
 

 

ประวตัแิละความเป็นมา 

การบวชเรยีนสามเณร ณ วดัตากฟ้า พระ

อารามหลวง 

 

  ในสภาวะสงัคมโลกทีเ่ป็นโลกาภวิตันแ์ละการ

สือ่สารไรพ้รมแดนดงัเชน่ทกุวนันี ้นอกจากจะสง่ผลดตีอ่

พลเมอืงโลกแลว้ ก็ตอ้งยอมรบัวา่ไดส้รา้งภยนัอนัตรายตา่งๆ

ใหเ้กดิขึน้ไดท้กุเมือ่ ซ ึง่สว่นใหญ่ลว้นเกดิจากฝีมอืมนุษย.์..

เหตผุลหลกัคอื มนุษยข์าด "ศลีธรรม" พระราชปัญญาเวท ี

เจา้อาวาสวดัตากฟ้า จ.นครสวรรค ์มแีนวคดิวา่ "ฉันอยาก

ใหว้ดัตากฟ้าเป็นทางเลอืกหน่ึงของเด็กทีไ่ม่มโีอกาสจะเรยีน

ตอ่มธัยมศกึษา และอยากจะท าโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแห่ง

นีใ้หเ้หมอืนกบัโรงเรยีนดงัๆ ทีใ่ครๆ ก็อยากจะสง่ลกูหลาน

เขา้ไปศกึษาเลา่เรยีน..." แนวคดิของท่านคอื การพฒันา

ทรพัยากรมนุษยด์ว้ยการศกึษาและการใหโ้อกาสใน

การศกึษา สิง่ส าคญัคอืเด็กทีไ่ดเ้ขา้มาบวชเรยีนในวดัตาก

ฟ้า นอกจากจะไดค้วามรูส้ายสามญัศกึษาแลว้ ยงัไดเ้รยีน

ธรรมะและบาล ีซ ึง่จะเป็นการสง่เสรมิพระพุทธศาสนา และ

ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บัสงัคมไทยและสงัคมโลกอกี

ทางหน่ึงดว้ย เน่ืองจากพระภกิษุ-สามเณรทีเ่รยีนจบจากวดั



 

 

ตากฟ้าลว้นแตเ่ป็นผูท้รงไวซ้ ึง่วชิาและคณุธรรม แมท้่านจะ

ลาสกิขาไปก็จะเป็นคนดชีว่ยเหลอืสงัคม... 

  พระอาจารยแ์ละอาจารยท์ีส่อนน าโดย พระอมรเมธ ี

(สนุทร สนฺุทรเมธ ีป.ธ.7, กศ.ม.) ทา่นเป็นผูท้ีม่วีริยิะ 

อตุสาหะ ในการประสทิธิป์ระสาทวชิาการแกศ่ษิยานุศษิยเ์ป็น

อยา่งยิง่ จนปัจจบุนัมพีระภกิษุ-สามเณรจบเปรยีญธรรม 9 

ประโยคและปรญิญาตรจีากส านักเรยีนแหง่นีไ้ปแลว้หลาย

สบิรปู และกลบัมาเป็นก าลงัส าคญัใหก้บัโรงเรยีนแหง่นีเ้ป็น

จ านวนมาก ปี พ.ศ.2539 ส านักศาสนศกึษาวดัตากฟ้าได ้

เปิดการเรยีนการสอนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา

โดยใชช้ ือ่วา่ โรงเรยีนศรนีภเขตวทิยา เปิดสอนพระปรยิตัิ

ธรรม ทัง้ 3 แผนก (นักธรรม, บาล,ี แผนกสามญั) ท าใหม้ี

พระภกิษุ-สามเณรเลา่เรยีนศกึษาเพิม่ขึน้มากเป็นล าดบั 

   

   ปี พ.ศ.2544 มหาเถรสมาคมไดเ้ล็งเห็นวา่ส านัก

เรยีนวดัตากฟ้ามกีารจดัการดา้นการศกึษาเป็นอย่างด ีจงึ

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลปีระจ า

จงัหวดันครสวรรค ์แหง่ที ่1 และในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวั ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี ในวโรกาส

อนัเป็นมหามงคลนี ้ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหย้ก

ฐานะวดัขึน้เป็นพระอารามหลวงช ัน้ตร ีชนิดสามญั เมือ่วนัที ่

23 มถินุายน 2549 โดยไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ฉบบัประกาศทัว่ไป เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2549 ตอ่มาเมือ่



