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ค าน า 

  วัดดอยเทพนิมิต มีความตั้งใจที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติ และปฏิบัติ  เป็นอาวาสที่
ก าลังพัฒนาตนเองเพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานประจ าจังหวัด(อ าเภอแม่จัน) จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
องค์กร ทั้ งสถานที่  บุคลากร ตลอดถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กรให้ เป็นที่ยอมรับกับ
พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึงได้ท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์แนะน าองค์กรวัดดอยเทพนิมิต เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่
จะพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป ท่านสามารถดูข้อมูลพัฒนาการของวัดดอยเทพ
นิมิตเพ่ิมเติมได้ที่เวบไซต์วัดดอยเทพนิมิต www.watdoitepnimit.net หรือทาง facebook และ youtube หาก
ท่านมีข้อสงสัยในข้อมูลเอกสารฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ๐๘๑-๕๙๕๕๙๕๑ ติดต่อ
พระครูธีรธรรมปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต 

 

คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.watdoitepnimit.net/


 

สารบัญ 

  

ส่วนท่ี ๕  ภาพถ่ายอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด ๑๕ 

  
รายละเอียดการติดต่อวัดดอยเทพนิมิต ๓๑ 
ประวัติพระอาจารย์ส าเริง ธมฺมธีโร ๓๒ 
   
   
   

 

เรื่อง          หน้า 
ส่วนที่ ๑ แผนที่วัด ๑ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน     ๒  
 ๑. ประวัติวัดดอยเทพนิมิต ๓ 
 ๒. โครงการหลักของวัด ๓ 
 ๒. ลักษณะภูมิประเทศ ๔ 
 ๓. ประชากร     ๔ 
 ๔. อาคารและสถานที่ในวัด ๔ 
 ๕. ทรัพยากรธรรมชาติ ๔ 
 ๖. ปฏิทินกิจกรรมวัดดอยเทพนิมิต ๕ 
   

ส่วนท่ี ๓  การประเมินสถานการณ์วัด /ศักยภาพของวัด ๖ 

 ๑. การประเมินสถานการณ์วัด ๖ 
    ๑.๑ สภาพปัญหา ๖ 
 - สภาพปัญหาของวัด ๖ 
 - ความต้องการของวัด ๖ 
 ๒. ศักยภาพของวัด ๗ 
     ๒.๑ จุดเด่นหรือจุดแข็งของวัด ๗ 
     ๒.๒ จุดอ่อนของวัด   ๘ 

ส่วนท่ี ๔  ภาคผนวก ๙ 

 โครงการสร้างพระประธานหินแกะสลัก ๑๐ 
 โครงการสร้างพระอุโบสถ ๑๓ 



๑ 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
แผนท่ีวัดดอยเทพนิมติ 

๒๙๐ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐  ต าบลป่าซาง 
อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

 
 

 



๒ 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของวัด 

 

๑. ประวัติวัด 
    วัดดอยเทพนิมิต ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๐  หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่พัฒนา ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย  สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ จุลศักราช ๑๓๐๐ แต่เดิมมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๑๐๑  ไร่  ได้ตัด
เป็นถนนรอบบริเวณเนื้อที่เพ่ือให้เป็นถนนสาธารณะเอาไว้ประชาชนที่อยู่ด้านในได้เดินทางเข้าออกสะดวก  
ปัจจุบันจึงมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๙๔ ไร่  ๓  งาน  ๕๗  ตารางวา ตามโฉนดเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังนี้ 

๑.  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๐๔๐ เล่ม ๔๙๑ หน้า ๔๐ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่  ๒๗  ไร่  ๑  
งาน  ๒๕  ตารางวา 

๒. โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๐๔๑  เล่ม  ๔๙๑  หน้า  ๔๑  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  เนื้อที่ ๓๑  ไร่  –  
งา  ๔๘  ตารางวา 

๓. โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๐๔๒ เล่ม ๔๙๑  หน้า  ๔๒  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  เนื้อที่ ๓๔  ไร่  ๑  
งาน  ๐๙  ตารางวา 
 

วัดแห่งนี้เป็นเมืองเก่า  เคยเป็นอยู่อาศัยของคนโบราณ ( ซึ่งมีโอกาสเป็นจริงสูงมาก  เนื่องด้วย  ได้มี
พระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นพระลูกวัดมักจะเจออาวุธโบราณหลายชิ้น เช่นขวานหิน ทั้งที่สมบูรณ์และหักบิ่นไปก็หลาย
ชิ้น )  

