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ประวัตวิ ัดเกษตรสมบูรณ์

1. ประวัตคิ วามเป็ นมา :
แต่แรกเริ่ มเดิมทีนนั ้ การทาบุญตามประเพณีหรื อกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนานัน้ ชาวบ้ าน บ้ านเกษตรสมบูรณ์
ที่มีจิตเลื่อมใสเคารพศรัทธาและประพฤติปฏิบตั ิตามหลักธรรมคาสัง่ สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ที่ได้ ยดึ ถือ
ปฏิบตั ิตามกันมาตังแต่
้ บรรพบุรุษนัน้ ก็ยงั คงได้ ไปทาบุญกันที่วดั ดอนมูล หรื อบ้ านโจ้ โก้ เก่า แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ได้ มีผ้ คู นพา
กันอพยพครอบครัวมาอยู่ยงั หมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้เพิ่มมากขึ ้น และประชากรก็เพิ่มมากขึ ้นเป็ นเงาตามตัว ทางชาวบ้ าน
จึงมีการประชุมตกลงกันเพื่อที่จะขออนุญาตทางการทาให้ ชมุ ชนของตนเองตังขึ
้ ้นเป็ นหมูบ่ ้ านแห่งใหม่ โดยที่จะเลือกผู้นาขึ ้นมา
ปกครองหมูบ่ ้ านของตนเอง เมื่อทางมติที่ประชุมได้ เห็นสมควรแล้ ว จึงได้ แจ้ งให้ ทางราชการทราบและตังชื
้ ่อชุมชนหรื อหมูแ่ ห่ง
บ้ านนี ้ว่า บ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ ี 15 ตาบลร่ มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เนื่องจากเห็น
ว่าสภาพของหมูบ่ ้ านเป็ นพื ้นที่อดุ มสมบูรณ์ ทังด้
้ านข้ าวปลาอาหาร ที่ทากิน และมีแม่น ้าไหลผ่าน สามารถทาการเกษตรได้
ตลอดปี เมื่อได้ ชื่อหมูบ่ ้ านแล้ ว ชาวบ้ านได้ พากันเลือกผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะมาทาหน้ าที่ปกครอง โดยได้ เปิ ดรับสมัครผู้ที่จะอาสา
เข้ ามาชิงตาแหน่งเป็ นผู้ใหญ่บ้าน และมีผ้ เู ข้ าร่ วมสมัครจานวน 2 คน คือ นายเหลา รุ่ งเรื อง และ นายอินแสวง มาสุข ปรากฏว่า
หลังการลงคะแนนเลือกตัง้ โดยที่ทางการได้ มาดาเนินการเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่บ้านให้ ชาวบ้ านโดยส่วนใหญ่ได้ เลือก นายอินแสวง
มาสุข เป็ นผู้ใหญ่บ้าน ปกครองบ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา เป็ นคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2533
เมื่อได้ รับการตังให้
้ เป็ นหมูบ่ ้ านที่ถกู ต้ อง สมบูรณ์ ตามที่ทางราชการกาหนดแล้ ว ประกอบกับหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์
ของเรา ก็มีประชากรมากพอสมควร อีกทังการเดิ
้
นทางไปทาบุญและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วดั ดอนมูลก็มีระยะทาง
ค่อนข้ างไกล ผู้สงู อายุ ก็ไม่ต้องการที่จะเดินทางไกล เพราะไปลาบาก อีกทังถนนหนทางในสมั
้
ยนัน้ โดยเฉพาะฤดูฝนก็เดินทาง
ลาบากมากมีแต่ฝนและขี
ุ่
้โคลน เพราะต้ องผ่านหน้ าป่ าช้ าอีกประมาณ เกือบ 1 กิโลเมตร ชาวบ้ านจึงได้ มีการประชุมและตกลง
กันว่าจะสร้ างวัดใหม่ขึ ้นมา เพื่อที่จะใช้ เป็ นวัดประจาหมูบ่ ้ านของตนเอง เมื่อมีมติที่จะสร้ างวัดขึ ้นมา จึงได้ พากันปรึกษาว่าจะ
สร้ างที่ไหนกันดี ทางมติที่ประชุมจึงได้ ตกลงที่จะเลือกที่ดิน ซึง่ เป็ นที่วา่ งเปล่า ไม่มีโฉนดที่ดิน แต่เป็ นที่จบั จองทากินของ
ชาวบ้ าน ทางด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหมูบ่ ้ าน เพื่อที่จะทาการก่อสร้ างเป็ นวัดกัน

ชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ ต่ างร่ วมแรงร่ วมใจกันสร้ างสานักสงฆ์ เกษตรสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2534
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เมื่อหาสถานที่ได้ แล้ ว จึงได้ ช่วยกันรวบรวมและหาปั จจัย เพื่อที่จะทาการซื ้อที่ดินดังกล่าว จากเจ้ าของที่ดินที่ได้ จบั จอง
กันไว้ แต่เดิม จึงได้ ตกลงกันที่จะจัดให้ มีผ้าป่ าสามัคคีกนั ขึ ้น จากการนาโดยกลุม่ หนุ่มสาวที่ไปทางานที่ กรุ งเทพมหานครและที่
อื่นๆ ในช่วงระยะเวลานัน้ เมื่อได้ ปัจจัยมาพอสมควร จึงได้ มีการตกลงขอซื ้อ ที่ดินดังกล่าวมาเป็ นสมบัติของหมูบ่ ้ านเกษตร
สมบูรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ ที่จะสร้ างขึ ้นให้ เป็ นวัดและเป็ นสถานที่ประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบไป
เมื่อความพร้ อมเพรี ยงทังทางด้
้
านสถานที่ และพลังศรัทธาแห่งความสมัครสมานสามัคคี ของบรรดาคณะศรัทธาพ่อแม่
พี่น้องชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ทกุ ท่านพร้ อมแล้ ว จึงได้ พร้ อมใจกันเริ่ มก่อสร้ างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็ นต้ นมา เนื่องจากไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะสร้ างวัดด้ วยวัสดุอปุ กรณ์ที่ทนั สมัยคงทน ถาวร ชาวบ้ านจึงสร้ างด้ วยแรงศรัทธาที่มีตอ่ พระพุทธศาสนา
ด้ วยการช่วยกันลงทุนลงแรง ไปหาวัสดุอปุ กรณ์ที่พอจะหาได้ จากธรรมชาติ เช่น ไม้ ไผ่ หญ้ าคา ใบไม้ (ใบตองตึง) ไม้ รวก ต้ นไม้
ไม้ บง เป็ นต้ น ฯลฯ ที่พอจะหาได้ จากภูเขาใกล้ ๆหมูบ่ ้ าน มาช่วยกันก่อสร้ างวัด โดยช่วยกันลงมือไม่มีคา่ จ้ างกันแต่อย่างใด ทัง้
เด็กเล็ก คนหนุ่มสาว พ่อบ้ านแม่เรื อน ผู้เฒ่าผู้แก่ ต่างก็ช่วยกันด้ วยจิตศรัทธาที่มนั่ คงต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้ จริ ง*

