
ประวัติวัดจ ำปำ 
วัดจ ำปำ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑  หมู่ท่ี ๑  บ้านจร้าเก่า  ต าบลบ้านโข้ง  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอ าเภออู่ทอง  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ  ๒๒ กิโลเมตร  มีท่ีดินตั้งวัด  ๒๓  ไร่   
-  งาน   ๖๐  ตารางวา   (ปัจจุบัน  ใบโฉนดท่ีดินท่ีตั้งวัดตัวจริง  ได้ฝากเก็บไว้ท่ีส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี)  อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔  สังกัด  มหำนิกำย 

 วัดนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๐ จากการบอกเล่าของ  “นำยกัน เสนำพิทักษ์” ซึ่ง
เป็นคนเก่าแก่ในสมัยนั้น ได้เล่าว่า เดิมทีมีวัดอยู่ท่ีชายห้วยท่ีชาวบ้านไปท าบุญกัน เรียกกันว่า “วัดโพธิ์
ศรีสร้อย” ตั้งอยู่ห่างจากวัดจ าปา ประมาณ ๑.๕ ก.ม. อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ปัจจุบันเป็นวัด
ร่าง) ได้มี “พระอำจำรย์รุ่ง” เป็นผู้ริเริ่มน าพาชาวบ้านย้ายวัดจากท่ีเดิมมาสร้างวัดใหม่ขึ้น โดยมองเห็น
ว่าสถานท่ีตรงนี้มี “เจดีย์เก่ำ” สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ แล้วก็มีต้นดอกจ าปาใหญ่ขึ้นมาเกาะติดกับ
เจดีย์อยู่ ซึ่งตอนนั้น  “นำยทน  ศรีบุญเพ็ง” เป็นผู้บริจาคท่ีดินให้สร้างวัดเป็นครั้งแรก  เมื่อสร้างเสร็จ
แล้ว   ชาวบ้านก็เรียกวัดนี้ตามชื่อหมู่บ้านว่า  “วัดจร้ำเก่ำ”  แล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนามาเรื่อย ๆ 
ต่อมาชาวบ้านและพระอาจารย์ได้เห็นว่า  ท่ีตั้งวัดแห่งนี้ได้มีเจดีย์เก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่  และท่ี
เจดีย์นั้นมีต้นดอกจ าปาอยู่คู่กับเจดีย์ จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อวัดว่า “วัดจ ำปำ”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 ต่อมำ กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้ประกำศขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องใน

พระพุทธศำสนำ  มีนำมว่ำ  “ วัดจ ำปำ ” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘   (ตำมหลักฐำนของกรมกำร
ศำสนำ)   
        ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๕   
        ได้มีพิธผีูกพัทธสีมา  เมื่อวันท่ี ๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 เจ้าอาวาสพร้อมด้วยชาวบ้านได้ช่วยกันปรับปรุงบูรณะพัฒนาต่อๆ กันเรื่อยมา วัดจ ำปำ ได้มีเจ้า
อาวาสมาแล้วหลายรูป ท้ังท่ีไม่ได้แต่งตั้ง และท่ีได้รับการแต่งตั้ง “เจ้าอาวาสท่ีไม่ได้แต่งตั้ง มีจ านวน ๖ 
รูป”   ส่วนเจ้าอาวาสท่ีได้รับการแต่งตั้ง อย่างถูกต้อง ๕ รูป  คือ 
 

ล ำดับเจ้ำอำวำสวัดจ ำปำ 

  ๑.  พระอธิการแซง  (เทียมจันทร์) 
 ๒.  พระอธิการสุนทร  ติสฺสว โส  (เณรจาที)  (พ.ศ.๒๔๘๗ – ๒๔๙๙) 
 ๓.  พระสมุห์ปรีชา  ปญฺญาวฑฺฒโน  (จันทร์ศิรินุสรณ)์ (พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๑๒  จต.อุ) 
 ๔.  พระครูสาธุกิจไพศาล  (จันทรัตน์  จนฺทสโร/ เณรจาที) (พ.ศ.๒๕๑๓ – ๒๕๔๙  จต.ชอ.อุ) 
 ๕.  พระครูอาทรธรรมประทีป  (เทศ  ทีปธมฺโม/ ศรีบุญเพ็ง) (พ.ศ.๒๕๕๐ -ปัจจุบัน  จต.ชอ.อุ) 
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ประวัติบ้ำนจร้ำเก่ำ 
 ค าว่า  “จร้ำ”  เดิมท่ีเรียกว่า  “จ่ำร้ำ”  จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คือ “นำยกัน  เสนำ
พิทักษ์” บอกว่า เดิมชาวบ้านเป็นเชื้อสายลาวเวียง ถูกต้อนเป็นเชลยศึกมาจากเวียงจันทร์ เมื่อศึก
สงครามสงบถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วไม่ยอมกลับเวียงจันทร์ และเห็นว่าสถานท่ีตรงนี้เป็นท่ีอุดมสมบูรณ์
จึงได้พากันตั้งหลักปักฐานประกอบอาชีพท ามาหากินอยู่ท่ีนี้ ตั้งแต่นั้นมา  
  ในสมัยนั้น  มีจ่าต ารวจคนหนึ่ง  มาเท่ียวหาจับเหล้าต้มเหล้าเถื่อนตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ซึ่งถนน
หนทางยังไม่มี  ต้องเดินทางด้วยเท้าหรือขี่ม้า  แต่จ่าต ารวจคนดังกล่าว เดินทางมาด้วยเท้า  พอมาถึง 
หมู่บ้านนี้ก็เกิดอาการเหนื่อยล้า ไปต่ออีกไม่ไหว   เขาจึงเรียกว่า “บ้ำนจ่ำร้ำ”   ต่อมาก็มีการเรียกกัน
เพี้ยนไปเป็น  “บ้ำนจร้ำเก่ำ”  จนถึงปัจจุบันนี ้ 