ภายในวัดมี ศาลแม่หงส์ฤดีตั้งอยู่  จากการสอบถามจากคนแก่  ก็ได้เล่าให้ฟังว่า  เมื่อโบราณกาล ไทย
มักจะสู้รบพม่าท่ีเข้ามาแย่งดินแดนอยู่เป็นประจ า  ที่แห่งนี้เป็นจุดหลบภัยจุดหนึ่งของหมู่บ้าน  มีอยู่ครั้งหนึ่งทหาร
พม่าได้เข้ามาโจมตีเพ่ือจะท าลายวัดแห่งนี้ที่ชาวบ้านถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นสถานที่ให้ขวัญและก าลังใจในการรวม
พลของชาวบ้าน  และทหารพม่าต้องการปราบปรามคนไทยที่แข็งข้อไม่ยอมเป็นทาสพม่าโดยพยายามจะจับ
หัวหน้าหมู่บ้านเพ่ือให้ชาวบ้านยอมจ านน  แต่หัวหน้าหมู่บ้านพร้อมด้วยลูกสาวที่ชื่อหงส์ฤดีได้น าชาวบ้านออกรบ
กับทหารพม่าที่มีก าลังมากกว่าอย่างสุดชีวิตด้วยอาวุธเท่าที่หาได้  น้ าน้อยย่อมแพ้ไฟเช่นไร  การสู้รบครั้งนี้ก็
เหมือนกัน  สู้กันจนใกล้จะแพ้พม่า  แม่หงส์ฤดีผู้เป็นลูกสาวได้ขอร้องให้พ่อพาก าลังส่วนหนึ่งหลบหนีไปเพ่ือไป
รวบรวมก าลังจากหมู่บ้านใกล้เคียงออกมาสู้รบกับทหารพม่า  ส่วนตัวเองและก าลังสตรีและชายแก่ๆที่เหลืออยู่จะ
ขอสู้กับทหารพม่าเพ่ือถ่วงเวลาเอาไว้  แม่นางหงส์ฤดีน าชาวบ้านต่อสู้กับทหารพม่าจนตัวตาย  เมื่อผู้เป็นพ่อและ
ชาวบ้านกลับมา  จึงได้ตั้งศาลแม่หงส์ฤดีขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ให้คนได้กราบไหว้ระลึกถึงน้ าใจอันเด็ดเดี่ยวที่ได้ปกป้อง
ถิ่นเกิด ตลอดจนวัดซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพบูชาสูงสุด 
 
ความเป็นมาของชื่อวัด “ ดอยเทพนิมิต” 
            มีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้มาจ าพรรษา  ณ วัดแห่งนี้  ซึ่งแต่เดิมชื่อวัดบ้านใหม่พัฒนา  ซึ่งช่วงที่เจริญ
วิปัสสนาอยู่นั้นได้นิมิตว่า  องค์เทพยดาได้เนรมิตให้เห็นว่า  ดอยแห่งนี้มีแต่องค์เทพเทวดารักษาสถานที่แห่งนี้



๓ 
 

 

มากมายจนนับไม่ถ้วน  เสมือนเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด  ในนิมิตนั้นได้เห็นว่าที่แห่งนี้เป็นเมืองแห่งการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  เหมือนกับว่าเตรียมไว้ส าหรับอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคต  ต่อมาได้นิมิตเห็นว่าที่แห่งนี้เป็นที่
ประดิษฐานรูปปั้นองค์พระศรีอริยเมตไตรยที่ยิ่งใหญ่  ซึ่งตรงนี้ได้มีเหตุการณ์ที่ตรงกันอยู่  ๓  ประเด็น 

๑. พระธุดงค์ได้นิมิตถึงพระศรีอริยเมตไตรยเสด็จมาที่นี่ 
๒. เจ้าอาวาสวัดโป่งน้ าร้อน  ซึ่งก่อนที่จะบวช  ได้ปฏิบัติถึงข้ันอุกฤษ์เป็นเวลา  ๗ วัน โดยถืออิริยาบถ  นั่ง 

ยืน เดิน   ในวันที่  ๗  ตรงกับวันตักบาตรเทโวโรหนะ ในนิมิตท้องฟ้าสว่างมาก  และเห็นองค์พระศรีอริยเมตไตรย
เสด็จลงมาประทับ ณ ลานหน้า ศาลา ณ วัดดอยเทพนิมิตแห่งนี้ 

๓. ได้มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งขึ้นมาที่วัดแล้ว มาเล่าให้ฟังว่า ได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่เกลี้ยงกับเพ่ือนสามคน  
หลวงปู่ได้ทักตนว่า  องค์พระศรีอริยเมตไตรย์ได้เสด็จอยู่ทางเหนือนะ 

ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้  พระสองรูปนิมิตคล้ายกัน  แต่มีวาระต่างกันจุดส าคัญตรงกันที่  องค์พระศรีอริ
เมตไตรยได้เสด็จมา  ณ วัดแห่งนี้ 

 
วัดดอยเทพนิมิต เดิมชื่อ วัดบ้านใหม่พัฒนา เป็นวัดประจ าหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

ของบ้านใหม่พัฒนา แต่เนื่องจากภูมิประเทศเป็นดอยหรือภูเขาสูง ท าให้พุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านเดินทางขึ้นมา
ประกอบศาสนกิจโดยล าบาก ชาวบ้านใหม่พัฒนา จึงได้จัดสร้างวัดขึ้นใหม่กลางหมู่บ้าน วัดเดิมแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้าง 
แต่ก็มีพระภิกษุสงฆ์มาจ าพรรษาบ้าง โดยขณะนั้นมีท่านพระครูอุปถัมภ์วรการ(สมณศักดิ์ปัจจุบัน เจ้าคณะอ าเภอ
แม่จัน)รักษาการเจ้าอาวาสวัดไปพลาง ๆ บางครั้งก็ร้างบ้าง จนปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หลวงพ่อส าเริง สุวรรณละม้าย 
ได้มาจ าพรรษาที่นี่ และได้รับเป็นเจ้าอาวาสจนปัจจุบัน พ้ืนที่เดิมของวัดเป็นพ้ืนที่ไร่ที่ชาวบ้านเช่าท าไร่ เป็นที่ดิน
เนินเขาสูงโล่ง ต่อมาเม่ือหลวงพ่อส าเริงมาจ าพรรษา จึงได้เริ่มปลูกต้นไม้ มีทั้งพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด และด้านหลังมี
ไม้ผล เช่น ต้นเงาะ ต้นมังคุด ต้นลองกอง ต้นปาล์ม ต้นกาแฟ ต้นขนุน ต้นกระท้อน ฯลฯ ปัจจุบัน (๒๕๖๐) วัดเป็น
พ้ืนที่ป่าทึบ ร่มรื่น เงียบสงัด เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง 
 
โครงการหลักของวัด 

๑. โครงการก่อสร้างพระอุโบสถวัดดอยเทพนิมิต 
๒. โครงการสร้างพระประธานหินแกะสลักสิงห์หนึ่ง 
๓. โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาประเทศไทย-อินเดีย-เนปาล(โครงการปลุกเสกพระเป็นๆ) 
๔. โครงการก่อสร้างพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งก าลังจะก่อสร้างองค์พระศรีอริยเมตไตรย ความกว้าง ๑๕ 

เมตร สูง ๒๙ เมตร และฐานองค์พระเป็นอาคารศูนย์วิปัสสนากรรมฐานด้วย 
๕. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฟรีจ าศีลภาวนาเข้าพรรษาสามเดือน 
๖. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฟรีเฉลิมพระเกียรติ 
 

 
 



๔ 
 

 

๒. ลักษณะภูมิประเทศ 
       พ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง  มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ 
  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ บ้านสันสลีหลวง,บ้านสันนายาว หมู่ที่ ๔ ต าบลศรีค้ า อ าเภอแม่จัน,ไร่ชาชุยฟง 
  ทิศใต้               ติดต่อกับ บ้านป่าดู่ หมู่ที่ ๑๓ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน,อ่างเก็บน้ าแม่เปิน 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน 
   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ ๔ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  

๓. ประชากร 
 พระภิกษุ      ๑๙ รูป 

 อุบาสก ๒ คน 
 อุบาสิกา ๖ คน 
 รวม ๒๗ คน 

๔. อาคารและสถานที่ในวัด 

๔.๑ อาคารและสถานที่ที่ใช้งานได้ปกติ 
  ศาลา  ๓ หลัง   กุฎิสงฆ์ ๒๒ หลัง จ านวน ๒๙ ห้อง 
  ที่พักโยม ๕ หลัง จ านวน ๖ ห้อง   ห้องน้ า ๕ หลัง ๑๖ ห้อง 
  ลานกิจกรรม ๒ แห่ง      
  พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ๕ องค์    

ท  

๔.๒ อาคารและสถานที่ที่ใช้งานไม่ได้ (ช ารุด) 
  วิหารขนาดเล็ก ๑ หลัง   กุฎิสงฆ์ ๒ หลัง จ านวน ๒ ห้อง 
  ห้องน้ า ๑ หลัง ๙ ห้อง      