สานักสงฆ์ เกษตรสมบูรณ์ หลังแรก ที่สร้ างขึน้ ด้ วยศรั ทธาของชาวบ้ านเกษตรสมบูร์ ปี พ.ศ. 2534

คณะศรัทธา ชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ทกุ ท่านได้ ร่วมแรงร่ วมใจกันสร้ างสานักสงฆ์แห่งนี ้ขึ ้นมา จานวน 2 หลังด้ วยกัน
หลังแรกทาเป็ นศาลาวิหารมุงด้ วยใบหญ้ าคา มีลกั ษณะโครงสร้ างคล้ ายอุโบสถ ล้ อมรอบด้ วยไม้ ไผ่ที่นามาสับ ๆ (ทางภาคเหนือ
เรี ยกว่า "ฟาก") และหลังที่สอง ได้ สร้ างเป็ นกุฏิที่พกั สงฆ์ มีลกั ษณ์คล้ ายๆบ้ านติดพื ้นดิน มีจานวน 4 ห้ องนอน มุงด้ วยใบหญ้ าคา
และล้ อมด้ วยไม้ ฟากเช่นกัน เมื่อสร้ างเป็ นรู ปเป็ นร่ าง พอที่จะเป็ นสานักสงฆ์แล้ ว

สานักสงฆ์ เกษตรสมบูรณ์ หลังแรก ที่สร้ างขึน้ ด้ วยศรั ทธาของชาวบ้ านเกษตรสมบูร์ ปี พ.ศ. 2534
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ในช่วงแรกๆ ก็ได้ มีสามเณรที่เป็ นชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์และเพื่อนๆ ของท่าน ที่ได้ ไปศึกษาอยู่ที่วดั พระพุทธบาทตาก
ผ้ า จังหวัดลาพูน ก็ได้ แวะมาเยี่ยมเยือนบ้ างนัน่ ก็คือ สามเณรชารี สุทธอาษา หลังจากนัน้ ชาวบ้ านก็ได้ พากันไปอาราธนา หลวง
พ่อคาปั น ปั จจุบนั ท่านมรณภาพแล้ วด้ วยโรคประจาตัว เดิมท่านเป็ นคนบ้ านแวนโค้ ง อ.เชียงคา จ.พะเยา ซึง่ จาพรรษาอยู่ที่
จังหวัดน่าน โดยได้ อาราธนาให้ มาจาพรรษาที่สานักสงฆ์แห่งนี ้ พร้ อมทังได้
้ อาราธนาสามเณรมาพร้ อมท่านอีก 1 รู ป คือสามเณร
ตาล (ปั จจุบนั ไม่ทราบท่านลาสิกขาหรื ออยู่ที่แห่งหนใด) เมื่อท่านมาอยู่ที่สานักสงฆ์แห่งนี ้ ท่านก็ได้ ปฏิบตั ิศาสนกิจตามหน้ าที่
ของ สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอย่างเคร่ งครัด ได้ เทศนาสัง่ สอนญาติโยมและลูกหลานของชาวบ้ าน ให้ ดาเนิน
รอยตามคาสอนของพระศาสดา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็ นที่เคารพรักศรัทธาต่อชาวบ้ านเป็ นอย่างมาก และได้ มี
ลูกหลานของชาวบ้ าน ได้ เข้ ามาอยู่กบั ท่านโดยมาเป็ นเด็กวัด "ขะโยม" เพื่อคอยดูแล ปรนนิบตั ิท่าน ท่านก็ได้ เมตตาสอนให้ ท่อง
บทสวดมนต์ และ ให้ ท่องคาการขอบรรพชาเป็ นสามเณร ให้ ได้ จนคล่อง ท่านปฏิบตั ิศาสนกิจอยู่จาพรรษาอยู่ที่สานักสงฆ์เกษตร
สมบูรณ์แห่งนี ้เป็ นเวลา 1 พรรษา ท่านก็ได้ ขอลาพระประธาน และชาวบ้ านที่เคารพศรัทธาในตัวท่าน กลับไปจาพรรษาที่วดั แวน
โค้ ง อ.เชียงคา ซี่งเป็ นบ้ านเกิดเมืองนอนของท่าน จนกระทัง่ ท่านได้ มรณภาพลงด้ วยโรคประจาตัว ของท่าน**

พระครูขันติวชิรธรรม )ตุพลุงเพชร( เจ้ าคณะตาบลร่ มเย็นในสมัยนัน้ ปั จจุบัน(เป็ นรองเจ้ าคณะอาเภอเชียงคา)
ได้ แวะเวียนมาเยี่ยมและให้ กาลังใจแก่ คณะศรั ทธาชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ อย่ างต่ อเนื่อง

หลังจาก ที่หลวงพ่อคาปั น ท่านได้ ขอลาชาวบ้ านที่เคารพศรัทธาและนับถือท่านกลับไป บ้ านเกิดของท่าน และสามเณร
ที่ติดตามท่านมาจากจังวัดน่าน พร้ อมเด็กวัด 2 คน "ขะโยม" ก็ได้ เดินทางไปพร้ อมกับท่านด้ วย ทาให้ สานักสงฆ์วา่ งลง ไม่มีใคร
อาศัยอยู่ มีเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ ผลัดไปนอนเฝ้าสานักสงฆ์อยู่หลายคืน ดังนัน้ ชาวบ้ านจึงมีความคิดที่จะนาลูกหลานของชาวบ้ าน
เอง เข้ ามาบรรพชาให้ เป็ นสามเณรประจาอยู่ที่สานักสงฆ์แห่งนี ้ เมื่อที่ประชุมตกลงกันแล้ ว ก็ได้ พากันนาขบวนไปติดตามหาเด็ก
วัด 2 คน ที่ติดตามหลวงพ่อคาปั นไปด้ วย
พระประธานองค์ แรกของวัด ปางมารวิชัย
)ปางชนะมาร มีขนาดหน้ าตัก 9 นิว้ (
ชาวบ้ านเรียกว่ า หลวงพุทธพุทธเมตตามหาลาภ
บริจาคโดย พ่ ออุ้ยคา เมืองพรหม
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ภาพกูฏิหลังเก่ าที่สร้ างขึน้ ตัง้ แต่ พ .ศ.2534 เพื่อเป็ นที่พักสงฆ์ ช่ ัวคราว มุงด้ วยหญ้ าคา

พิธีกรรมบรรพชาสามเณรรุ่ นแรกของสานักสงฆ์ เกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ .ศ.2536

