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เรื่อง วัดนาควัชรโสภณ (วัดชาง)

รายละเอียด

          วดันาควชัรโสภณ เดมิชื่อ วดัชาง สรางขึ้นในสมยัสโุขทยัตอนปลาย ประมาณหลงัพทุธศตวรรษที่ ๑๙ เป็น

วัดที่มีความสําคัญ ตัง้อยูหน าเมืองดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงขามกับวัดเจาเมือง กําแพงเพชร เป็นวัดอยู

ในกลุมอรัญญิกดานทิศตะวันออก รูปแบบสภาพแวดลอมทัง้หมดไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะสมัยลพบุรีหรือขอม

นอกจากน้ียงัพบรองรอยของถนนพระรวงตดัผานหน าวดัน้ีดวย วดัชางนับเป็นวดัเกาแกสรางมาประมาณ ๗๐๐ ปี

เศษ ลักษณะสภาพโดยทัว่ไปของกลุมโบราณสถานจะถูกลอมรอบดวยคูน้ํากวางประมาณ ๑๐ เมตร ยาวประมาณ

๕๐๙ เมตร มีเน้ือที่ตัง้วัด ๖๒ ไร การคมนาคมสะดวก บริเวณวัดสะอาด รมรื่นดวยตนไม สวยงามตามธรรมชาติ

 วัดชาง เป็นวัดที่รางจากพระสงฆมาประมาณ ๔๐๐ - ๕๐๐ ปี ครัน้ลุถึงปีพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๐๙ พระวิชัย

ปสนฺโน

          ๑ ไดจารกิธดุงคมาปักกลดจาํพรรษาอยู ณ บรเิวณ เจดยีโบราณสถานวดัชาง โดยในชวงดงักลาวไดปฏบิตัิ

ธรรมและเทศนาอบรมสัง่สอนพุทธศานิกชนแถบถิ่นน้ีเป็นอยางดี จนทําใหประชาชนในพื้นที่เกิดความเลื่อมใส
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ศรัทธา และไดอุปัฏฐากบํารุงทานเป็นลําดับ ตอมา จ.ส.อ. ศักดิ ์ และนางสังเวียน เดชานนท มีจิตศรัทธาบริจาค

ที่ดินมอบถวายใหสรางวัด และภายหลังมีผูซื้อที่ดินถวายเพิ่มเติมอีก รวมเป็นเน้ือที่ทัง้สิน้ ๗๖ ไร ๑ งานเศษ

           ๒ จากนัน้ไดเริม่สรางเสนาสนะทีพ่กัอาศยั สาธารณปูการที่จาํเป็นตาง ๆ มีการศกึษาเลาเรยีนพระธรรมวินัย

และปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรที่มาอยูจําพรรษาที่วัดชางแหงน้ี ตัง้แตบัดนัน้เป็นตนมา

           ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดขออนุญาตสรางวัด และเริ่มกอสรางอุโบสถ โดยไดรับความอุปถัมภจาก พระราชมุนี

(โฮม โสภโณ) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร และไดสรางตําหนักทรงธรรม-สังฆราชานุสรณ เพื่อเตรียมรับ

เสด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อุฏฐายีมหาเถระ) ซึ่งไดเสด็จมาทรงยก

ชอฟ าอุโบสถ ใน พ.ศ. ๒๕๑๓         

             พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก (จวน อุฏฐายี) ไดประทานชื่อจากวดั

ชาง (เดิม) เป็น “วัดนาควัชรโสภณ” และกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศตัง้เป็นวัดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๑๓ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ มีพื้นที่ตัง้อยู ณ เลขที่ ๓๒ ถนนราช

ดําเนิน ๒ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จึงนับไดวา “วัดนาควัชรโสภณ (วัดชาง)” เป็นวัดของ

