
วดัตานีนรสโมสร 

๑. สภาพฐานะและทตีังวดั 

วดัตานีนรสโมสร เป็นพระอารามหลวงชันตรี ชนิดสามัญ ตังอยู่ เลขที ๙๐ ถนนปัตตานีภิรมย ์         

ตาํบลอาเนาะรู อาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย ทีดินตงัวดัมีเนือที ๗ ไร่ ๑ งาน ๓๘ 

ตารางวา โฉนดทีดินเลขที ๒๔๕๑  ทีธรณีสงฆ ์๑ แปลง มีเนือที ๑ ไร่ ๕๓ ตารางวา โฉนดทีดินเลขที ๒๔๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. อาณาเขต  

ทิศเหนือ   ติดต่อคูนาํซึงกนัระหวา่งกาํแพงวดักบัห้องแถวร้านคา้ของประชาชน 

ทิศใต ้ ติดต่อลาํรางกนัระหวา่งกาํแพงวดักบักองเมืองและกองกาํกบัการตาํรวจภูธรเมืองปัตตานี 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อลาํรางกนัระหวา่งกาํแพงวดักบับา้นพกัตาํรวจและทีดินเอกชน 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อแม่นาํตานีและถนนปัตตานีภิรมย ์

๓. ลกัษณะพืนทโีดยทวัไป  

ทีตงัวดัเป็นสีเหลียมผนืผา้ หนัหนา้สู่แม่นาํปัตตานี เมือบา้นเมืองเจริญขึน ทางราชการตดัถนนผา่นเนือที

ของวดัตอนริมแม่นาํ วดัจึงแยกทีดินออกเป็น ๒ ตอนคือ ตอนริมแม่นาํซึงทางวดัจดัทาํเป็นทีธรณีสงฆ์ปลูกห้อง

แถวให้เช่า และอีกตอนติดกบัทีตงัวดัเป็นหอ้งแถวบา้นใหเ้ช่าและก็เป็นบริเวณทีตงัวดัในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ความเป็นมา 

วดันีชาวบา้นนิยมเรียกกนัวา่ วดับางนาํจืด หรือวดักลาง สร้างในสมยัรัชกาลที ๔ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๕ 

โดยสีตะวนักรมการเมืองปัตตานี(ชือขา้ราชการในสมยันนั) ไดส้ร้างวดันีขึนร่วมกบัชาวไทยพุทธและชาวไทย

เชือสายจีน ทางฝังขวาของแม่นาํตานี ห่างจากปากนาํประมาณ ๒ ก.ม. การก่อสร้างยงัไม่ค่อยสมบูรณ์นกั ทงั

พระสงฆ์อยูป่ระจาํก็ไม่เป็นหลกัฐานแน่นอนยงัไม่มีโบสถ์  มีกุฏิทาํดว้ยไมมุ้งกระเบืองอิฐเผา มีศาลาโรงธรรม

เป็นสถานทีบาํเพ็ญกุศล พระสงฆใ์นสมยันนัตอ้งไปทาํสังฆกรรมกลางนาํ จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๑พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวได้เสด็จประพาสแหลมมลายูเสด็จประทบัทีวดับางนาํจืด ทอดพระเนตรอุโบสถซึง

สร้างอยูเ่ป็นของนางละนง แซ่เล่า  รูปทรงแบบจีนขนาดเล็ก ไม่พอแก่การทาํพิธีถือนาํพระพิพฒัน์สัตยาทีเจา้กรม

การประชุมกนัและถือทีวดันีทุกปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินให้หลวงจีนคณานุรักษ์ สร้าง

ศาลาการเปรียญไวเ้ป็นทีเรียนหนงัสือไทย โปรดเกลา้ให้สร้างพลบัพลา หลงัคาทรงไทยมีมุขยืนออกไป ๔ ทิศ 