ท่านได้ พาเด็กวัดทังสอง
้
และสามเณรไปฝากไว้ ยงั วัดต่างๆอยู่หลายที่ด้วยกัน ทังที
้ ่ วัดผาหลัก ตาบลยอด อาเภอสอง
แคว จังหวัดน่าน วัดห้ วยไคร้ จังหวัดเชียงราย ที่วดั พระอาจารย์เมืองใจ และที่วดั ดงสุวรรณ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา และ
สุดท้ าย หลวงพ่อคาปั น ท่านก็ได้ พากลับมาบ้ านเกิดของท่านที่บ้านแวนโค้ ง โดยได้ พักอยู่ที่วดั แวนโค้ ง ตาบลน ้าแวน อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา โดยที่ขบวนรถกลุม่ ของชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ได้ มาเจอเด็กวัดทังสองที
้
่วดั บ้ าน แวนโค้ งแห่งนี ้ และได้
พูดคุยกับหลวงพ่อคาปั น เพื่อขอตัวเด็กวัดทังสองกลั
้
บไปยังสานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ เพื่อที่จะให้ บรรพชาเป็ นสามเณร และช่วย
ดูแลรักษาสานักสงฆ์แห่งนี ้สืบต่อมา
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สามเณรสงกรานต์ มาสุข "น้ อยโรง" และ สามเณรวุฒิพงษ์ หอมนาน "หนานแดน"สามเณรรุ่ นแรกของสานักสงฆ์

ผู้ที่บรรพชาเป็ นสามเณรรุ่นแรกของสานักสงฆ์แห่งนี ้คือ สามเณรวุฒิพงศ์ หอมนาน "น้ อยโรง" และสามเณรสงกรานต์
มาสุข "หนานแดน" และได้ ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทาการบรรพชาเป็ นสามเณร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.
2536 โดยพระเถรานุเถระมาร่ วมพิธีกรรมทางศาสนา งานบรรพชาสามเณรในครัง้ นี ้ ดังนี ้
๑. พระครู สวุ รรณเจติยารักษ์ ตุ๊อ้ ยุ พรหม เจ้ าอาวาสวัดบ้ านปุ

ต.เจดีย์คา อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

๒. พระครู โอภาสบุญเขต

ตุ๊ลงุ ข่อง

ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

๓. พระอาจาร์ ปอน จิตฺตสุโข

ตุ๊อ้ ยุ ปอน เจ้ าอาวาสวัดสบสา

๔. พระอาจารย์บญ
ุ มา

ตุ๊ลงุ มา

เจ้ าอาวาสวัดห้ วยสา ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

๕. พระอาจารย์วิชยั ปิ ยธมฺโม ตุ๊ลงุ ปื อ้

เจ้ าอาวาสวัดร้ องเก่า ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

๖. พระอธิการจเร กิตฺติวณฺโณ ตุ๊ปีพ้ ล

เจ้ าอาวาสวัดร้ องใหม่ ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั เป็ นเจ้ าอาวาส

๗. พระมหานาพล เมธาวชิโร ตุ๊ปีน้ ง

วัดพระบาทตากผ้ า

เจ้ าอาวาสวัดโจ้ โก้

ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

ต.มะกอก อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน

พระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ รุ่ นที่ 1
ปั จจุบนั ลาสิกขาแล้ ว อยู่
ที่รัฐยูท่าห์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

เมื่อมี สามเณรได้ มาอยู่จาพรรษา ณ สานักสงฆ์แห่งนี ้แล้ ว ประกอบกับ พ.ศ. 2536 นี ้ทางวัดคุ้ม ตาบลร่ มเย็น อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา ได้ ทาการอุปสมบทพระภิกษุจานวนหลายรู ปด้ วยกัน ทางหลวงพ่อ พระครู ขนั ติวชิรธรรม เจ้ าอาวาสวัด
หนองร่ มเย็น เจ้ าคณะตาบลร่มเย็นในสมัยนัน้ ปั จจุบนั ดารงตาหน่งรองเจ้ าคณะอาเภอเชียงคา ได้ มีเมตตาส่ง พระสมพร อัคค
ปั ญโญ (เข็มทอง) ซึง่ เป็ นชาวบ้ านคุ้ม ให้ มาดูแลและจาพรรษายังสานักสงฆ์แห่งนี ้ และในปี ตอ่ ๆ มาก็มีสามเณรบรรพชาต่อเนื่อง
ตามมาทุกๆปี จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั

6.

กุฏิท่พ
ี ักสงฆ์ หลังใหม่ ท่ สี ร้ างขึน้ แทนกุฏิหลังเก่ าที่มุงด้ วยหญ้ าคา

พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539 หลังจากที่ พระสมพร อัคคปั ญโญ ได้ มาอยู่ยงั สานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์แล้ ว ท่านเป็ นพระ
หนุ่มที่ขยันขันแข็ง ได้ ทาหน้ าที่เจ้ าสานักสงฆ์เป็ นอย่างดี ได้ ปฏิบตั ิศาสนกิจมิได้ ขาด เป็ นที่รักของชาวบ้ าน นอกจากนันแล้
้ ว
ท่านยังได้ นาคณะสามเณรและเด็กวัด ร่ วมกันทาความสะอาดในทุกๆเช้ าและทุกวัน ทังการ
้ ตัดหญ้ า ต้ นไม้ ขุดตอต้ นยูคาลิปตัส
ที่ชาวบ้ านได้ ตดั ลาต้ นออก เพื่อไม่ให้ เกิดเป็ นตอค้ างอยู่อย่างนัน้ โดยได้ นาดินมาถมแล้ วทาการเกลี่ยให้ พื ้นที่ราบเสมอกัน ทาให้
วัดสะอาดสะอ้ านน่าอยู่ และบรรยากาศวัดขณะนัน้ เต็มได้ ด้วยต้ นดอกเฟื่ องฟ้าที่ออกดอกสวยงามตลอดเวลา

กุฏิท่พ
ี ักสงฆ์ หลังใหม่ ท่ สี ร้ างขึน้ แทนกุฏิหลังเก่ าที่มุงด้ วยหญ้ าคา ด้ านข้ าง

ต่อมา ท่านก็ได้ รวบรวมญาติโยม และได้ บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธา และได้ ทงศรั
ั ้ ทธาในหมูบ่ ้ าน และคณะผู้มีจิต
ศรัทธาจากทางเมืองหลวง โดยได้ รับความอนุเคราะห์จาก พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในกรุ งเทพ รวมถึง พระอาจารย์ พระมหาจารึก
วัดราชคฤห์ แขวงตลาดพลู ธนบุรี กรุ งเทพฯ พร้ อมทังกลุ
้ ม่ หนุม่ สาว ชาวบ้ านที่มาทางานในเมืองกรุ ง ได้ ช่วยกันหาเจ้ าภาพ เพื่อ
จัดทาเป็ นผ้ าป่ าสามัคคีขึ ้น โดยได้ รวบรวมปั จจัย ทังจากผู
้
้ ที่มีจิตศรัทธา และการบริ จาคของชาวบ้ าน ได้ นาคณะศรัทธาชาวบ้ าน
สร้ างกุฏิที่พกั สงฆ์ขึ ้นมาหลังหนึง่ ทดแทนกุฏิที่พกั สงฆ์หลังที่สร้ างด้ วยไม้ ไผ่มงุ หญ้ าคาที่ชารุ ดทรุ ดโทรมลงไปตามกาลเวลา

7.