 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ  
       ดิน : ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน 
       แหล่งน้ า : สูบน้ าจากหนองน้ าหน้าวัดขึ้นมาใช้บนวัด  

       ป่า :  ป่าไม้หนาทึบ  

       สวน : สวนไม้ผล เช่น กาแฟ,มังคุด,ลองกอง,ขนุน,ชมพู่,เงาะ 
       สัตว:์ สัตว์ป่า ได้แก่ งู กระรอก กระแต นก  สัตว์เลี้ยง ได้แก่  ไก่,สุนัข,แมว  

 
 
 



๕ 
 

 

๖. ปฏิทินวัดดอยเทพนิมิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เดือน เรื่อง 
มกราคม โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕ 

(ช่วงเดินธุดงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมคัดเลือกพระภิกษุที่จะไปเดินธุดงค์ที่
ประเทศเนปาล,ประเทศอินเดีย) 

กุมภาพันธ์ - เดินทางไปประเทศอินเดีย 
- เดินจาริกเพ่ือนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ณ ประเทศอินเดียและ
ประเทศเนปาล เป็นเวลาประมาณ ๒ เดือน 

มีนาคม - เดินธุดงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมคัดเลือกพระภิกษุที่จะไปเดินธุดงค์ท่ี
ประเทศเนปาล,ประเทศอินเดีย) 

เมษายน - เดินทางกลับประเทศไทย 
- งานประเพณีสงกรานต์ 

พฤษภาคม - ประเมินผลโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทฯ 
มิถุนายน - จัดท าหนังสือสรุปโครงการจาริกธรรมฯ 
กรกฎาคม - งานบรรพชา-อุปสมบทฟรี เพ่ือปฏิบัติจ าศีลภาวนาตลอดเข้าพรรษา ๓ เดือน 

- งานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
สิงหาคม - การเรียนการสอนนักธรรมฯของพระภิกษุในวัดฯ 
กันยายน - การเรียนการสอนนักธรรมฯของพระภิกษุในวัดฯ 
ตุลาคม - งานบรรพชา-อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช 
พฤศจิกายน - งานปริวาสกรรม 

- เริ่มโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทฯ ปีที่ ๖ 
ธันวาคม โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕ 

(ช่วงเดินธุดงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมคัดเลือกพระภิกษุที่จะไปเดินธุดงค์ที่
ประเทศเนปาล,ประเทศอินเดีย) 
  

 
หมายเหตุ กิจกรรมต่าง ๆ ในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 



๖ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
การประเมินสถานการณ์วัด/ศักยภาพของวัด 

๑. การประเมินสถานการณ์วัด 
 สภาพปัญหา 
             ปัญหาของวัด  ได้แก่ 
   ๑) ปัญหาขาดอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด เช่น พระอุโบสถในการท าสังฆกรรม
ต้องใช้ศาลาด้านหลังวัดไปก่อน, งานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องใช้ศาลาร่วมกับสถานที่ฉันเพลพระภิกษุสงฆ์และ
ยังใช้เป็นที่รับการท าบุญของพุทธศาสนิกชนอีกด้วย 

๒) ถนนภายในวัดยังไม่เรียบร้อยเพราะเป็นถนนลูกรัง, ถนนบางช่วงช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
และถนนบางช่วงไม่ได้ลงลูกรัง มีปัญหามีต้นไม้ข้ึนพอนานไปรถยนต์ไม่สามารถแล่นผ่านได้                   
  ๓) ในช่วงที่มีพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมที่วัดจ านวนมากน้ ามักจะไม่พอใช้ 
เพราะระบบสูบน้ าจากหนองน้ าขึ้นมาใช้มีเครื่องสูบน้ าเพียงตัวเดียว น้ าอุปโภค-บริโภคในวัดไม่เพียงพอ ต้องขอ
ความช่วยเหลือจากรถขนน้ าของเทศบาลต าบลป่าซางทุกปี 
  ๔) ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้การไม่ได้เนื่องจากแผงโซลาร์เซลบางส่วนช ารุดท าให้
การสูบน้ าขึ้นที่สูงท าไม่ได้ 
                     ๕) สภาพอาคารศาลา/กุฎิที่พักอาศัย/ห้องน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ และอาคารศาลา/กุฎิที่
พัก/ห้องน้ าบางส่วนก็ช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้ 
  ๖) สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ภายในวัดไม่ได้รับการดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนตามเวลาที่เหมาะสม 
             ความต้องการของวัด ได้แก่  

๑) ก่อสร้างพระอุโบสถเพ่ือใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของพระสงฆ์ เช่น งานบรรพชาอุปสมบท งานลง
อุโบสถทุก ๆ กึ่งเดือน เป็นต้น 