 

 

วนัที ่17 ตลุาคม 2549 สมเด็จพระมหารชัมงัคลาจารย ์

มอบใบประกาศยกวดัตากฟ้าขึน้เป็นพระอารามหลวง  

   

  กอ่นหนา้น้ัน เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2549 สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราช

ด าเนินเยีย่มชมการจดัการศกึษาของส านักศาสนศกึษาวดั

ตากฟ้า เพือ่ทอดพระเนตรการศกึษาของโรงเรยีนพระปรยิตัิ

ธรรม ซึง่เป็นสถานศกึษาดเีดน่แหง่หน่ึงของประเทศ และไดม้ี

พระราชด ารสัตรสัถาม พระราชปรารภในเร ือ่งตา่งๆ 

มากมาย ทรงสนพระทยัเร ือ่งการศกึษาของพระภกิษุ-

สามเณร ทรงสอบถามวา่ "เณรมาจากทีไ่หนบา้ง"... 

"ปัจจบุนัมจี านวนเท่าไร"... และทรงหว่งใยเร ือ่งการขบฉันจงึ

ตรสัถามท่านเจา้คณุใหญ่พระราชปัญญาเวท ีและทา่นเจา้

คณุเล็ก (พระอาจารยใ์หญ่) พระอมรเมธวีา่ "อาหารการขบ

ฉันเพยีงพอไหม" ทรงปรารภถงึ "การรกัการอา่น" และทรง

สอบถามถงึการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกบาลวีา่ "เดีย๋วนี้

เณรสนใจศกึษาบาลไีหม" ทรงมคีวามใกลช้ดิกบัวดั 

พระภกิษุ-สามเณร ในตอนหน่ึงรบัสัง่วา่ "เณรชอบอา่น

นิยายก าลงัภายใน" ท่านเจา้คณุใหญ่จงึถวายพระพรไปวา่ 

"ทีน่ี่เนน้การศกึษาภาษาบาล ีมผีลการเรยีนดแีละสอบได ้

เป็นทีห่น่ึงของภาคเหนือ และเป็นทีส่องของประเทศ" ทรงเลา่

ถงึการเสด็จไปทอดพระเนตรการศกึษาในวดัแหง่หน่ึงของ

ภาคเหนือวา่ "ยงัไม่พรอ้ม" และรบัสัง่ชมวดัตากฟ้าวา่ "แต่



 

 

ทีน่ี่ด ีเป็นหลกัเป็นฐาน" ทรงแสดงความกงัวลเร ือ่ง "ศาสน

ทายาท" ทรงปรารภวา่ การจดัการศกึษาแบบทีเ่ป็นอยู ่(ของ

วดัตากฟ้า) มปีระโยชนม์าก ชว่ยลดชอ่งวา่งทางการศกึษา 

และชว่ยแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ เร ือ่งภตัตาหารและสขุภาพ

พลานามยัของพระภกิษุ-สามเณร 

 

  พระองคท์รงมคีวามหว่งใยเป็นอยา่งยิง่ ซ ึง่ท่านเจา้

คณุใหญ่ ถวายพระพรวา่ วดัตากฟ้ามคีา่ใชจ้า่ยในการ

ถวายภตัตาหารเพลเดอืนละกวา่ 1 แสนบาท และคา่พาหนะ

ส าหรบัพระภกิษุสามเณรไปศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาตรใีนตวั

จงัหวดัเดอืนละกวา่ 4 หมืน่บาท" จงึรบัสัง่ใหข้า้ราชการทีม่า

รบัเสด็จท ารายการตา่งๆ เพือ่ทรงรบัทราบและได ้

พระราชทานพระราชทรพัยถ์วายภตัตาหารเพลอกี 10,000 

บาท ซึง่ทา่นเจา้คณุใหญ่ไดน้ าไปจดัตัง้เป็นกองทนุ

ภตัตาหาร ทรงพระกรณุาพระราชทานชือ่กองทนุภตัตาหาร

นีว้า่ "กองทนุรตันภตัต"์ ซ ึง่มคีวามหมายวา่ "อาหารอนัมคีา่

ดจุแกว้" ในการเสด็จคร ัง้นี ้ตามหมายก าหนดการ

ทอดพระเนตรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมประมาณ 20 นาท ีแต่