ศาลาการเปรียญ สาหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ พระสมพร อัคคปั ญโญ นาญาติโยมสร้ าง

เมื่อ สร้ างกุฏิที่พกั สงฆ์เสร็ จก็ได้ พิธีฉลองสืบไป เมื่อมีกฏุ ิที่พกั สงฆ์ พอที่จะอาศัยเพื่อปฏิบตั ิศาสนกิจเรี ยบร้ อยแล้ ว
ต่อมาท่านก็ได้ รวบรวมชาวบ้ านและคณะผู้มีจิตศรัทธาจากที่ตา่ งๆ
ได้ ทาการก่อสร้ างศาลาการเปรี ยญขึ ้นมาอีกหลังหนึง่
ทดแทนอุโบสถศาลาหญ้ าคา ซึง่ ชารุ ดทรุ ดโทรมไปตามกาลเวลาเช่นกัน ซึง่ คณะศรัทธาชาวบ้ านก็ได้ ช่วยกันด้ วยความรักความ
สมัครสมานสามัคคี ต่อมาเมื่อสร้ างศาลาการเปรี ยญเสร็ จเรี ยบ ร้ อย ท่านก็ได้ ลาสิกขา***

ภาพบรรยากาศภายในศาลาการเปรียญ

พ.ศ. 2540 เมื่อพระสมพร อัคคปั ญโญ ได้ ลาสิกขาไปใช้ ชีวิตฆราวาส ก็คงเหลือแต่สามเณรและเด็กวัด ที่ได้ ช่วยกัน
ดูแลรักษาวัด ในยามที่ไม่มีเจ้ าอาวาสดูแลปกครอง ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2539 ไปจนกระทัง่ ก่อนเข้ าพรรษา ปี พ.ศ. 2540 ได้ มี
พระภิกษุมาพักอาศัยบ้ าง แต่มาอยู่ไม่นานแค่ระเวลาเดือนสองเดือนแล้ วก็จากไป จวบจนกระทัง่ ก่อนเข้ าพรรษาได้ มี ลูกหลาน
ของชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ ได้ อปุ สมบทเป็ นพระภิกษุรูปหนึง่ เพื่ออยู่จาพรรษาที่สานักสงฆ์แห่งนี ้ คือ พระชัด แจ้ งสว่าง และได้
ดูแลสานักสงฆ์แห่งนี ้ จนกระทัง่ ต้ นปี พ.ศ. 2541 ท่านก็ได้ ลาสิกขาบทออกไปประกอบอาชีพของตนเอง

8.

พระอธิการจเร กิตติวัณโณ เจ้ าวาสวัดเกษตรสมบูรณ์ รู ปปั จจุบัน พ .ศ.2541- ปั จจุบัน

พ.ศ. 2541 - ปั จจุบนั เมื่อพระชัด แจ้ งสว่าง ได้ ลาสิกขาออกไปใช้ ชีวิตฆราวาสแล้ ว ทางสานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ของ
เรา ก็วา่ งเว้ นจากการมีพระภิกษุอยู่เป็ นระยะเวลาหนึง่ ในช่วงระยะเวลานี ้ ก็มีสามเณรที่ไปเรี ยนหนังสืออยู่ทางต่างจังหวัด และ
ที่กรุ งเทพมหานคร ได้ แวะเวียนมาจาพรรษาบ้ าง มีพระสงฆ์จากอาคันตุกะจากต่างถิ่นเข้ ามาพักอาศัยบ้ าง แต่ท่านเหล่านัน้ ก็ได้
พักอยู่แค่ไม่กี่เดือนท่านก็ได้ ลาจากชาวบ้ านไป เมื่อชาวบ้ านได้ มีความเห็นร่ วมกันว่า ควรจะมีการไปหาอาราธนาพระสงฆ์
เพื่อที่จะมาจาพรรษาและช่วยพัฒนาวัดเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้ านและเป็ นผู้นาในการประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

อุโบสถหลังใหม่ สร้ างขึน้ แทนอุโบสถหญ้ าคาหลังเก่ า พระอธิการจเร กิตติวัณโณ ได้ เป็ นผู้นาในการก่ อสร้ าง

คณะศรัทธาชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ จึงได้ ประชุมตกลงกันที่จะไปอาราธนาพระสงฆ์ให้ มาอยู่จาพรรษา ณ อารามแห่ง
นี ้ และเป็ นความโชคดีของชาวบ้ าน ที่ได้ ทราบข่าวว่า ทางวัดร้ องใหม่ ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ได้ มีพระภิกษุจานวน 2 รู ป
และมีสามเณรอยู่ด้วยกันอยู่หลายรู ป ชาวบ้ านได้ ตกลงที่จะไปอาราธนา พระอธิการจเร กิตติวณ
ั โณ "ตุ๊พล" นามสกุล แว่นไหว
ซึง่ เดิมท่านเป็ นคนบ้ านห้ วยอ้ อ ต.ปาน อ.ลอง จ.แพร่ บิดาชื่อนายศรี นวล แว่นไหว มารดาชื่อนางแก้ ว แว่นไหว จาพรรษาอยู่ที่

9.

วัดร้ องใหม่ โดยได้ อาราธนาให้ มาจาพรรษาที่สานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ของพวกเรา ท่านก็ได้ รับอาราธนาด้ วยความเต็มใจ และ
ได้ มาพร้ อมกับสามเณรอีกสองรู ป และท่านก็ได้ ตงสั
ั ้ จจะอธิษฐานว่า จะขออยู่พฒ
ั นาสานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้ ณ ที่นี ้จวบ
จนสิ ้นลมหายใจ" และได้ เดินทางมาอยู่ยงั สานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ ตังแต่
้ พ.ศ. 2541 เป็ นต้ นมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั

อุโบสถหลังใหม่ สร้ างขึน้ แทนอุโบสถหญ้ าคาหลังเก่ า ด้ านหน้ า

เมื่อ พระอธิการจเร กิตติวณ
ั โณ ได้ ย้ายมาจาพรรษายังวัดเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้ ท่านก็ได้ ตงใจพั
ั ้ ฒนาดูแลรักษาวัดเป็ น
อย่างดี ได้ นาคณะศรัทธาชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ และท่านผู้มีจิตศรัทธาทัว่ ไป สร้ างอุโบสถขึ ้นมาหลังหนึง่ เพื่อใช้ เป็ นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางคณะสงฆ์ และใช้ ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้ เริ่ มก่อสร้ างมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2541
จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั พ.ศ. 2548 ก็สาเร็ จเสร็ จสิ ้น และได้ ทาพิธีฉลองสมโภชไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ยงั ไม่สามารถที่จะผูกพัทธ
สีมาได้ เนื่องจากกาลัง อยู่ในขันตอนของพระราชทานวิ
้
สงุ คามสีมาอยู่

ภาพบรรยากาศวัดเกษตรสมบูรณ์ ยามเช้ า ถ่ ายเมื่อเช้ าวันพญาวัน ปี พ .ศ.2552

10.

