
 

ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อจั่น  
 

หลวงพ่อจั่น เกิดที่ต ำบลบำงมอญ อ ำเภอมหำรำช จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 
ปีกุน พ.ศ. 2380 โยมบิดำชื่อ ทบ โยมมำรดำชื่อ ทรัพย์ ชีวิตเมื่อครั้งเยำว์วัยได้ศึกษำเล่ำเรียนเขียน
อ่ำนอยู่กับวัด สมัยก่อนโรงเรียนหำยำกจึงเล่ำเรียนกับพระตำมวัด จนกระทั่งอ่ำนออกเขียนได้ ทั้ง
ภำษำไทยและอักษรขอม ครั้นเมื่ออำยุ 23 ปี (พ.ศ. 2403) ได้ท ำกำรอุปสมบท ณ. พัทธสีมำวัดบำง
มอญ โดยมี พระอธิกำรอินทร์ วัดตำลเอน เป็นพระอุปัชฌำย์ พระมหำต่ำย วัดระฆัง เป็นพระ
กรรมวำจำจำรย์ พระอำจำรย์จีน วัดบำงมอญ เป็นพระอนุสำวนำจำรย์ เมื่อบวชได้รับฉำยำว่ำ " จัน
ทศร " และได้จ ำพรรษำอยู่วัดบำงมอญตลอดมำ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2435 อำยุได้ 55 ปี พรรษำที่ 32 
ได้รับตรำตั้งเป็นพระอุปัชฌำย์ หลวงพ่อจั่น เป็นพระเถระพระคณำจำรย์รุ่นเก่ำ มีอำยุสูง พรรษำก็
มำก จนได้รับเกียรติยกย่องว่ำเป็นพระที่กอปรด้วยคุณธรรม เมตตำธรรมอย่ำงสูงส่ง หลวงพ่อจั่น 
ได้รับกำรขนำนว่ำเป็นพระผู้คงแก่เรียน 

 

หลวงพ่อจั่น ได้รับกำรยกย่องว่ำทรงวิทยำคุณในทำงไสยำศำสตร์อย่ำงแท้จริง คนสมัยเก่ำของชำว
อ ำเภอมหำรำช ที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นศิษย์ของหลวงพ่อจั่นอันมี ก ำนันบรรจง เฉลยวำเรศ ก ำนัน
ต ำบลบำงนำ อ ำเภอมหำรำช อยุธยำ และ คุณค ำรณ ข ำคล้อย ซึ่งทั้งสองคนเล่ำให้ฟังว่ำ แต่ก่อนมี
นักเลงทุ่งมหำรำช ซึ่งไม่ชอบยอมแพ้ใครง่ำยๆถึงแม้แต่นักเลงถิ่นอื่นยังขยำดหวำดผวำ ไม่กล้ำมำรำวี 
 

 

 



 

 

 

 

 

หรือต่อกรด้วย นักเลงสมัยก่อนมีเรื่องขัดใจกันมักจะนัดดวลกันแบบตัวต่อตัว หรือแบบตะลุมบอนกัน 
พอฝ่ำยหนึ่งหัวร้ำงคั่งแตกย่อมเป็นฝ่ำยแพ้ อีกฝ่ำยหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชนะจะไม่ซ้ ำเติมและไม่ปฏิบัติกำร
ทำรุณต่อ แต่กลับช่วยเหลือท ำให้เกิดควำมเข้ำใจและนับถือในอำวุโสของผู้ชนะ หลวงพ่อจั่น ท่ำนเป็น
พระแบบโบรำณ ถือเคร่งในธรรมวินัย ยึดถือค ำสอนของพุทธองค์ตลอดมำ ท่ำนยดึสนัโดษ ไม่โลภแต่
กลับช่วยเหลือ อนุเครำะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยำก ดังนั้น ที่วัดของท่ำนจึงมีสัตว์หลำยชนิดมำอำศัยท่ำนอยู่
เป็นจ ำนวนมำก หลวงพ่อจั่น ท่ำนเป็นพระอุปัชฌำย์ตั้งแต่รุ่นพ่อถึงรุ่นลูก ถึงรุ่นหลำนก็ยังมี ฉะนั้น จึง
กล่ำวได้โดยไม่ต้องสงสัยว่ำ ชำวทุ่งมหำรำช ยุคก่อนต้องเป็นศิษย์ของท่ำน กันแทบทั้งนั้น หลวงพ่อ
จั่น เป็นพระนักปฏิบัติ คือ ยดึสมถะและวิปัสสนำธุระ แม้ว่ำท่ำนจะมรณภำพมำเป็นนำนถึง 80 ปี
มำแล้วก็ตำม แต่ต ำรบัต ำรำของหลวงพ่อท่ำนได้มอบให้เป็นสมบัติของวัดเป็นหลักฐำนประกำรส ำคัญ
ว่ำ หลวงพ่อเป็นพระที่ศึกษำค้นคว้ำวิทยำกำรควำมรู้ ตลอดจนเทิดทูนวิชำกำรทุกแขนงที่ได้ศึกษำมำ 

