
 

ประวัติวัดอาวุธวิกสิตาราม 
(วัด-อา-วุธ-วิ-กะ-ส-ิตา-ราม) 

สถานที่ตั้งวัด 
 วัดอาวุธวิกสิตาราม ต้ังอยู่เลขที่ ๑๓๗ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
ซอย ๗๒ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 มีเนื้อที่  ๒๘ ไร่  ๓ งานเศษ ทิศตะวันออกติดกับแม่น้้า
เจ้าพระยาทิศตะวันตกติดกับถนนจรัญสนิทวงศ์ ทิศเหนือติดกับ
คลองบางพลัด ทิศใต้ติดกับถนนซอยทางเข้าวัด (จรัญฯ ๗๒) 
ประวัติการสร้างวัด 
 เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี สร้างมาแล้วเมื่อประมาณ 
๒๔๗ กว่าปี มีพระภิกษุและชาวบ้านได้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ใน
ที่ดินเชิงเลน ริมแม่น้้าเจ้าพระยา ต้ังเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๒ ชื่อว่าวัด
ปากคลองบางพลัด หรือวัดบางพลัดนอก พันเอกพระยาอาวุธภัณฑ์
เผด็จ (ท้วม) เจ้ากรมคลังแสงในรัชกาลที่  ๕ ได้อุปถัมภ์และ
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์แล้ว ขอพระราชทานนามวัดใหม่จาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า วัดอาวุธวิกสิตาราม มี
ความหมายว่า วัดที่พันเอกพระยาอาวุธภัณฑ์เผด็จ (ท้วม) และ
คุณหญิงแย้มฯ (ภาษาบาลีว่า “วิกสิต”) เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ ได้รับ
ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่  ๒๒ 
เมษายน ๒๕๓๙  
 พ.ศ.๒๔๓๘ พันเอกพระยาอาวุธฯ ท่านมีบ้านอยู่ริมคลองบางพลัด มีความเคารพนับถือกับพระ
อาจารย์สี เจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้ปรึกษากันว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่เสนาสนะช้ารุดทรุดโทรม สมควรที่
จะบูรณปฏิสังขรณ์และให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ จึงไปพบพระครูแจ่ม ที่วัดโสมนัสวิหาร (ภายหลังด้ารงสมณ
ศักด์ิเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมฐิติญาณ และเป็นเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร) เห็นควรแปลงเป็นวัด
ธรรมยุต จึงได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระองค์ทรงเห็นชอบด้วย และ

ศาลพันเอกพระยาอาวุธฯ ข้างพระอุโบสถ 



ตรัสสั่งให้พันเอกพระยาอาวุธฯ เป็นผู้อุปถัมภ์บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ช้ารุดทรุดโทรม พระยาอาวุธฯ 
พร้อมด้วยญาติมิตรได้บริจาคทรัพย์ ซ่อมแซมกุฏิ หอสวดมนต์ สร้างศาลาการเปรียญ สร้างอุโบสถขึ้นใหม่
แล้วขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้พระราชทานนามวัดใหม่จาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ว่า “วัดอาวุธวิกสิตาราม” มีความหมายว่า พระยาอาวุธฯ และคุณหญิงแย้ม (เป็นผู้
บูรณปฏิสังขรณ์) 

 

 
บูรณปฏิสังขรณ์  
 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๔๑ ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๑ ที่ดินของวัดส่วนหนึ่งเป็นที่ต้ังอ้าเภอบางพลัดเก่า 
ปัจจุบันเป็นที่ต้ังโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ต้ังแต่ได้รับพระราชทานนามวัดใหม่ ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗) รวมเป็นเวลา ๑๑๕ ปี 
วัดพัฒนาตัวอย่าง 
 วัดอาวุธวิกสิตาราม ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวัดพัฒนา
ตัวอย่างประจ้าปี ๒๕๓๙  
 
พระอารามหลวง 
 วัดอาวุธวิกสิตาราม ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ 
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๔๔ วันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๓๙ 

 
 
 
 
 
 

 



ที่ตั้งฌาปนสถานกองทัพบก 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กองทัพบกได้อนุญาตใช้สถานที่วัดเป็น “ฌาปนสถานกองทัพบก” เพื่อบริการ
สมาชิกฌาปนสถานกิจสงเคราะห์กองทัพบก หรือข้าราชการทหารที่ต้ังอยู่ฝั่งธนบุรี ให้ได้รับความสะดวกใน
การจัดฌาปนกิจศพ ตลอดถึงเพื่อบริการประชาชนทั่วไปให้ได้ความสะดวกยิ่งขึ้นไปในเรื่องการจัดการ
ฌาปนกิจศพ 
 
ศูนย์การศึกษา 
 วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นส้านักเรียนโดยการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร
มาเป็นเวลาช้านาน แต่ได้ด้าเนินการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง ทั้งแผนกธรรมและบาลีมาต้ังแต่ ๒๕๓๐ ใน
สมัยพระเทพเมธากร (จันทร์ จนฺโท) เป็นเจ้าอาวาส และมีครูสอนในระยะแรกเพียง ๔ รูป รับผิดชอบทั้ง ๒ 
แผนกปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรสอบได้ทุกรูป และได้พัฒนาการบริหารการศึกษาเรื่อยมา จนกระทั่งปี 
พ.ศ.๒๕๓๔ มีพระภิกษุสามเณรสอบบาลีได้ จ้านวน ๔๕ รูป 
 ส้านักศึกษาวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้เป็น “ส้านักเรียน” เมื่อวันที่ 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔  
 