นายเหลี่ยม รุ่ งเรือง ผู้ใหญ่ บ้านได้ เดินทางไปอัญเชิญพระประธาน ที่วัดชิโนรสารามวรวิหาร ด้ วยตนเอง เมื่อปี พ9452 .ศ.

ภาพการอัญเชิญพระประธานพร้ อมลูกนิมิต จากกรุ งเทพ โดย เครื่ องบินของกองทัพอากาศ ปี พ9452 .ศ.

เมื่อสร้ างอุโบสถศาลาเสร็ จแล้ ว พระอธิการจเร กิตติวณ
ั โณ ก็ได้ นาคณะศรัทธาญาติโยม นาโดย นายเหลี่ยม รุ่ งเรื อง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้ านเกษตรสมบูรณ์ ได้ ไปอัญเชิญพระประธาน ซึง่ พระเดชพระคุณ พระราชพัฒนโสภณ เจ้ าอาวาสวัด ชิโนรสาราม
วรวิหาร แขวบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพมหานคร ท่านได้ จดั สร้ างโดยได้ เชิญเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา " ได้
เสด็จมาทรงเป็ นพระธานในพิธีเททองหล่อ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เมื่อเสร็ จแล้ วได้ พระราชทานตามวัดต่างๆ ทางวัดเกษตร
สมบูรณ์เราก็ถือว่าโชคดีและเป็ นวัดที่มีบญ
ุ ที่ได้ รับพระราชทานพระประธานมาไว้ ที่วิหารวัดของเรา

11.

ภาพการอัญเชิญพระประธานพร้ อมลูกนิมิต จากกรุงเทพ โดย เครื่องบินของกองทัพอากาศ ปี พ9452 .ศ.

ภาพการอัญเชิญพระประธานพร้ อมลูกนิมิต จากกรุงเทพ โดย เครื่องบินของกองทัพอากาศ ปี พ9452 .ศ.

พระอาจารย์ ปลัดวีรานนท์ และ พระอาจารย์ ส่งเสริม ได้ นาญาติโยม นาพระพุทธรู ปมาถวาย ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ ของเรา

12.

บรรยากาศในอุโบสถศาลา เดิมทีฐานชุกชี มีพนื ้ ที่แคบ สามารถประดิษฐานพระประธานได้ องค์ เดียว

ต่ อมาที่ประชุมของชาวบ้ านมีมติให้ ขยายออกเพิ่มขึน้ เพื่อจะได้ อัญเชิญพระพุทธรู ปมาประดิษฐานเพิ่ม

ฐานชุกชีของในพระวิหารปั จจุบัน พ 9444 .ศ.สร้ างขึน้ ถวายโดยคณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
เป็ นจานวนปั จจัยทัง้ สิน้ 431,219 บาท ทางวัดเกษตรสมบูรณ์ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนีด้ ้ วย

13.

คณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
ร่ วมกันสร้ างห้ องสุขาถวายวัด

ศาลา หอฉัน สร้ างถวายโดย
คณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์

14.

กุฏิท่ พ
ี ักสงฆ์ สร้ างถวายโดย
คณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์

กุฏิท่ พ
ี ักสงฆ์ สร้ างถวายโดย
คณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์

กุฏิท่ พ
ี ักสงฆ์ สร้ างถวายโดย
คณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์

15.

หอกลองและหอระฆังเดิม ก่ อนจะสร้ างแบบถาวร

พิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อทาการก่ อสร้ าง หอกลองและหอระฆัง

หอกลองและหอระฆัง สร้ างถวายโดย
คณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
พร้ อมคณะผ้ าป่ าจากชลบุรี นาโดยคุณสุวิทย์ แจ้ งสว่ าง และคณะศรั ทธาจากหลายๆแห่ ง
รวมไปถึงพ่ อแม่ พ่ นี ้ องชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ และหมู่บ้านใกล้ เคียงทุกหมู่บ้าน

16.

คณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์

คณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์

คณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์

17.

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2548

ลูกน้ องมาบอกบุญ จนกลายจุดเปลี่ยนสาคัญของชีวิต
ที่มีความหมายต่ อตนเองและผู้อ่ ืน

คณะผ้ าป่ าร่ วมสร้ างพระอุโบสถ วัดเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา
ยอดเงินทาบุญ 410,999 บาท )พระอุโบสถ สร้ างมาก่ อน 8 ปี ไม่ แล้ วเสร็จ(

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2549

คณะผ้ าป่ าร่ วมสร้ างห้ องสุขา และห้ องอาบนา้ ยอดเงินทาบุญ 217,989 บาท
)ห้ องขวาเป็ นห้ องนา้ แบบเดิม ปั จจุบันเป็ นห้ องสุขาและห้ องอาบนา้ ตามแบบซ้ ายมือ

คณะผ้ าป่ ามอบทุนอาหารกลางวันให้ นักเรี ยน โรงเรียนบ้ านโจ้ โก้
และจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ ยอดเงินทาบุญ 88,000 บาท
โดยมี ท่ านผู้อานวยการเป็ นผู้รับมอบ ผู้ใหญ่ บ้าน นายเหลี่ยม รุ่งเรือง เป็ นสักขีพยาน

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

คณะผ้ าป่ า สร้ างศาลาหอฉัน ยอดเงินทาบุญ 361,129 บาท
ของเดิมเป็ นศาลาการเปรียญที่ผุพังมากแล้ ว ห้ องครัวอยู่ด้านหลังศาลาหอฉัน

คณะผ้ าป่ ามอบทุนการศึกษาให้ นักเรียน โรงเรียนบ้ านโจ้ โก้
ยอดเงินทาบุญ 70,000 บาท แบ่ งเป็ นทุนเรียนดี 6 ชัน้ ๆละ 3 ทุน = 18 ทุน
ที่เหลือเป็ นทุนซือ้ คอมพิวเตอร์ ซึ่งขาดแคลนมาก โรงเรี ยนแห่ งนีร้ องรับนักเรียน 5 หมู่บ้าน

18.

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

คณะผ้ าป่ า ถวายซือ้ ที่ดินเพิ่มให้ ครบ 6 ไร่ เพื่อสามารถจดทะเบียนเป็ นวัดได้
ยอดเงินทาบุญ 181,129 บาท
มอบทุนการศึกษาให้ นักเรียนที่มีจริยธรรม ความประพฤติดี จานวน 18 ทุน

คณะผ้ าป่ า มอบทุนการศึกษา 18 ทุน มอบทุนาให้ นักเรียนที่มีจริยธรรม
ความประพฤติดี จานวน 18 ทุน รวม 36 ทุน ยอดเงินทาบุญ 80,000 บาท เป็ นทุนข้ างต้ น
และจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ )เดิม 1 เครื่องใช้ 3 คน ปั จจุบัน 2 คนต่ อ 1 เครือง ที่เหลือเป็ นทุนห้ องสมุด

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

คณะผ้ าป่ า ถวายองค์ พระประธาน ฐานชุกชี ยอดเงินทาบุญ 361,219 บาท
ในปี นี ้ เกิดเหตุอัศจรรย์ กล่ าวคือ เมื่อตัง้ องค์ พระเสร็จ ปรากฏว่ ามีผึง้ หลวงจานวน
หนึ่งบินวนอยู่หน้ าพระอุโบสถ ประมาณ 3 รอบ แล้ วบินจากไป

