
เมษายน 2560 

21 เมษายน ซ่อมแซมถนนทางเข้าพระธาตุบัวแก้วและพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสงัวรานุสรณ์ 

ถนนไปไหว้พระธาตุบวัแก้วและพระบรมธาตุเจดีย์

ญาณสงัวรานุสรณ ์เป็นหลุมบ่อมานาน จึงซื้อยางมะตอย

ถุงส าเรจ็มา 110 ถุง คุณอูด๊และครอบครัวขนมาให้จาก 

กทม.และบอกให้ชาวบ้านมาช่วยกนั บ่ายกเ็สรจ็แล้วครับ

แต่ขาดไปอกีสกัสบิถุงได้ จึงไม่ได้ปะหลุมเลก็ๆอกีนิด

หน่อยครับ กราบอนุโมทนากบัทุกๆ ท่านที่มาร่วมบุญกนั

นะครับ เป็นเส้นทางไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

จึงนับว่าเป็นบุญกุศลอนัยิ่งใหญ่ทเีดียวครับ 

   

  

  



26 เมษายน 

ส ารวจแท่นที่วางถงัน า้ขนาด 6000 ลิตรส าหรับกกัเกบ็น า้กนิน า้ใช้ภายในวัดป่าบัวแก้วฯ 

    

27 เมษายน 

หลังจาก 20 ปีผ่านไปน า้ที่เคยเตม็สระกแ็ห้งหายไป จนเราต้องหาน า้มาเติมจนเตม็สระ ให้ต้นไม้และ

สรรพสัตว์ทั้งหลายได้สดชื่นอีกคร้ัง และยังเร่ิมจัดท าฐานเพ่ือวางแทง็ค์น า้  8000 ลิตรไว้เกบ็กักน า้

เตรียมรับภาวะโลกร้อนเพ่ือใช้รดน า้ต้นไม้และเติมเตม็สระน า้เพ่อไม่ให้เกดิการแห้งจนถึงก้นสระอกี

คร้ัง ฐานแท็งค์น ้า ประมาณ 120000 บ. ส่วนแท็งค์น ้า 2000 ลิตร 4ใบๆ ละ 8000 บ. รวม

ประมาณ 150000 บ. ขออนุโมทนากบัทุกท่านนะครับ 

    

    

 

 

 



28 -30 เมษายน 

อบรมปฎบิัติธรรม ณ วัชรธรรม มีพระอาจารย์วิทยา กจิจฺวิชโฺช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสมัปันโน 

เมตตามาเปิดอบรม 

  

   

30 เมษายน  

ปิดอบรมที่วัชรธรรมพระอาจารย์วิทยาพาคณะไปเททองหล่อรปูเหมือนสมเดจ็พระสงัฆราชที่โรง

หล่อประยงค์  

   



   

   การจดัสรา้งพระธาตุบวัแกว้ ณ ยอดเขาบวัแกว้  

2-3 เมษายน 60 เตรียมงาน เช้าหลังจังหัน พวกเรากปี็นเขาไปเตรียมตั้งสลิงขนของกนั ทั้งท่านอจ.

วะ เรา พ่ีพนาและช่างอกีสองสามคน เตรียมทางขึ้นให้สะดวกด้วย ทั้งน้ีพ่ีสเุมธให้นายช่างตู่มาเดิน

สายไฟขึ้นไปพร้อมติดไฟแสงสว่างให้เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากถากถางทางให้ดีกส็ามารถพันสลิง

เขากับยอดเขาและเกี่ยวสลิงหลักที่จะเป็นแกนรับน า้หนักเสรจ็ ระยะตรงจากยอดเขาอยู่ที่80เมตร 

ตกท้องช้างอีก 6 เมตร มุมแหงนจากด้านล่างประมาณ 60 องศา ตรงตามที่วัดจากภาพที่ถ่ายไว้ 