๒) สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวัด และถนนลูกรังบริเวณรอบวัด 
๓) ปรับปรุงระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ใช้งานได้ โดยจัดซื้อแผงโซลาร์เซล และเครื่องสูบ

น้ าให้สามารถสูบน้ าขึ้นมาใช้ได้ 
  ๔) เจาะบ่อบาดาลและจัดหาเครื่องสูบน้ าบาดาลเพิ่มเติม 
                     ๕) สร้างอาคารศาลาเพ่ือแบ่งการใช้งานที่เป็นสัดส่วน/สร้างและปรับปรุงกุฎิที่พักและห้องน้ าใช้
งานได้อย่างเพียงพอ 
                    ๖) จัดหาวัคซีน ยารักษาโรคส าหรับสัตว์เลี้ยงภายในวัดตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
                    ๗) อ่ืนๆ :  เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดให้ดูสวยงาม 
 
 
 
 



๗ 
 

 

๒. ศักยภาพของวัด 
  ๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของวัด 

๑) จุดเด่นด้านบุคลากร 
   - พระภิกษุมีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนปริยัติธรรม ระดับชั้นนักธรรมตรี-โท-เอก 
ได้ 
  -…พระภิกษุและอุบาสก/อุบาสิกามีความรู้ความสามารถในการสอนกรรมฐานแก่พระภิกษุและ
ผู้สนใจได ้
 

๒) จุดเด่นด้านองค์กร  
   - สามารถจัดกิจกรรมปริวาสกรรมรองรับพระเข้าร่วมได้ถึงประมาณมากกว่า ๒๐๐ รูป ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
  - สามารถจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จ านวน 
๑๐๐ กว่ารูปในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  - สามารถจัดกิจกรรมจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา พาพระภิกษุสงฆ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาลได้ถึง ๑๐๐ กว่ารูปในปี พ.ศ. 
๒๕๖๐  
 ๓) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

- มีพ้ืนที่ใช้สอย ๙๐ กว่าไร่ สามารถพัฒนาพื้นที่ใช้สอยในกิจกรรมพุทธศาสนาได้อย่างไม่มี
ข้อจ ากัด 

- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการปลูกมานานหลายปี สามารถใช้เป็นสถานที่
ศึกษาระบบนิเวศวิทยาได้ 

- มีสวนไม้ผลในบริเวณวัด สามารถผลิตผลไม้ให้พระภิกษุสงฆ์และผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมได้บริโภค
ทุกปี และยังเหลือไว้จ าหน่ายเป็นรายได้เพ่ิมเติมของวัดด้วย 

 

  ๔) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของวัด  
 

ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 
๑. งานปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน 

- เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมกรรมฐาน ถือศีล ฟังธรรม 

- จัดตั้งศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน
ประจ าอ าเภอแม่จัน  
- กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนาแก่
ผู้สนใจทั้งเป็นหมู่คณะและ
บุคคลทั่วไป 

๒. งานบรรพชาอุปสมบท - เพ่ือสืบสานประเพณีที่ที่ดีงาม 
- เพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน 

- จัดงานบรรพชาอุปสมบทฟรี
ในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน 



๘ 
 

 

ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 
  - จัดงานพรรพชาอุปสมบทช่วง

วันส าคัญต่าง  ๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนม์พรรษาฯ, งานถวาย
เป็นพระราชกุศล 

๓. งานปริวาสกรรม - เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติตามพระ
วินัยเรื่องการอยู่ปริวาสกรรมได้อย่าง
สะดวกในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

- จัดงานปริวาสกรรมในช่วง
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

๔. งานจาริกธรรมตามรอย
บาทพระศาสดา 

- เพ่ือพาพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ณ 
ประเทศอินเดียและเนปาล 

- จัดเตรียมความพร้อมคัดเลือก
พระภิกษุท่ีจะร่วมเดินทางโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
- พาคณะพระภิกษุไปเดินจาริก
ธรรมที่ประเทศอินเดีย-เนปาล 

๕. งานสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาวัดดอยเทพ
นิมิต 

- เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้บุคคลทั่วไป
ได้มีความศรัทธาและน าธรรมะไปปฏิบัติให้
ถูกต้องและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

- ออกกระจายเสียงทางสถานี
วิทยุพระพุทธศาสนาวัดดอยเทพ
นิมิตทั้ง ๓ ความถี่ คือ ๘๘.๗๕ 
MHz ที่อ าเภอแม่สาย, ๘๙.๒๕ 
ที่อ าเภอแม่จัน , ๙๘.๒๕ ที่
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
และทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.watdoitepnimit.net 