คณะผ้ าป่ า มอบทุนการศึกษา และทุนจริยธรรม รวม 36 ทุน ที่เหลือเป็ นทุนห้ องสมุด
)ซือ้ หนังสือ( ยอดเงินทาบุญ 70,000 บาท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

คณะจุลกฐิน สร้ างกุฏิ 2 ชัน้ ยอดเงินทาบุญ 474,539 บาท
มอบทุนการศึกษาและทุนจริยธรรม รวม 36 ทุน ทุนพัฒนาห้ องสมุด ทุนพัฒนา
สถานที่เรียน สาหรับเด็กก่ อนปฐมวัย ยอดเงินทาบุญ 81,527 บาท

คณะผ้ าป่ า สร้ างหอระฆัง และถวายระฆัง ยอดเงินทาบุญ 583,649 บาท

ปี นี ้ มีผ้ บู ริจาคอุปกรณ์ เพื่อการศึกษาหลายท่ าน เช่ น Vista มอบเกมเพื่อการศึกษา เถ้ าแก่ น้อย

19.

พ.ศ. 2554
คณะผ้ าป่ า มอบทุนการศึกษา และทุนจริยธรรม รวม 36 ทุน
ยอดเงินทาบุญ 89,240 บาท ห้ องสมุดโรงเรียนบ้ านโจ้ โก้ ได้ รับรางวัลห้ องสมุดดีเด่ น
ประจาเขตการศึกษาที่ 2 ของจังหวัดพะเยา

สรุ ปจานวนรายรับ-รายจ่ าย จากคณะผ้ าป่ า คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
ที่นามาถวายให้ กับวัดเกษตรสมบูรณ์ ของเรา ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2554 ดังนี ้
 พ.ศ. 9452
 พ.ศ. 9452
 พ.ศ. 2549

ถวายพระพุทธรูปและปั จจัย ได้ ยอดเงิน
จานวน 7, 000 บาท
วันที่ 2452 ค.พ 22
ถวายผ้ าป่ า ได้ ยอด
จานวน 510, 999 บาท
วันที่ 2459 ค.พ 11
ถวายผ้ าป่ าได้ ยอด
จานวน 111,999 บาท
รวมกับเงินผู้ร่วมทาบุญในหมูบ่ ้ าน + 990 ค่าอาหาร 4,000
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
จานวน 117,929 บาท
ให้ ทนุ โรงเรี ยนเป็ นค่าอาหารกลางวันเด็กจานวนทังสิ
้ ้น 00 ,000 บาท
แยกออกเป็ นรายจ่ายดังนี ้
- ให้ ทนุ เรี ยนดี
จานวน 12,000 บาท
- ใช้ ทากิจกรรมต่างๆ จานวน 10, 000 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
จานวน 22, 000 บาท
สรุ ปยอดรายรับรายจ่ ายปี พ.ศ. 2549 ดังนี ้
จากยอดทาบุญข้ างบน
จานวน 117,929 บาท
ให้ ทนุ เรี ยนดีและทากิจกรรม จานวน 22,000 บาท
รวมเป็ นยอดรายรับรายจ่าย จาวน 204, 929 บาท ของปี พ.ศ. 2559

 พ.ศ. 9459
 พ.ศ. 9442
 พ.ศ. 2551

วันที่ 17 ต.ค. 2549
วันที่ ธ 11.ค. 2441

โอนเงินทาห้ องน ้า
ถวายผ้ าป่ าได้ ยอด
ถวายผ้ าป่ าได้ ยอด
ค่าอาหาร
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

100, 000บาท (เป็ นเงินที่โอนมา)
511, 129บาท
101,129 บาท
10,000 บาท
11,192 บาท

20.

 พ.ศ. 9442

วันที่ 31 ม.ค. 2552

ถวายผ้ าป่ าได้ ยอด
เงินที่โอนมาทีหลัง
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
 พ.ศ. 2553
วันที่ 24 ต.ค.244 3
ถวายผ้ าจุลกฐิ นได้ ยอด
 พ.ศ. 2554
ถวายผ้ าป่ าได้ ยอด
ถวายเพิม่ เติมอีก
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
ยอดรวมการถวายทัง้ หมดตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2544 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
รายจ่ ายที่นาเงินจานวนดังกล่ าวไปใช้ ดังนี ้
 ซื ้อที่ดินแปลงทิศใต้ ทจี่ ดั งาน
วันที่ 7 ตค.. 2548
 ฉลองวิหาร
วันที่ มี 11-11.ค.2459
 ซื ้อที่ดินทิศตะวันตกสวนลาไย
วันที่ ย.พ 11จ่ายงวดแรก
งวดที่สอง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จาวนน

210,129 บาท
11,420 บาท
952,222 บาท
502,929 บาท
472,009 บาท
29, 250 บาท
007, 259บาท
9,656,บาท 333

จานวน 100,000 บาท
จานวน 200, 000บาท
จานวน 40,000 บาท

คณะผ้ าป่ าจากกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2549 นาโดยพระสงกรานต์ จิตตสุโข )หนานแดน มาสุข( และคณะศรัทธาจากหลายๆแห่ ง
รวมไปถึงพ่ อแม่ พ่ นี ้ องชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ และหมู่บ้านใกล้ เคียงทุกหมู่บ้าน

21.

คณะผ้ าป่ าจากกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2549 นาโดยพระสงกรานต์ จิตตสุโข )หนานแดน มาสุข( และคณะศรัทธาจากหลายๆแห่ ง
รวมไปถึงพ่ อแม่ พ่ นี ้ องชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ และหมู่บ้านใกล้ เคียงทุกหมู่บ้าน

22.

คณะผ้ าป่ าจากกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2549 นาโดยพระสงกรานต์ จิตตสุโข )หนานแดน มาสุข( และคณะศรัทธาจากหลายๆแห่ ง
รวมไปถึงพ่ อแม่ พ่ นี ้ องชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ และหมู่บ้านใกล้ เคียงทุกหมู่บ้าน

คณะผ้ าป่ าจากชลบุรี นาโดยคุณสุวิทย์ แจ้ งสว่ าง และคณะศรัทธาจากหลายๆแห่ ง รวมไปถึงพ่ อแม่ พ่ ีน้องชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ และหมู่บ้านใกล้ เคียงทุกหมู่บ้าน

23.

ใช้ เป็ นสถานที่อบรมเยาวชน ให้ เข้ าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนาไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตได้ จริง

ใช้ เป็ นสถานที่อบรมเยาวชน ให้ เข้ าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนาไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตได้ จริง

บรรยากาศวัดเกษตรสมบูรณ์ ถ่ ายเมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2555

24.

