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เรื่อง วัดป าไทรงาม

รายละเอียด

           ตัง้อยูที่ 393 หมู 4 ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม หลวงป ูอินทร จนฺทูปโม พระสงฆที่ชาวไทรงามและ

พุทธศาสนิกชนทัว่ไปใหความเคารพเป็นอยางสูง เพราะทานเป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูง ไดเคยดําริวาอยากจะ

สรางวดักรรมฐานสกัวดัหน่ึงในอาํเภอไทรงาม แตไมทนัที่จะดาํเนินการ เน่ืองจากทานมรณะภาพเสยีกอน           

           พ.ศ. 2524 ผูใหญมวน เทียนสันต บริจาคที่ดินเพื่อสราง จํานวน 12 ไร เป็นการสนองเจตนาของหลวงป ู

และไดชักชวนชาวบานชวยกันตามกําลังความสามารถ สรางกุฏิและศาลาชัว่คราว ใหพระสงฆไดอยูเจริญกรรม

ฐาน ภาวนา ขณะนัน้ ทานพระอาจารยละมาย ลาภสมฺปนฺโน ไดเดินธุดงคมาจากภาคอีสาน ผูใหญมวนพรอมดวย

อุบาสกอุบาสิกา ไดกราบอาราธนานิมนตใหอยูโปรดศรัทธาญาติโยม นอกจากน้ีไดรับเมตตาจาก หลวงพอจันทร

อินทวีโร วัดป าบึงเขาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี (สาขาที่ 2 ของวัดหนองปาพง) สงพระเณรมาอยูจําพรรษา และ

ตัง้ชื่อวาสํานักสงฆไทรงามอินทราม        

           พ.ศ.2525 พระอาจารยละมาย เห็นวาที่ตัง้วัดคับแคบและอยูใกลหมูบานเกินไป จึงยายมาปรับปรุงและ

ขยายพื้นที่ ปลุกตนไมจัดเขตวัดใหเป็นสวน เป็นเน้ือที่ประมาณ 100 ไร และพัฒนาบุคคลไปพรอมกัน โดยการ

จัดอบรมปฏิบัติธรรม และจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเป็นประจําทุกปี ทําใหมีธรรมทายาทสืบทอดกันอยาง

ตอเน่ือง สามเณรที่บรรพชาภาคฤดูรอนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในขอวัตรขอปฏิบัติ และตัง้ใจวาถาจะอุปสมบท

ตองมาบวชที่วัดป าไทรงาม พระอาจารยไดนิมนตครูบาอาจารยฝ ายกรรมฐาน ซึ่งเป็นศิษยของ หลวงป ูชา สุภทฺโท
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แหงวัดหนองปาพง มาอบรมศรัทธาญาติโยมในทุก ๆปี และวัดป าไทรงามไดรับการจัดตัง้เป็น สาขาที่ 68 ของวัด

หนองปาพง       

           พ.ศ.2530 พระวิสทุธิญาณเถระ ( หลวงป ูสมชาย ฐติวิริโย) แหงวดัเขาสุกมิไดนําคณะศษิยจาํนวนมากมา

แวะเยี่ยมวัดไทรงาม ไดเห็นขอวัตรขอปฏิบัติที่เครงครัดของภิกษุสามเณรและญาติโยม จึงไดรับนิมนตและรับ

อุปถัมภเป็นประธานทอดกฐินที่วัดป าไทรงามทุกปี รวมทัง้รับรับเป็นสาขาอุปถัมภของวัดเขาสุกิมอีกดวย        

           พ.ศ.2532 กรมการศาสนาไดประกาศตัง้ใหเป็นวัดที่ถูกตอง โดยชื่อวาวัดไทรงาม (วัดป า) และเน่ืองจาก

พระอาจารยละมาย มีภารกิจ ตองสรางวัดอีกแหงหน่ึงจึงไดมอบหมายให พระอาจารยสงา อุฏฐาโน เจาอาวาสองค

ปัจจุบัน เป็นผูสานงานตอจากทาน พระอธิการสงา อุฏฐาโน ไดยึดหลักปฏิบัติทีไดรับการอบรมสัง่สอนจากครูบา

อาจารยสายวัดป า ไดพัฒนาวัด และพัฒนาอยางตอเน่ืองศรัทธาญาติโยมที่มีตอวัดป าไทรงามเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ดวยพลังศรัทธา และพลังแหงความสามัคคี ความรวมมือ รวมใจจากทุกๆฝาย จึงทําใหวัดป าไทรงาม เป็นสถานที่

ศักดิ ์สิทธิ ์ เป็นที่ที่ผูไดมาเยือนแลว จะเพิ่มความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาอยางแทจริง          

           พ.ศ.2541 สุวัฒน พิทักษวงศ นายอําเภอไทรงามในขณะนัน้เห็นวาในภาวะที่ประเทศเกิดวิกฤติ สังคม

สับสนวุนวาย เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไมไดรับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นพื้น

ฐานที่จะทําใหเป็นคนเกงและคนดี ประกอบดวยกับวัดป าไทรงามมีความเหมาะสมที่จะใชเป็นสถานที่ในการอบรม

เพิ่มพูลคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชนจึงไดทําโครงการขอจัดตัง้เป็นศูนยเพิ่มพูนคุณธรรม

และจริยธรรมของจังหวัดกําแพงเพชรขึ้นโดยไดรับอนุมัติจากจังหวัดใหจัดตัง้ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2541ได

จัดการอบรมเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคคลทุกกลุมตามหลักสูตรที่กําหนดไว ในวันศุกร เสารและอาทิตย

รวม 3วัน 2 มีผูอบรมเพิ่มขึ้น ทําใหศาลาแฝกหลังเดิมคับแคบและไมสดวก พระอธิการสงา อุฏฐาโน จึงได

นําญาติโยมสรางศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมขึ้นอีกหลังหน่ึง และในวันที่ 4 พฤษภาคม

           พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใหวัดป าไทรงามเป็นศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวง

ศึกษาธิการ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2544 ทางศูนยปราบปรามและป องกันยาเสพติด

จังหวัดกําแพงเพชร ไดขอจัดตัง้ศูนยอีกหน่ึงศูนยคือ ศูนยสังคมจิตเวชชากังราว         

           วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2545 ไดมีประกาศจากมหาเถรสมาคม แตงตัง้ใหวัดไทรงาม เป็นสํานักปฏิบัติ

ธรรมประจําจังหวัดแหงที่ 1 ของจังหวัดกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เน่ืองในสัปดาหวันวิสา

บุชาทางกรมศาสนาไดพิจารณา พระครูสังฆรักษ สงา อุฏฐาโน เป็นผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาเพื่อรับ

เสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และดวยความปลื้มปิติยินดีของศรัทธาและศิษยานุสิตจึงพรอมใจ

กันจัดฉลองอยางเรียบงาย ในวันที่ 26 พฤษภาคมพ.ศ.2545 ซึ่งถือเป็นวันสําคัญของพุทธศาสนา และของโลก 

ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ทางสํานักวานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

ไดดําเนินการเสนอขอพระราชทานตัง้สมณศักดิ ์ ใหพระครูสังฆรักษ สงา อุฏฐาโน มีสมณศักดิ ์ เป็น พระครูโสภณ
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วชิรกิจ จร.ชท. โครงการจัดตัง้ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัด

กําแพงเพชร    

ภาพโดย : https://www.google.co.th/search?

คําสําคัญ : วัดป าไทรงาม

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong/2010/05/23/entry-8

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-06

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=266&code_db=610009&code_type=04

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=266&code_db=610009&code_type=04

