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ประวัติ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จ.สุรินทร์

ประวัติวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้ง

วัดศาลาลอย ตั้งอยู่เลขที่
“ พระธรรมโมลี
๔๙๐
“ ถนนหลักเมือง
(ดร.พระมหาทองอยู่
ตำบลในเมือง
ญาณวิสุทฺโธ
อำเภอเมือง
พิศลืม
จังหวัดส
น.ธ.เอก
อาณาเขต
ทิศเหนือติดกับถนนวิภัชนุสรณ์
ทิศไต้ติดกับที่ดินเอกชน หนองโตนดและถนนหลักเมือง
ทิศตะวันออกติดกับถนนเทศบาล ๔
ทิศตะวันตกติดกับถนนเทศบาล ๒

ความเป็นมา

วัดศาลาลอย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างเมื่อใด ใ

การปกครอง

-

วัดศาลาลอย มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรติดต่อกันมาหลายรูป เท่าที่จด
พระอธิการยุง ระหว่างปี ๒๔๔๕ อธิการเขมา ระหว่างปี ๒๔๘๔
พระอธิการมี (กิม) ระหว่างปี ๒๔๖๐
พระครูธรรมธัชวิมล (ดัน เจริญสุข) เจ้าคณะอำเภอ ระหว่างปี ๒๔๖๑ – ๒๔๘๕
พระครูวิภัชกัลยาณธรรม (จันทร์ กลฺยาณมุตฺโต) เผยแผ่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างปี
พระมหาสุรพงษ์ เตมิโย ป.ธ.๕, นักธรรมชั้นเอก ระหว่างปี ๒๕๑๙ – ๒๕๒๒
พระธรรมโมลี (ดร.พระมหาทองอยู่
“ พระศรีธีรพงศ์ ”ญาณวิสุทฺโธ
และ
(พิศลืม) น.ธ.
“ พระศรีธีรพงศ์
เอก, ป.ธ.๙ พ.ม,” พ.ธ.บ,
รักษา
M.A
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-

เมื่อวันที่ ๔ เดือนตุลาคม พุทธศักราช
สมเด็จพระญาณสังวร
๒๕๓๕
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสั
“ พระศรีธีรพงศ์ “ ได้เลื

การจัดการศึกษา

ก. การศึกษาพระปริยัติธรรม
วัดศาลาลอยได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาช้านานแล้ว สำหร

ข. แผนกสามัญ
นอกจากจะให้บริการการเรียนการสอนแก่พระภิกษุสามเณรในด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแ

ค. การศึกษาสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจกรรมที่วัดให้บริการทางการศึกษาปริยัติธรรมรูปแบบหนึ่งโ
การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมาจนถึง

วิธีส่งเสริมการศึกษา
มอบรางวัลแก่ผู้ที่สอบได้บาลีในสนามหลวงตามความเหมาะสม
ยกย่องผู้ที่สอบได้ในสนามหลวงให้ปรากฏ
มอบหมายผู้ที่สอบได้เป็นเปรียญธรรมให้สอนนักเรียนรุ่นน้องต่อไป
ส่งพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิไปช่วยสอนในโรงเรียนที่ขอความร่วมมือ
ส่งพระเปรียญ สามเณรเปรียญไปช่วยสอนในสำนักศาสนศึกษาที่ขาดครูสอนทั้งนักธรรม
การเผยแผ่
วัดศาลาลอยเป็นที่ตั้งศูนย์ครูปริยัตินิเทศจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์กลางในก
การจัดการแสดงธรรม
ได้จัดวาระให้พระภิกษุสามเณรแสดงธรรมและฝึกสมาธิแก่ผู้สองอายุเป็นประจำทุกวัน
จัดพระธรรมกถึกแสดงธรรมทางสถานีวิทยุ - โทรทัศน์ตลอดปี
จัดส่งพระวิทยากรไปอบรมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษาและผู้บริหาร
จัดพิธีรับเด็กและเยาวชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะทุกปี ตั้งแต่ระดับบริบาล อนุบ
จัดพิธีมาฆบูชา วิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา เป็นประจำทุกปีไม่มีขาด แต่ละคร
ตั้งศูนย์พุทธมามกะผู้เยาว์จังหวัดสุรินทร์
การสาธารณูปการ
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ เป็นต้นมา โดยเจ้าอาวาสเป็นประธานในการจัดการ และจัดระเบียบว
ศาลาร้อยปี บูรณปฏิสังขรณ์จากเดิมเป็นเรือนไม้ทั้งหลัง รื้อออกแล้วสร้างใหม

