
ประวัติวัดไผรอบ 
ตําบลไผรอบ      อําเภอโพธิ์ประทับชาง   จังหวัดพิจิตร 

ปรารภบานไผรอบ 
 บานไผรอบเปนพ้ืนท่ีน้ําทวมถึง   แตเดิมนั้นเปนผืนปาใหญ  ตอมา   ไดมีประชาชนเขามาจับจองแผว
ถางเปนท่ีทํากินจนเกิดเปนหมูบานข้ึน  ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยทรงดํา ( ไทยโซง ) ซ่ึงอพยพมาจากทาง
ใตคือ  จังหวัดเพชรบุรี  และทางภาคกลางคือ  จังหวัดราชบุรี   จังหวัดนครปฐม  จังหวัดสุพรรณบุรี   
นอกจากนั้นคนไทยท่ีอาศัยอยูหมูบานใกลเคียงไดเขามา  จับจองพ้ืนท่ีทํากินเชนกัน   ตอมามีชาวจีนท่ีอพยพเขา
มาอยูในประเทศไทย   ไดเขามาอาศัยอยูท่ีบานไผรอบประกอบอาชีพทางการกสิกรรมและคาขาย    บานไผรอบ
ในสมัยนั้นเปนหมูบานเล็ก ๆ อยูในเขตการปกครองของ  ตําบลวังจิก   อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร   ชาวบาน
สวนใหญมีฐานะ   ยากจน   ประกอบอาชีพทางดานกสิกรรม   ตอมาป พ.ศ. 2483  บานไผรอบ     ไดแยกเขต
การปกครองตนเองออกจากตําบลวังจิกมาเปนตําบลไผรอบ  แตยังอยูในเขตการปกครองของอําเภอเมืองพิจิตร   
ตอมาเม่ือวันท่ี   24   มิถุนายน  พ.ศ. 2510  ทางจังหวัดไดเปลี่ยนแปลงเขตการใหม   โดยแยก    อําเภอเมือง
พิจิตรออกมาเปน ก่ิงอําเภอโพธิ์ประทับชาง   มีนายสัญญา   ทิภานันท    ดํารงตําแหนงหัวหนาก่ิงอําเภอโพธิ์
ประทับชาง  บานไผรอบ  จึงข้ึนอยูในเขตการปกครองของก่ิงอําเภอโพธิ์ประทับชาง  และตอมาเม่ือ   วันท่ี  1  
กันยายน  พ. ศ.  2516   ไดรับการยกฐานะจากก่ิงอําเภอโพธิ์ประทับชาง    เปนอําเภอโพธิ์ประทับชาง   มีนาย
มณฑล   ปรีชาธีรศาสตร    
เปนนายอําเภอคนแรก  ชาวบานไผรอบเปนคนท่ีมีความสามัคคี   มีความเมตตา  เอ้ือเฟอ   เผื่อแผ   ชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืน ไมวาจะมาจากท่ีใดก็ตามหากไมมีท่ีทํากินหรือท่ีอยูอาศัย  ถาพอชวยไดจะใหการชวยเหลือทันที   
มีกิจกรรมงานบุญหรืองานในหมูบานจะบอกถึงกันเสมอมิไดขาด  หรือถาไมบอกก็จะไปชวยเหลือโดยไมเก่ียงงอน
ประดุจดังเปนพ่ีนองหรือญาติกันท้ังหมูบานจึงทําใหชาวบานไผรอบอยูกันดวยความสงบสุขตลอดมาการคมนาคม
ของชาวบานไผรอบในสมัยกอนไปมาไมสะดวกเนื่องจากไมมีถนนอยางเชนปจจุบัน  ชวงฤดูแลงการสัญจรไปมา
ตองเดินดวยเทา  ลอ   เกวียนหรือข่ีมา  พอถึงฤดูฝนชวงน้ําหลาก    น้ําจะลนออกจากแมน้ํายมมาเต็มทุงนา    
ชาวบานจึงไดเปลี่ยนการสัญจรจากการเดินเทาเปนเดินทางดวยเรือไปตามลําคลองแตก็ยังไมสะดวกเพราะตองใช
ระยะเวลานานในการเดินทาง เชนไปทําธุระในตัวเมืองพิจิตร   ตองเดินทางแตเชาตรูประมาณตีสี่ ( 04.00 น. ) 
หากสายอากาศจะรอนหรือไปถึงชากลับไมทันในวันเดียวกันถาซ้ือของหรือมีสัมภาระตองใชวิธีหาบคอนเปน
ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตรกลับถึงบานก็เปนเวลาคํ่ามืดจึงไดประชุมปรึกษากันในการท่ีจะสรางวัดข้ึนท่ี  
เพ่ือเปนศูนยกลางยึดเหนี่ยวทางจิตใจและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ในการเชื่อมความสามัคคี  อีกท้ังเปนการ
สะดวก  ตอการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา  การฟงธรรมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาชาวบานไผรอบ  
จึงไดตกลงใจในการท่ีจะสรางวัดข้ึนในหมูบานของตน  โดยไดรวบรวมเงิน ท่ีชาวบานไผรอบชวยกันสละมาได
พอประมาณท่ีจะทําการขอซ้ือท่ีดินของ  นายเขียว  แซตั้ง   เปนชาวจีนท่ีมีภรรยาเปนคนไทย  อาศัยอยูท่ีบานไผ
รอบ  ท่ีดินแปลงนี้ใชประกอบอาชีพทําไร  เปนท่ีดอนไมมีน้ําทวมถึง  นับวาเปนสถานท่ีๆเหมาะแกการสรางวัด  
ดานหนาติดลําคลอง  สามารถใชสัญจรไปมาไดสะดวก  โดยมีเนื้อท่ีท้ังหมด  จํานวน  22  ไร  3  งาน  93  
ตารางวา  ( จากบัญชีสังฆภัณฑวัดไผรอบ  พ.ศ.2516 )  โดยมีผูใหญจุย   ไมทราบนามสกุล  พรอมดวยตาแป  ผู
เปนพอผูใหญปน  เปนหัวเรี่ยวหัวแรง  ไดซ้ือท่ีดินมาเปนจํานวนเงินท้ังหมด  4  บาท  ( สี่บาทถวน )  และไดทํา
การออกรางวัดโดยกํานันตําบลวังจิก  ซ่ึงดํารงตําแหนงในขณะนั้นทําการเริ่มสรางวัดข้ึนเม่ือป   พ.ศ.2461  โดย
ไดสรางกุฎิข้ึนแถวชายคลอง  เปนกุฎิทําดวยไมจริง  เครื่องบนไมไผ  หลังคามุงดวยหญาแฝก  3  หลัง  โดยแต
ละหลังมีขนาดกวาง  5.50  เมตร  ยาว  18  เมตร  แบงออกหลังละ  3  หอง  รวม  9  หอง  เพ่ือ ใหเปนท่ีอยู
อาศัยของพระภิกษุสงฆ    และไดสรางหอสวดมนตหอฉันข้ึนอีก  1  หลัง   ทําดวยไมจริง   หลังคามุงแฝก   
สรางเสร็จเม่ือ  วันท่ี  22  มิถุนายนพ.ศ.2461ตรงกับ วันอาทิตยแรม  9  คํ่า  เดือน   7   เม่ือสรางเสร็จไดไป



