ประวัติวัดทองทํานุ
วัดทองทํานุ ตั้งอยู ณ บานหนาเขา หมูที่ 1 ตําบลเขาพระอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เลข
ทะเบียนราษฏร (ทร.14) 117 หางจากที่วาการอําเภอพิปูนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 6
กิโลเมตร
วัดทองทํานุ เปนวัดเกาแกสรางมาโบราณ เดิมชื่อวา “ วัดหนาเขา” ซึ่งมีความหมายในตัวเอง แปลได 2
ทาง ทางหนึ่ง แปลวา เปนวัดที่ตงั้ อยูหนาภูเขาพระ ในทางทีส
่ อง เปนวัดที่พฒ
ั นาในดานตาง ๆ นําหนา
เขา (นําหนาผูอน
ื่ )
บริเวณที่ตั้งวัดนี้ เดิมเปนทีต
่ ั้งของ นายเพชร หนูเพชร เมื่อประมาณ พ.ศ. 2419 นายเพชร หนูเพชร มีอายุ
ครบ 100 ป มีความปรารถนาที่จะบําเพ็ญประโยชนโดยถวายที่ดินบานอาศัยใหเปนทีอ
่ าศัยของ พระภิกษ
สงฆ จึงไดใหหมืน
่ ชํานาญ ผูเลี้ยงชางหลวง ไปสืบเสาะพระภิกษุที่พอจะรับอนุโมทนาได หมื่นชํานาญจึง
ไปพบพระที่วัดมังคุด(อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช) ในครัง้ นัน
้ มีพระภิกษุชื่อ พระปลอด และพระภิกษุอน
ื่ ๆ
อีก 5 รูป เดินทางมารับสารอนุโมทนารับถวายที่ดินทีใ่ หเปนธรณีสงฆ เพื่อการสรางวัด เพราะในขณะนั้นใน
ทองที่ดงั กลาวไมมีวัดพอที่จะใหชาวบานไดบําเพ็ญญบุญ พระทั้ง 5 รูป ไดจดตั้งวัดขึ้นเปนครั้งแรก โดย
สรางเปนสํานักสงฆชั่วคราว (กํามะลอ) ใหชื่อวา วัดหนาเขา มีพระภิกษุจําพรรษาครั้งแรก จํานวน 5 รูป
ตอมาหมื่นชํานาญ ไดบวชบุตรชายชื่อวา หมี พระหมีไดเปนผูด
 ูแลวัดเรื่อยมาไดประมาณ 7 พรรษา ก็ลา
สิกขาบท
พระปาน เปนผูดแ
ู ลวัดตอมา จนถึง พ.ศ. 2426 พระคลาย ไดเปนผูดแ
ู ลวัดตอจากพระปาน จนพระคลายมี
พรรษา 30 พรรษาก็ลาสิกขาบท
พ.ศ. 2456 สามเณรทอง จรจรัส ไดรักษาการเจาอาวาสสืบตอจากพระคลาย จนถึง พ.ศ. 2459 ก็ได
อุปสมบทเปน พระทอง สิริรตโน และดํารงตําแหนงเจาอาวาส ตอมาไดรับฐานะสมณศักดิ์เปนพระสมุห
และไดเปนพระอุปชฌาย เจาคณะตําบล (เดิมเรียกวา เจาคณะหมวดกะทูน) และพระครูสังฆรักษทอง
ตามลําดับ จนกระทั่งมรณภาพในป พ.ศ. 2522
การพัฒนาวัดในสมัยกอน จากพระครูสงั ฆรักษทอง ไมสามารถระบุไดวา เสนาสนะตาง ๆ สรางในสมัยเจา
อาวาสรูปใด แตเมื่อพระครูสงั ฆรักษทองดํารงตําแหนงเจาอาวาส ไดทํานุบํารุงการศึกษาและชุมชน
มากมาย พอสรุปดังนี้
31 ตุลาคม 2471 ไดรับพระราชทานเขตพระอุโบสถ เปนวิสงุ คามสีมา
พ.ศ. 2474 ไดเปลี่ยนชื่อ จาก “วัดหนาเขา “ เปน “ วัดสุวรรณาราม” และทําการ
ฝงลูกนิมต
ิ ในปเดียวกัน
พ.ศ. 2475 ไดเปลี่ยนชื่อ จาก “ วัดสุวรรณาราม” เปน “ วัดทองทํานุ” มาจนถึงปจจุบัน แตประชาชนยัง
นิยมเรียกวา วัดหนาเขา
ตั้งแตตั้งวัดจนมาถึงปจจุบัน มีเจาอาวาส ปกครองดูแล ดังนี้
1. พระปลอด พ.ศ.?
2. พระหมี พ.ศ. ?
3. พระปาน พ.ศ. ? 2426
4. พระคลาย พ.ศ. 2426 – 2456
5. พระครูสังฆรักษทอง พ.ศ. 2456 – 2522
6. พระสมุหเ หนียว ขันติโก พ.ศ. 25222529
7. พระปลัดวิชิต จิตตสุโภ พ.ศ. 2529 – ปจจุบัน
ที่ดินของวัด
แปลงที่ จํานวนเนื้อที่ ที่ตั้ง ผูยกให ใชประโยชน
1 21 ไร 67 ตารางวา ม.1 เขาพระ นายเพชร หนูเพชร ที่ตั้งปจจุบัน
2 16 ไร 2 งาน 1 ตารางวา ม.1 เขาพระ(เชิงเขาพระ) นายเพชร หนูเพชร ทีเ่ ดิมของวัดทําบุญชักพระบก
และศูนยวัฒนธรรม
3 5 ไร 1 งาน ม.1 เขาพระ นายนุน
 สมทรัพย ทีน
่ า วัดเก็บผลประโยชน
4 5 ไร 1 งาน 66 ตารางวา ม.3 เขาพระ นางมาน แปลงสาธิตการเกษตร
5 11 ไร 2 งาน 20 ตารางวา ม.1 เขาพระ นายยก ชาญ ที่ตงั้ ร.ร.พิปน
ู สังฆรักษประชาอุทศ
ิ
รวม 59 ไร 3 งาน 48 ตารางวา ม.3 เขาพระ