 

นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรช่วยเหลืออนุชนรุ่นหลังได้มีต ำรำเก่ำๆ ไวศ้ึกษำหำควำมรู้ นับได้ว่ำหลวงพ่อ
ท่ำนมองเห็นกำรณ์ไกล จึงรักษำสมบัติอันมีค่ำและควรจะต้องถือเป็นแบบฉบับต่อไปในอนำคต  

หลวงพ่อจั่นท่ำนเป็นพระที่มีอัชฌำศัยสมถะ มักน้อย เป็นผู้มีเมตตำธรรมและจ ำใจ มีศีลำจำรำวัตร
เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย ท่ำนได้ปฏิบัติสมณธรรมอันควรแก่สมณะเป็นอย่ำงยิ่ง จนเป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธำ ของบรรพชิตและฆรำวำสทั่วๆไป พยำยำมอบรมบ่มนิสัยให้พระเณรทุกรูปทุกนำมปฏิบัติตน
ให้อยู่ธรรมวินัยอย่ำงเคร่งครัด โดยยึดเอำหลักและค ำสั่งสอนขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นที่ตั้ง 
พร้อมทั้งสั่งสอนประชำชนในแถบถ่ินใกล้ ไกลวัดว่ำ ให้ทุกคนประพฤติดีมีศีลธรรมประจ ำใจ จะท ำสิ่ง
ใดอย่ำมัวรีรอ หลวงพ่อเป็นพระที่มีจิตใจมั่นคงที่จะทะนุบ ำรุงพระศำสนำด้วยควำมมุ่งมั่น เป็นเอก 
กำรเอำใจใส่ดูแลวัดวำอำรำมของท่ำนด้วยควำมมุมำนะนี่เอง จึงท ำให้วัดบำงมอญในสมัยที่ท่ำนมีชีวิต
อยู่เจริญรุ่งเรืองมำกวัดหนึ่ง ในแถบถิ่นต ำบลบำงนำ เป็นวัดที่ใหญ่โต ทั้งกุฏิ ศำลำกำรเปรียญ
โรงเรียน หลวงพ่อจั่น เป็นพระเถรำจำรย์สมัยเก่ำ สูงด้วยอำย ุมำกด้วยพรรษำ และได้รับเกียรติยก
ย่องว่ำเป็นพระที่มีคุณธรรมและเมตตำธรรมอันสูงส่ง 

 

หลวงพ่อจั่น เป็นพระเถระที่มีศีลำจำวัตรครบถ้วน ปฏิบัติธรรมวินัยระเบียบแบบแผนท่ำนก็เคร่งครัด 
เมื่อผู้ใดพบเห็นก็ชวนให้เคำรพนับถือกรำบไหว้ มำพบท่ำนครั้งหนึ่งก็พยำยำมมำหำท่ำนอีกเป็นครั้งที่ 
 



 

  
 

 

เหรียญหล่อหลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ  

ใน ปี พ.ศ.2465 มหาทรัพย์ เฉลยวาเรส เป็นศิษย์ในหลวงพ่อจั่น ได้ขออนุญาตหลวงพ่อจั่น 
สร้างรูปหล่อสัมฤทธิ์ขนาดเท่าองค์จริง และ สร้างเหรียญหล่อรูปท่านเนื้อโลหะผสมแบบ
ทองเหลืองนี้ 
  

