


 เดิมทีที่บริเวณวัดก้างปลานี้  
เป็นป่าดงดิบช้ืน มีต้นไม้ชื่อก้างปลาขึ้นมาก 
 จึงได้ช่ือตามต้นไม้ว่า “วัดก้างปลา”  
“บ้านก้างปลา” ผู้สร้างไม่มีใครตั้งและ 
ถวายที่ หากแต่เป็นป่าดงดิบและเป็น 
สถานที่ที่มีความส าคัญ ในอดีตเพราะอยู่ 
ใกล้คลองใหญ่ (เภาลาย) ตามประวัติของ 
พระแก่ได้มีพระภิกษุธุดงค์มาปักกรดพักอยู่เสมอมิได้ขาด ชาวบ้านก็ตามท าบุญกัน                  
       เลยคิดว่าจะสร้างให้เป็นวัดข้ึนโดย มีผู้น ามาสร้างถวาย 2 คน คือ ท่านหมื่นแก้ว    
          และท่านหมื่นวัง ซึ่งท่านทั้งสองคนได้เป็นคนของพระยานคร โดยเจ้าพระยา  
                 นคร ได้ส่งมาเพื่อดูแลเก็บส่วย ค่าเช่านา ค่าข้าว ส่งส่วยเข้าไปในเมือง 
                  นครฯ โดยการบรรทุกช้างไปถวาย เจ้าเมือง และบางครั้งเจ้าพระยานคร  
                 ก็ได้เดินทางมา ดูแลด้วยตนเอง ซึ่งช่ือยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันน้ี เช่น  
                 “บ้านฉาง” (ปัจจุบัน คือ ม.4 บ้านฉาง ต.ที่วัง) เพราะเป็นฉางเก็บข้าว 
               ของเจ้าเมือง หรือ “บ้านด่านใหญ่” ปัจจุบันเป็น “บ้านที่วัง” 



     ด้วยเหตุนี้ท่านหมื่นทั้งสองก็ได้ช่วยกันสร้างวัด
ขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านจะได้บ าเพ็ญบุญกุศล และก็ได้
ชื่อว่า “วัดก้างปลา” มาจนบัดนี้ และชื่อของท่าน
หมื่นทั้งสองก็ยัง ปรากฏอยู่จนปัจจุบันนี้ว่า “ตาหมื่น
แก้ว ตาหมื่นวัง” การสร้างวัดก็เจริญ และทรุดโทรม 
ไปตามกาลเวลาและสมัยของโลก วัดก้างปลา ตั้งอยู่
เลขที่ 88 บ้านก้างปลา ถนนทุ่งสง – ห้วยยอด ม.3 
ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย 
     ตามที่ เล่ าสืบกันว่า  วัด ก้างปลามีลายแทง
ขุมทรัพย์ มีสระโบราญ 1 สระ เจ้าอาวาสในอดีตเคย
ด าเนินการขุดรื้อสระปรากฏมีเสียงการเคลื่อนสิ่งของ
บางอย่างในสระ วัดก้างปลา ทางราชการได้ขึ้น
ทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ.2400 และได้รับพระราชทาน 
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2518 
เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 ม.ยาว 40 ม. 
      



ลายแทงวัดก้างปลา  

วัดก้างปลามีนาสามมุม ตุมทองสามตุม อยู่ที่มุมนา 

สระหนึ่งเก็บของ เก็บทองบูชา พระแก่มานาน  

 ตามค าบอกเล่าของคนโบราณที่เล่าสืบกันมาจนถึงปัจจุบัน เล่าว่า เดิมท่าน
เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ เชื้ อพระวงศ์  ท่ านเป็นคนใจบุญ สุนทาน มีศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ชอบท าบุญเป็นนิตย์  ต่อมาทราบข่าวว่า เมือง
นครศรีธรรมราช จะมีการซ่อมแซมพระบรมธาตุเมืองนครฯ ท่านได้บอกบุญแก่ผู้มีจิต
ศรัทธารวบรวมทรัพย์สินที่มีค่าพร้อมเสบียง ชวนคณะศรัทธาพร้อมบริวาลลงเรือส าเภา
เดินทางมากลางทะเล สิ้นระยะเวลาแรมเดือนผ่านเข้ามาทางแม่น้ า ล าคลอง (คลองใหญ่
ในปัจจุบัน) เดินทางมาถึงคุ้งวังน้ าวน (คุ้งเภาลายหรือส าเภา) เรือส าเภาทั้งล าก็อัปปางลง 
ทรัพย์สินส่วนหนึ่งก็จมน้ าหายไปส่วนที่พอจะเอาติดตัวไปได้ก็เอาติดตัวไป ผู้ที่มากับเรือก็
กระจัดกระจายไปกับกระแสน้ า 