การพัฒนาบูรณะวัดทองทํานุ
ในขณะที่วัดทองทํานุมีความเจริญรุงเรือง ไดรับความนิยมเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนบริเวณใกลไกล
ทําใหวัดมีโอกาสชวยเหลือสังคมไดมาก นอกเหนือจากการสรางโบสถ กุฎิ ศาลาการเปรียญ แลวมีอาทิ
โรงเรียนวัดหนาเขา โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ ตัดถนนหนทางมากมายเพื่อใหการคมนาคม

สะดวก
พระอธิการเหนียว ขันติโก ไดรับการแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดทองทํานุ จนถึงปจจุบัน ไดรับการเอาใจใส
ดูแลและพัฒนาทั้งทางดานวัตถุ และจิตใจของปะระชาชนเรื่อยมา พอสรุปไดดังนี้
พ.ศ. 2511 ปรับปรุงกุฎิที่พักสงฆ
พ.ศ. 2523 เริ่มติดตัง้ ระบบไฟฟาแสงสวางภายในวัด
เผยแพรธรรมทางเครื่องขยายเสียง ในเวลาเชาตรู (06.00น.)
เปดสอนพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณร
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 65 รูป (ครั้งแรก)
พ.ศ. 2524 สอนพระปริยัตธ
ิ รรมพระภิกษุ สามเณร
สรางกําแพงวัดทางทิศใต
สรางที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
เปดสอน ฝกอบรม การศึกษาผูใหญ 3 แผนก
 ตัดเย็บเสื้อผา
 ซอมเครื่องยนตขนาดเล็ก
 อาหารคาว –หวาน
พ.ศ. 2525 สรางศาลาพระบูชาภายในวัด
ซอมแซมกุฏิเจาอาวาส
สรางซุมประตูทางเขาวัดทางทิศใต
สรางเสาธงชาติ ศาสนาหนาวัด
สอนพระปริยัตธ
ิ รรมพระภิกษุสามเณร
พระปลัดวิชิต จิตสุโภ ( เจาอาวาสองคปจจุบัน) วุฒิ น.ธ.เอก สามัญ มัธยมศึกษาปที่ 6
ในตําแหนงพระสมุห
2526 ผูชวยเจาอาวาสวัดศรีมาราม
2527 กอตั้งสํานักสงฆวัดหวยกลาง (จากเดิมที่เปนสํานักสงฆรา ง) เจาสํานักสงฆวด
ั หวยกลาง
2530 ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดศรีมาราม
ในตําแหนงพระปลัด
1 มกราคม 2531 เจาอาวาสวัดทองทํานุ
22 พฤษภาคม 2535 หนวยเผยแพรพระพุทธศาสนา
23 พฤษภาคม 2537 ไดรับประกาศนียบัตรในการอบรมหลักสูตรการปกครอง
12 มีนาคม 2542 พระกรรมวาจาจารย
17 เมษายน 2542 เจาคณะตําบลกะทูน ปกครองวัด 6 วัด 1 ที่พักสงฆ
29 พฤษภาคม 2542 กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
ผลงานในดานศาสนสถาน
1. พ.ศ. 2531 สรางอุโบสถ 1 หลัง กวาง 5.30 เมตร ยาว 15 เมตร ตามแบบกรม
ศิลปากร ราคาคากอสราง 3 ลานบาท
2. พ.ศ. 2540 สรางเมรุถาวร 1 หลัง ราคาคากอสราง 1,500,000 บาท
3. พ.ศ. 2544 สรางศาลาอภิธรรม 1 หลัง ราคาคากอสราง 1,200,000 บาท
สรางโรงครัวคูศาลาอภิธรรม 500,000 บาท
พ.ศ. 2541 สรางกุฏส
ิ ําหรับพระภิกษุสามเณร 15 หอง
ถมพืน
้ ที่ของวัดทองทํานุ ในเนือ
้ ที่ 10 ไร
สรางกําแพงถาวรรอบวัด
สรางศาลาพุทธภูมิ สําหรับประดิษฐานพระประธานในอุโบสถหลัง
เดิม
พ.ศ. 2544 สรางกุฏิเจาอาวาส
พ.ศ. 2546 สรางหอระฆัง
ผลงานดานทํานุบํารุงสังคม
พ.ศ. 2531 ยกที่ดินของวัด ในพื้นที่หมูที่ 1 ตําบลเขาพระ ใหเปนที่ตั้งบานเรือน
ของประชาชนที่ประสบอุทกภัย จํานวน 16 ไร 2 งาน 6 ตารางวา
บริเวณเชิงเขาพระ
ยกที่ดินใหเปนทีต
่ ั้งของ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขา
พระ ในเนื้อที่ 2 ไร
พ.ศ. 2545 รณรงคสรางบานใหพอ อําเภอปากพนัง
ความรูความสามารถ
1. มีความรูในดานการอานเขียน ขอมไทย ขอมโบราณ
2. มีความรูทางดานโหราศาสตร
3. มีความรูในดานจิตวิทยา สามารถนําทางชีวิตใหประชาชนทีม
่ าขอรับการปรึกษาไดมีความสบายใจ
ความสุขใจ

4. เทศนาแกบรรดาพุทธศาสนิกชน ทุกวันธรรมสวนะ
ไวยาวัชจกร
นายดํา ปราบราย
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