
สิงหาคม 2560  

5-6 สิงหาคม  ส ารวจพ้ืนทีอ่.ท่าแร่ จ.สกลนคร เพ่ือสร้างวัดป่าแก้วบดนิทร  

  

  

  

  



เดินทางไปสกลนคร ไปดูพื้นท่ีเพื่อจะสร้างวดัป่า ถวายเป็นพระราชกศุลแด่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี

10 และครูจารยม์หาจกัรายุธ ท่ีท่านตอ้งการวดัป่าในอุดมคติ เล็กๆสะอาดสงบเงียบ สัปปายะต่อการประพฤติ

ปฏิบติั ไปคร้ังน้ีตอ้งคอยเช็คข่าวการเดินทางกนัตลอดเน่ืองจากเส้นทางในสกลนครยงัมีหลายพื้นท่ีท่ียงัน ้ าท่วมอยู ่

หลบเล่ียงเส้นทางน ้ าท่วมใชเ้วลาเพิ่มข้ึนอีกหลายชัว่โมง จนสามทุ่มคร่ึงจึงถึงวดัป่าโนนขมุเงิน บา้นนาตงวฒันา 

อ.โพนนาแกว้ สกลนคร ดึกแลว้ก็จริงแต่ท่ีวดัยงัมีชาวบา้นมาสวดมนตก์นัอยูก่วา่สองร้อยคน กวา่จะเลิกก็เท่ียงคืน

ได ้คืนน้ีเราประชุมเตรียมงานกบัคุณตอ้จนตีสามกวา่จะไดพ้กัผอ่นกนั เชา้หลงัเตรียมอาหาร ถวายจงัหนัเสร็จ พระ

อาจารยม์หาจกัรายธุ พาพวกเราเดินทางไปดูท่ี ซ่ึงตั้งอยูบ่า้นหนองกระบอก อ.ท่าแร่ อยูห่่างจากวดัป่าโนนขมุเงิน

ไม่มากนกั ใชเ้วลาเพียง 20 นาทีก็ถึงพื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบ ขณะท่ีไปมีน ้ าท่วมขงัไม่มากนกั ตน้ไมสู้งใหญ่

ส่วนใหญ่เป็นตน้จิก ขนาดพื้นท่ี 18 ไร่และ10+ไร่ ติดถนน 2 ดา้น ยงัไม่มีโฉนดเป็นท่ีหวัไร่ปลายนา เจา้ของจะขาย

ไร่ละ 80,000 บาท พิจารณากนัแลว้เห็นตรงกนัว่า ขนาดพื้นท่ีเลก็ไปไม่เหมาะส าหรับวดัป่า วดัน้ีท่านเลขากาญฯ

ทุ่มเทเต็มท่ี จะสร้างถวายให้ส าเร็จเป็นวดัแรกในชีวิตท่ีจะไดเ้ร่ิมตั้งแต่ตน้ เป็นบุญกุศลท่ียิ่งใหญ่แลว้ อุปสรรค

เลก็นอ้ยตอนน้ีคงไม่ท าให้พวกเราทอ้ไดเ้พราะ พวกเรายงัคงอยากสร้างวดัในอุดมคติกนัอยูน่ะครับ รอให้ไดท่ี้ท่ี

เหมาะสม อยูโ่ซนอ าเภอโพนนาแกว้ ยิง่ถา้อยูไ่ม่ไกลจากวดัป่าโนนขมุเงินคงจะดียิง่ 

  

7-8 สิงหาคม  กราบมุทติาสักการะพ่อแม่ครูอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดถ า้เต่า เน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิด 7 

ส.ค. ครบ 69 ปีเต็ม ในนามคณะศษิย์ มลูนิธิฯ ได้กราบขอโอกาสจดัท าโครงการ "70 ปี พระอาจารย์บญุมี ธมัมร

โต" เพ่ือแสดงความกตญัญกูตเวที ตอ่ท่านดงันี ้

1. สร้างอาคารผู้ ป่วยในขนาด 30 เตียง ห้องพิเศษ 9 เตียง ห้องสงฆ์อาพาธ 1 ห้องให้ รพ.วงัเจ้า จ.ตาก 

งบประมาณ 12 ล้านบาท 

2. อาคาร 2 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นห้องกายภาพบ าบดั ห้องตรวจรักษาทางทนัตกรรม ชัน้บนเป็นห้องประชมุใหญ่ให้รพ.

ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรีุ งบประมาณ 8 ล้านบาท โดยขอใช้ช่ืออาคารทัง้ 2 แห่งวา่ " อาคาร 70 ปี ธมัมรโต" 

ซึง่จะแล้วเสร็จในปีหน้าซึง่ครบ 70 ปีของพอ่แม่ครูอาจารย์ 

3. จดัพิมพ์หนงัสือ "ท่ีระลกึ 70 ปี ธมัมรโต" ต้นฉบบัหนงัสือสวดมนต์ท่ีครูจารย์จดัท ามาหลายปีจ านวน 1000 

เลม่ งบประมาณ 5 แสนบาท 



  

 
11 สิงหาคม มอบเตียงไฟฟ้าให้น้องรัตน์ ธรรมบริกร  

เตียงไฟฟ้านั่งได้พลิกตวัเองได้มีท่ีถ่ายหนักเบา และ

ช่องสระผม ซึง่ดเูหมาะกบัน้องรัตน์ ธรรมบริกรของเรา

ท่ีประสบอุบตัิเหตุคอหัก แขนขาใช้งานไม่ได้ เพราะ

อุบตัิเหตรุถยนต์หลงักลบัจากท าบุญ ผ่านไปหลายปี

แล้วน้องอาการดีขึน้ มลูนิธิดวงแก้วเราจึงขอตอบแทน

บุญคุณของน้องรัตน์ขอมอบเตียงไฟฟ้าเตียงนีใ้ห้ 

เพราะคงช่วยน้องให้ช่วยเหลือตวัเองได้ดียิ่งขึน้นะครับ 

17 สิงหาคม โครงการ30ปี มูลนิธิดวงแก้ว 

ประชุมเตรียมการก่อสร้าง อาคารผู้ ป่วย 30 เตียงสามญั และห้องพิเศษ 9 ห้อง ห้องสงฆ์อาพาธ 1 ห้อง มีการ
แก้ไขแบบอย่างมากหลายรายการ ตัง้แตโ่ครงสร้างพืน้ฐานจนถึงสขุภณัฑ์และสีทาผนงั จากบ่ายโมงจนสามทุ่ม 
สรุปได้จงึสง่ให้ทางบริษัทไปจดัท าแบบโครงสร้างมาใหมใ่น 1 เดือน 

 



   

   
 

18-19-20 สิงหาคม อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน นครชยัศรี โดย พระอาจารย์ บญุมี ธมัมรโต และ
พระอาจารย์สมพร วดัป่าท่างาม เม่ือเสร็จอบรม คณะศิษย์น าโดยพระอาจารย์สวุิทย์และพระอาจารย์สมพร พา
คณะศิษย์ท าการคารวะขอขมาพ่อแม่ครูจารย์บุญมี พร้อมรับฟังโอวาทจากท่าน ทัง้นีค้ณะศิษย์ได้ขออนุญาต
จัดสร้างอาคาร " 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต " มอบให้รพ.วังเจ้า จ.ตาก และรพ.ด่านมะขามเตีย้ จ.
กาญจนบุรี และจดัท าหนงัสือต าราบทสวดมนต์ ถวายเป็นท่ีระลึกครบ 70ปี ของท่าน ในปีหน้านี ้– ท่านว่าการ
สร้าง รพ.ในเขตชายแดนชนบททัง้สองแห่งจะมีประโยชน์กบัพี่น้องชายแดนท่ีขาดแคลนและเดือดร้อน สมควร
ช่วยกนั   

  
 



  

 
 

20 สิงหาคม หล่อพระพุทธเมตตา รพ.ยางตลาด 

   

   

เสร็จแล้วก็มาหลอ่พระพทุธเมตตา ท่ีเป็นพระองค์เดียวท่ีเหลืออยู่ท่ีพทุธคยา ท่านว่าสวยงามสงบเย็นด้วยเมตตา 
เหมาะจะมอบให้รพ.เพื่อให้ผู้ ท่ีก าลงัทุกข์ได้คลายทุกข์ลงบ้างโดยใช้พระธรรมท่ีสื่อจากพระพกัตร์ท่ีเมตตาของ
พระพทุธรูปนี.้..ผา่นไปอีกปีส าหรับสิ่งดีๆ ท่ีครูจารย์บญุมีมอบให้พวกเรา.... 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211717482326756&set=pcb.10211717558088650&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211717482326756&set=pcb.10211717558088650&type=3


สรุปผลการด าเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดย์ีญาณสังวรานุสรณ์ 

 ต้นเดือนท่ี 18 เดือนสงิหาคม 60 งานท่ีท าตอนนีท้ าไปได้ไม่มากนกัเพราะฝนตกตลอดเกือบทกุวนั ณ 

บริเวณเจดีย์ ได้ปรับท่ีวางระบบระบายน า้ ท าพืน้ลายอิฐถนนระเบียงเจดีย์ชัน้นอก ปหูินรอบๆเจดย์ี เทพืน้ปนู

ทางเข้าเจดีย์ทางทิศเหนือ ตดิกระจกท าซุ้มเจดีย์ทัง้สี่ด้านรอบเจดีย์ เหลือด้านทิศใต้ไว้ส าหรับพระเจ้าทนัใจ ท่ีจะ

สร้างวดัสมโภชองค์เจดีย์ ท าบอ่พญานาคหน้าเจดีย์ส าหรับล้างช าระล้างกายทัง้ล้างหน้าล้างมือล้างปากก่อนเข้า

ท าความเคารพพระบรมธาต ุสว่นงานด้านอาคารมลูนิธิดวงแก้ว ก็ท าห้องพกัใต้หลงัคา ห้องท างานชัน้บนและ