รอกไฟฟ้าติดตั้งไว้แล้วแต่ต้องรอกว้านที่ต้องท าใหม่ให้ใช้กบัสลิง 200 เมตรได้ครับ รอกเดี่ยวเรียง

สามตัวเพ่ือรับน า้หนัก ของที่จะขนยังไม่ได้ซื้ อเลยครับ ต้องหาว่าเขาซื้ อที่ไหนกนัได้ บ่ายๆ กต็ิดตั้ง

เสรจ็ครับ 

   

 

                                                    



23 เมษายน เทฐานรากพระธาตุบวัแก้ว 

  

    

 

ความคืบหนา้ของอาคาร "ญาณสงัวรานุสรณ"์ 

เป็นอาคารเพ่ือดูแลและฟ้ืนฟูผู้สูงอายุและพิการ ณ รพ.สมเดจ็พระป่ินเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 

หน่ึงในโครงการเทดิพระเกยีรติ สมเดจ็พระสงัฆราชฯ ที่มูลนิธดิวงแก้วฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

สมเดจ็พระญาณสังวร อดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ที่เพ่ิงจากเราไปเมื่อสามปีก่อน ผู้ทรง

อุปถัมภ์ดูแลมูลนิธิดวงแก้วฯ มาตลอดเป็นระยะเวลาเกือบ 25 ปี การก่อสร้างบูรณะอาคารนี้  

ก้าวหน้าไปมากแล้วครับ เร่ิมท าห้องน า้ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทางลาดขึ้ นชั้นสองกเ็กือบเสร็จแล้ว สีสัน

สดใสดีนะครับ อาคารน้ีเสรจ็เมื่อไร ใครว่างเรียนเชิญไปเย่ียมชมกนันะครับ 

                     



  

  

  

  

  



  

สรุปการด าเนนิการพระบรมธาตุเจดียญ์าณสงัวรานุสรณ ์

2-3 เมษายน งานทาสภีายนอกก าลังเกบ็งานองค์เจดีย์โดยช่างชาติ ส่วนภายในมีทมีพระ โดยท่านชุน

เป็นหน.ทมี งานหนักกนัมากๆ ครับ 

งานไม้กก็ าลังท าช่องลมฝ้าเพดานบนอยู่พร้อมกบัดาวที่ก าลัดขดัผวิท าสกีนัอยู่ครับ 

สภีายในกท็าไปได้มากแล้ว ติดที่เสากลม 24 ต้นต้องผ่าเดินสายไฟก่อน คุณตู่กใ็ห้ช่างท าแล้ว ถ้าไม่

เสรจ็ทางพระกค็งจะต่อให้จนเสรจ็ครับ รวมทั้งไฟที่ต้องเดินในซุ้มเจดีย์บริวารทั้งสี่รอบนอกกเ็ดิน

สายไฟ Spotlight ไว้พร้อมล าโพงที่ซื้อไปด้วยแล้ว 

ก าแพงแก้วรอบนอกเกอืบเสรจ็แล้วรอเกบ็รายละเอยีดนิดหน่อย ชั้นในก าลังท าต่อให้เสรจ็เรว็ๆ นี้  

งานห้องน า้เทพ้ืนทางเดนิและระเบียงแล้วครับ ก าลังติดตั้งอปุกรณต่์างๆ และตั้งเสาไฟทางเดินไป

ห้องน า้ด้วย 

ศลิาแลงที่จะท าบนัไดมาส่งเรียบร้อย คร้ังน้ีแตกเสยีหายมากหน่อยเพราะฝนตก 

งานโคมไฟบนัไดทางขึ้นเจดีย์ ท่านวะท าตัวอย่างให้สองอนัทางบนสดุ เยน็นี้กลับมา กทม.เตรียมซื้อ

ไม้กรอบรู้ ไปติดตั้งภาพพุทธประวัติ ที่จะเร่ิมงานติดตั้งปลายอาทติย์น้ีแล้วครับ พร้อมๆ กบัขนของ