นิมนตพระ สงฆมาอยูจําพรรษา ประมาณ   8   รูป    โดยมีพระอาจารพรหมา   สุมงฺคโลเปนหัวหนาผูปรกครอง
ดูแลหลังจากนั้นบานไผรอบก็เจริญข้ึนเรื่อยมา   ชาวบานมีความ เปนอยูดีข้ึน   มีฐานะม่ันคงข้ึน   จึงไดชวยกัน
ทํานุบํารุง   และบูรณปฏิสังขรณ วัดไผรอบตลอดมาตาม ลําดับจนถึงปจจุบันนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดกับทางสาธารณะประโยชน และโรงเรียนวัดไผรอบ 
ทิศใต ติดกับทางสาธารณะประโยชน 
ทิศตะวันออก ติดกับลําคลองสาธารณะประโยชน 
ทิศตะวันตก ติดกับทางสาธารณะประโยชน 

 
การกอสรางถาวรวัตถุของวัดไผรอบ 

          - พ.ศ.2461  ชาวบานไผรอบไดรวมกันสรางกุฎิไมจริง   เครื่องบนไมไผ  หลังคามุงแฝก  ข้ึน  3  หลัง  
ขนาดกวาง  5.50  เมตร  ยาว  18 เมตร  ไดไปนิมนตพระอาจารย พรหมา   สุมงฺคโล   มาอยูเปนหัวหนาได
สรางกุฏิเพ่ิมข้ึนอีก  2  หลัง  6   หอง  เปนกุฏิท่ีมีเสาและพ้ืนเปนไมจริง  เครื่องบนเปนไมไผ  หลังคามุงดวย
หญาแฝก  ขนาดกวาง  5.50  เมตร  ยาว  18  เมตร  ไดสรางหอฉันข้ึนอีก  1  หลัง  พ้ืน  -  เสา เครื่องบนเปน
ไมจริงหลังคามุงดวยหญาแฝกไดสรางศาลาการเปรียญข้ึนอีก  1  หลัง มีขนาดกวาง  18  เมตร  ยาว  26  เมตร 
มีพ้ืน-เสา-เครื่องบนเปนไมจริงหลังคามุงดวยหญาแฝก ( สรางในพรรษา ) 
          - พ.ศ. 2465  พระอธิการบุญชวย    ไมทราบฉายา   ไดเปนเจาอาวาสวัดไผรอบไดรวมกับชาวบานไผ
รอบทําการซอมแซมบูรณปฏิสังขรณกุฏิหลังเกาซ่ึงทรุดโทรมลงใหเปนกุฏิ ท่ีมีความคงทนถาวรข้ึน  โดย
เปลี่ยนเปนไมจริงท้ังหมด  หลังคามุงดวยสังกะสี 
          - พ.ศ. 2488  พระอธิการบม   ธมฺมนนฺโท  เปนเจาอาวาสวัดไผรอบ  ไดรวมกับชาวบานไผรอบสราง
อุโบสถข้ึน   ทําดวยไมจริงท้ังหลัง  หลังคามุงดวยสังกะสี  เปนอุโบสถท่ีโลง  ไมมีฝา   มีไวเพ่ือทําสังฆกรรมและ
ใหการอุปสมบทแกกุลบุตรผูมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  พระอธิการบม   ธมฺมนนฺโท  ไดรวมกับชาวบานไผรอบ
ทําการรื้อกุฏิหลังเกาออก  มาตั้งใหมโดยยายจากกุฏิชายคลอง ( กุฏิ 9 หอง ) ข้ึนมาตั้งอยูทางทิศใตของอุโบสถ ( 
กุฏิ 7 หอง 5หอง ) 
          - พ.ศ. 2491 พระอธิการบม    ธมฺนนฺโท   ไดรวมกับชาวบานไผรอบทําการรื้อถอนศาลาการเปรียญ
หลังเกาซ่ึงทรุดโทรมออก  และทําการสรางใหม  ใหม่ันคงถาวรข้ึน   โดยมีความกวาง 24 เมตร ยาว  36   เมตร   
ทําดวยไมท้ังหลัง   เสาไมกลม   หลังคามุงดวยกระเบื้อง   ( ศาลาการเปรียญหลังเกาในปจจุบัน ) 
          - พ.ศ. 2500 เจาอธิการโชติ    กิตฺติยโส    รักษาการเจาอาวาสวัดไผรอบ    ไดสรางหอสวดมนตข้ึน  มี
ความกวาง   8  เมตร   ยาว   12  เมตร  ทําดวยไมท้ังหลัง   หลังคามุงดวยกระเบื้องหนาวัว    ซ่ึงก็คือหอฉันใน
ปจจุบันนี้   และไดทําการสรางกุฏิสงฆข้ึนใหมอีก   14  หลัง   โดยไดทําการรื้อกุฏิเกาออกแลวยายมาปลูก
สรางใหม   ทางทิศตะวันตกของท่ีวัด   และไดทําการแบงเขตพ้ืนท่ีของวัดออกเปน  2  เขตคือ  ทางทิศ