คณะสงฆฝ ายธรรมยุติกนิกาย แหงแรกในจังหวัดกําแพงเพชร

            พระครูนาควัชราธร (วิชัย ปสนฺโน) เป็นพระสุปฏิปันโนรักษาขอวัตรปฏิบัติตามแนวพระกัมมัฏฐานสาย

พระอาจารยมัน่ ภูริทตฺโต ชาวจังหวัดกําแพงเพชร ใหความเคารพนับถือทานเป็นอันมาก นอกจากการเผยแผ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแกประชาชนโดยทัว่ไปแลว ทานยังไดจัดใหมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม

สําหรับพระภิกษุสามเณรอีกดวย ในขณะเดียวกันก็ไดพัฒนาดานสาธารณูปการตางๆ ภายในวัด อีกทัง้ไดขยายวัด

และสํานักสงฆออกไปสูตําบลและอําเภอตางๆ อีกหลายแหง ดานการคณะสงฆ พระครูนาควัชราธร (วิชัย ปสนฺโน

) ไดรับความเมตตาจากพระเถระผูใหญใหการอุปถัมภสนับสนุน อาทิ พระธรรมจินดาภรณ (ทองเจือ จินฺตเถโร)   

   

              ๓ วดัราชบพติรสถติมหาสมีาราม, พระอรยิเมธี (ปฐม อดุมดี) และ พระราชมุนี (โฮม โสภโณ) วดัปทมุ

วนาราม รวมกับคณะสงฆฝ ายธรรมยุติกนิกาย และอุบาสก อุบาสิกา ไดรวมแรงรวมใจกันกอสรางวัดและ

สํานักสงฆขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรอีกหลายแหง จนสามารถตัง้เป็นเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัด

กําแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต) โดย พระครูนาควัชราธร (วิชัย ปสนฺโน) เจาอาวาสองคแรกของวัดนาควัชร

โสภณ ไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงเจาคณะอาํเภอจงัหวดักาํแพงเพชร-พจิติร (ธรรมยตุ) เป็นองคปฐม         

             วนัที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ พระครูนาควชัราธร (วิชยั ปสนโฺน) ไดมรณภาพลงดวยโรคกลวัน้ํา รวม

สิริอายุ ๕๖ ปี ๓ เดือน นับวาวงการคณะสงฆไดสูญเสียพระสังฆาธิการที่มีความคิดริเริ่มพัฒนา และวางรากฐาน

ของงานคณะสงฆธรรมยุตในเขตภาคน้ีใหเป็นปึกแผนไปอยางนาเสียดายยิ่ง   ตอมา พระมหาสมจิตต อภิจิตฺโต

กรรมการเลขานุการ มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ ซึ่งเป็นศิษยของพระครูนาควัชราธร (วิชัย
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ปสนฺโน) ที่ไปพํานักจํา พรรษ าอยู ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยความอุปถัมภสนับสนุนจากพระ

เถระผูใหญ อาทิ พระพรหมมุนี (วิชมัย ปฺุญาราโม)๔ วัดบวรนิเวศวิหาร และ นายวัลลภ เจียรวนนท กรรมการ

บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ ไดพาคณะญาติโยมผูมีจิตศรัทธามาชวยกันกอสรางอาคารเรียนพระปริยัติธรรม

อาคารที่พักพระภิกษุสามเณร อาคารหอสมุด และตําหนักสมเด็จพระสังฆราช เพื่อพัฒนาวัดใหเป็นสถานที่ศึกษา

และปฏิบัติธรรมแกพระภิกษุสามเณรใหเป็นที่สัปปายะยิ่งขึ้น และนอกจากน้ียังไดเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนา

วันอาทิตยขึ้น เพื่ออบรมเยาวชนใหไดรับความรูดานศีลธรรม หลักธรรมตามแนวทางแหงพระพุทธศาสนา ตลอด

จนจริยธรรมอันดีงาม และไดกอตัง้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วชิรกุญชร มัธยม เพื่อการศึกษา

วิชาสามัญศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรอีกดวย และในชวงเดียวกันน้ี พระครูโสภณธรรมวัชร (เฉลิม วีรธมฺโม

)๕ ไดมาดํารงตําแหนงรักษาการเจาอาวาสวัดนาควัชรโสภณ และไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงเจาอาวาส เมื่อ

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พรอมกับดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอจังหวัดกําแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต) สืบ

ตอจากพระครูนาควัชราธร (วิชัย ปสนฺโน) เจาอาวาสองคแรกของวัดนาควัชรโสภณ ที่ไดมรณภาพลง         

             เมื่อวนัที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก

(เจริญ สุวฑฺฒโน) ไดเสด็จมาเป็นองคประธาน ในการพระราชทานเพลิงศพ พระครูนาควัชราธร (วิชัย ปสนฺโน)

และเสด็จเป็นองคประธานประกอบพิธีเปิดอาคารสมเด็จพระญาณสังวร หอสมุดสมเด็จพระญาณสังวร และตําหนัก

สมเด็จพระสังฆราช ตอมาไดมีการปรับปรุงบริเวณพื้นที่และกอสรางอาคารเสนาสนะตางภายในวัดนาค วัชรโภณ

เป็นลําดับ คือ พ.ศ. ๒๕๓๕ กอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาราชินี, พ.ศ. ๒๕๓๖ กอสรางอาคาร

๘๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช วิหารพระไพรีพินาศ, อาคารที่พักพระภิกษุ-สามเณร เป็นตน รวมงบประมาณการ

พัฒนาดานสาธาณูปการ และการจัดการศึกษาแผนกตางๆ ของสํานักเรียนวัดนาควัชรโสภณ ที่ไดรับการอุปถัมภ

จากมูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ โดยการบริจาครวมของพุทธศาสนิกชน รวมเป็นเงินทัง้สิน้

๖๐,๔๗๗,๔๗๖.- บาท (หกสิบลานสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่รอยเจ็ดสิบหกบาทถวน)         

             ปัจจบุนั วดันาควชัรโสภณ ใชเป็นศนูยกลางการศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกนักธรรม แผนกบาลี แผนก

สามัญศึกษา และยังเป็นศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยสําหรับเยาวชน แหงแรกและแหงเดียวใน

จังหวัดกําแพงเพชร เป็นสํานักเรียนที่ใชเป็นสถานที่สอบธรรมชัน้นวกะภูมิและสอบธรรมสนามหลวง สําหรับพระ

ภิกษุสามเณรฝายธรรมยุติกนิกายมาโดยตลอด อีกทัง้ยังเป็นศูนยกลางการปกครองคณะสงฆในเขตน้ีอีกดวย จน

ไดรับการยกยองใหเป็นวัดอุทยานการศึกษา และเป็นวัดพัฒนาตัวอยาง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และในปีพุทธศักราช

๒๕๓๙ เน่ืองในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ไดทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะวัดนาควัชรโสภณ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน

พ.ศ. ๒๕๓๙

             พ.ศ. ๒๕๔๒ พระจันทโคจรคุณ (เฉลิม วีรธมฺโม) เจาอาวาสวัดนาควัชรโสภณ ไดดํารงตําแหนงทางการ
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ปกครองคณะสงฆ เป็น เจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร-พิจิตร-พิษณุโลก-สุโขทัย-อุตรดิตถ-ตาก (ธรรมยุต)

             พ.ศ. ๒๕๔๓ พระจนัทโคจรคณุ (เฉลิม วรีธมโฺม) ไดรบัพระราชทานเลื่อนสมณศกัดิ ์ ที่ “พระราชสารโมลี”

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓

ภาพโดย : http://www.panoramio.com/photo/11408268

 

คําสําคัญ : วัดนาควัชรโสภณ (วัดชาง)

ที่มา : https://www.web-pra.com

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-11

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=275&code_db=610009&code_type=01
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