ใชเ้ป็นทีดืมนาํพิพฒัน์สัตยา เจา้เมืองเจ็ดหวัเมืองในครังนนัมีพระยาเพชราภิบาล เจา้เมืองหนองจิกคนเดียวทีเป็น

ไทยพุทธ การรับเสด็จประพาสแหลมมลายูในครังนนัสมุหเทศาภิบาลไดส้ร้างท่าเรือเรียกว่า ท่าสุลต่าน ต่อมา

พระองค์โปรดเกลา้ให้คณะกรรมการเมืองสร้างกุฏิแบบจีนเพือเป็นทีพาํนักของพระภิกษุ ในปีพ.ศ. ๒๔๓๒ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที ๕ เสด็จประพาสหัวเมืองแหลมมลายูอีกครัง เนืองจากทรง

ประชวร แพทย์ถวายคําแนะนําให้แปรพระราชฐานเพือทรงพักผ่อนพระวรกาย เสด็จถึงเมืองหนองจิก                

พระยาเพชราภิบาล (ทดั ณ สงขลา) ผูว้่าราชการเมืองถวายการตอ้นรับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจา้หน้าที

อาราธนาพระเถระ ๒ รูป ไปยงัเรือพระทีนังเพือทรงจะทราบเรืองราวของฝ่ายพุทธจกัรในหัวเมืองภาคใต ้



พระราชทานสมศกัดิแก่บรรดาเจา้คณะในหวัเมือง ต่อมาในสมยัพระเทพญาณโมลีดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสไดรื้อ

ศาลาจตุรมุขซึงใชท้าํพิธีถือนาํพิพฒัน์สัตยา และวดันีไดรั้บยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตงัแต่วนัที ๔กุมภาพนัธ์  

พ.ศ. ๒๕๐๙ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพไดจ้ดัการปกครองในมณฑลปัตตานีและมีการจดัการ

ปกครองคณะสงฆ ์เพือตอ้งการให้ฝ่ายศาสนจกัรกบัอาณาจกัรเขา้กนัได ้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตงัให้

พระรัตนมุนี (แกว้) วดัไชยพฤกษม์าลา พระอารามหลวง จงัหวดันนทบุรี เจา้คณะมณฑลปัตตานีและคณะไดไ้ป

ตรวจการคณะสงฆแ์ละไดป้ระชุมสงฆท์ีวดัตานีนรสโมสร มีพระครูพิพฒันสมณกิจ (สุข) ไดใ้ห้การตอ้นรับและ

นาํตรวจการคณะสงฆที์เมืองหนองจิกและยะหริง 

ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ วนัที ๒๔ มีนาคม  พระรัตนธชัมุนี (ม่วง) เจา้คณะมณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑล

ปัตตานี (ขณะเป็นพระศิริธรรมมุนี) ไดม้าจดัการเปิดโรงเรียนภาษาไทยสอนตามหลกัสูตรชนัประถมศึกษา มี

หลวงสุนทรธนารักษข์า้หลวงผูช่้วยรักษาการเมืองปัตตานีกบัพระครูพิพฒัน์สมณกิจ (สุข) ให้การสนบัสนุน ให้

ชือวา่โรงเรียนสุนทรวทิยาธาร พระใบฎีกาแกว้เป็นครูผูส้อน มีนกัเรียนรุ่นแรก ๒๐ คน  

ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๖๘ ทางคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชเจา้กรมหลวงวชิรญาณวงศเ์ป็นแม่กอง 

คราวแรกของจงัหวดัปัตตานี จดัการใหมี้โรงเรียนนกัธรรมและเปิดสอบนกัธรรมทีสนามสอบวดัตานีนรสโมสร 

ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) วดัราชาธิวาส เจา้คณะมณฑลนครศรีธรรมราชและ

มณฑลปัตตานี ยา้ยพระญาณเวที วดัมหาธาตุ จงัหวดันครศรีธรรมราชมาเป็นเจา้คณะจงัหวดัมณฑลปัตตานีและ