ตะวันออกเปนเขตพุทธาวาส   และทางทิศตะวันตกเปนเขตสังฆาวาส   โดยใชเสนทางเดินผานวัดเปนเสนแบง
เขต  ( ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในปจจุบัน )  โดยมีชาวบานไผรอบและใกลเคียงรวมกันสราง 
        - พ.ศ. 2510 เจาอธิการโชติ   กิตฺติยโส  เปนเจาอาวาสวัดไผรอบไดรวมกับชาวบานไผรอบ  และหมูบาน
ใกลเคียง  พรอมดวยคณะศรัทธาศิษยานุศิษยไดรื้อถอนอุโบสถหลังเกาออก   แลวสรางพระอุโบสถหลังใหมข้ึน
ในพ้ืนท่ีเดิม  ทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล.) เครื่องบนเปนไมมุงดวยกระเบื้องเกล็ดปลา  เม่ือขางข้ึนเดือน  
8 ปมะแม  จ.ศ.  1329   กอนเขาพรรษามีขนาดความกวาง  10  เมตร ยาว  24  เมตร  ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา   เม่ือวันท่ี  7   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2522   และจัดงานฝงลูกนิมิตพระอุโบสถข้ึนใน  วันท่ี  22 - 
28   กุมภาพันธ   พ.ศ. 2526 
          - พ.ศ. 2531 พระครูพิพัฒนโชติธรรม ( หลวงพอโชติ  กิตฺติยโส ) ไดรวมกับชาว  บานไผรอบและ
หมูบานใกลเคียง  พรอมดวยคณะศรัทธาพิจิตร - กรุงเทพฯ  สรางศาลาการเปรียญหลังใหม เปนศาลาทรงไทย
สองชั้นทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล. )   มีความกวาง  15  เมตร  ยาว 24 เมตร  แทนศาลาการเปรียญ
หลังเกาซ่ึงทรุดโทรมลงไป   ซ่ึงตั้งอยูใกลศาลาหลังเกา 
          - พ.ศ. 2533  พระครูพิพัฒนโชติธรรม   ไดรวมกับชมรมเตาปูน - พิจิตร  และชาว บานไผรอบ   สราง
เมรุเผาศพข้ึน   มีขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  8  เมตร สูง 10 เมตรลักษณะทรงไทยมีมณฑปหนา  ทําดวย
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ( ค.ส.ล. )  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการฌาปนกิจศพ 
          - พ.ศ. 2537 พระครูพิพัฒนโชติธรรม   ไดรวมกับชมรมเตาปูน-พิจิตร และชาวบานไผรอบสรางศาลา
ธรรมสังเวชข้ึน  มีขนาดกวาง  8  เมตร ยาว  20  
เมตรทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ( ค.ส.ล. )  เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการจัดงานฌาปนกิจศพ 
          - พ.ศ. 2540 พระครูพิพัฒนโชติธรรม  รวมกับนายกิตติ    บุญอ่ิม    พรอมดวยคณะและชาวบานไผ
รอบ  ไดรวมกันสรางกําแพงวัดพรอมกับสรางซุมประตู วัดไผรอบข้ึนในปเดียวกัน   โดยรวมกับชาวบานไผรอบ
และ  นายขรรชัย - นางสุนีย   ปญจมาภิรมย, นายนอย - นางกมลรัตน   ดานวัฒนชัย,  นายยงยุทธ - นางธาร
ทิพย    เหลืองสวาง   รวมสรางซุมประตูทางดานทิศเหนือ   และมี  นายหัด - นางสําราญ  เกษมสงคราม  รวม
สรางซุมประตูทางทิศใตดานนอกตอถนนลาดยางโดย   จัดสรางเปนจํานวน 4 ซุม คือ   ซุมทิศเหนือ   ซุมทิศ
ตะวันออก   และซุมทิศใตดานใน ( กําแพงวัด )  -  ดานนอก ( ติดถนนลาดยาง )  
          - พ.ศ. 2547  พระวิชัย   วิชโย  รักษาการแทนเจาอาวาสวัดไผรอบ  ไดรวมกับชาวบานไผรอบสรางหอ
ระฆังข้ึน  ต้ังอยูติดกับศาลาการเปรียญ  โดยมีนายคิน   โคแล  และครอบครัว    เปนหัวเรี่ยวหัวแรงใหญในการ
หาทุนกอสราง  ลักษณะเปนแบบทรงไทยสองชั้นทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล. ) 
          - พ.ศ. 2547  พระอธิการวิชัย   วิชโย  รวมกับชาวบานไผรอบ  และหมู   บานใกลเคียง พรอมดวยยานุ
ศิษยของพระครูพิพัฒนโชติธรรม  สรางวิหาร   ข้ึนเม่ือวันท่ี   30   มีนาคม  พ.ศ. 2547   ซ่ึงตรงกับวันอังคาร
ข้ึน  10  คํ่า   เดือน  5   ปมะแม  เบญจศก จ.ศ. 1365  โดยมีพระครูพิสิฐโพธิคุณ   เปนประธาน  เปนวิหาร
แบบทรงไทยจัตุรมุข ขนาดกวาง  8  เมตร  ยาว  12   เมตร   ทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล. ) เพ่ือเปน
อนุสรณและเพ่ือ    เปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีท่ีมีในตัวหลวงพอพระครูพิพัฒนโชติธรรม     ซ่ึง
ทานไดใหความชวย เหลือแกหมูชนเปนอันมาก   โดย เฉพาะชาวไผรอบ - พิจิตร  และทานยังเปนผูท่ีสรางความ
เจริญรุงเรืองเกียรติยศชื่อเสียงใหแกวัดไผรอบ   ทําใหวัดไผรอบเปนท่ีรูจักของหมูชนกวางขวางมากข้ึน 
 - พ.ศ.2547  พระอธิการวิชัย  วิชโย  รวมกับชาวบานไผรอบ   ทําการรื้อถอนกุฎิหลังเกาท่ีทรุดโทรมออกแลว
ทําการสรางข้ึนใหม โดยจัดระเบียบแผนผังของวัดใหมนําเอาไมกุฎิหลังเกาท่ีรื้อออกมาจัดสรางใหมเปนแบบกุฎิ
เดี่ยวทรงไทยประยุกต  มีขนาดกวาง  3  เมตร  ยาว  5.5  เมตร  จํานวน  10  หลัง  5  หองน้ํา   ไดสรางข้ึน
เปนแนวทางทิศตะวันตกชิดกับเขตของโรงเรียนวัดไผรอบ   หันหนากุฎิไปทางทิศตะวันออก   โดยไดเริ่มทําการ
กอสรางเม่ือวันท่ี  11  กันยายน   พ.ศ.2547   ตรงกับวันเสารแรม  12  คํ่า  เดือน 9  ปวอก    จ.ศ. 1366  