ไปเตรียมบนยอดเขา ก่อนจะปิดสงกรานต์ให้คนงานได้พักกนั แต่พวกเรากท็ างานกนัต่อนะครับ ใคร

เคยติด wall paper ติด canvas ถ้าว่างไม่ไปไหนกม็าภาวนาติดตั้งภาพพุทธประวัติกนันะครับ 

สงกรานต์นี้  เอาเตน็ทม์าด้วยนะครับ วัดแน่นมากๆ ครับ 



 

      

   

  

โคมไฟทางขึน้ ห้องน า้ 

ก าแพงแก้ว 

ทางเข้าห้องน า้ 



     

  

 

10 เมษายน 60 งานพระเจดีย์เดินหน้าไปช้าๆเพราะอากาศร้อนมากๆ กลางวันเข้า 42 องศาแล้ว 

พระที่มาช่วยงานสภีายในองค์เจดีย์กบ็าดเจบ็ไปหลายองค์แล้วทั้งตกบันได ตกน่ังร้าน ปวดหลังปวด

คอเพราะต้องเงยหน้าทาสีตลอดวัน ส่วนงานด้านนอกช่างชาติกท็  าได้ช้ามากๆ สงสัยงานสีท่าน

อาจารย์ชุนคงจะจัดการเองที่เหลือทั้งหมดแน่เลย งานห้องน า้กไ็ปได้ช้าๆ คาดว่าในพิธีอัญเชิญพระ

บรมสารีริกธาตุคงใช้ได้แต่คงปูกระเบื้ องได้ไม่ครบครับ งานถนนก็วางแผนจะท าหลังวันหยุด

สงกรานต์เพ่ือต้องรับขบวนอัญเชิญพระธาตุ งานไม้ท่านอาจารย์หนุ่ยกข็มักเขม่นทั้งวันมีท่านกี้และ

ท่านไก่คอยช่วยอยู่ งานก าแพงศิลาแลงกค็งจะเสรจ็ทนังานแต่บันไดทางขึ้นคงท าไม่ทนัครับ งานโคม

ไฟบันไดทางขึ้นมีผู้สนใจเข้ามาหลายท่าน เพราะสวยงามสง่ามากแล้วยังมีชื่อเจ้าภาพติดประกาศไว้

อกีด้วย ท่านอาจารย์วะกเ็ร่งงานพ้ืนฐานฐานถังน า้เพ่ิมอกี 24,000 ลิตร รองรับคณะที่จะเข้ามาใช้งาน

ในวัด จากเดิม 9 หมื่นลิตรที่มีอยู่แต่คร้ังก่อนในวันยกยอดเจดีย์ กลับไม่พอใช้!เลยต้องสร้างที่เกบ็น า้

เพ่ิมครับ 

  

ศิลาแลง 

เก็บงานสีภายใน 



  

   

  

 

 

21-24 เมษายน ครจูารย์บุญมีตรวจงานเจดีย ์

หลังจากงานก่อสร้างพระเจดีย์ผ่านไป 14 เดือน งานกเ็ร่ิมละเอยีดและยากขึ้นกว่าเดิม ครูจารย์ท่าน

จึงส่งพระมาช่วยท่านอาจารย์สมบัติท างานก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้  เช่น พระอาจารย์หนุ่ย ดู

เร่ืองงานไม้ ท่านอจ.ชุนดูเร่ืองงานสี และยังมีท่านอจ.จงกล จากวัดป่ากตัญญุตารามและท่านเจ้า

อาวาสวัดโนนน า้ผึ้ งขอนแก่น มาช่วยปูกระเบื้องอีกด้วย ที่น่ีจึงดูคึกคักมาก แต่ถึงพระท่านจะท างาน

กันจนดึกเพ่ือตามงานให้ทันก าหนดตารางเวลาจนสามสี่ทุ่ม แต่ทางเดินจงกรมกไ็ม่ร้างลา ยังมี