 ต่อมามีพระภิกษุเชื้อสายจีน สืบทราบว่าคณะเดินทางมาเพื่อซ่อมพระธาตุ
ได้เสียชีวิตลงในระหว่างทาง เพราะเรืออัปปางลง จึงได้จัดสร้างรูปเหมือนขึ้นเพื่อ ไว้เป็นที่
ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน โดยจัดสร้างขึ้นที่เกาะสูง (ควนเกย คือต าบลควนเกย 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ปัจจุบัน) และได้จัดท าขึ้น 2 รูป คือ พระแก่วัดก้างปลาและแม่เศรษฐี
วัดร่อนนาในปัจจุบัน เมื่อสร้างเสร็จก็ได้ประดิษฐานไว้ที่นั้น 
 ต่อมามีคนเข้าใจว่าทองค า หรือเป็นของมีค่า จึงได้ท าการขโมย เมื่อทราบ
ว่าไม่ใช่ทองค าจึงทิ้งเสีย บางครั้งท่านแสดงอภินิหารให้ปรากฏ โจรขโมยก็ทิ้งเสีย ต่อมามี
พระภิกษุได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดก้างปลา  ต่อมาถึงสมัยพระครูวิทิตธรรม
โสภณ (มหาเลียบ ฐิตธมโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดก้างปลา (ตั้งแต่ พ.ศ.2505-2535) ได้ท า
การเคลื่อนย้ายรูปพระแก่ ท่านได้เกิดเจ็บป่วยลง ไปรักษาหาหมอที่ไหนๆก็ไม่หาย ท่าน
คิดได้ว่าน่าจะมาจากสาเหตุของการเคลื่อนย้ายพระแก่เป็นแน่ ต่อมาจึงได้บนบานขึ้นละ
ท่านก็หายจึงย้ายกลับมาไว้ที่เดิม 



 วัดก้างปลามีการก่อสร้าง
วิ ห า ร  " ห ล ว ง พ่ อ แ ก่ "  เ พื่ อ เ ป็ น ที่
สักการบูชาของคนที่ทราบประวัติของวัด
ก้างปลา และที่มาของวิหารยอดเทริด
มโนราห์ ซึ่งเป็นรูปร่างที่แปลกตาไม่
เหมือนใคร โดยบนหลังคามีรูปร่างยอด
เทริดมโนราห์หันหน้าออกนอกทั้ง 4 ทิศ 
ส่วนตรงกลาง มียอดเทริดใหญ่อยู่บนสุด 
1 ยอด หันหน้าออกถนนใหญ่ด้านหน้า
วัดบริเวณหน้าวิหารมีรูปปั้นนางมโนราห์
ก าลั งร่ายร า  12 ท่า อย่างสวยงาม
ยิ่งใหญ่ อย่างไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน และ
คาดว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลก ที่มีวิหาร
ยอดเทริดมโนราห์  

  



  

“ที่มาของวิหารหลวงพ่อแก่ จะโยงไปถึงประวัติของวัดก้างปลา ตามค าบอกเล่าของคน
เขียนประวัติเอาไว้ในวัด เนื่องจากในประวัติกล่าวไว้ว่าเมื่อสมัยโบราณ ได้มีการเดินทาง
ของคณะมโนราห์ เดินทางผ่านวัดเพื่อไปท าการแสดงตามสถานที่ต่างๆ แต่พอมาถึงวัด
มโนราห์ทุกคณะต้องแวะร าถวาย พ่อแก่ 1 รอบ ถ้าคณะไดไม่แวะร าถวาย จะท าให้การ
แสดงในงานต่างๆไม่ราบรื่น ไม่ท าให้ไม่มีชื่อเสียง คนไม่นิยมชมชอบ และมีคนมากราบ
ไหว้บนบาน พ่อแก่ ที่เป็นรูปปั้นในวัด เพื่อขอให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ เมื่อส าเร็จจะมีการ
ร ามโนราห์ถวาย จึงท าให้เป็นที่เชื่อว่าพ่อแก ชอบดูการร ามโนราห์ จึงสร้างวิหารยอด
เทริดมโนราห์ถวาย เป็นที่อยู่ใหม่ของ พ่อแก่ ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มากราบไว้ ท าบุญตาม
ความเชื่อกันต่อไป  