 งบประมาณที่สนับสนุนการบริหารการศึกษาของส้านักเรียนในระยะแรก ได้ทุนทรัพย์ที่
พุทธศาสนิกชน ที่เป็นศิษยานุศิษย์ในยุคพระเทพเมธากร (จันทร์ จนฺโท) เป็นเจ้าอาวาส และพระครูคุณสาร
สาทร (ทองดี ฐิตายุโก) รองเจ้าอาวาส ปัจจุบันสมณศักด์ิที่พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตา
ราม ได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์ให้บริจาคบ้ารุงการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง ๒ แผนก เพื่อค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมจึงมีทุนเพียงพอ แม้ว่าพระภิกษุสามเณรจักเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นระยะ 
๑๐ ปีที่ผ่านมา การศึกษาพระปริยัติธรรมของส้านักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ปรากฏว่าแต่ละปีสอบได้
จ้านวนมาก จนเป็นที่รู้จักในวงการพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
คณะกรรมการบริหาร และไวยาวัจกรวัดเป็นก้าลังส้าคัญในการบริหารการศึกษารวบรวมทุนทรัพย์ จัดต้ัง 
“กองทุนการศึกษาพระปริยั ติธรรม ” โดยใช้ เฉพาะดอกผลปัจจุบันกองทุนฯ มีจ้านวนเงินทั้งสิ้น 
๓๘,๖๙๐,๕๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 
ศูนย์กลางเสด็จทรงบ าเพ็ญพระกุศลถวายเทียนพรรษา 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงบ้าเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เพื่อประทาน
เทียนพรรษาแด่วัดต่างๆ ในเขตบางพลัด วัดในต่างจังหวัด และต่างประเทศ รวม ๒๙ วัด เป็นประจ้าทุกปี 
จัดเป็นศูนย์กลางเพื่อให้วัดในละแวดใกล้เคียงและวัดในต่างจังหวัด ได้มารับเทียนพรรษา เป็นจุดรวมน้้าใจ
ของเหล่าพสกนิกรทั้งมวลที่จะได้มีโอกาสเข้ามาเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วยความจงรักภักดีอย่างใกล้ชิด มี



คณะกรรมการวัดและคณะแม่บ้าน ๔ เหล่าทัพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา มาเฝ้ารับเสด็จเป็นประจ้าทุกปี ต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๔ ถึงปัจจุบัน รวม ๓๔ 
ปี 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
 วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นส้านักวิปัสสนาที่ส้าคัญแห่งหนึ่ง มีการปฏิบัติธรรมอบรมจิตภาวนาแก่
พุทธศาสนิกชนในโอกาสพิเศษต่างๆ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมในโอกาสส้าคัญต่างๆ เช่น วัน
ส้าคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่ ๕ ธันวามหาราช วันที่ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันคล้ายวันประสูติสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นต้น 
 เป็นศูนย์อบรมจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน นิสิตนักศึกษา และนักเรียน ในบริเวณใกล้เคียง 
ร่วมกันเวียนเทียนในโอกาสวันส้าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฎฐมี
บูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับเจ้าอาวาส  ต้ังแต่เป็นวัดในสังกัดคณะธรรมยุต และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดอาวุธวิกสิตาราม ต้ังแต่ พ.ศ. 
๒๔๔๑ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗) มีเจ้าอาวาสครองวัด จ้านวน ๘ รูป คือ  

๑. พระสมุห์เฉย 
๒. พระอาจารย์ปิ๋ว 
๓. พระปลัดเรือง 
๔. พระสิทธิสารโสภณ (สงวน โฆสโก) 

พระมหาสุเทพ ฐิโตภาโส รก. 
๕. พระอริยคุณาภรณ์ (สุบิน เขมิโย ป.ธ.๙ ภายหลังด้ารงสมณศักด์ิที่พระธรรมดิลก) 
๖. พระเทพเมธากร (จันทร์ จนฺโท ป.ธ.๖) 
๗. พระครูคุณสารสาทร (ทองดี ฐิตายุโก) ครั้งที่ ๑ 

พระเทพกว ี(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙ รก. ปัจจุบัน สมณศักด์ิที่สมเด็จพระวันรัต) 
๘. พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก) ครั้งที่ ๒ ปัจจุบัน 

การปกครองปัจจุบัน 
๑. พระเทพปัญญามุนี    เจ้าอาวาส 
๒. พระราชดิลก     ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
๓. พระครูโชติธรรมสุนทร         ” 
๔. พระครูพันธศีลาจารย ์        ” 
๕. พระครูคุณสารสาทร         ” 
๖. พระครูสุทัศนมุนี    ผู้ช่วยเจ้าอาวาส / เลขานุการวัด 
๗. พระครูประภัสสรศีลโสภิต   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
๘. พระมหาสุธรรม  คุณกโร        ” 
๙. พระมหาสายรุ้ง  อินฺทาวุโธ        ” 
๑๐. พระมหาอภิชัย  อภิชโย        ” 
๑๑. พระครูวินัยธร ทรงศักด์ิ  วุฑฺฒิโก       ” 

ไวยาวัจกรวัด 
๑. นายจ้าลอง  เนียมลาภ 
๒. นายประจักษ์  พุทธิสมบัติ 
๓. นายวิชิต  เสรีรัฐ 
๔. นายสายัณห์  มั่นเหมาะ 
๕. ว่าที่ร้อยตรี อนุสรณ์  เนียมลาภ 

ปัจจุบนัมีพระภิกษุสามเณร จ้านวน  ๕๘  รูป สามเณร จ้านวน  ๗๑  รูป 


