาษา : ไทย – อังกฤษ – จีน) 

................................................................... 

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 
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เวลา 08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้าบลเกยไชย (แบบบูรณาการ) 
เวลา 08.45 – 10.30 น. การอบรมความรู้พ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. การฝึกปฏิบัติการด้านการน้าเที่ยว (12 กลุ่มๆ ละ 7 คน) 
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วันที่ 18 สิงหาคม 2562 
เวลา 08.30 – 10.30 น. การฝึกปฏิบัติการด้านการน้าเที่ยว (12 กลุ่มๆ ละ 7 คน) ต่อ 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45 – 12.00 น. การฝึกปฏิบัติการด้านการน้าเที่ยว (12 กลุ่มๆ ละ 7 คน) ต่อ 
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