2 และ 3 หลวงพ่อได้บ ำเพ็ญศำสนกิจด้วยคุณงำมควำมดีมำตลอดชีวิตของท่ำน กระทั่งถึงวันอำทิตย์
แรม 3 ค่ ำ เดือน 3 ปีเถำะ เวลำบ่ำย 4 โมง ซึ่งตรงกับวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2470 ท่ำนได้ถึงกำล
มรณภำพ สิริอำยุ 90 ปี 67 พรรษำ นับได้ว่ำชำวอ ำเภอมหำรำชได้สูญเสียพระเถระพระอำจำรย์ผู้
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรไปอย่ำงน่ำเสียดำย อนึ่งในงำนพิธี ฌำปนกิจศพหลวงพ่อจั่นนั้น ปรำกฏว่ำบรรดำ
ศิษย์และท่ำนที่เคำรพเลื่อมใสต่ำงมำร่วมพิธีกันอย่ำงคับคั่ง แม้วัดบำงมอญจะกว้ำง แต่ก็ต้องแออัดไป
ด้วยผู้คนเพรำะใครๆ ก็เคำรพเลื่อมใสและศรัทธำ จึงได้มำร่วมพิธีกับอย่ำงคับคั่ง หลวงพ่อจั่น ท่ำน
ได้รับกำรยกย่องพิเศษสุด 3 ประกำรด้วยกัน คือ ท่ำนเคร่งในกำรปฏิบัติธรรม อมรมสั่งสอนกุลบุตร-
ธิดำ ให้มีควำมรู้  และ ให้ควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือประชำชน 

 



 

ประวัต ิวัดบางมอญ อ าเภอมหาราช 
 

วัดบำงมอญ ตั้งอยู่บนริมฝั่งคลองบำงมอญทำงด้ำนทิศตะวันออก ในเขตหมู่ที่ 4 ต ำบลบำงนำ อ ำเภอ
มหำรำช จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ วัดบำงมอญหรือบำงคนเรียกว่ำวัดคลองมอญนี้ ไม่ปรำกฏ
หลักฐำนกำรสร้ำงที่แน่นอน พื้นที่ของวัดมีเกินกว่ำ 15 ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลบ้ำนหลวง กิ่ง
อ ำเภอดอนพุด จ.สระบุร ีทิศใต้ ติดต่อกับต ำบลกระทุ่ม อ.มหำรำช จ.พระนครศรีอยุธยำ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลพระนอน อ.นครหลวง ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลโรงช้ำง  

 

ล ำดับเจ้ำอำวำสของวัด 1. พระอุปัชฌำย์จั่น   

                             2. พระอุปัชฌำย์แหยม   

                             3. หลวงพ่อเชียว ธรรมโชติ  

                             4. หลวงพ่อเมือง  

                             5. หลวงพ่อพวง ธรรมปัญโญ  

 

วัดบำงมอญ มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ำเป็นวัดเก่ำก็คือ มีโบสถ์มหำอุตม์แบบชำวมอญเคยสร้ำงเช่นที่วัด
เชิงท่ำ ลพบุรี พร้อมทั้งเจดีย์ก็มีส่วนคล้ำยกันมำก และเหมือนกับพระเจดีย์วัดอัมพวัน ซึ่งหลวงพ่อ
กวักก็เคยสร้ำงไว้ อันมีเชื้อสำยเดียวกัน ปัจจุบันนี้โบสถ์ได้สร้ำงใหม่ (รื้อของเก่ำออก) มีเสำหงส์ 2 เสำ 
พร้อมทั้งตัวหงส์อยู่บนยอดเสำเป็นเนื้อโลหะผสม แต่ก็ได้มีขโมยลักไปเสียแล้ว กุฏิพื้นไม้ต่ำงๆ ยังมี
ลวดลำยฉลุให้ปรำกฏเห็นว่ำเป็นวัดเก่ำวัดหนึ่งในต ำบลบำงนำ จึงมีพวกมิจฉำชีพเจ้ำมำลักขโมยของดี 
และมีค่ำกันครั้งแล้วครั้งเล่ำ จนกระทั่งชำวบ้ำนหวำดผวำไปตำมๆ กัน  

 

วัดบำงมอญ เพิ่งมำเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบำงสงบ เมื่อครั้งขุนบริหำรชลำนันท์ มำเป็นนำยอ ำเภอมหำรำช
นี่เอง แต่ประชำชนทั่วๆไป ไม่ค่อยจะรู้จักค ำว่ำบำงสงบมำกนักคงเรียกว่ำวัดบำงมอญอยู่เช่นเดิม เหตุ
ที่เรียกว่ำวัดบำงสงบหรือเปลี่ยนชื่อว่ำบำงสงบนั้น เพรำะว่ำคนแถบวัดบำงมอญเองท ำมำหำกินกัน
อย่ำงสงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่ค่อยมีนักเลงอันธพำล มีควำมร่มเย็นเป็นสุข เรียกว่ำอยู่กันอย่ำงสันติสุข  