รอยเท้าของท่านเหล่านี้ ประทับไ ว้ทุกวัน เ ช้าๆข้อวัตรตี  3 สวดมนต์ภาวนาก็ไ ม่ละเ ว้น   

ครูจารย์ท่านนอกจากมาตรวจดูงานแล้วยังมาอบรมธรรมะสั่งสอนการท างานให้หมู่สงฆ์ ซึ่งกน็ับว่า

เ ป็ น น ้ า ช โ ล ม ใ จ แ ก่ บ ร ร ด า ศิ ษ ย์ ทั้ ง เ ล็ ก ใ ห ญ่ อ ย่ า ง สุ ด จ ะ ห า ป ร ะ ม าณมิ ไ ด้ จ ริ ง ๆ   



ท่านช้ีไปที่อังสะ แล้วบอกว่า สิ่งน้ีที่พวกท่านครองอยู่น้ันเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ 

เดินตามทางแห่งพระธรรมแล้วจงอย่าลืมตัว ว่ามิใช่คฤหัสถ์แล้วท าการสิ่งใดต้องตั้งใจขัดเกลาจิตใจ

ด้วยงานที่กระท าน้ันๆ ด้วย ข้อวัตรกอ็ย่าขาด ส าหรับเราท่านให้ตามรู้  สิ่งที่มากระทบกบัใจ ว่าผลเกดิ

อะไรกบักายใจน้ีบ้าง และให้ตามไปดูเหตุของมัน ให้รู้และวางเสยีไม่ว่าอารมณน์ั้นจะเป็นอะไร ใจต้อง

ควบคุมได้ ใจต้องมีปัญญารู้ พิจารณาอยู่เสมอ อย่ามองแต่ภายนอก ท างานให้เข้ามาที่ใจ ถึงแม้จะ

ไม่ใช่พระแต่การภาวนาไม่แยกพระหรือโยม ตั้งใจสิ่งใดต้องไม่ย่อท้อท าให้สดุแรงใจ อย่าละล้าละลัง 

หยุดระหว่างทาง 

  

  

  



   

   

 

26 เมษายน ตรวจงานพระประธานสี่ทิศที่จะประดิษฐาน ณ องค์พระเจดีย์ ในวันที่12 พ.ค. นี้  

สวยงามมากๆ แต่อาจมีปัญหาที่น า้หนักองค์ท่านมากกว่า 500 กก. จะยกขึ้นไปได้อย่างไรดี ทุกๆ

องค์เป็นพระที่สวยงามที่สดุที่เคยเหน็มา ช่างเสาร์ท่านมีฝีมือสดุยอดจริงๆ อีกส่วนกค็งเพราะบารมี

ของท่ าน เ จ้ าพระ คุณสม เด็จฯ  นะค รับ  ที่ ท า ใ ห้พระประธ านทั้ ง สี่ น้ี ง ามอ ย่ า ง ไ ม่มี ที่ ติ   

อนุโมทนากบัทุกท่านที่มีส่วนในบุญน้ีนะครับ 

   



    

 

27 เมษายน ติดตั้งแล้วครับ ท่านเทพราชเทพารักษ์ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ณ ภายในองค์พระเจดีย์ 

---๑.ท้าวธตรัฏฐะ อยู่ทางทศิตะวันออกของภเูขาสเินรุ เป็นผู้ปกครองคนัธพัพ เทวดาทั้งหมด 

---๒.ท้าววิรุฬหกะ อยู่ทางทศิใต้ของภเูขาสเินรุ เป็นผู้ปกครองกุมภณัฑเทวดาทั้งหมด 

---๓.ท้าววิรูปักขะ อยู่ทางทศิตะวันตกของภเูขาสเินร ุเป็นผู้ปกครองนาคะ เทวดาทั้งหมด 

---๔.ท้าวกุเวระ หรือ ท้าวเวสสวุรรณ อยู่ทางทศิเหนือของภเูขาสเินรุ เป็นผู้ปกครองยักขะเทวดา 

    

 