----------------------------------------------- 
 

 ประวัติหลวงพ่อเต่ำ 
 ในปี พ.ศ.  ๒๔๙๕  ซึ่งขณะนั้นมี  “พระอธิกำรสุนทร  ติสฺสว โส”  เป็นเจ้าอาวาสวัดจ าปา  ก็ได้
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในวัด  คือ  เมื่อวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๔๙๕   นำยแบน  ท ำจะดี  
ชาวบ้านจร้าเก่า  ได้ไปเท่ียวหาสัตว์ป่า แล้วก็ได้ไปพบเต่าใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในป่า จึงได้น าเอาเต่าใหญ่ตัวนั้น
มาถวายให้ “พระอธิกำรสุนทร ติสฺสว โส” เจ้าอาวาสวัดจ าปา ชาวบ้านได้ทราบข่าวก็พากันมาดู ด้วย
ความเชื่อของคนโบราณสมัยนั้นจึงได้จุดธูปอธิษฐานว่า “ขอให้มำค่ ำมำคูณวัดให้เจริญรุ่งเรือง” แล้ว 
กรรมการวัด และชาวบ้าน ได้น าเอาน้ าใส่ถังมาขอให้เต่าท าน้ ามนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคล ปรากฏว่า
เต่าได้เอาศรีษะจุ่มลงไปในถังน้ า แล้วชาวบ้านก็ได้เอาน้ ามนต์ท่ีเต่าท าให้ ไปกินบ้าง ไปอาบบ้าง ก็ปรากฏ
ว่าโรคท่ีเป็นอยู่ก็หาย ท าให้     ประชาชนเกิดความเคารพ  ศรัทธาเลื่อมใส  แล้วเรียกกันว่า “หลวงพ่อ
เต่ำ” ด้วยค าร่ าลือและมีการเล่าลือพูดกันปากต่อปาก   ท าให้ประชาชนจากสถานท่ีต่างๆ ท้ังภาคกลาง 
ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน พากันมาท่ีวัดจ าปาเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน    
  ทุกวัน เจ้าอาวาสวัดจ าปา  จะมอบให้ กรรมการวัด เป็นผู้คอยดูแล หลวงพ่อเต่า ตอนเย็น ก็จะ
น าเอาหลวงพ่อเต่าไปปล่อยลงในสระน้ าของวัด น้ าในสระนั้นใสมากๆ แต่ก็มองหาหลวงพ่อเต่าไม่เห็น  
ตอนเช้ำ เมื่อมีประชาชนมามากแล้ว กรรมการวัด ก็จะไปเรียกหลวงพ่อเต่าท่ีสระน้ าให้ขึ้นมาโปรดลูก
ศิษย์ลูกหา แล้วเอาไม้ไผ่ตีลงไปท่ีน้ าในสระ ๑ ที แล้วหลวงพ่อเต่าก็เดินขึ้นมาจากน้ า ท าให้คนท่ีเห็น
อัศจรรย์มาก      จึงได้ยกหลวงพ่อเต่าขึ้นไปบนหอสวดมนต์ ประชาชนพากันจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้
ตามความเชื่อ แล้ได้น าเอาน้ าใส่ถังมาตั้งเรียงเป็นแถวอยู่ ๙ ถัง ขอให้หลวงพ่อเต่าท าน้ ามนต์ให้  หลวง
พ่อเต่าก็ท าปากเหมือนกับท่องคาถาแล้วเอาศรีษะจุ่มลงไปในถังน้ าทุกถังท่ีตั้งเรียงแถวอยู่นั้น  ประชาชน
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ก็เอาน้ ามนต์ในถังนั้นไปกินบ้าง       ไปอาบบ้าง  เพื่อรักษาโรคประจ าตัวและโรคผิวหนัง แล้วโรคนั้นก็
หาย ท าให้ประชาชนเกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใสมาก  จึงมีการเล่าลือพูดกันปากต่อปาก     
  ต่อมาหลวงพ่อเต่าก็ได้หายไปโดยไม่มีใครรู้เลยว่าท่านหายไปไหน  แต่ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ก็ยัง
เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านอยู่  จึงได้ตั้งศาลขึ้นให้ท่าน  เรียกว่า  “ศำลหลวงพ่อเต่ำ”  ตั้งอยู่ในวัดจ าปา  
จนถึงปัจจุบันนี ้

------------------------------------ 
ข้อมูลจำก 

บันทึกของอดีตเจ้ำอำวำส 
และ นำยกัน  เสนำพิทักษ์ 
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ภำพหลวงพ่อเต่ำตัวจรงิของเดิมที่ชำวบ้ำนถ่ำยเก็บไว้ มีอยู่ ๙ ภำพ 
เล่ำลอืกันว่ำ ต้องขออนุญำตก่อนจึงจะถ่ำยภำพติด ถ้ำใครไม่ขออนญุำตก็ถ่ำยไม่ติด 

 