และไดทําการยายกุฎิท่ีมีสภาพดีอยูอีกจํานวน  4  หลัง  ใหเขาระเบียบเปนแถวเปนแนว  ทําการซอมแซมในสวน
ท่ีทรุดโทรมเสียหายใหดีข้ึนใชการไดดังเดิม  โดยดีดยายไปไวทางทิศเหนือท้ัง  4  หลัง  และไดสรางหองน้ําข้ึนอีก  
2  หลัง  4  หอง  โดยหันหนากุฏิไปทางทิศใต   

การศึกษาประชาบาล 
วัดไผรอบไดทําการเปดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม  ของภิกษุสามเณรข้ึน  ในป  พ.ศ.2499  ซ่ึงมี

พระอธิการเหมือน    ธมฺมธโร  เปนเจาอาวาส  ไดเปดทําการสอนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  เปดสอนตั้งแตนักธรรม
ชั้นตรี  - โท – เอก    และนักธรรมศึกษาในบางป   โดยเขาไปสอบท่ีสนามสอบเขตอําเภอเมือง    
แตเม่ือพระครูพิพัฒนโชติธรรมไดเปนเจาคณะอําเภอโพธิ์ประทับชาง   จึงไดทําการเปดสนามสอบนักธรรม
สนามหลวงข้ึนท่ี   วัดไผรอบ  และเปดสอนเรื่อยมาจนกระท่ังทานไดมรณภาพลง    จึงไดเปลี่ยนสนามสอบไปท่ี
วัดไผทาโพใต  (พ.ศ.2518 - พ.ศ.2545)  การศึกษาประชาบาลในสมัยนั้น   ทางหนวยงานราชการไดขอใชศาลา
การเปรียญของวัดไผรอบ  ทําการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาล  เปดการสอนนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี  1  
ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี  4  โดยตั้งข้ึนในวันท่ี  5  สิงหาคม   พ.ศ. 2477  มีนายบุญชวย จันทรมณี  ดํารง
ตําแหนงครูใหญ  ซ่ึงในขณะนั้นพระอธิการบม   ธมฺมธีโป   เปนจาอาวาสวัดไผรอบ  โดยใชชื่อวาโรงเรียนวัดไผ
รอบ   เปดทําการเรียนการสอนเรื่อยมาตลอดหยุดเรียนในวัดโกน - วันพระ ( ข้ึนแรม  8  คํ่า , 14  คํ่า  15  
คํ่า )  กระท่ังถึงในสมัยของนายเอนก    สงขกุล    เขามารับตําแหนง   ครูใหญ    จึงไดยายสถานท่ีทําการเรียน
การสอนไปอยูท่ีโรงเรียนวัดไผรอบ ในปจจุบัน   เนื่องจากจํานวนนักเรียนมากข้ึน สถานท่ีไมเพียงพอตอการ  
แบงชั้นสอนแต ก็ยังคงใชชื่อเดิม   เม่ือป  พ.ศ.  2531  แมจะยายออก  ไปแตความผูกพันกันระหวางโรงเรียน
และวัดก็ยังเปนเชนเดิม   คือให ความชวยเหลือกันมาโดยตลอดเชน    ทางวัดจัดงานหรือมีกิจกรรมโรงเรียนจะ
สงนักเรียนมาชวยงานเสมอ   ในการสอบสนาม  หลวงของพระภิกษุสามเณร   ครั้งแรกทางวัดจะอาศัยอาคาร
เรียน  ของโรงเรียนเปนสนามสอบอยูหลายป    หากโรงเรียนจัดกิจกรรมทางวัด ก็ใหความอุปถัมภ   และ
สนับสนุนตลอดเสมอมาจนถึงปจจุบันนี้ในวันท่ี   8   มีนาคม    พ.ศ.  2538  พระครูพิพัฒนโชติธรรมไดเปดศูนย
อบรมเด็กเล็กกอนเกณฑข้ึน   โดยใชสถานท่ีบริเวณชั้นลางของศาลาการเปรียญวัดไผรอบเปนท่ีทําการของศูนย 
ฯ มีนางนงลักษณ   พุทธรักษา    เปนหัวหนาศูนย ฯ รับเด็กต้ังแต  2 - 4 ขวบ   มีครูพ่ีเลี้ยงท้ังหมด   4   คน   
นับเปนการแบงเบาภาระของครอบครัวในการท่ีจะไดไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนไดสะดวกยิ่งข้ึน  และเด็กก็ไดรับ
การดูแลในการศึกษา  รวมท้ังดานสุขภาพใหถูกสุขลักษณะอนามัยตามวัยท่ีควรไดรับมาตลอดจนถึงปจจุบันนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลําดับนามเจาอาวาสวัดไผรอบ 

