
วัดมหาวนาราม  (วัดปาใหญ) 

• ประวัต ิ
วัดมหาวนาราม  เดิมชื่อวา  “วัดปาหลวงมณีโชติศรีสวสัดิ์” เปนวัดทีต่ั้งอยูในกลางปา

ใหญ  “ดงอูผึง้”  กาลตอมาสมเด็จพระมหาวีรวงศซ่ึงเปนพระมหาเถระชั้นผูใหญ ชาวอุบลราชธานี ได
เปลี่ยนชื่อวา “วัดมหาวัน” แตชาวบานนิยมเรียกวา “วัดปาใหญ” คร้ันตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ เจา
ประคุณสมเดจ็พระมหาวีรวงศไดเปลี่ยนชือ่ใหมอีกครั้งหนึ่งวา “วัดมหาวนาราม” เปนชื่อทางราชการมา
ตราบเทาทุกวนันี้ แตชาวอุบลราชธานีก็ยังคงเรียกวา “วัดปาใหญ” เหมือนเดิม 

  พระปทุมวรราชสุริยวงศ(ทาวคําผง) เจาเมอืงอุบลราชธานีคนแรก  ไดกอสรางวัดที่ริม
ฝงแมน้ํามูล ตั้งชื่อวา วัดหลวง เพื่อใหเปนสถานที่บําเพ็ญกุศลแกประชาชนทั่วไปเมื่อพระมหาเถระได
เขามาอยูจําพรรษาแลวทานเห็นวา วัดนีเ้ปนวัดบาน หรือ ฝายคามวาสไีมเหมาะแกการปฏิบัติ สมณธรรม 
ปสสนากรรมฐาน จึงไดหาสถานที่ใหม คือ ปาดงอูผ้ึง หางจากวดัหลวงไปทางทิศเหนือ ๑๐๐ เสน มี
หนองน้ํา ช่ือวา หนองสะพัง เปนสถานที่อันสงบวิเวก เหมาะจึงไดกอตั้งขึ้นเปนสํานักสงฆ (พ.ศ. 
๒๓๒๒) ช่ือวา วดัปาหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ ์ เพื่อใหคูกับวัดหลวงซึง่กอตั้งขึ้นกอนแลวนัน้ แตก็ยังไม
ทันไดตั้งเปนวดัใหเรียบรอยสมบูรณ เจาเมืองคือ พระปทุมวรราชสุริยวงศ (ทาวคําผง) ไดถึงแก
อนิจกรรมเสียกอนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๘)    พ.ศ. ๒๓๔๘ เจาเมืองคนที่ ๒  คือ พระพรหมวรราชสุริยวงศ 
(ทาวทิดพรหม) ไดมากอสรางวิหารอารามในวดัปาหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ตอจนสาํเร็จใน พ.ศ. ๒๓๕๐ 
และไดยกฐานะเปนวัดชื่อวา วัดปาหลวงมณีโชติ แตชาวบานเรยีกวา วัดหนองตะพงัหรือหนองสระพัง 
ตามชื่อหนองน้ําที่อยูใกลเคียง (มีหลักฐานการสรางวัดอยูที่ ศิลาจารึก ซ่ึงตั้งอยูขางหลัง (ดานซาย) ของ
พระเจาใหญอินทรแปลงระบุปที่สรางวัดนี้ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๐) โดยมีพระมหาราชครูศรีสัทธรรม
วงศาเปนเจาอาวาสรูปแรก และเปนผูสรางพระพุทธรูปพระอินแปลง หรือ พระเจาใหญอินทรแปลง 
พ.ศ. ๒๔๘๔ ไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน วัดมหาวัน หรือ วดัปาใหญ และไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้งตามสมัยนิยม
เรียกวา วดัมหาวนาราม ความหมายของวัด ก็ยังคงเปนเชนเดมิ คือ แปลวา ปาใหญวัดนี้ไดรับ
พระราชทานโปรดเกลา ฯ ยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวง  

 

 

 

 

 1

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2322
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2322
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2338
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2348
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2350
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2350
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2484
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


  วัดมหาวนาราม  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๒  ในสมัยพระพรหมวรราชสุริยวงศ  (ทาวทศิ
พรหม) เจาเมอืงอุบลราชธานี  คนที่ ๒  สังกัดคณะสงฆมหานิกายไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ
วันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๑๔       เขตวิสุงคามสีมา กวาง ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร    
  ไดรับพระราชทานเปนพระอารามหลวง  ช้ันตรี ชนิดสามัญ  เมื่อวันที ่๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๑ นับเปนพระอารามหลวงคณะมหานิกายแหงแรกของจงัหวัดอุบลราชธานี   เปนวัดที่
ประดิษฐานพระเจาใหญอินทรแปลงองคศักดิ์สิทธิ์เปนแหลงการศึกษาพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม  เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี   
 

• ท่ีตั้ง/อาณาเขต 
 ตั้งอยูเลขที่ ๓๗๐ ถนนหลวง  เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีเนื้อที่ ๑๘  ไร ๒  งาน  ๙๕  ๒/
๑๐ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๔๓   
 ทิศเหนือ           จดกับ  ถนนสรรพสิทธิ์ และกองกํากับการตํารวจภูธรจงัหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศใต            จดกับ  ที่ดินเอกชนและถนนหลวง 

ทิศตะวนัออก   จดกับ  จดทีด่ินเอกชนและถนนเทพโยธ ี
ทิศตะวนัตก      จดกับ  จดถนนหลวงและโรงเรียนเอนกวิทยา 
 