วัดเป็ นศูนย์ รวมทางจิตใจและการทากิจกรรมต่ างๆ ทัง้ ของพระพุทธศาสนาและของชุมชน

วัดเป็ นศูนย์ รวมทางจิตใจและการทากิจกรรมต่ างๆ ทัง้ ของพระพุทธศาสนาและของชุมชน

วัดเป็ นศูนย์ รวมทางจิตใจและการทากิจกรรมต่ างๆ ทัง้ ของพระพุทธศาสนาและของชุมชน

25.

บรรยากาศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

บรรยากาศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

บรรยากาศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เช้ าวันพญาวัน เมื่อปี พ.ศ. 2552

26.

บรรยากาศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

บรรยากาศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

บรรยากาศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2552

27.

ที่เก็บอัฐิของ พระวิชัย ปิ ยธัมโม “ตุพลุงปี ้ อ”

2.สภาพทั่วไปของวัดเกษตรสมบูรณ์ : เป็ นสานักสงฆ์ที่ความสงบร่ มรื่ น มีวิวทิวทัศน์สวยงามใกล้ ภเู ขา เป็ นสถานที่สปั ปายะ
เหมาะแก่การประพฤติปฏิบตั ิธรรมเป็ นอย่างดียิ่ง
3. อาณาเขตติดต่ อ :
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

หมูบ่ ้ าน และติดที่ดิน น.ส. ๔ จ. ของ นายเป็ ง สุทธะอาษา

ทิศใต้

ติดต่อกับ

สวนมะขาม ที่ดิน น.ส. ๓ ของ ส.อบจ..ต่วน ใจสุข

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

ทางสาธารณะประโยชน์ ทางหลวงชนบท

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

หมูบ่ ้ าน และสวนลาไย ที่ดิน น.ส. ๔ จ. ของนางสาวแสงดาว กิตติวงศ์

4. จานวนเนือ้ ที่โดยประมาณ 7 ไร่ ๒ งาน
ขณะนี ้ทางสานักสงฆ์ของเรา ก็มีที่ดินครบกาหนดตาม พระราชบัญญัติแห่งการสร้ างวัดครบแล้ ว ทางคณะกรรมการ
หมูบ่ ้ าน นาโดย เจ้ าอาวาสและผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ ทาหนังสือส่งไปยังสานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัดพะเยา เพื่อขอ
อนุญาตสร้ างวัด และขอพระราชทานผูกพัทธสีมา ทางสานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัดพะเยาได้ ทาหนังสือส่งต่อไปยัง
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เหลือเพียงมติจากมหาเถรสมาคมที่จะอนุมตั สืบไป

28.

หมายเหตุ *
* มีกลุม่ คนบางกลุม่ ที่ไม่อยากจะให้ สร้ างสานักสงฆ์แห่งนี ้ขึ ้นมา เนื่องจากเกรงว่า เมื่อมีการสร้ างแล้ ว จะต้ องมีการบังคับให้ มีการบริ จาค
เงิน เพื่อที่จะสร้ างอาราม ดังกล่าว แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว ไม่ได้ มีการบังคับหรื อเรี่ยไรอะไรจากชาวบ้ านเลย มีแต่การบริ จาคด้ วยจิต
ศรัทธาจริงๆ ส่วนชาวบ้ านที่ไม่เห็นด้ วยกับการสร้ างวัด ก็ได้ พากันย้ ายครอบครัวกลับไปรวมอยูก่ บั บ้ านโจ้ โก้ และไปทาบุญที่วดั ดอลมูล
"วัดโจ้ โก้ " ตามเดิม ประมาณ 30-40 ครอบครัว บางครอบครัวก็ได้ ย้ายบ้ านออกจากหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์เลยก็มี คงเหลือแต่ชาวบ้ านที่
มีจิตศรัทธาต่อการสร้ างวัดเกษตรสมบูรณ์จริ งๆ ในปั จจุบนั ชาวบ้ านอยูก่ นั ด้ วยความสามัครสมานกลมเกลียวกันเป็ นอย่างดี ช่วย
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมทาบุญบริ จาค จนสามารถสร้ างวิหาร กุฏิ ศาลา และหอฉัน ให้ เสร็ จด้ วยเวลาอันรวดเร็ ว
** เนื่อง มาจากเกิดความขัดแย้ งอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการสร้ างสานักสงฆ์ ซึง่ มี ชาวบ้ านบางกลุม่ ไม่เห็นด้ วยที่จะให้ สร้ างวัด เพราะ
กลัวต้ องมีการบังคับให้ เสียเงินเสียทองในการสร้ างวัด จึงได้ พากันขับไล่ทา่ น ในความเป็ นจริ งท่านก็ไม่ได้ อยากจะกลับ เพราะท่านตังใจ
้
และอธิษฐานไว้ ว่า จะอยูร่ ่วมสร้ างร่วมพัฒนาสานักสงฆ์แห่งนี ้ให้ มีความเจริ ญสืบต่อไปให้ เป็ นวัด โดยสมบูรณ์ในภายภาคหน้ า ในวัน
ก่อนที่ทา่ นจะเดินทางกลับ ท่านถึงกลับน ้าตาซึม และตังจิ
้ ตอธิฐาน อยูใ่ นอุโบสถหลังเดิมตลอดคืน และจดจาเหตุการณ์พร้ อมจารึกชื่อคน
ที่ขบั ไล่ ท่านใส่ในจีวร แล้ วฝั งลงไปในพื ้นดิน ตรงใจกลางอุโบสถ และตังจิ
้ ตอธิษฐาน ขอให้ สร้ างอุโบสถสร้ างหลังใหม่ทบั อุโบสถหลังเดิม
ให้ เสร็ จในเร็ วพลัน และในวันรุ่งขึ ้นท่านก็ได้ ลาญาติโยมที่รักและเคารพศรัทธาในตัวท่าน กลับไปจาพรรษาที่บ้านเกิดของท่าน คือ บ้ าน
แวนโค้ ง อ.เชียงคา จนกระทัง่ ท่านมรณภาพด้ วยโรคประจาตัวของท่าน ที่บ้านเกิดของท่านเอง
***ใน ขณะที่ พระสมพร อคฺคปญฺโญ ซึง่ เป็ นพระภิกษุหนุม่ ที่ได้ อปุ สมบทมาจากสามเณร เป็ นชาวบ้ านคุ้ม ต.ร่มเย็น และได้ มาเป็ นเจ้ า
สานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้ ความขัดแย้ งในเรื่ องการสร้ างวัด ในตอนแรกดูเหมือนว่า จะผ่านไปได้ ด้วยดี ดูชาวบ้ านมีความสุขเพิ่ม
มากขึ ้น แต่ก็ยงั มีชาว บ้ านกลุม่ หนึง่ ไม่คอ่ ยเห็นด้ วย ก็ได้ มีการขัดขวางบ้ าง แล้ วไม่คอ่ ยยอมรับพระสงฆ์ที่จาพรรษาอยูย่ งั อารามแห่งนี ้ มี
ชาวบ้ านบางคนถึงกับห้ ามไม่ให้ พระสงฆ์สามเณรไม่ให้ มาบิณฑบาตผ่านหน้ าบ้ านตน เอง มีกรณีที่ร้ายแรงถึงขนาดมีการวางเพลิงสานัก
สงฆ์แห่งนี ้ โดยการใช้ หมอนทีใ่ ช้ หนุนศีรษะจุดไฟแล้ วยัดไว้ ทมี่ มุ ของหลังคาอุโบสถหลังเก่า ที่เป็ นหญ้ าคา ทาให้ เกิดไฟลุกไหม้ ไป
ประมาณ 3 วา แต่โชคดีที่มีชาวบ้ านมาพบเห็นแล้ วเรียกกันมาช่วยกันดับไว้ ทนั โดยที่ พระสมพร อัคคปั ญโญ เป็ นผู้ที่ขึ ้นไปดับเอาไว้ ทนั
ก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ ทงหลั
ั ้ ง ถือเป็ นความโชคดี ถ้ าหากเกิดไฟไหมไปหมด อาจจะไม่มวี ดั เกษตรสมบูรณ์อย่างทีเ่ ป็ นอย่างปั จจุบนั นี ้ก็เป็ นได้
ก็อย่างที่พดู กันไว้ วา่ "มารไม่มี บารมีไม่เกิด" ปั จจุบนั ก็ยงั ไม่มใี ครทราบว่าใครเป็ นคนก่อเหตุ แต่ชาวบ้ านก็ได้ พากันสาปแช่งต่างๆนานา
หลังจากเกิดเหตุการณ์นนมา
ั ้ ก็ได้ มีศรัทธาหลัง่ ไหลมาช่วยกันทาบุญกันอย่างต่อ เนื่องทาให้ วดั สร้ างเสร็ จด้ วยเวลาอันรวดเร็ ว ด้ วยบารมี
ของหลวงพ่อพระพุทธเมตตา หลวงพ่อพระประธานองค์เแรกของวัดเกษตร สมบูรณ์"
รวบรวมและเรียบเรียงโดย
นายสงกรานต์ มาสุข "หนานแดน" ท.ทิวเทือกเขา
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับข้ อมูลและรูปภาพ กระผมขอน้ อมรับคาแนะนาติชมได้ ตลอดเวลาครับ ภาพและข้ อมูลต่างๆ หาก
ใครมีเพิ่มเติมก็สง่ ให้ ผมได้ นะครับ ผมก็รวบรวมได้ ตามที่พอจะหาได้ ซึง่ ก็มใี ห้ ชมมากมายในเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org นะครับ
ท่านสามารถรับชมภาพและข้ อมูลต่างๆของทางเว็ปไซต์ของได้ โดยคลิก๊ ไปที่หวั ข้ อ หรื อ เรื่ องราวต่างๆในหน้ าเว็ปไซต์ของเราได้ เลยครับ
หรื อจะเลือกรับชมวีดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์และวัดของเรา ก็ขอเพียงท่านพิมพ์คาว่า วัดเกษตรสมบูรณ์ ในเว็ป
ไซต์ http://www.youtube.com ท่านก็จะสามารถรับชมวีดีโอต่างๆได้ ซึง่ มีอยูจ่ านวนเยอะแยะมากมายหลายร้ อยวีดีโอ หรื อ หากท่านจะ
เข้ ารับชมในเว็ปไซต์ผา่ นทางเฟรชบุ๊คที่เว็บไซต์รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์หรื อของ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา ขอบกราบขอบพระคุณครับ