1.   พระพรหมา                 สุมงฺคโล  พ.ศ.2460–2464              
2.   พระสีดา    ไมทราบฉายา  พ.ศ. 2464 - 2465  



3.   พระอธิการบุญชวย     ไมทราบฉายา  พ.ศ. 2465 - 2469  
4.   พระจันทร    ไมทราบฉายา  พ.ศ. 2469 - 2473  
5.   พระอธิการบม   ธมฺมทีโป  พ.ศ. 2474 - 2480  
6.   พระลํา    สุขิโต   พ.ศ. 2480 - 2484 
7.   พระเหลี่ยม    ไมทราบฉายา  พ.ศ. 2484 - 2486 
8.   พระอธิการบม   ธมฺมนนฺโท  พ.ศ. 2486 -  2494 
9.   พระอธิการเหมือน   ธมฺมธโร  พ.ศ. 2494 - 2497 
10.  พระครูพิพัฒนโชติธรรม ( โชติ   กิตฺติยโส ) พ.ศ. 2498 - 2545 
11.  พระครูพินิตกิจจาธร ( สนอง    กิจฺจธโร )  พ.ศ. 2545 - 2546 
12.  พระบุญธรรม    ถิรปฺุโญ  พ.ศ. 2546 - 2547 
13.  พระอธิการวิชัย    วิชโย   พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 
 

ประวัติพระครูพิพัฒนโชติธรรม  ( โชติ   กิตฺติยโส ) 
พระครูพิพัฒนโชติธรรม  เดิมมีนามวา  โชติ    อยูพันธ  เปนบุตรของพอแกว   แมเทียม    อยูพันธ   

ถือกําเนิดเม่ือวันท่ี  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2469   ตรงกับวันจันทรแรม  5   คํ่า   เดือน   7   ปขาล   ท่ีบาน
หนองเข   ตําบลหนองเข   อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี  มีพ่ีนองรวมมารดาท้ังหมด  4  คน  คือ   
1.  พระครูพิพัฒนโชติธรรม   
2.  นางนวล  สิงหวี 
3.  นายนวม  อยูพันธ 
4.  นางแตงออน                คุมสวัสดิ์  และพ่ีชายตางมารดาอันเกิดกับแมเม่ียง  อยูพันธ   อีก  2  คน   คือ   
1.   นายเรียม  อยูพันธ 
2.   นายแดง  อยูพันธ 
ครอบครัวของพอแกว    แมเทียม    อยูพันธ   ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ตอมาเม่ือป  พ.ศ.2475  พอแกว  
อยูพันธ  ไดอพยพครอบครัวยายถ่ินฐานจากบานหนองเข    ข้ึนมาอยูท่ีบานมะขามเรียง  ตําบลฆะมัง   อําเภอ
ชุมแสง    จังหวัดนครสวรรค    ซ่ึงในขณะนั้นพระครูพิพัฒนโชติธรรมมีอายุเพียง 6 ขวบ  สาเหตุท่ียายเพราะท่ี
ทํากินมีนอยไมเพียงพอ  และอีกสาเหตุ    หนึ่งคือ  ยายตามญาติพ่ีนองท่ีไปกอนหนาแลว   เม่ือมาอยูท่ีบาน  
มะขามเรียง  ได  2  ป    ไดยายถ่ินฐานครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเม่ือป  พ.ศ.   2477   สาเหตุท่ียายเพราะบาน
มะขามเรียง  เปนพ้ืนท่ีราบลุมน้ํา  พอฤดูน้ําหลากน้ําก็จะทวมสูงทํานายาก    และอีกอยางหนึ่งก็คือ  แมเทียม       
อยูพันธ    เปนคนกลัวน้ํา  ( วายน้ําไมเปน ) จึงไดยายมาอยูท่ี   บานเนินตาล   ตําบลวังจิก   อําเภอเมือง  
จังหวัดพิจิตร   ในขณะนั้นซ่ึงพอดีกับทางราช การไดมาเปดโรงเรียนประชาบาลข้ึนท่ีวัดไผรอบ  พระครูพิพัฒน
โชติธรรม    ซ่ึงขณะนั้นมีอายุ  8  ขวบ  ไดเขารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี  1  ท่ีโรงเรียนวัดไผรอบมีนาย
บุญชวย  จันทรมณี    ดํารงตําแหนงครูใหญในขณะนั้น  นับวาทานเปนศิษยรุนแรกของโรงเรียนวัดไผรอบ   พระ
ครูพิพัฒนโชติธรรม   ไดศึกษาจบชั้นสูงสุดคือ        
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 ในป พ.ศ.2481  ขณะเขารับการศึกษาอยูนั้น   ทาน ไดฝากตัวเปนศิษยของพระอธิการ
บม    ธมฺมทีโป   ซ่ึงดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดไผรอบในขณะนั้น  จนจบการศึกษาจึงไดลาออกจากวัด  ไปอยู
บานเพ่ือชวยพอแมทํานา    ซ่ึงเปนอาชีพหลักของครอบครัวและในฐานะท่ีทานเปนพ่ีคนโต   จึงเปนกําลังหลัก
ของครอบครัว   แตเนื่องจากทานเปนคนชอบทองเท่ียวข้ึนเหนือลองใต   ชอบสนุกสนาน   ชอบการดนตรี   
โดยเฉพาะเครื่องสาย  ( ขลุย   ซอ  ระนาด ) อีกท้ังยังเปนผูใฝรูชอบศึกษาในเรื่องสมุน   ไพรใบยา  และ
วิทยาคมตางๆ  ไมชอบเท่ียวเรื่องหนุมสาวตามประสาคนหนุมสาวท่ัวไป   ซ่ึงก็เปนเรื่องแปลก   ทานและ



