
กุมภาพันธ์ 2557 

1 ก.พ.  

 ท ำบญุเลีย้งพระ 9 รูปถวำยสงัฆทำน เอำแบบกฏิุท่ีจะ สร้ำงถวำยสงฆ์วดัอโศกำรำม มำขออนญุำตสิร้ำงท่ี

วดัอโศฯให้หลวงตำปีเมตตำพิจำรณำ 

    

3 ก.พ.  

ผลกำรประชมุมลูนิธิฯเท่ียงนี ้3 ก.พ. 57 

งำนปี 2557 

1. ทนุดงูำนญ่ีปุ่ น (1) มี.ค.57 คณุหมอภริูชำ จำกรพ.น่ำน (2) เดือนพ.ค.จำกรพ.ทหำรเรือ 4คน (3) เดือนพ.ย.5 คนจำก

รพ.ทหำรเรือ (4) ปี 58 จำกรพ.สวุรรณภมูิ 1คน 

2. สร้ำงหอพระพทุธเมตตำประจ ำรพ.สวุรรณภมูิ  

3. สร้ำงหอพระพทุธเมตตำให้ รร.บ้ำนน ำ้รัก จ.จนัทบรีุ 

4. บรูณะศำลำวดัป่ำมตุโตทยั เขำใหญ่ ชลบรีุ 

5. บรูณะอำคำรสถำนท่ีกฏิุ ณ วดัป่ำกตญัญตุำรำม จ.สระแก้ว 

6. สร้ำงกฏิุถวำยสงฆ์วดัอโศกำรำม 

7. สร้ำงส ำนกัสงฆ์วดัป่ำบวัทิวำ จ.สโุขทยั 

8. เจ้ำภำพพระประธำนวดัป่ำโนนขมุเงินและพระกร่ิงทองอีก 4 พนัองค์ 

9. มอบของขวญัและควำมช่วยเหลือให้เดก็ๆและชำวบ้ำนในชนบทตอ่เน่ือง 

10. มอบผ้ำหม่/เคร่ืองกนัหนำวตอ่เน่ืองประจ ำปี 

11. จดัท ำหนงัสือธรรมะและส่ือธรรมมอบเป็นธรรมบรรณำกำร 

7 ก.พ.  

 1. ระยะเวลำ 9 ปี ของกำรก่อสร้ำงวดัป่ำกตญัญตุำรำม ผ่ำนไปอยำ่งรวดเร็ว ถึงเวลำท่ีเรำจะต้องบูรณะกนัครัง้

ใหญ่ ทัง้ซ่อมแซมกุฏิ ศำลำและอำคำรต่ำงๆ ต่อเน่ืองจำกกฐินปี 2556 ท่ีน ำเอำไฟฟ้ำเข้ำวัด ท่ำนได้เรำได้พิจำรณำ

บรูณะใหม่อีกครัง้เรำได้ค ำนวนวสัดอุุปกรณ์แล้วคลจะประมำณ 1.5 แสนบำทพร้อมเมรุลอยให้ชำวบ้ำนอีก 50000 บ. 

ทัง้นีเ้รำได้น ำสีไปถวำยทำ่นอีกส ำหรับปรับปรุงทกุอำคำรใหมใ่ห้สวยงำมมำกขึน้ครับ 



         

          

2. เร่ิมโครงกำรส่งเสริมพระพทุธศำสนำในชนบท 2557 รร.วดับ้ำนน ำ้รัก รร.ท่ีทำงมลูนิธิได้ตดัสินใจขออนญุำต

น ำพระพุทธเมตตำไปประดิษฐำนไว้ให้เด็กๆ กรำบไหว้บชูำ สวดมนต์ หน้ำเสำธง เป็นพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียนเพ่ือ

สง่เสริมพระพทุธศำสนำในหมูเ่ยำวชนของประเทศ ปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมให้น้องๆนกัเรียนในชนบท บรรจคุวำม

ดีในใจน้อยๆ ของเดก็ๆ ท่ีบริสทุธ์ิดงัผ้ำสีขำว  

          

โดยเรำน ำปัจจยั 4 หม่ืนบำทมอบให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัน ำ้รัก จ.จนัทบรีุ เพ่ือก่อสร้ำงหอพระพุทธเมตตำ 

ให้เด็กๆ นกัเรียนท่ีน่ำรักเหล่ำนี ้ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ ศีลธรรม และจรรยำบรรณ ในใจของพวกเขำ เพรำะเขำคือ

เจ้ำของผู้จะน ำกำรขบัเคล่ือนประเทศไทยของเรำตอ่ไป 

   

 

 



10-14 ก.พ. 