       วั ด ค ว น ชุ ม  ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น เ ป็ น วั ด        
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2482 โดยพ่อท่านจวน มี
เนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ หลังจากนั้น พ่อท่านจวน
ท่านได้ย้ายไปอยู่วัดชายคลอง ปล่อยให้เป็นที่รก
ร้าง หลังจากนั้นได้มีพ่อท่านรุ่น ได้มาบุกเบิก
สร้างเพิงพักเป็นที่อาศัยด้วยการร่วมมือของ
ชาวบ้านประมาณในปี พ .ศ .2489 อยู่ ได้
ประมาณ 5 ปี  ท่ านก็ ได้ จากไป วั ดก็ ร้ า ง 
ต่อจากน้ันประมาณปี พ.ศ.2498 ได้มีพระ ธุดงค์ องค์หนึ่ง ช่ือ หลวงพ่อช่วย โชติโก 
ธุดงค์ผ่านมา ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อยู่ได้จัดสร้างวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มีกุฏิศาลาโรง
ธรรม เพื่อประกอบศาสนกิจของชาวบ้าน และท่านตั้งช่ือวัดว่า“วัดควนขังแร้ง” 
      เมื่อปี พ.ศ.2507 ท่านได้กลับบ้านที่จังหวัดเพชรบุรี และได้ข่าวว่าท่านสึกมี
ภรรยา วัดก็ร้างอีก ต่อมาปี พ.ศ.2511 คุณครูชม แป้นสุข ได้ร่วมกับชาวบ้าน ม.5 
ต.ที่วัง ได้ไปขอนิมนต์พระจากวัดพ่อท่านคล้ายให้มาอยู่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น 
“วัดควนชม” 



     หลังจากนั้นได้นิมนต์ พ่อท่านคล้าย วาจา
สิทธิ์  มาลงศิลาฤกษ์ เพื่อสร้างโรงเรียนด้วย 
ต่อจากนั้นก็มีพระมาอยู่ผลัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ 
จนกระทั้งประมาณ  ปี พ.ศ.2519  หลวงพ่อ
สวัสดิ์  อตฺทกาโม  เป็นเจ้าอาวาส จนถึง ปี 
พ.ศ.2549 หลวงพ่อสวัสดิ์ได้มรณภาพ และ
ชาวบ้านก็ ได้พร้อมใจกันอา ราธณานิมนต์       
พระอธิการ บุญมา ให้รับต าแหน่งเจ้าอาวาสวัด
ควนชมต่อไป 



  

        วัดธรรมเผด็จมีอายุประมาณ 200 กว่าปี 
สมัยก่อนไม่ได้ใช้ชื่อนี้มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น 
ผ่านมาหลายสมัย หลายชื่อก่อนจะมาเป็นวัด
ธรรมเผด็จในปัจจุบัน 
ชื่อเดิมวัดธรรมเผด็จ 

วัดต้นโด เจ้าอาวาส ช่ือ  พ่อแก่แก้ว 
วัดแจ้ง  เจ้าอาวาส  ช่ือ  พ่อต้นหมื่นปราบ 
วัดนามีผล  เจ้าอาวาส  ชื่อ  พ่อต้นหมื่นส ี