ครอบครัวอยูท่ีบานเนินตาลได  12  ป  พอแกว    อยูพันธ   จึงยายครอบครัวอีกครั้งคือ  ในป  พ.ศ. 2489    
ยายไปอยูท่ีบานหนองหลวง   เลขท่ี  20  หมูท่ี  3  ตําบลไผรอบ  อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   ซ่ึงหางจากบาน
เนินตาลประมาณ  2  กิโลเมตร   สาเหตุท่ียายเพราะท่ีทํานาอยูไกล    ตอนวัวควายไปนาลําบากและหนทางไป
มาไมสะดวก  พระครูพิพัฒนโชติธรรมพอมีอายุได   21   ป   ไดเขารับการตรวจเลือกการเกณฑทหารตาม
กฎหมายการเขารับราชการทหาร    แตทานไมไดรับเลือกจึงไดกลับมาชวยครอบครัวทํานาตอแตประเพณีของ
ชาวไทยชาวพุทธ    เม่ือมีอายุครบ  20  ปแลว   นิยมใหบุตรหลานของตนบวชเรียนศึกษาพระธรรมคําสอนของ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา   เพ่ือจะไดนําหลักธรรมท่ีศึกษามาเปนแนวทางในการปฏิบัติเม่ือลาสิกขาออกเปน
คฤหัสถ   ครองเรือน  แตทานเปนคนชอบทองเท่ียวไปตามสถานท่ีตางๆจึงทําใหอายุเลยการบวชตามประเพณี  
ทางพอแกว - แมเทียม    อยูพันธ  จึงไดออกปากขอรองใหทานบวช   และเพ่ือปองกันไมใหใครนินทาวากลาวได
วาเกิดเปนลูกผูชายแลวไมบวชทดแทนพระคุณพอแม   ยิ่งเปนลูกชายตน  โตอีกดวยไมรับพรรษาก็ไมเปนไร
ขอใหบวช  7  วันก็ยังดี    เม่ือเปน  เชนนี้ทานจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงไดอีก   จึงไดตกลงใจบวชทดแทน   
พระคุณพอแมโดยไดเขารับการอุปสมบทในวันท่ี  26  มีนาคม  พ.ศ. 2491   ซ่ึงตรงกับวันศุกรแรม  2   คํ่า  
เดือน  4  ปกุน  ณ  อุโบสถ   วัดไผรอบ    ตําบลไผรอบ   อําเภอเมือง    จังหวัดพิจิตร    พระครูธรรม   มาภิ
รัต   วัดโพทะเล   ตําบลโพทะเล   อําเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร  เปนพระอุปชฌาย    มีพระเสง่ียม   สนฺติกโร   
วัดโพทะเล   เปนพระกรรมวาจาจารย    มีพระอธิการบม    ธมฺมนนฺโท   เจาอาวาสวัดไผรอบ   เปนพระอนุสาว
นาจารย    สําเร็จเปนองคพระเม่ือเวลา  14.00  น.  เม่ืออายุได   22   ป   ไดฉายาวา   กิตฺติยโส   แปลวา  ผูมี
เกียรติยศ   หลังจากบรรพชาแลว   ทานไดจําพรรษาอยูท่ีวัดไผรอบ  หาไดสิกขาลาเพศตามท่ีตั้งใจไวในตอนแรก
ไม  และไดศึกษาเลาเรียนในหลักสูตร   นักธรรมชั้นตรี     พอออกพรรษาทานไดเขาสอบธรรมสนามหลวง   
และสอบไดนักธรรมชั้นตรีในปนั้น   เนื่องจากท่ีทานเปนคนใฝศึกษาหา   ความรูจึงไดไปฝากตัวเปน   ศิษยกับ
อาจารยหลายทาน  เชนในพรรษา ท่ี  2 - 3 ไดไปจําพรรษาอยูท่ีวัดธรรมจักร   อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   
ฝากตัวเปนศิษยกับอาจารยสายเพ่ือศึกษาการเทศน   การแหล  วิทยาคมตางๆ   เปนตนแมกระท่ังเรื่องสมุนไพร
ใบยาท่ีใชรักษาคนจนเปนท่ียอมรับกันในภายหลังวาทานเปนนักเทศนท่ีหาตัวจับยากคนหนึ่ง   เปนหมอยา
สมุนไพรท่ีเกงฉกาจ   เปนเกจิอาจารยผูทรง  อาคมขลัง  เปนโหราศาสตรท่ีคํานวณไดแมนยํามาก   เม่ือเปน
เชนนี้  ทานจึงไดหยุดการเรียนนักธรรมไวแตเพียงนั้น    แตความรูของทาน   หาไดหยุดแตเพียงเทานี้   ทานยัง
ได ศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรม    ท้ังภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ    ท้ังพระสูตรและพระอภิธรรม   ทางโลก
ทานสอบไดครูมูลพิเศษในสมัยนั้น ( ครู ป.ใน พ.ศ.2499  ) ทางธรรมทานไดฝากตัวเปนศิษยของทานเจาประคุณ
พระทีฆะทัสสีมุนีวงศ   (ไป   นาควิจิตร ) วัดทาหลวง  เขาไปศึกษาพระอภิธรรมเปนศิษย   วัดมหาธาตุ  กับทาน
เจาคุณโชดก ฯลฯ   และตอมาภายหลังเม่ือมีกาล   พรรษามากข้ึนก็เริ่มรับภาระหนาท่ีในทางพระพุทธศาสนา
มากข้ึน   ตามลําดับดังนี้คือ     
          - พ.ศ.2494  เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดหนองหลวง    ตําบลไผรอบ   ก่ิงอําเภอโพธิ์ประทับชาง    
จังหวัดพิจิตร   
          - พ.ศ.2495  เปนเจาอาวาสวัดหนองหลวง    และเปนพระกรรมวาจาจารย   
          -พ.ศ.2497 เปนเจาคณะตําบลไผรอบ    ก่ิงอําเภอโพธิ์ประทับชาง   จังหวัดพิจิตร   
         - พ.ศ.2498  เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดไผรอบ   และเปนผูรักษา   การแทนเจาคณะตําบลวังจิก 
-  ตําบลโพธิ์ประทับชาง   จนถึง พ.ศ. 2499   
          - พ.ศ.2506  เปนเจาอาวาสวัดไผรอบ  ตําบลไผรอบ  ก่ิงอําเภอโพธิ์ประทับชาง    จังหวัดพิจิตร    เม่ือ
วันท่ี   9   พฤษภาคม   พ.ศ. 2506    
          - พ.ศ.2508  สอบไดพระอุปชฌายจารย   