ไดพ้าํนกัปฏิบติัหนา้ทีทีวดัตานีนรสโมสร 

ปี ๒๔๗๗ เจ้าคณะมณฑลได้ยา้ย พระธรรมโมลี (ขณะเป็นพระครูวิจิตรคณานุรักษ์ (เกตุ) เจา้คณะ

อาํเภอเมืองสงขลามาเป็นเจา้คณะมณฑลปัตตานี และพาํนกัทีวดัตานีนรสโมสรเป็นตน้มา 



ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ พระธรรมโมลี (ขณะเป็นพระญาณโมลี) เจ้าอาวาสพร้อมด้วยหลวงรัตนมนตรี           

(ฮวด คายนนัท์) มรรคนายกและอุบาสกอุบาสิกา พิจารณาเห็นวา่พระอุโบสถหลงัเดิมทรงศิลปะจีนมีขนาดเล็ก   

จุพระสงฆท์าํสังฆกรรมไดป้ระมาณ ๒๒ รูป มีสภาพทรุดโทรมเกรงวา่จะเป็นอนัตรายต่อพระสงฆ์ทีเขา้ไปทาํ

สังฆกรรมและตงัอยูมุ่มวดัไม่เหมาะสมและศาลาการเปรียญทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงพระ

ราช    ทานทรัพย์สร้างไวก็้อยู่ในสภาพทรุดโทรมแล้วเช่นกนั จึงได้รือเอาวสัดุ อิฐ และไมเ้พือมาสร้างพระ

อุโบสถหลงัใหม่ เป็นพระอุโบสถทรงไทยหลงัคามุงกระเบืองเคลือบจากประเทศจีน หนา้บนัมีตราพระเกียว เมือ

เสร็จแลว้ไดผ้กูพทัธสีมา ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ 

ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ วดัตานีนรสโมสรไดเ้ปิดโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัขึน มีพระปริยติัวรากร 

(คลิง ธมฺมราโม ป.ธ. ๖) เป็นอาจารยผ์ูส้อน 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ขนุธาํรงพนัธ์ภกัดีไดส้ร้างหอระฆงัศิลปะไทยสองชนั กวา้ง ๔ เมตร สูง ๑๐ เมตร ระฆงั

เป็นศิลปมุสลิม 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ วนัที ๔ กุมภาพนัธ์ วดัตานีนรสโมสรได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ชนัตรี 

ชนิดสามญั นบัเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจงัหวดัปัตตานี 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พระธรรมโมลี (ขณะเป็นพระเทพญาณโมลี) และขุนธาํรงพนัธ์ภกัดีร่วมกนัสร้างศาลา

การเปรียญ คอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ตรีมุข ๒ ชนั กวา้ง ๑๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร แทนศาลาหลังเก่าของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทีทรงพระราชทานทรัพยส์ร้างไวเ้มือปี พ.ศ. ๒๔๓๑  

๕. ทรัพย์สิน  

วดัตานีนรสโมสรตงัอยูใ่นเนือที ๗ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา 

๑ ศอกเศษ โฉนดเลขที ๒๔๕๑ ทีธรณีสงฆม์ีอยู ่๑ แปลง  

อยูท่ีตาํบลอาเนาะรู อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  

ในเนือที ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา ๑ ศอกเศษ  

โฉนดเลขที ๒๔๕๒ 

 

 

 

 

 

 



๖. ปูชนียวัตถุ และถาวรวตัถุทีสําคัญของวดัมีดังนี 

พระอุโบสถ สร้างเสร็จประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐ พระเทพญาณโมลี เจ้าอาวาสกับหลวงรัตนมนตรี       

มรรคทายก ทายกทายกิาเป็นผูส้ร้าง ยาว ๑๗ เมตร กวา้ง ๙ เมตร รูปทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กโบกปูนหนา้บนั