วัดหนองเสม็ด  เจ้าอาวาส ชื่อ พ่อท่านแก่หวัน  พ่อท่านอินทร์  พ่อท่านจันทร์ 
ในสมัยที่ใช้ชื่อเรียกว่า วัดหนองเสม็ด โดยมีเจ้าอาวาส คือพ่อท่านแก่หวัน ได้มีการเล่า
ขานต่อๆกันว่า หากมีชุดการแสดง หรือคณะใด ที่เดินทางเพื่อจะไปแสดงหรือท าพิธีการ
ที่ไหน หากเดินทางผ่านแถวหน้าวัด โดยไม่เข้าไปสักการะท่าน จะท าให้เกิดอุปสรรค์
ต่างๆ ไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้ ท าให้ชาวบ้านบริเวณนั้น และชาวบ้านใกล้เคียงให้
ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก 



  

      พ.ศ. 2494 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็นวัด
ธรรมเผด็จ โดยมีพ่อท่านอินทร์  ด ารง
ต าแหน่ง เจ้าอาวาส 
     พ.ศ.  2512 ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกันสร้างเจดีย์ท่านแก่หวันขึ้นมาเพื่อให้
ชาวบ้านไดส้ักการะบูชา 
     พ.ศ. 2520 พ่อท่านจันทร์ เป็นเจ้า
อาวาส ในขณะนั้น ได้จัดท าเหรียญหลวง
พ่ออินทร์ อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่เคารพ
บูชาของชาวบ้ าน เพื่ อ ให้ชาวบ้ านได้
สักการะบูชา           
    ปัจจุบัน วัดธรรมเผด็จตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 
บ้ า น ธ ร ร ม เ ผ ด็ จ  ต . ที่ วั ง  อ . ทุ่ ง ส ง                     
จ .นครศรี ธรรมราช ซึ่ งมีพระใบฏีกา 
ช านาญ เตชปณ โญ เป็นเจ้าอาวาส 

เมรุโบราณ วัดธรรมเผด็จ 



วัดโคกกฐิน ต้ังอยู่ ม.7 บ้านธรรมเผด็จ ต.ท่ีวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยรับบริจาคที่ดินในการก่อสร้าง จากนายดัด เพชรสี่หมื่นโดยมี
หลวงพ่อบุญศรี  โสภโณ  และนายแก้ ว  เพชรที่ วั ง  นาย เหลือ  วงศ์ แก้ ว  และ 
นายเปลี่ยน เกตุแก้ว ร่วมในการก่อสร้างและจัดตั้งวัดโคกกฐินขึ้น โดยมีหลวงพ่อบุญศรี  
โสภโณ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก เมื่อละสังขารไปแล้ว ร่างกายไม่เน่าเปื่อย เป็นที่เคารพ
สักการะของคนในพื้นที่ 



     ในปี พ.ศ.2537 พระอธิการถวิล ฉายา กิตติปาโล ได้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโคก
กฐินเนื่องจากหลวงพ่อบุญศรี โสภโณ ละสังขาร และในปี พ.ศ.2538 ได้รับการแต่งตั้ง
เป็น เจ้าอาวาสวัดโคกกฐิน  โดยได้ด าเนินการก่อสร้างและด าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ 
เสนาสนะภายในวัดมากมาย 
เช่น   การก่อสร้างอุโบสถ 
สร้ า ง เ ม รุ  กุ ฏิ พ ระภิ กษุ
สามเณร ศาลาการเปรียญ 
หอระฆัง เป็นต้น และมีการ
ม อ บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 
สง เ คร า ะห์ นั ก เ รี ย นชั้ น
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้าน
ชายคลอง 
    ต่อมาในปีพ.ศ.2547  ได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์ เป็นพระอธิการถวิล ฉายา กิตติ
ปาโล นักธรรมเอก และท่านได้ละสังขรณ์ลงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 



      หลังจากพระอธิการถวิล ฉายา กิตติปาโล 
ได้ละสังขารแล้ว พระสมุห์ขจรศักดิ์ รัตนโชโต 
ได้รับการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดโคก
กฐิน และปลายปี2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็น
เจ้าอาวาสวัดโคกกฐิน ต่อมาในปีพ.ศ.2558 
พระสมุห์ขจรศักดิ์ รัตนโชโต เจ้าอาวาสวัดโคก
กฐิน ได้ลาสิกขาบท เนื่องจากอาพาธ 
     พระสมุห์ผ่อง  สุภาจาโร   ได้รับการ
แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดโคกกฐิน และ
เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2560 ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกกฐิน และเมื่อปี
พ.ศ.2561 พระสมุห์ผ่อง  สุภาจาโร ได้ย้าย
มาอยู่วัดชายคลอง จึงได้แต่งตั้งให้พระมหาบุญ
ช่วย รักษาการเจ้าอาวาสวัดโคกกฐิน 