๖. เผยแผ่พุทธศาสนาทางโช
เชียลมีเดีย 

- เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้บุคคลทั่วไป
ได้มีความศรัทธาและน าธรรมะไปปฏิบัติให้
ถูกต้องและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

- จัดท าสื่อมัลติมีเดีย เผยแผ่
พุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.watdoitepnimit.net 
เฟสบุค, ทวิทเตอร์ และยูทูป 

 

 ๒.๒ จุดอ่อนของวัด 
เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อวัดอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 

- การใช้สถานที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ - อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ 
 

- จัดสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นสัดส่วน 
เพ่ืองานแต่ละกิจกรรมไม่รบกวนกัน 

- การใช้งบประมาณ 
 

- งบประมาณในการพัฒนา
กิจกรรมพระพุทธศาสนาไม่
เพียงพอ  

- จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในงาน
กิจกรรมพระพุทธศาสนาของวัดให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

 



๙ 
 

 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

โครงการสร้างพระประธานหิน 
 
ชื่อโครงการ โครงการสร้างพระประธานหินสิงห์หนึ่ง 
 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากวัดดอยเทพนิมิตจะมีการก่อสร้างพระอุโบสถเพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ ณ บริเวณ
อาคารพระอุโบสถชั่วคราว จึงได้เตรียมสร้างพระประธานเพ่ือประดิษฐาน ณ พระอุโบสถหลังใหม่ในอนาคต โดย
พระประธานจะเป็นหินแกะสลักขนาดใหญ่ จึงได้ด าริค้นหาหินที่มีลักษณะที่เหมาะสมเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว เมื่อต้นปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีชาวบ้านได้แจ้งว่ามีหินจากแม่น้ าโขง จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พบหินที่มีผู้ครอบครองขนาดใหญ่
เป็นหินสีเขียว เป็นหินที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีต าหนิ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือสร้างพระประธานหินสิงห์หนึ่งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างพระประธานที่มีความแข็งแรงมั่นคง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพ่ือเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สักการะบูชา ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนาน 
 
วิธีด าเนินการ 

๑. ค้นหาหินที่มีลักษณะที่เหมาะสมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือจะน ามาแกะสลักเป็นพระประธาน ต่อมาเมื่อ
ต้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีชาวบ้านได้แจ้งว่ามีหินจากแม่น้ าโขง จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พบหินที่มีผู้ครอบครอง
ขนาดใหญเ่ป็นหินสีเขียว เป็นหินที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีต าหนิ กว้างประมาณ ๙๐ นิ้ว  

๒. เจรจาต่อรองราคาซื้อหินก้อนดังกล่าว ตกลงวางเงินมัดจ า และท าการขนย้ายหินดังกล่าวไปที่โรง
แกะสลักหิน เพ่ือเตรียมการแกะสลักเป็นองค์พระพุทธรูปต่อไป โดยมีรายละเอียดของลักษณะพระพุทธรูป ปาง
มารวิชัย แบบพระสิงห์หนึ่ง ศิลปะสมัยเชียงแสน หน้าตัก ๗๐ นิ้ว 
 ๓. บอกบุญพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาร่วมสนับสนุนการแกะสลักหินพระประธาน 
 ๔. ให้โรงแกะสลักหินด าเนินการแกะสลักหินให้แล้วเสร็จ 
 ๕. ขนย้ายพระประธานหินสิงห์หนึ่งไปสู่วัดดอยเทพนิมิต เพ่ือประดิษฐานในพระอุโบสถ ประกอบพิธีมงคล
เพ่ือเป็นสิริมงคล 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ โรงแกะสลักหินบ้านจันทร์แจ่มฟ้า ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ
วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
 



๑๑ 
 

 

งบประมาณโครงการ 
 ๑. ค่าจัดซื้อหิน ขนาด ๙๐ นิ้ว    จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. ค่าขนย้ายหินไปยังโรงแกะสลัก  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
 ๓. ค่าแกะสลักหิน   จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. ค่าขนย้ายหินไปยังวัดดอยเทพนิมิต จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๗๗๕,๐๐๐ บาท 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พระครูธีรธรรมปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถเพ่ือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน 
 
ภาพประกอบโครงการ 
 

 
ภาพขณะไปติดต่อต่อรองราคาจัดซื้อหิน 



๑๒ 
 

 

 
ภาพขณะขนย้ายหินไปยังโรงแกะสลักหิน 

 

 

 

 

รูปพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 

โครงการสร้างพระอุโบสถ 
 
ชื่อโครงการ โครงการสร้างพระอุโบสถ 
 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากวัดดอยเทพนิมิตยังไม่มีพระอุโบสถ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่วัดทุกวัดจะต้องมี และอีกท้ังวัดดอยเทพ
นิมิตมีกิจกรรมที่จะต้องใช้พระอุโบสถปีละหลายครั้ง ซึ่งปัจจุบันวัดดอยจะต้องไปขออาศัยใช้พระอุโบสถกับวัดแม่
สลองในและวัดบ้านป่าซาง เช่น กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเข้าพรรษา ช่วงถวายพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องมีพระอุโบสถ จึงได้จัดท าโครงการสร้างพระอุโบสถข้ึนไว้ใช้ในวัดให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาปฏิบัติ
ธรรมภาวนาจิต จ าศีลอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างพระอุโบสถท่ีมีความแข็งแรงมั่นคง ใช้งานได้เป็นเวลายาวนาน เพ่ือเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน 
 
วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ  
๒. เสนอโครงการไปยังเทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ืออนุญาตก่อสร้าง เพ่ือขอการสนับสนุน และน าเสนอขอ

การสนับสนุนต่อไปยังกรมทหารพัฒนา เพื่อน าเครื่องยนต์หนักมาช่วยปรับพ้ืนที่ให้พร้อมจะก่อสร้าง 
 ๓. บอกบุญพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาร่วมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างพระอุโบสถ 
 ๔. เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จึงน าพระประธานหินแกะสลักขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถหลังใหม่ 
 ๕. ประกอบพิธีมงคลเพ่ือเป็นสิริมงคล สมโภชเฉลิมฉลองพระอุโบสถหลังใหม่ 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
 
งบประมาณโครงการ 
 ๑. ค่าออกแบบเขียนแบบพระอุโบสถ จ านวน         ๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. ค่าก่อสร้างตกแต่งพระอุโบสถ  จ านวน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๑๕,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
 



๑๔ 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พระครูธีรธรรมปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีพระอุโบสถเพ่ือใช้ประกอบศาสนกิจต่าง ๆ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนต่อไป 
 
ภาพประกอบโครงการ 
 

 
สถานที่ก่อสร้างพระอุโบสถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

ส่วนที่ ๕ 
ภาพถ่ายอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด 

 
ป้ายหน้าวัดดอยเทพนิมิต 

 
บริเวณหน้าวัดดอยเทพนิมิต 

     
บริเวณริมหนองน้ าย่าเล็ก หน้ารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม 



๑๖ 
 

 

 
ถนนขึ้นวัดดอยเทพนิมิต 

 
ถนนภายในวัดดอยเทพนิมิต เป็นถนนลูกรัง 

 
ถนนหน้าศาลาวัด 



๑๗ 
 

 

      
               หลวงพ่อขาว        พระศรีอริยเมตไตรย์ 

    
หลวงพ่อโมกขธรรม ณ ลานโมกขธรรม              พระประธานในศาลาวัด 

 
 

 
แบบจ าลอง อาคารศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมพระศรีอริยเมตไตรย์ 



๑๘ 
 

 

 
ศาลาวัด สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

 
ศาลาหลังเล็ก สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

 

 
อาคารอุโบสถชั่วคราว สถานที่ก่อสร้างพระอุโบสถในอนาคต 



๑๙ 
 

 

 
ศาลาเอนกประสงค์ สถานที่ปฎิบัติธรรม/ที่พักรวมส าหรับผู้ปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ 

 
ศาลาโรงครัวและเต้นท์โต๊ะวางภัตตาหารที่ภิกษุสงฆ์ใช้รับบิณฑบาตร 

 
รถยนต์ที่ใช้ในวัดดอยเทพนิมิตส าหรับรับส่งพระภิกษุสงฆ์ในการเดินทางไปกิจต่างๆ 



๒๐ 
 

 

 
ศาลาลา้งบาตร                                                                  ศาลาน ้าปานะ 

 
โรงสูบน ้าและกรองน ้าบาดาล 

                                            
                  ถงัเก็บน ้าบาดาล                     หอระฆงัและแทงคน์ ้าประปา        ห้องส่งสถานีวทิยฯุวดัดอยเทพนิมิต                    



๒๑ 
 

 

 

                 
              ศาลาอ่ิมอุ่น(ศาลาน ้าปานะ)         เสาอากาศวทิยสุถานีฯวดัดอย             บนัไดทางข้ึนดั้งเดิม 

 
ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ในศาลาวัด 

       
ภาพประชาสัมพันธ์โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๐ 



๒๒ 
 

 