ห้องตรวจรักษาชัน้ลา่ง ซึง่ในอนาคตก็คงเป็นอาคารดแูลรักษาผลประโยชน์ขององค์พระบรมธาตเุจดย์ี ตอ่ไป 

   

  

            

  12 ส.ค.60 น าช้างเข้าตดิตัง้หน้าประตทูางเข้าพระบรมธาตเุจดีย์   

ช้างทรงทัง้แปดหมายถึงหลกัเป้าหมายแห่งพระวินยัทัง้แปดข้อขององค์พระศาสดา ท่ีบรรพชิต ยึดเป็น

ข้อปฏิบตัิ เปรียบประดจุเสาหลกัค ายนัปกป้องพระสงฆ์ให้ลอดพ้นจาก กิเลสตณัหาและอปุาทาน หากภิกษุรูปใด



ปฏิบตัิหลดุไปจากแนวทางนีย้้อมมิอาจเข้าสูพ่ระธรรมได้ ประดจุต้องผ่านดา่นช้างทัง้แปดก่อนเข้าสูอ่งค์พระบรม

ธาตุซึ่ ง เป รียบประดุจพระ รัตนต รัย  และ  ขอ เ ป็น ข้อ เตื อนใจขอ งผู้ ป ระพฤติปฎิบัติ ธ ร รมต่อ ไป 

ช่ือและความหมายของช้างทรงทัง้แปดเชือก ณ พระบรมธาตุเจดีย์ มาจากลกัษณะการตดัสินธรรมวินยั 8 คือ

ธรรมท่ีมุง่ไปสู.่.. 

1. วิราคะ คือ ความคลายก าหนดั, ความไมต่ิดพนั เป็นอิสระ 

2. วิสงัโยค คือ ความหมดเคร่ืองผกูรัด,ความไมป่ระกอบทกุข์ 

3. อปจยะ คือ ความไมพ่อกพนูกิเลส 

4. อปัปิจฉตา คือ ความมกัน้อย 

5. สนัตฏุฐี คือ ความสนัโดษ 

6. ปวิเวก คือ ความสงดั 

7. วิริยารัมภะ คือ การประกอบความเพียร 

8. สภุรตา คือ ความเลีย้งง่าย 

  

  

  



 15 สงิหาคม ประตใูหญ่องค์พระบรมธาตเุจดีย์มีอยู ่4 บาน เป็นบานประตแูสตนเลสจากประตเูหลก็ไทย 

ลงลายประดบัด้านหน้าเป็นช้างพระโพธิสตัว์ทรงแบกบศุบกพระบรมสารีริกธาตไุว้ ด้านหลงัเป็นดอกบวัสี่เหล่า 

ประตทูัง้สี่เป็นข้อเปรียบเทียบของอริยสจัสี่ ท่ีเป็นทางเป็นหลกัธรรมไปสูค่วามรู้แจ้ง ไปสูพ่ระรัตนตรัย ซึง่ก็คือพระ

บรมสารีริกธาต ุท่ีเป็นตวัแทนของพระพทุธองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ซึง่อยู่ภายใน พวกเรากระท าการสร้าง

พระบรมธาตเุจดีย์แห่งนีด้้วยใจอนัเคารพศรัทธาในพระบรมศาสดา พระรัตนตรัยอนัประเสริฐ ถึงแม้มิอาจเทียบ

ได้กบัเจดีย์ใดๆ แตด้่วยใจพวกเราทกุคนก็สดุจิตสดุใจแล้ว 

     
 กลางเดือนสิงหาคม งานส่วนใหญ่ของการก่อสร้างอยู่ ท่ีการปกูระเบือ้งบนลานเจดีย์ชัน้บน เป็นลายไม้

สองสี หลงัปไูปได้สกั 30% ท่านอาจารย์วะดจูะพอใจอยู่นะครับ งานไฟฟ้าพี่สเุมธส่งช่างไปท าแต่ยงัไม่เสร็จคง

ต้องรออีกสกัสองสามครัง้ และงานหลกัอีกครัง้ก็เป็นอาคารดวงแก้วซึง่ท่านอาจารย์แขกก าลงัทาสีอยู่ทัง้อาคาร

ด้วยสีเขียวขาว แตท่่านอาจารย์ชนุให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวชมพแูทนครับโคนต้นไม้ด้านหลงัช่างเทท าเป็นท่ีนัง่สีชมพู

ไว้ให้นัง่ชมพระเจดีย์ด้วยครับ...แปลกดีผิดแผนไปหน่อยแก้ไม่ทนัครับ งานหนกัเร่ืองไม้ช่องลมก็คงเป็นพี่ปลาและ

พี่ศิวาและพระในวดัช่วยกนัขดัจนเรียบแล้วสง่ต่อท่านชดุท าสี แล้วเร่ิมติดตัง้รอบองค์พระเจดีย์สวยงามมากเลย

ครับ ระบบระบายน า้รอบองค์เจดีย์เกือบเสร็จแล้วครับเหลือกงานอีกไมม่ากก็คงสมบรูณ์ครับ 

  

  



 
 