มีตราพระเกียวกระหนกลอ้มรอบ หนา้โบสถ์มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป ภายในประดิษฐานพระประธานเป็น

พระพุทธรูปปางมารวิชยัสมยัสุโขทยั หนา้ตกักวา้ง ๑ เมตร มีพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ เป็นพระสมยัอยุธยา

หรือละโว ้ซึงกรมหลวงลพบุรีราเมศร์นาํมาถวายวดันี และพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร เป็นพระสมยัอมราวดี

ซึงเป็นของรัชกาลที ๕ ประดิษฐานอยูข่า้งๆพระประธานในพระอุโบสถ 

ศาลการเปรียญ พระเทพญาณโมลีสร้างดว้ยทุนของวดั สร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กฉาบปูน หนา้บนัมี

ตราพระเกียวลอ้มรอบเช่นเดียวกบัพระอุโบสถ ยาว ๓๖ เมตร กวา้ง ๑๖ เมตร 

หอระฆงั ซึงพระเทพญาณโมลีร่วมกบัขนุธาํรงพนัธ์ภกัดีสร้างเมือ พ.ศ. ๒๕๐๘ กุฏิถาวร ๗ หลงั 

นพสงฆอ์นุสรณ์ หลวงพอ่ทวดเหยียบนาํทะเลจืด วดัตานีนรสโมสร 

ศาลาปุญญสโมสร (ศาลาเอนกประสงค ์แบบเปิด) 

อาคาร ๑๐๑ ปี พระอาจารยท์ิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. การศึกษาและการสาธารณสงเคราะห์ 

พระเทพญาณโมลีเห็นความสาํคญัดา้นการศึกษาเป็นอยา่งมาก จึงไดน้าํเงินทีประชาชนบริจาคเพือบาํรุง

วดัมาสร้างโรงเรียนภาษาไทยขึน ๑ หลงั ทรงไทยสามมุข กวา้ง ๑๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร  มีทงัหมด ๑๒ ห้องเรียน 

สาํหรับเป็นทีศึกษาแสวงหาความรู้แก่เยาวชนของไทยและยงัสร้างโรงเรียนนกัธรรมบาลี ซึงสร้างดว้ยทุนของวดั

เช่นกนั ทรงปันหยายาว ๒๐ เมตร กวา้ง ๑๐ เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 



๘. การบริหารและการปกครอง  

ปัจจุบัน พระสิริจริยาลงัการ (ชรัช อุชุจาโร) ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. ลาํดับเจ้าอาวาสตังแต่รูปแรกจนปัจจุบันได้ดังนี 

๑.พระครูพิพฒัน์สมณกิจ (สุข) พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๔๖ 

๒.พระครูพิพฒัน์สมณกิจ (เมิน) พ.ศ. ๑๔๔๗-๒๔๕๓ 

๓.พระครูพิพฒัน์สมณกิจ (บุญ) พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๖๐ 

๔.พระครูสโมสรสิทธิการ (แกว้) พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๗๖ 

๕.พระธรรมโมลี (เกตุ ติสฺสโร) พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๕๔๐ 

๖.พระปัญญาคมมุนี (จรินทร์ ป ฺญาวโร) พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๔ 

๗.พระครูศรีจริยาภรณ์ (ชรัช อุชุจาโร)  พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๕  

(รักษาการแทนเจา้อาวาส ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔) 

และ พ.ศ. ๒๕๕๖  ไดรั้บสมณศกัดิเป็นพระราชาคณะชนัสามญั 

ที พระสิริจริยาลงัการ ถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิพระสิริจริยาลงัการ (ชรัช อชุุจาโร ป.ธ. ๖) 
    ชือ     พระสิริจริยาลงัการ    ฉายา      อุชุจาโร  เดิมชือ ชรัช  นามสกุล เอียมวิวฒัน์กิจ    อาย ุ  ๕๕ ปี   พรรษา   ๓๕  เกิดวนัที 