วัดชายคลอง  
ต้ังอยู่เลขท่ี 120  ม.1 ต.ท่ีวัง   
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  

     วัดชายคลอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2400 โดยมีหลวงพ่อจูด เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก    
ซึ่งวัดชายคลองถือเป็นวัดของประชาชน  วัดชายคลองมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 35 ไร่ 
โดยแบ่งเป็นเนื้อที่ปลูกสร้างวัด 5 ไร่ 3 งาน เป็นที่สร้างโรงเรียนบ้านชายคลองและที่ดิน
ธรณีสงฆ์ ต่อมาใน พ.ศ. 2475 ได้มีกฎหมายมาปกครอง จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดชาย
คลองจนถึงปัจจุบัน 
     วัดชายคลองมีเจ้าอาวาส  โดยเรียงล าดับ ดังน้ี พ่อท่านจูด พ่อท่านเผาะ พ่อท่านฉวน   
พ่อท่านบุตร อาจารย์ช านาญ 



        ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 มีพระครูพิทักษ์ วิหารกิจ (เจ้าอาวาสชั้นเอก) หรือที่รู้จักกัน
ดีในนามของหลวงพ่อทองค า เป็นเจ้าอาวาส โดยหลวงพ่อทองค าได้ท าการสร้าง
อุโบสถ เมื่อ พ.ศ.2537 โดยใช้เวลาเพียง 1 ปี ใช้งบประมาณ จ านวน 5,000,000 
บาท และได้ท าการสร้างเมรุ ก าแพงวัด กุฏิ และท าการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาการ
เปรียญให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านเป็น
อย่างดี 
      พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (เจ้า
อาวาสชั้นเอก) หรือที่รู้จักกันดีในนาม
ของหลวงพ่อทองค า มรณภาพเมื่อ
วันที่  19 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2560 โดยมีพระใบฏีกา ช านาญ 
เตชปณ โญ  เจ้าอาวาสวัดธรรมเผด็จ
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชายคลอง 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็น
ต้นมา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562  ได้แต่งต้ังให้พระเปลี่ยน ฉายา ฐานปญฺโญ 
เป็นเจ้าอาวาสวัดชายคลอง จนถึงปัจจุบัน 



      ปี พ.ศ.2496 วังยวนยังไม่เป็น
หมู่บ้าน สภาพพื้นที่เป็นป่าดงดิบมี
สัตว์น้อยใหญ่ อาศัยอยู่มากมาย
หลายชนิด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2500 
กลางปี ได้มีชาวบ้านจากต่างถิ่น ต่าง
อ าเภอ ต่างจังหวัด ได้เข้ามาบุกเบิก
เป็นที่ท ากิจ พร้อมก่อสร้างบ้านเรือน
เป็นที่อยู่อาศัยแบบถาวร แต่ขาดที่ 

พึ่งทางใจ โดยเฉพาะเวลาถึงวันส าคัญที่จะท ากิจกรรมทางศาสนา และเมื่อมีเหตุชาวบ้าน
เจ็บป่วยล้มตายถึงกับเสียชีวิต จะยุ่งยากล าบากในกิจกรรม ดังกล่าว  จากสาเหตุนี้
ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกัน ก่อสร้างกุฏิ ที่พักสงฆ์ชั่วคราว และจัดส่งตัวแทนชาวบ้านไป
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายสงฆ์ คือเจ้าคณะอ าเภอทุ่งสงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดจอดหรือวัด
คงคาเจริญปัจจุบัน ในสมัยนั้นโดยให้จัดส่งพระเข้ามาปฏิบัติ กิจกรรมทางศาสนา ตาม
ความประสงค์ของชาวบ้าน ตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นจนถึงปัจจุบัน 