 

 

 

 

 



 

 

ในกำรประกอบอำชีพโดยทำงสุจริต จะมีคนถิ่นอื่นเท่ำนั้นที่ไปก่อเรื่องก่อรำวขึ้นชำวบำงมอญทุกคนมี
ควำมสมำนสำมัคคีกันดี อำชีพหลักของเขำคือกำรท ำนำ 

 
 

ผู้ใดจะประสงค์ไปเที่ยววัดบำงมอญหรือวัดบำงสงบนั้นไปไม่ยำกเลย เพรำะปัจจุบันนี้เส้นทำงสัญจร
ไปมำ(กำรคมนำคม) สะดวก ถ้ำท่ำนมำจำกกรุงเทพฯโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือไม่ก็ตำม เมื่อรถว่ิงมำ
ตำมถนนสำยเอเชีย กระทั่งถึงทำงแยกเข้ำตัวเมืองอ่ำงทองท่ำนหยุดรถตรงสี่แยก แล้วมองไปทำง
ขวำมือทำงด้ำนทิศตะวันออกจะมีถนนอีกสำยหนึ่ง นั่นคือ ถนนสำยอ่ำงทอง-ถนนสำยท่ำเรือ (สำย
ยำวตัดเชื่อมกัน) จำกนั้นท่ำนก็เลี้ยวรถวิ่งไปทำงขวำมือทำงทิศตะวันออกประมำณ 12 กิโลเมตร จะ
เห็นหมู่บ้ำนและมีป้ำยบอกชื่อวัดบำงมอญ อยู่ขวำมือ เลยสะพำนเลี้ยวขวำมือ มองไปทำงทิศใต้ไม่
ไกลนัก ประมำณสัก 1 กม. ครึ่ง ท่ำนจะเห็นโบสถ์วัดบำงมอญเด่นสง่ำงำมไม่น้อยทีเดยีว (โบสถ์หลัง
ใหม่) ส่วนของเก่ำได้ถูกรื้อเพรำะช ำรุดทรุดโทรมไปตำมกำลเวลำ สภำพของวัดบำงมอญครั้งอดีตกับ
ปัจจุบันแตกต่ำงกันมำก คือ มีของเก่ำแก่มำกแสดงให้เห็นว่ำเคยมีควำมเจริญรุ่งเรืองมำก่อน  
 

 

วัดบำงมอญนี่เองที่มีพระคณำจำรย์ที่มีชื่อเสียงระบือลั่นนำมก้องไปทั่วสำรทิศ เกียรติคณุและ
กิตติศัพท์ของพระคุณท่ำน (หลวงพ่อจั่น) นัน้ย่อมเป็นที่โจษขำนเล่ำลือกันมำตลอดไม่เสื่อมคลำย 
และยังเป็นพระอำจำรย์ของหลวงพ่อกรำน วัดโคกโพธิ ์จ.สระบุรี อีกด้วย ทั้งยังเป็นพระรุ่นพี่ของ 

หลวงพ่อกลั่น (แก่กว่ำหลวงพ่อกลั่น วัดพระญำติ 10 ปี) และ แก่กว่ำหลวงปู่ศุข วัดปำกคลองมะขำม 



 

 

                         หลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์    หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ 

 

 
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขาม 

 

เฒ่ำ 10 ปี เช่นกัน หลวงพ่อจั่น หรืออุปัชฌำย์จั่น แห่งวัดบำงมอญนี้นั้น ท่ำนเป็นเจ้ำของเหรียญหล่อ
รูปเหมือนอันลือลั่น ได้สร้ำงนำมและเกียรติคุณดังขจรขจำยไปทั่วสำรทิศ พุทธคุณของเหรียญนั่นเป็น
เลิศด้ำนมหำอุตม์และคงกระพันชำตรี มีคนทั่วไปนิยมยิ่ง 

 
ที่มำ : ท ำเนียบพระเครื่อง, www.web-pra.com/ , หลวงพ่อจั่น จันทสร และ ประวัติวัด  

        วัดบางมอญ . 

 

http://www.web-pra.com/