• ทําเนียบเจาอาวาสวัดมหาวนาราม 
๑.  พระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา    
๒.  พระหงษ   
๓.  พระสังวาลย   
๔.  พระโสม    
๕.  พระพวง    
๖.  พระทอง    
๗.  พระครูเคน   
๘.  พระครูนวกรรมโกวิท (นาค  ภูริปุญโญ)  ป  พ.ศ.  ๒๔๘๕ – ๒๕๒๘ 
๙.  พระเทพกติติมุนี  (สมเกยีรติ  สมกิตฺติ)   ป  พ.ศ.  ๒๕๒๙ – ปจจุบัน 
เกิด  ๑๐  กนัยายน  ๒๔๗๐  ที่บานดอน  ตาํบลกระโสบ  อําเภอเมืองอุบลราชธานี   
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• สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีประชาชนใหความเคารพศรัทธา 
พระเจาใหญอินทรแปลง   สรางเมื่อป พ.ศ.๒๓๕๐ พระมหาราชครูศรีสัทธรรวงศา        

เจาอาวาสวัดปา (หลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ (วัดมหาวนาราม)  ไดพาลูกศิษย   และ ศิษยานุศิษย  สราง
พระพุทธรูปขนาดใหญ  ขนาดหนาตักกวาง  ๖ ศอก  สูงจากเรือนแทนถึงเปลวพระโมลี  ๑๐ ศอก  สรางลง
รักปดทองดวย พุทธศิลปะที่งดงาม เพื่อเปนองคแทนสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา สรางสําเร็จเมื่อ วันเพ็ญขึ้น 
๑๕ ค่ํา เดือน ๕ (เดือนเมษายน) เปนวันเฉลิมฉลองพระเจาใหญอินทรแปลง เปนประจําทุกป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สภาพปจจุบัน 

 วัดมหาวนาราม ไดจัดระบบบริหารตามกรอบแหงการปกครองคณะสงฆภายใต
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ  ๒๕๐๕ และตามกฎมหาเถรสมาคม  กลาวคือ ไดแบงเขต
พุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ออกเปนสัดสวน โดยตัดถนนภายในวดัเปน  ๔ สาย มปีระตูเขาออกวัดทั้ง ๔ 
ดาน 

เขตพุทธาวาส  ไดแก พระวหิารพระเจาใหญอินทรแปลง และพระอโุบสก 
เขตสังฆาวาส  ไดแก  กุฏิ เสนาสนะสิ่งปลูกสรางตางๆ ที่มีอยูรอบวัด 
เขตอุทยานการศึกษา  ไดแก  มหาวิทยาลัยสงฆ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระ 
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บรมราชูปถัมภ วิทยาเขตอุบลราชธานี, ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวดัโรงเรียนพระปริยัติธรรมบาล-ี
นักธรรม, โรงเรียนพระอภิธรรมโชติวิทยาลัยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา,ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยหนตะวันออก, ศูนยพระปรยิัตินิเทศกประจําจังหวัดอุบลราชธานี,และศูนยพระ
วินยาธิการประจําจังหวดัอุบลราชธานี, นอกจากนีย้ังเปนศูนยปฏิบัติธรรมของหนวยงานราชการ และเปน
สถานที่สัมมนาทางวิชาการของคณะสงฆ และหนวยงานทางราชการ 

 
เสนาสนะภายในวดัมหาวนาราม 

  ๑. พระวหิารพระเจาใหญอินทรแปลง  กวาง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  สรางเมื่อ  
พ.ศ. ๒๓๒๒ 

 ๒. พระอุโบสถ  ขนาดกวาง  ๙ เมตร ยาว  ๑๕  เมตร  สรางเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ๓. หอสวดมนต  กวาง ๑๐  เมตรยาว  ๒๗  เมตร สรางเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ๔. ศาลาเอนกประสงค  กวาง๑๖  เมตร ยาว  ๓๒  เมตร สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔  
 ๕. กุฏิสงฆ  จํานวน ๑๖  หลัง เปนอาคารไม ๔  หลัง คร่ึงตึกครึ่งไม ๕  หลัง และตึก   

๗  หลัง 
 ๖. อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงฆ เปด

สอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๐  

 

ดานการปกครอง 

เปนวดัที่เปนศนูยกลางการปกครองในระดบัตางๆ ในปจจุบันเจาอาวาส พระเทพกติติ
มุนี (สมเกยีรต ิ   สมกิต.ติ) ดาํรงตําแหนงเจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี  ผูชวยเจาอาวาสพระศรีวรเวที (ศรี
พร  วรวิญญ.) ดํารงตําแหนงรอง 
เจาคณะจังหวดัอุบลราชธานี  และผูชวยเจาอาวาสพระครสูารกิจโกศล (สุดใจ  นิส.โสโก) ดํารงตําแหนง
รองเจาคณะอําเภอเมืองอุบลราชธานี   

• ประวัติเจาอาวาสรูปปจจุบัน 
พระเทพกติตมิุณี (สมเกยีรติ  สมกิต.ติ)  เกิดวนัที่  ๑๐  กันยายน  ๒๔๗๐  

 ที่บานดอน  ตาํบลกระโสบ  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  สกุลเดิม  “นามเกษ”  วิทยฐานะ นักธรรมเอก,  
เปรียญธรรม ๖  ประโยค,  ค.บ. (กิตติมศกัดิ์) ตําแหนง เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี,  เจาอาวาสวดัมหา
วนาราม,  คณบดีคณะครุศาสตรและผูชวยอธิการบดีฝายบริหารมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
อุบลราชธานี 
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