๒๕  เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๐๗     

เกิดที บา้น ถาํทะลุ   ตาํบลถาํทะลุ อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา   

บิดา ชือ นายจุย้ซิน  มารดา ชือ นางหยอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจุบันดาํรงตาํแหน่ง 

๑. เจา้คณะจงัหวดัปัตตานี 

๒. เจา้อาวาสวดัตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  ตาํบลอาเนาะรู   อาํเภอเมืองปัตตานี  จงัหวดัปัตตานี  

การศึกษา 

ปี ๒๕๒๗ จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) จากวทิยาลยัเกษตรกรรมนราธิวาส 

ปี ๒๕๒๘ บรรพชาอุปสมบท  ณ วดัศรีมหาโพธิ  อาํเภอโคกโพธิ จงัหวดัปัตตานี 

  พระครูวรัิชโศภณ   เป็นพระอุปัชฌาย ์(หลวงปู่ แดง) 

  พระสมุห์พนัธ์ ป ฺญาวชิโร  พระกรรมวาจาจารย ์ 

  พระปลดัจ่าง  ติสฺสวโร วดัศรีมหาโพธิ (พระครูโสภิตโพธิคุณ ปัจจุบนั) พระอนุสาวนาจารย ์

ปี ๒๕๓๐ ไปอยูว่ดัชา้งให้ เพือเรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี 

ปี ๒๕๓๙ สอบไดเ้ปรียญธรรม ๖ ประโยค สาํนกัเรียนวดัราษฎร์บูรณะ (วดัชา้งให)้ 

ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙  พระอาจารยน์อง (พระครูธรรมกิจโกศล) เจา้อาวาสวดัทรายขาว ขอใหเ้ขา้ไปช่วยดูแลงาน 

ทีวดัทรายขาว รับใชพ้ระอาจารยน์องเป็นเวลา ๒ พรรษา 



ปี ๒๕๔๐- ๒๕๔๓ เดินทางไปศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบาลีอาจริยะ ทีมหาวทิยาลยันวนาลนัทาประเทศอินเดีย 

โดยการสนบัสนุนทุนการศึกษาจาก พระไพศาลสิริวฒัน์ (สวสัดิ อรุโณ)และ พระครูธรรมกิจโกศล (อาจารยน์อง) 

ปี ๒๕๔๓ เดินทางกลบัประเทศไทย เนืองดว้ยการมรณภาพของพระไพศาลสิริวฒัน์ เจา้อาวาสวดัชา้งให้ 

ในสมยันนั และไดรั้บการแต่งตงัเป็น รองเจา้อาวาสวดัชา้งให ้ 

ปี ๒๕๔๘ ไดรั้บแต่งตงัเป็น รองเจา้คณะจงัหวดัปัตตานี 

ปี ๒๕๔๙ จบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขา พทุธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

   กรุงเทพมหานคร  

ปี ๒๕๕๐ ไดรั้บแต่งตงัเป็น พระครูสญัญาบตัร รองเจา้คณะจงัหวดั ในราชทินนามที พระครูศรีจริยาภรณ์ 

ปี ๒๕๕๔ ไดรั้บแต่งตงัเป็น พระอุปัชฌาย ์

ปี ๒๕๕๔ เป็นรักษาการแทนเจา้อาวาสวดัตานีนรสโมสร พระอารามหลวง 

ปี ๒๕๕๕ เป็นเจา้อาวาสวดัตานีนรสโมสร  พระอารามหลวง 

ปี ๒๕๕๖ สอบจบวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก สาขาวฒันธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

อนุมตัิรับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ในปี ๒๕๕๗ 

ปี ๒๕๕๖ ไดรั้บแต่งตงัเป็น พระราชาคณะชนัสามญั ในราชทินนามที  พระสิริจริยาลงัการ  สป.  

ปี ๒๕๕๗ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด. วฒันธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม)  

 

 