      ปัจจุบันไดม้ีสิ่งก่อสร้างอย่างถาวร เช่น ศาลา
โรงธรรม หรือศาลา การเปรียญ จ านวน 2 หลัง 
ศาลาโรงครัว 1 หลัง ห้องน้ าห้องส้วม 12 ห้อง 
กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง กุฏิพระลูกวัด 10 หลัง 
อาคารศาลาคู่เมร 1 อาคาร และเมรุเผาศพแบบ
ถาวร 1 ที่ ปรับภูมิทัศน์เรียบร้อย ที่บริเวณพื้นที่ 
ในการนี้ได้มีนักบวช เข้าบวชเรียนพระธรรมวินัย 
ไม่น้อยกว่า 8 รูป ทุกประจ าปีของแต่ละพรรษา
ตลอดมา และมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน
ส าคัญของศาสนาโดยตลอดมา ได้ร่วมกิจกรรมกับ
ต าบล อ าเภอ ตลอดส่วนราชการ เสมอมา อย่าง
ต่อเนื่องทุกๆปี ส านักสงฆ์วัดวังยวนราษฎร์อุทิศ 
ตั้ ง อ ยู่  ม . 8  บ้ า นวั ง ย วน  ต .ที่ วั ง  อ . ทุ่ ง ส ง             
จ.นครศรีธรรมราช ขณะนี้มี พระสมใจ นะคะโร 
เป็นเจ้าอาวาส 



        เป็นเรื่องเล่าต่อกันมา ตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ในปี พ.ศ.2378 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 
5 ได้มีการจัดสร้างพระบรมสารีริกธาตุขึ้นในสมัยนั้น ซึ่งมีพระเกจิอาจารย์ทั่วสารทิศได้
จัดท าวัตถุมงคล เพื่อน าไปบรรจุในพระบรมธาตุในปัจจุบัน คือ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน พอ
เดินทางมาถึงภูเขาลูกหนึ่ง พระเกจิอาจารย์กลุ่มนั้นได้เป็นไข้ป่าจึงได้พักรักษาตัวในถ้ า 
และมรณภาพลงไปหลายรูป จึงไม่สามารถน าวัตถุมงคลไปบรรจุในพระบรมธาตุได้ จึงได้
น าไปฝังดินไว้ในถ้ า 

       ในปี พ.ศ. 2505 มีชาวบ้านเข้า
ไปขุดขี้ค้างคาว บริเวณในถ้ า ได้พบพระ
กรุที่ฝังอยู่ในถ้ าเป็นจ านวนมาก และได้
น ามาบูชา จึงเรียกว่า พระวัดถ้ า เป็น
พระพุทธรูปที่ชาวต าบลที่วังเคารพนับ
ถือและเคารพบูชากันมาตลอด เป็นเวลา 
52 ปี ซึ่งปัจจุบัน ในระหว่างนั้นมีพระ ธุดงค์มาพักแรมอยู่เรื่อยๆ ชาวบ้านบริเวณนั้น 

จะเรียกว่า วัดถ้้าพระกรุ  



         เมื่อพฤษภาคม มีพระอาจารย์จ ารัส ปภัสสโธ ได้เดินแผ่เมตตาตามป่าและ    
ชายเขาบริ เวณน้ าตกโยง วัดถ้ าพระหอ วัดถ้ าแรด วัดถ้ าตลอด วัดถ้ า เสือ               
และวัดถ้ าพระกรุจนหลวงพ่อตัดสินใจจ าวัดที่ถ้ าพระกรุ หลวงพ่อท่านนิมิตแล้วท่านก็
เล่านิมิตฝันท่านเล่าให้ฟังว่า มีพระรูปหนึ่งลอยมาเป็นปางสมาธิ คือ พุทธเจ้ามีชื่อว่าที
ปังกร โดยมีคุณเอมยุดา ประพฤติชอบ และคุณคล้อย ชายเขา ได้ช่วยสร้าง
พระพุทธรูปประจ าวัดถ้ าพระกรุ ปัจจุบันนี้เป็นที่พักสงฆ์ถ้ าพระกรุตั้งอยู่  ม .5      
บ้านชายเขา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระอาจารย์จ ารัส ปภัสสโธ 
เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันและเป็นที่ปฏิบัติธรรมทางศาสนาให้ชาวบ้านได้สักการะ
กราบไหว้บูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการประกอบประเพณีทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน 