 พิธีมำฆบชูำท่ีสนำมหลวงจดัโดยสมำคมองค์กรพระพุทธศำสนำและชมรมพทุธเอไอเอ  ครูบำอำจำรย์มำร่วม

พิธีมำกหลำยท่ำน ประธำนเป็นพระอำจำรย์บญุกู้  เรำได้น ำพระนำคปรกนำมพระพทุธธรรมวิสทุธิมงคลมำร่วมเป็นพระ

ประธำนในพิธีและขอควำมเมตตำครูบำอำจำรย์ท ำพิธีเบิกเนตรอธิฐำนจิตให้พรแก่ทกุคนในคณะศรัทธำท่ีร่วมสร้ำงวดั

ป่ำบวัทิวำและทกุๆคนท่ีได้มำเยือน สถำนท่ีอนัสปัปำยะแหง่นี ้ขอให้เป็นดงับวัทิวำ ดวกบวัน้อยลอยผำ่นพ้นพืน้น ำ้ใหญ่ 

ผ่ำนโคลนตมและเต่ำปลำ รอเพียงแสงแห่งทิวำก็จะเบ่งบำน ขอท่ำนทุกคน พุทธบริษัท ในพระพุทธศำสนำขององค์

ศำสดำนี ้จงเบง่บำนด้วยแสงแหง่พระธรรม ดงับวัทิวำท่ีทกุผู้ทกุคนด้วยเถิด 

    

     

12 ก.พ.  

 1. ถวำยปัจจยัเพิ่มเตมิในกำรสร้ำงท่ีพกัอบุำสิกำ ณ วดัป่ำศรัทธำถวำย (ถ ำ้เตำ่ ) จำกเดมิ 6 แสนบำท เพิ่มอีก 
2แสนบำทครับ รูปแบบเหมือนศำลำใหญ่เลยสวยดีมำกๆ เลยครับ 

       
 2. รูปเขียนทศชำติชำดก กรำบมอบถวำยพ่อแม่ครูอำจำรย์ พระอำจำรย์จ ำ รัส วัดป่ำสำมัคคีอุปถัมภ์              
พระอำจำรย์มำนะ วัดป่ำหลวงตำบัว ออสเตรเลีย พระอำจำรย์ณรงค์ วัดป่ำหลวงตำบัว โคโลรำโด้ เผยแพร่
ศลิปะวฒันธรรมไทย และคงไว้ซึง่ศรัทธำในพระพทุธศำสนำ 



๑. เตมีย์ชำดก บ ำเพ็ญเนกขมัมบำรมี 

๒. ชนกชำดก บ ำเพ็ญวิริยบำรมี 

๓. สวุรรณสำมชำดก บ ำเพ็ญเมตตำบำรมี 

๔. เนมิรำชชำดก บ ำเพ็ญอธิษฐำนบำรมี 

๕. มโหสถชำดก บ ำเพ็ญปัญญำบำรมี 

๖. ภริูทตัชำดก บ ำเพ็ญศีลบำรมี 

๗. จนัทชำดก บ ำเพ็ญขนัตบิำรมี 

๘. นำรทชำดก บ ำเพ็ญอเุบกขำบำรมี 

๙. วิทรูชำดก บ ำเพ็ญสจัจบำรมี 

๑๐.เวสสนัดรชำดก บ ำเพ็ญทำนบำรมี 

13 ก.พ. 

 เตรียมออกเดนิทำงไปมำฆบชูำ ณ วดัป่ำบวัทิวำ กวำ่จะถึงคงบำ่ยเย็นๆ รถหนกัและต้ำนลมมีทัง้องค์พระและ

โซลำ่เซล อำสนะ หนงัสือสวดมนต์ฯลฯ พ่ีสเุมธและพ่ีอ้อยมำชว่ยตำมเคย 

           

 

15 ก.พ. 

 1. คณะน ำพระประธำนนำคปรกไปประดิษฐำน ณ ส ำนกัสงฆ์วดัป่ำบวัทิวำ ตรวจงำนก่อสร้ำงซึ่งช้ำมำก แ แต่

ได้เร่ิมสร้ำงกฏิุและเตรียมสร้ำงศำลำอเนกประสงค์แล้ว โซล่ำเซลท่ีน ำไปยงัต้องรอศำลำท่ำน ำ้จงึจะใช้ได้ ครูบำบญุช่วย

ดแูลกำรก่อสร้ำงได้บ้ำงแต่ท่ำนเปล่ียนท่ีก่อสร้ำงกุฏิและศำลบำท่ีก ำหนดไว้ไปตัง้ขวำงทำงน ำ้ซึ่งท ำให้เรำไม่อำจท ำ 