          - พ.ศ.2513  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตรพัดยศเจาคณะตําบลชั้นตรีท่ี   พระครู
พิพัฒนโชติธรรม  เม่ือวันท่ี  5  ธันวาคม  พ.ศ.2513  และไดฉลองสมณะศักดิ์ในปตอมา   
          - พ.ศ.2517  ไดรับแตงตั้งเปนเจาคณะอําเภอโพธิ์ประทับชาง เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน  พ.ศ.   2517 
         - พ.ศ.2517  และไดเปลี่ยนพัดยศจากพระครูสัญญาบัตรเจาคณะตําบลชั้นตรี   เปนพัดยศพระครูสัญญา
บัตรเจาคณะอําเภอชั้นโทในราชทินนามเดิม  
          - พ.ศ.2523  ไดรับการเลื่อนสมณะศักดิ์จากพระครูสัญญาบัตรเจา คณะอําเภอชั้นโทเปนพระครูสัญญา
บัตรเจาคณะอําเภอชั้นเอก  ในราช ทินนามเดิม   
          - พ.ศ.2543  ไดรับเสมาทองคําพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ  รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   ท่ี
พระราชทานแกผูท่ีทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา  ทานไดรับฝายการบริหารปกครองคณะสงฆ           ณ    
มณฑลพิธีทองสนามหลวง 
         - พ.ศ.2544  ไดรับการเลื่อนสมณะศักดิ์จากพระครูสัญญาบัตร   เจาคณะอําเภอชั้นเอก   เปนพระครู
สัญญาบัตรเจาคณะอําเภอ  ชั้นพิเศษ   ในราชทินนามเดิม   
               - พ.ศ.2545  ทานไดมรณภาพลงในวันท่ี  28  เมษายน  พ.ศ.2545  เวลา  19.30  น.  ดวยสาเหตุ
ภาวะการหายใจลมเหลว   ท่ีโรง พยาบาลพิจิตร    สิริอายุรวมได  75  ป  10  เดือน  29  วัน  ทานดํารง   
สมณะเพศได  54  พรรษา   ขณะท่ีทานดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดไผรอบนั้นไดสรางชื่อเสียงเกียรติคุณใหกับวัด
และบานไผรอบ เปนอันมาก สิ่งหนึ่งท่ีเปนความภูมิใจของวัดไผรอบ และชาวบานไผรอบ คือ     การไดรับกฐิน
พระราชทานจากสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   ท่ีทรง
พระราชทานผาพระกฐินถวายวัดไผรอบ    ในวันท่ี  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.2542  ซ่ึงตรงกับวันอาทิตยแรม  14  
คํ่า   เดือน  11   ปเถาะ   ซ่ึงในการครั้งนั้นไดมีนายประสาท   พงษศิวาภัย    ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร   เปน
ประธานพิธีถวายผาพระกฐิน   มีนายเดชา   ชมเดช  นายอําเภอโพธิ์ประทับชาง   เปนประธานรับเสด็จผาพระ
กฐิน   พรอมดวยขาราชการอําเภอโพธิ์ประทับชางและประชาชนชาวบานไผรอบ    ซ่ึงการไดรับผากฐิน
พระราชทานในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปติใหกับชาวบานไผรอบเปนอยางยิ่งเปนเกียรติประวัติอันยิ่งใหญแกวัด
ไผรอบ   ซ่ึงเปนวัดราษฎรท่ีไดรับผาพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้    รวมแลวการไดรับผากฐินพระราชทานใน
ครั้งนี้   สืบเนื่องมาจากหลวงพอพระครูพิพัฒโชติธรรม    ทานไดสรางชื่อเสียง    เกียรติคุณไวเปนอันมากจน
เปนท่ีรักเคารพและศรัทธาของชาวพิจิตร    เพราะทานเปนผูท่ีมี    เมตตา  กรุณา  รักใคร  และใหความ
ชวยเหลือผูท่ี   เขามาหาทานทุกคนนอกจากนั้นทานยังไดรับหลานๆ เขามาดูแล   และสงเสียใหเขารับการศึกษา
กระท่ังจบปริญญา   และระดับชั้นอ่ืนๆตามกําลังสติปญญาของแตละบุคคล   หลวงพอพระครูพิพัฒโชติธรรม   
ทานเปนผูท่ีมีความกตัญูกตเวทิตาธรรมตอผูมีพระคุณเปนอยางยิ่งคือทานไดไปรับเอาโยมพอแกว   อยูพันธ   
ซ่ึงมีอายุมากแลวมาอยูดวยท่ีวัดเพ่ือท่ีจะไดดูแลทานในยามแกชรา   เนื่องจากพ่ีนองคนอ่ืนตองทํางาน    
ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวไมมีเวลาดูแล   และอีกประการหนึ่งเพ่ือเปน  การตอบแทนพระคุณของโยมพอ    
ทานดูแลรักษาโยมพออยูหลายป    จนกระท่ังโยมพอ   แกว   อยูพันธ   ไดถึงแกกรรมจากไปเม่ือวันท่ี 13 
ธันวาคม  พ.ศ. 2541     ดวยโรคชรา    สิริอายุของพอแกวรวมได  103  ป    ทานไดขอ  ไฟพระราชทานเพลิง
ศพใหพอแกว   อยูพันธ    เปนกรณีพิเศษ   เพ่ือเปน   เกียรติประวัติแกทาน    นับไดวาหลวงพอเปนแบบอยาง
ท่ีดีสมควรแกการนําไปปฏิบัติตามและยกยอง การปกครองคณะสงฆอําเภอโพธิ์ประทับชางก็เชนกันทานใช
วิธีการปกครองระบบพอปกครองลูก และระบบประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลของผูอ่ืนเสมอจึงเปน
ท่ีรักและเคารพยิ่งของพระภิกษุสงฆ   ในเขตการปกครองของทาน     แตความตายเปนสิ่งท่ีมนุษยและสัตว
ท้ังหลายหลีกหนีกันไมพน    ฉะนั้นการมรณภาพของทาน   จึงยังความเศราโศกเสียใจใหแกคณะศรัทธาศิษยานุ
ศิษย   และชาวบานไผรอบเปนยิ่งนักนับเปนความสูญเสียปูชนียบุคคลของชาวบานไผรอบชาวพิจิตร  และคณะ
สงฆอําเภอโพธิ์ประทับชางเปนอยางยิ่ง   คณะศิษยท้ังฝายสงฆและฆราวาส    จึงไดรวมใจกันจัดพิธีศพของทาน