29.

บรรณานุกรม/รายการอ้ างอิง
ยุทธ

เดชคารณ .2531. ภาษิตล้ านนา . เชียงใหม่ : วัดบุพพาราม .
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .2539 . กาบ่ าเก่ าเล่ าไว้ . เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มงิ่ เมือง .
สิทธ์ บุตรอินทร์ .2523 . โลกทัศน์ ชาวไทยล้ านนา . กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์ .
สมร เจนจิจะ . 2526 . วิเคราะห์ ลานนาภาษิต วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ( ประสานมิตร ) คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2543 .
แนวคิดพืน้ ฐานทาง สังคมและวัฒนธรรม . เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์ .
นิตยา ภักดีบณ
ั ฑิต . 2532 . ปริญญานิพนธ์ ผญาภาษิต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ .
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาสารคาม .
พงษ์ สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ . 2529 . จิตวิทยาสังคม . กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อุดม รุ่งเรื องศรี . 2527 . โวหารลานนา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เชียงใหม่ .
วันวิสาห์ โกมลกระหนก . 2539 . ความเชื่อที่มตี ่ อบทบาททางสังคมของหญิงชายในชนบทภาคเหนือ .วิทยานิพนธ์
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เชียงใหม่ .
บรรพต วีระสัย . 2517 . สังคมวิทยา มานุษยวิทยา . มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพ ฯ .
สงวน โชติสขุ รัตน์ . 2519 . ตาราพิธีส่งขึดและอุบาทว์ . เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา .
สนิท สมัครการ . 2521 . สังคมวัฒนธรรมของภาคเหนือประเทศไทย .กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ กรุงเทพ ฯ .
รายชื่อเว็ปไซต์ ท่ คี ้ นข้ อมูล
http://www.kasetsomboon.org
http://th.wikipedia.org/
http://www.phrasamran.com
http://www.angelfire.com
http://www.chiangraifocus.com
http://www.krubamnan.or

http://www.hilltribe.org/thai/

30.

ประวัตผิ ้ ูรวบรวมและเรี ยบเรี ยง
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ประวัตกิ ารศึกษา

-

-

สงกรานต์ มาสุข “แดน”
15 เมษายน 2523
110 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ี 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา
พ.ศ. 2536 นักธรรมตรี จากสานักเรียนวัดหนองร่มเย็น
พ.ศ. 2537 – 2538 นักธรรมโท-เอก จากสานักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
(วัดโพธิ์ ท่าเตียน) กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2537 - 2539 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขภพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2539 ผ่านการอบรมครูสอนศีลธรรม ของศูนย์กลาง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศก.พอ.)
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมศาสนา กระทรงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540 - 2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543 ผ่านการอบรมการฝึ กอาชีพ วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546 ผ่านการอบรมโครงการถวายความรูแ้ ด่พระวิทยากรและพระภิกษุ สามเณร ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดยวัดพระเชตุพนร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2543 – 2546 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550 พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 13

ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน
- พ.ศ. 2538 – 2550 เป็ นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาและมารยาทไทย
ครูสอนวิชาธรรมะ, ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
- พ.ศ. 2546 เป็ นหัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวังเ ขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2546 – 2550 เป็ นพระวิทยากรประจาค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล จ.นครปฐม
- พ.ศ. 2546 – 2548 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- พ.ศ. 2549 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2549 – 2550 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2550 – 2553 พระธรรมทูตสายตางประเทศ ที่วดั ไทยลอสแองเจลิส นอร์ทฮอลลี่วูด มหานครลอสแองเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2553 ลาสิกขา

นามปากกา/นามแฝง
- ท.ทิวเทือกเขา
- นายตัวดี
- นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