ทำงเดินจงกรมใกล้กุฏิได้จนกว่ำจะผ่ำนหน้ำฝนไปแล้ว ท่ำนต้องใช้ท่ีชั่วครำวไปก่อนในตอนนี ้มำฆบูชำท ำบุญกันท่ี

ศำลำ สวดมนต์ท ำวตัรภำวนำ วิวพระอำทิตย์ขึน้และตกท่ีวดัสวยงำมดีพระจนัทร์เต็มดวงตอนกลำงคืนยิ่งท ำให้เรำรู้สึก

สงบเย็นสบำยยิ่ง ลืมควำมเร่ำร้อนจำกสงัคมเมืองท่ีมีแตค่วำมขดัแย้งไปได้อยำ่งดี 



             

   

         

        



    

 2. กรำบเย่ียมถวำยสงัฆทำน พระอธิกำรสมชำย เจ้ำ

อำวำสวดัป่ำพระธรรมวิสทุธิมงคล ลพบรีุ ท่ำนผำ่ตดัหลงัแล้วท่ี

รพ.กรุงเทพคริสเตียน ปัจจบุนัแข็งแรงเดนิเหินได้แล้วแตย่งัไม่

100% เลยต้องลงจำกกฏิุเดิมมำพกัอยูก่ฏิุแฝดแทน  

 

 

16 ก.พ. 

กรำบนิมนต์พระอำจำรย์มำนะมำรักษำ ดแูลฟันท่ีมีปัญหำกบัคณุหมอ
อรรณพท่ีรพ.เซนต์หลยุส์ก่อนจะกลบัไปวดัท่ีออสเตรเลียต้นเดือนหน้ำ 
 
 
 

  

 

20 ก.พ. 

1. เช้ำนีส้่งผ้ำย้อมสีกรักให้พระมหำจักรำยุธเตรียมตัดเย็บผ้ำไตร
ส ำหรับเด็กๆ100 คน บวชเณรฤดูร้อนท่ีวัดป่ำโนนขุมเ งิน สกลนคร 
เปิดโอกำสให้เด็กรับรสพระธรรมขององค์พระศำสดำ ปลกูเมล็ดแห่งควำมดี
งำมในใจเขำรอวนัท่ีจะเจริญงอกงำมตอ่ไป 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202237946344281&set=pcb.10202237967624813&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202237946344281&set=pcb.10202237967624813&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202237964464734&set=pcb.10202237967624813&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202237964464734&set=pcb.10202237967624813&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202262175269989&set=pcb.10202262186310265&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202262175269989&set=pcb.10202262186310265&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202262175269989&set=pcb.10202262186310265&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202237946344281&set=pcb.10202237967624813&type=3


2. วนันีป้ระชมุรำยงำนประจ ำปีมลูนิธิฯ  

ใช้จ่ำยไปมำกว่ำรับ 150% ตำมเคย แต่อย่ำงไรก็กรำบอนุโมทนำบุญทุกๆ
ท่ำนท่ีร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของเรำมำโดยตลอดนะครับ ไม่มีผู้ มี
พระคณุเชน่ทำ่นเรำคงไมไ่ด้ก้ำวมำได้ถึง ณ ตรงนีค้รับ 
 

 
 

 3. กฏิุริมน ำ้เสร็จแล้ว สง่ไม้ไผจ่ำกอทุยัธำนี 350ล ำ ตู้ โถส้วม 

อปุกรณ์ของใช้ตำ่งๆจำกวชัรธรรมสถำนสง่ไปร่วมสร้ำงวดัป่ำบวัทิวำ ก่อนท่ีเรำจะเข้ำไปต้อนรับหลวงปู่ ทิวำ ปลำยเดือน 

27-28 ก.พ.นี ้อำจยงัไมเ่รียบร้อยนกัแตก็่เร่ิมเป็นรูปร่ำงท่ีสวยงำมนำ่มองน่ำอำศยัภำวนำแล้วครับ 

        

        

21-23 ก.พ.  

อบรมปฏิบัตธิรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข) วัด
ป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์  

              

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202262175269989&set=pcb.10202262186310265&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202262224111210&set=a.10200184334405266.1073741831.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202262224111210&set=a.10200184334405266.1073741831.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202262224111210&set=a.10200184334405266.1073741831.1658875268&type=3


                    

26 ก.พ. 
 ชดุท ำงำนแพทย์พยำบำล 800 ชดุสง่ตรงถึง รพ.ใน tacloban city Philippines ทำงหมอคำเร็นได้รับและ

แจกจำ่ยให้เจ้ำหน้ำท่ีแล้ว 

          

         
 
 