อยางยิ่งใหญ   เพ่ือเปนการแสดงความกตัญูกตเวทิตาตอทาน  และไดบรรจุสรีระรางของทานไวในหีบแกวตั้งไว
ท่ีศาลาการเปรียญวัดไผรอบ   ใหผูท่ีศรัทธาและศิษยานุศิษยท้ังหลาย    ตลอดจนชาวบานไผรอบและใกลเคียง
ไดสักการะบูชา   นับแตวันท่ีทานมรณภาพลงจนตราบ เทาถึงปจจุบันนี้    ขอใหคุณงามความดีท้ังหลายท่ีทานได
กระทําไวกับพระพุทธศาสนาและศิษยานุศิษย     จงเปนพลวปจจัยนําสงดวงวิญญาณ   ของทานไปสูสุคติภพ
ดวย    เทอญฯ 
 

**************************** 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โอวาหนอหลวงพอโชติท่ีลวงลับ 
สังขารดับความดีอยูคูสถาน 
เห็นปาไผคราใดใจช่ืนบาน 
เหมือนหนึ่งทานยังอยูเกื้อเนื้อนาบุญ 
หลวงพอทราบหรือเปลาไหมเลาหนอ 
ไผทุกกอพระเจา เอาใจใส 
ไมเฉยเมยเลยลอยปลอยใหตาย 
ท่ีตรงไหนไมพอก็ตอเติม 
ทานพระครูพิพัฒนโชติธรรม 
ทานหนุนนําพันธไมหาไวเพ่ิม 



อาศัยรมระดมธรรมตามตอเติม 
สอนส่ังเสริมธรรมะท้ังพระคน 
ทานส่ังสอนทุกครั้งเม่ือพล้ังผิด 
ทานชวยคิดทุกครั้งเม่ือกังขา 
ทานชวยเหลือทุกครั้งท่ีผานมา 
ทานเจรจาสอนใหส่ิงใดควร 
มาบัดนี้ไมมีอีกแลวหนอ 
เสียงหลวงพอท่ีเคยพร่ําคําส่ังสอน 
คิดข้ึนมาคราใดใจอาวรณ 
นอมคําสอนเปนหลักธรรมประจําใจ 
มุงหนาทํากัมมัฏฐานเถิดทานเอย 
อยาละเลยบุญทานการกุศล 
จงเตือนตัวสตติั้งระวังตน 
สาสนิกชนควรคะรุสาธุเอย 
***************** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

อนุสรณวัดไผรอบ 
 

เรืองอารามงามตาสงาลํ้า   ไผรอบ  นามเขตทานลานกุศล 
 อุโบสถ –  ศาลางามนายล  สาธุชนนอมนมัสเพ่ิมศรัทธา 
 จัดสรางวิหารงามทามกลางวัด  กุฎีจัดเรียงรายท้ังซายขวา 
 กําแพงวัดซุมประตูดูงามตา  รมพฤกษามากมีท่ีเขตทาน 
 ศก ๒ - ๔ - ๖ - ๑ ซ่ึงจารไว  มีวัดท่ีเกิดใหมใกลหมูบาน 

วัดคลองยางนามเกาแตโบราญ              ปจจุบันช่ือไผรอบกอรปบุญญา 
 ผูนําดีท่ีนาสักการะ  ทานเพ่ิงจะวิโยคจากโลกหลา 
 พระเผาพงศโซงไทยวายชีวา  ลูกหลานมาชุสีกรรับพรเทอญ ฯ 

 
พระมหามนตรี     ขนฺติสาโร     ป.ธ.๙ 



วัดเบญจมบพิตรสถิตสีมารามมหาวรวิหาร 
ผูประพันธ 
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