-

ศาลาการเปรียญ ในอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
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กุฏีพรหมคุปต์ ทุนนางปลั่งศรี มูลศาสตร์ และญาติ (กุฏิเจ้าอาวาส)
ศาลาเกตุสิริ ทุนนายดนัย นางพูนรัตน์ เกตุสิริ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เรียน
ศาลาสุนทร เปลี่ยน รัตนสุวรรณ สร้างโดยทุนนายสุนทร นางเปลี่ยน รัตนสุวรรณ
ศาลาพิน แผ้ว มูลศาสตร์ ทุนนายแผ้ว นางพิน มูลศาสตร์ ใช้เป็นศาลาบำเพ็ญกุศ
ห้องสมุดทวีศรี มนูรังสรรค์ ทุนของตระกูลมนูรังสรรค์ ห้องสมุดประจำวัดศาลา
กุฏีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ทุนของอุบาสกอุบาสิกาคุ้มวัดศาลาลอย ใช้
ที่พักสงฆ์เรือนยาว ทุนของอุบาสกอุบาสิกาคุ้มวัดศาลาลอย ใช้เป็นที่พักสำหร
กุฏีสองประสาน ทุนนายประมวล นางวิไล วิเชียรรังสรรค์ ใช้เป็นเรือนรับรองพร
กุฏีเผยเมย นิยมตรง ทุนของนายเผย นางเมย นิยมตรง ปัจจุบันใช้เป็นอาคารรวม
กุฏีเจ้าคุณ ทุนของนายโสร์ นางปริก แก้วปลั่ง ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พักขอ
กุฏิกัมมัฏฐาน ๓ หลัง ทุนของนายนคร ๒ หลัง และตระกูลเภสัชชา ๑ หลัง ปัจจุ
อาคารเรียนปริยัติธรรม ทุนของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรี
พระอุโบสถ ทุนของพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่ทำวัตรสวดมนต์ บำเพ็ญสมาธิภาวนาปร
มณฑปพระพุทธบาทจำลอง ทุนของนายซอติก นางงัก แซ่เตีย
ห้องน้ำรวม ๓ แห่ง รวม ๑๘ ห้อง ทุนของวัดศาลาลอย
หอระฆัง ทุนของตระกูลดีล้อม
กูฏีประสพกฤชทอง ทุนนางประสพ กฤชทอง ใช้เป็นอาคารรับรองพระสังฆาธิการและอา
ศาลาบัวแย้ม ทุนนางบัวแย้ม เทศไธสง ใช้เป็นสถานที่สันทนาการประจำวันของพระ
ศาลาธวัช สงวนเสริมศรี ทุนนางอุทัยพันธ์ นางวรรณพร สงวนเสริมศรี ใช้เป็นอาคา
อาคารเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ ทุนของวัดและพุทธศาสนิกชนร่วมสร้าง
การศึกษาสงเคราะห์
วัดศาลาลอยได้บริการการศึกษาไม่เฉพาะแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้น เพราะจากบันทึ
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมา ได้จัดกิจกรรมกวดวิชาภาษาบาลี, ธรรม ก่อนสอบสนามห
จัดส่งครูช่วยสอนพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมและบาลีไปช่วยสอนในสำนักศาสนศึกษ
จัดส่งพระวิทยากรไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนเสมอมา ตั้งแต่ระดับบริบาล อนุ
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มี
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศาลาลอย ในควา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมปีละไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง เช
จัดอภิปราย สัมมนาทางวิชาการทั้งภายในวัดและนอกวัด ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่
จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมของสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ปีละ ๑ ครั้ง
จัดทำหลักสูตรอบรมสามเณรฤดูร้อน
ดำเนินการสอนพระนวกะที่เป็นราชภัฏลาบวช ทั้งในระยะยาว ๓ เดือน และระยะสั้น
การสาธารณสงเคราะห์
วัดศาลาลอย โดยเจ้าอาวาสเป็นประธาน
ตั้งชมรมเปรียญธรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของทุกปี
ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ สงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย
ตั้งกองทุนสงเคราะห์เด็กยากจน
ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
ตั้งกองทุนพระศรีอริยะเมตไตรย์
เกียรติฐานะของวัด
การจัดการวัดเป็นส่วนที่ทำให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
พ.ศ. ๒๕๓๒ กรมการศาสนาประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
พ.ศ. ๒๕๓๓ กรมการศาสนาประกาศยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่น สมเด็จพระญาณสังวรสมเ
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับเสาเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด
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-