 
งานกิจกรรมปริวาสกรรม ณ ลานโมกขธรรม 

 
งานจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา 

 
งานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 



๒๓ 
 

 

ภาพถ่ายกุฎิที่พักสงฆ์ 



๒๔ 
 

 



๒๕ 
 

 



๒๖ 
 

 



๒๗ 
 

 



๒๘ 
 

 



๒๙ 
 

 



๓๐ 
 

 

 
 
 
 



๓๑ 
 

 

รายละเอียดการติดต่อวัดดอยเทพนิมติ 
 
ที่อยู่ 
 วัดดอยเทพนิมิต เลขท่ี ๒๙๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐o 
 
โทรศัพท์  
 ๐๘๑-๕๙๕๕๙๕๑ (พระครูธีรธรรมปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต 
 
เวบไซต์  www.watdoitepnimit.net 
Facebook www.facebook.com/watdoitepnimit 
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCdbKY5NELY1LR3Fvy5QPN7Q 
สถานีวิทยุ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดดอยเทพนิมิต 

- FM 89.25 MHz วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
- FM 88.75 MHz บ้านจันทร์แจ่มฟ้า ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
- FM 98.25 Mhz ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานเทพอ านวย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

 
บัญชีธนาคาร  

ชื่อบัญชี  กองทุนวัดดอยเทพนิมิต 
ธนาคาร  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา แม่จัน เชียงราย 
เลขที่บัญชี  922-2-00865-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.watdoitepnimit.net/
http://www.facebook.com/watdoitepnimit
https://www.youtube.com/channel/UCdbKY5NELY1LR3Fvy5QPN7Q


๓๒ 
 

 

ประวัติ พระอาจารย์ส าเริง ธมมฺธีโร 

 
 
สมณศักดิ์ปัจจุบัน : พระครูธีรธรรมปราโมทย์ 
อุปสมบท   วันที่  ๑๒   กรกฎาคม  ๒๕๒๔   ขณะอายุได้     ๒๓   ป ี

ณ  วัดดอนหอคอย ต าบลยุ้งทะลาย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
พ.ศ.   ๒๕๒๖    ได้เดินทางข้ึนภาคเหนือ  จ าพรรษาอยู่วัดถ้ าผาจม  ต.แม่สาย  อ.แม่สาย จ.เชียงราย  ๒  พรรษา 
พ.ศ.   ๒๕๒๘    ได้เริ่มออกธุดงค์จ าพรรษาอยู่ตามป่าช้าของหมู่บ้านที่ธุดงค์ผ่านไป 
พ.ศ.   ๒๕๓๐    ได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับ   หลวงปู่ฉลวย   สุธมฺโม   วัดป่าวไลย  อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ.   ๒๕๓๑    ไปศึกษาธรรมะ  และจ าพรรษาวัดสังฆทาน 
พ.ศ.   ๒๕๓๒    กลับออกธุดงค์ต่อ  จ าพรรษา ณ ป่าช้าบ้านป่าเหียง  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ.   ๒๕๓๓    จ าพรรษา ณ ป่าช้าห้วยป่าแดง  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ.   ๒๕๓๔    จ าพรรษา ณ ป่าช้าบ้านไผ่ล้อม  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ.   ๒๕๓๕    จ าพรรษา  ณ ส านักบ าเพ็ญตนบ้านป่าเหียง อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ.   ๒๕๓๖    จ าพรรษา  ณ  สุสานบ้านเวียงทอง  ต าบลเวียงทอง  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
พ.ศ.   ๒๕๓๗- ๒๕๓๘ กลับไปจ าพรรษา  ณ  ป่าช้าเก่าห้วยป่าแดง  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ.   ๒๕๓๙   จ าพรรษา  ณ เมืองตรีสุรี่  ประเทศเนปาล 
พ.ศ.   ๒๕๔๐  กลับไปจ าพรรษา  ณ สุสานบ้านเวียงทอง  ต าบลเวียงทอง  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
พ.ศ.   ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒  กลบัไปจ าพรรษา  ณ วัดสังฆาราม  เมืองกัตมันฑุ  ประเศเนปาล 
พ.ศ.   ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔    จ าพรรษาสุสานบ้านเวียงทอง   อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
พ.ศ.   ๒๕๔๕ – จนถึงปัจจุบัน  จ าพรรษา  ณ วัดดอยเทพนิมิต  ต าบลป่าซาง  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ชีวิตการบวชที่ผ่านมาอยู่จ าพรรษา ณ ป่าช้า  เป็นส่วนมาก 
 
 
 
 