ทรงพระส าราญเสด็จนานเกอืบช ัว่โมงคร ึง่ ซ ึง่แมพ้ระองคจ์ะ

เสด็จกลบัไปแลว้ แตร่อยพระบาทและน า้พระราชหฤทยัที่

พระราชทานแกว่ดัและชมุชนชาวตากฟ้าน้ันยงัความปลาบ

ปลืม้ปีต ิแกพ่ระภกิษุ-สามเณร และพสกนิกรของพระองค ์

เป็นลน้พน้ตราบนานเท่านาน  



 

 

 

  โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแหง่นี ้กอ่ตัง้จากความรกั

ในพระพุทธศาสนาและการเล็งเห็นความส าคญัในการศกึษา

ของ หลวงพ่อพระครนูภเขตคณารกัษ ์เจา้อาวาสวดัตากฟ้า

ในสมยัน้ัน โดยทา่นไดนิ้มนต ์พระมหากาญจน ์กาญจนรงัส ี

(หลวงเตีย่) มาเป็นพระอาจารยใ์หญร่ปูแรก ตัง้แตปี่ พ.ศ.

2526 จนสบืทอดมาถงึท่านเจา้คณุพระราชปัญญาเวทแีละ

ท่านเจา้คณุอมรเมธ ีศษิยเ์อกทัง้สองรปูของทา่น  

 

  ระเบยีบการเขา้ศกึษาน้ัน จะรบัเฉพาะเด็กชายทีจ่บ

การศกึษาในระดบัประถม (ป.6) และจะเปิดรบัตัง้แตปิ่ดเทอม

ถงึวนัที ่10 พฤษภาคม ของทกุปีเทา่น้ัน ผูใ้ดสนใจจะสง่บุตร

หลานเขา้ศกึษา ก็ตดิตอ่ไดท้ี ่โทร.0-5624-1134  และทกุ

วนัอาทติยก์อ่นวนัที ่2 กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นวนัชมุนุม

ศษิยเ์กา่วดัตากฟ้า โดยจะมกีารแสดงมุทติาเน่ืองในวนัเกดิ

ของท่านเจา้คณุพระราชปัญญาเวท ีถวายภตัตาหารเพล 

หลงัจากน้ันจะมกีารสวดมนตน่ั์งสมาธ ิและแลกเปลีย่นทีอ่ยู่

กนัและกนัของบรรดาศษิยานุศษิย ์ทัง้นี ้เพือ่หาปัจจยัเขา้

กองทนุ "รตันภตัต"์ ทางวดัตากฟ้าไดจ้ดัสรา้งมงคลวตัถุ 

"จตคุามรามเทพ" รุน่ "ครองฟ้ามหาโชค" โดยคณุยงยทุธ 

โลห่ค์ณุสมบตั ิซ ึง่เป็นโยมอปุถมัภว์ดัตากฟ้าไดนิ้มนต ์พ่อปู่

นรศิ นรนฺิโท ท าพธิเีบกิฟ้า และน่ังปรกเป็นกรณีพเิศษ เมือ่

วนัที ่22 พฤษภาคม 2550 และพธิมีหาพุทธเทวาภเิษกใหญ่



 

 

เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2550 โดยพระภกิษุผูท้รงคณุวฒุิ

มากมาย อาท ิหลวงปู่ ทมิ วดัพระขาว, หลวงพ่อสมชาย วดั

ปรวิาศ กรงุเทพฯ, หลวงพ่อมโนธรรม ธมฺมธโร ส านักสงฆ ์

สหบุญญาราม จ.อตุรดติถ,์ พระอาจารยช์าญ สมุงัคโล วดั

ถ า้พระธรรมาสน ์จ.พษิณุโลก, หลวงพ่อบญุเดช ญาณเตโช 

วดัถ า้แสงธรรม จ.หนองคาย เป็นตน้ ซ ึง่ปัจจยัทีไ่ดท้กุบาท

ทกุสตางคท์างวดัจะเป็นผูด้แูลและไม่มกีารหกัคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ทัง้สิน้ ทา่นเจา้คณุพระราชปัญญาเวทจีดัสรา้งขึน้เอง เพราะ

การจดัการศกึษาของพระภกิษุสามเณรน้ันตอ้งใช ้

งบประมาณมหาศาลในแตล่ะปี เน่ืองจากปัจจบุนัมผูีเ้ขา้บวช

เรยีนเป็นจ านวนมากถงึ 300 กวา่รปู และมแีนวโนม้จะมาก

ขึน้ทกุปี 

 