จำนวนผู้อาศัยในปัจจุบัน (๒๕๕๒)
๑. พระภิกษุจำนวน ๒๕ รูป สามเณร ๗๕ รูป
พระเปรียญ ๑๔ รูป
สามเณรเปรียญ ๑ รูป
พระภิกษุทรงปาติโมกข์ ๓ รูป
พระธรรมกถึก ๕ รูป

-

พระระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ๑ รูป

-

พระมหาบัณฑิต (ปริญญาโทอักษรศาสตรมหาบัณฑิต) ๒ รูป

-

พระบัณฑิต (ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต) ๗ รูป

-

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ๓ รูป

-

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ๓ รูป

-

ครูสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๑ รูป

-

อาจารย์สอนมหาวิทยาลัย ๓ รูป

-

พระครูสัญญาบัตร

-

พระครูฐานานุกรม ๑ รูป

๒. อุบาสกอุบาสิกาจำศีลในวันพระเฉลี่ยวันพระละ ๙ - ๑๓ ท่าน
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๓. เด็กก่อนเกณฑ์ ๑๒๗ คน

๔. เด็กวัด ๑๕ คน

เหตุการณ์ครั้งสำคัญ

พ.ศ. ๒๕๒๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช วัดราช

พ.ศ. ๒๕๒๔ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) วัดจักรวรรดิราชวาส เจ้าคณะใ

พ.ศ. ๒๕๓๑ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร ป.ธ. ๘) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกวัดม

พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ ป.ธ. ๙) วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร แสดงพร

พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ ป.ธ. ๖) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ กรรมการ

พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร

เสด็จประทานส

พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ. ๙) วัดสระเกศ ราชวรมหา

พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ. ๙) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิ

พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ. ๙) วัดสระเกศ ราชวรมหาว
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พ.ศ. ๒๕๓๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป

พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ. ๙) วัดสระเกศ ราชวรมหา

พ.ศ. ๒๕๔๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ. ๙) วัดสระเกศ ราชวรมหา

พ.ศ. ๒๕๔๑ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ. ๙) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิ

พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ. ๙) วัดสระเกศ ราชวรมหา

พ.ศ. ๒๕๕๒
ทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๒ ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราช
ทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ประเพณีสืบมา ในปี ๒๕๕๒
สมเด็จพระพุฒาจารย์
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ
ได้มีบัญชากำหนดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองสงฆ์หนตะวันออก ภาค
๑๐-๑๑-๑๒ รวม ๑๔ จังหวัด ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ วัดศาลาลอย
พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร
ได้รับทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๒๐๕ รูป และรับประกาศนียบัตรบาลีประโยค
๑-๒ จำนวน ๔๐๔ รูป รวมทั้งสิ้น ๖๐๙ รูป
ซึ่งในวันดังกล่าวเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เมตตามาปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ ในช่วงเช้า เวลา ๑๐.๑๙
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
และเปิดป้ายอาคารหอสมุด "สมเด็จพระพุฒาจารย์"
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๒๐ น.
เป็นประธานทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
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โดย

ศรี
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