ประวัติวดั ดอกจานรัตนาราม
บ้านจานหมู่ ๖, หมู่๘, หมู่๙ ตาบลทับใหญ่ อารัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์
เมื่อ พ.ศ ๒๔๖๗. ชาวบ้านกลุ่มผูน้ า ซึ่ งมีนายสังข์กมล เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นหมู่๖ ตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรีจงั หวัดสุ รินทร์
และคณะประกอบด้วย
นายหยุย ทองสุ ด
นายชม พิหูสูตร
นายพวง พรบุญ
นายพิมพ์นายปาน พรบุญ
นายนิล กมล
นายสิ งห์ถิ่นทัพไทย
ได้ชกั ชวนกันสร้างวัดขึ้ ั นใกล้หมู่บา้ นเลือกทาเลที่เหมาะสมด้านทิศตะวันออกของหมู่บา้ น
จานวน๕ ไร่ เศษ เป็ นที่ราบมีตน้ โจดขึ้นเป็ นแห่ง ๆ ชาวบ้านร่ วมกันสร้างกุฎิข้ ั ึนหนึ่งหลัง แล้วไปกราบนิมนต์ พระ
อาจารย์นอ้ ย มาจาพรรษาที่วดั สร้างใหม่น้ ีหนึ่งพรรษา แล้วท่านได้แนะนาให้ไปนิมนต์พระน้องชายของท่านที่อยูว่ ดั
บ้านดง อาเภอฟ้าหยาด จังหวัดยโสธรมาอยูป่ ระจาที่นี่ แล้วตั้งชื่อวัดว่า “วัดบ้านจาน” เพราะ บริ เวณรอบหมู่บา้ น มี
ต้นจานขึ้นเป็ นจานวนมากและมีหนองน้ าขนาดย่อม ทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของหมู่บา้ น มีตน้ จาน
ล้อมรอบ ชาวบ้านเรี ยกว่าหนองจานจนถึงปัจจุบนั
ชื่อเดิมที่มาของคาว่า “วัดสว่างพานิช” เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ เกิดน้ าท่วมใหญ่ น้ าได้ท่วมถึงลานวัด ขณะนั้นมี
เรื อพอค้าได้ผา่ นมาแวะพักค้างแรมในบริ เวณวัด ในขณะเดียวกันพ่อค้าแม่คา้ ดังกล่าว ก็ได้นาสิ นค้า ที่บรรทุกมา
ออกมาขายให้กบั ชาวบ้านสิ นค้าส่ วนมากก็เป็ นพวกภาชนะถ้วย โถ โอ ชาม จาน และไหใส่ ปลาร้า ซึ่ งช่วงนั้นก็มี
พระสังฆาธิการระดับปกครอง ออกมาสารวจวัด ให้ข้ ึนทะเบียนและตั้งชื่อวัด เพื่อขอพระราชทานวิสุงคามสี มา และ
ท่านก็ได้มาเห็นชาวบ้าน กับพวกพ่อค้ากาลังสาละวล อยูก่ บั การซื้ อขาย แลกเปลี่ยน ก็เลยแนะนาให้ต้ งั ชื่อวัดแห่งนี้
ว่าวัดสว่างพานิชแต่ชาวบ้านยังคงเรี ยกวัดบ้านจานหรื อวัดสว่างบ้านจาน
ต่อมาเมื่อปลาย ปี พ.ศ.๒๕๔๑ พระภูชิต ยสิ นธโรได้ปรึ กษาหลวงปู่ ดี ซึ่งเป็ นเจ้าอาวาสได้นดั ประชุม
ชาวบ้านเรื่ องการเปลี่ยนชื่อวัดในที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันที่เห็นชอบอยากให้เปลี่ยนชื่ อวัดและลง รายชื่อผูร้ ่ วม
ประชุม แล้วร่ างหนังสื อ ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบตามลาดับขั้นตอน ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็
ได้รับหนังสื อจากมหาเถรสมาคมกระทรวงศึกษาธิการกรมการศาสนา และใบประกาศเปลี่ยนชื่อวัด ลงวันที่๒๕
มิถุนายน๒๕๔๒ ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมได้พิจารณาอนุญาต ให้เปลี่ยน ชื่อได้ตามที่ร้องขอทุก
ประการ
เดิมวัดดอกจานรัตนารามมีที่ดินของวัดเพียง๕ไร่ ๑ งาน พระครู รัตนธรรมานุรักษ์เจ้าอาวาส
รู ปปั จจุบนั พร้อมชาวบ้านจานทั้งสามหมู่ได้ปรึ กษาและจัดหาทุนซื้ อที่ดินขยายที่วดั ดังนี้
ด้านทิศเหนือที่ขยายออกจานวน๑ไร่ ๒ งาน
ด้านทิศใต้ที่ขยายออกจานวน๓ ไร่ ๓ งาน
ด้านทิศตะวันออกขยาย จานวน๑๓ ไร่
รวมที่ขยายออกเป็ นจานวน๑๗ ไร่ ๑ งาน
ที่ดินวัดดั้งเดิม ๕ ไร่ ๒ งาน
รวมเป็ นที่ดินวัดทั้งหมดจานวน ๒๒ ไร่ ๓ งาน

แต่ต้ งั วัดมาจนถึงปั จจุบนั มีเจ้าอาวาสผ่านมาแล้วจานวน ๑๑ รู ป คือ
๑.พระอธิการน้อย กตธมฺ โม
๒๔๖๗ – ๒๔๖๙
๒.พระธิการทัต ถาวโร
๒๔๗๐ – ๒๔๗๑
๓.พระอธิการผุย อภิวฑฺฒโน ๒๔๗๒ – ๒๔๘๒
๔.พระอธิการชาลี ฐิตธมฺ โม
๒๔๘๓ – ๒๔๗๙
๕.พระอธิการบุญ ปุญญกโร
๒๔๙๐ – ๒๔๙๒
๖.พระอธิการทอง สุ วณโณ
๒๔๙๒ – ๒๔๙๔
๗.พระอธิการหวัน เชตธมฺ โม ๒๔๙๕ – ๒๔๙๗
๘.พระอธิการพรหมมา วรธมฺ โม ๒๔๙๘ – ๒๕๑๐
๙.พระอธิการเผือก จนฺ ทธมฺ โม ๒๕๑๒ – ๒๕๑๙
ช่วงใดไม่มีเจ้าอาวาส หลวงปู่ โล้น จะเป็ นผูร้ ักษาการแทนเจ้าอาวาส
๑๐.พระอธิการดี รกฺขิตธมฺ โม ๒๕๒๓ – ๒๕๔๒
๑๑.พระครู รัตนธรรมานุรักษ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.๑-๒,ศศ.ม.(ภูชิต ยสิ นธโร / ผิวจันทร์ พ.ศ.๒๕๔๓ – ปัจจุบนั )
ผู้ให้ ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน
หลวงปู่ ดี รักขิตะธัมโม
คุณพ่อหลู่ ตาแสง
คุณพ่อครู ทศั น์ ผิวจันทร์
คุณพ่อสี ดา วิเศษวงษา
คุณพ่อศรี เมือง - คุณพ่อแสง เหล็กศรี

