
กนัยายน 2564 

5 ก.ย. 64 ปล่อยปูปล่อยชีวติ 
ณ ป่าชายเลน คุ้งกระเบน พวกเรามาปล่อยปูทะเลกันกว่าเจ็บสิบกว่าตัวให้เป็นอิสระพ้นจาก

พนัธนาการ ขอให้พวกเจ้่าทั้งหลายจงมีความสุข พน้ทุกข์ทั้งมวล สามารถใช้ชีวิตไดด้งัใจหมาย และขออุทิศ
ส่วนกุศลน้ีแด่ญาติสนิทมิตรสหายทั้งในอดีตและปัจจุบนัให้พน้ทุกข ์มีความสุข หมดพน้จากเวรกรรมทั้งมวล
ตลอดไป บุญเดือน 9 ท าบุญระลึกใหผู้ว้ายชนม-์เจา้กรรมนายเวร-ญาติทั้งปวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
6 ก.ย. 64 วดัเขาน้อยสามผาน-วดัพชัิยพฒันาราม  

คิดถึงพ่อแม่ครูจารยฟั์ก จึงแวะมาถวายจงัหันวดัเขาน้อย ท่ีสมยัก่อนเรามากราบครูจารยฟั์กบ่อยๆ
คิดถึงไดไ้ปจาริกบุญดอยไตแลงกบัท่านฯ คิดถึงวนัเวลาท่ีไดส้นทนากบัท่านตลอดคืนเวลามาพกัภาวนาท่ีวดั
แห่งน้ี ตอนน้ีท่าน อ.มานพดูแลอยูค่รับเราไม่ค่อยสนิทกบัท่านนกั จงัหันเสร็จก็แยกยา้ยกนักลบั เพื่อป้องกนั
การแพร่กระจายเช้ือโควดิครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มอบPPE และ Mask KN95 

 

 



6 ก.ย. 64 มอบก าลงัใจใหน้อ้งๆ รพ.ท่าใหม่ จนัทบุรี 
 แทนพวกเราทุกคนครับ 

 

 

 

6 กย. 64 ศูนยป์ฏิบติัธรรมเขาดินหนองแสง 
ตั้งใจไปถวายเพลพระอาจารยม์านพ ท่ีนายายอาม คุณแอ๋ว คุณแดง แจง้ไวแ้ต่พอดีท่านติดธุระเราเลยไม่มี
โอกาสพบท่านอาจารย ์ถวายเพลพระท่ีวดัเสร็จก็ออกมาเลยครับ 

 
6 ก.ย.64 วดัป่าคีรีเขต ( วิเศษนิยม ) 
กราบครูจารยส์นิท ร่วมถวายผา้อาบน ้าฝน ไทยธรรม และปัจจยัร่วมสร้างศาลาครอบพระองคใ์หญ่บนเขา ท่าน
พาชมกุฏิหลงัใหม่ท่านดว้ย อากาสเยน็สบาย วิวสวยงามดี ภายในกุฏอ เห็นแลว้สะทอ้นใจ สมถะมากๆครับ 
ศาลาคลุมพระใหญ่ใชไ้ปจะสามลา้นแลว้ครับ ยงัขาดอยูห่ลายแสนอยูค่รับ เพื่อนๆมีก าลงัเรียนเชิญนะครับ ขอ
เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธา ไดโ้ดยตรงท่ี : บญัชีธนาคาร : กสิกร ท่าใหม่ เลขบญัชี 283 251 4554 
ช่ือบญัชี พระครูวศิาลศาสนกิจ สนิท พนัธุระ 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



6 กย.64 วดัสันติวนาราม (เขาน ้าตก) 
ตั้งใจมากราบ หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร แต่ท่านไปงานหลวงปู่ไม จึงไม่ไดพ้บท่าน แต่ก็ยงัไดก้ราบ

ถวายผา้อาบน ้าฝน ไทยธรรม และปัจจยัร่วมสร้างพระอุโบสถเจดียท่ี์สร้างมาหลายปีแลว้แต่ยงัไม่เสร็จครับ 
ทางวดัแจง้วา่อีกประมาณสามปีครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 ก.ย.64   ท่ีพกัสงฆแ์สงธรรมคีรีธาร  

ครูบาเลิศ เคยรับใชพ้อ่แม่ครูจารยห์ลวงตาพระมหาบวัอยู ่ทานมาบวชอยูท่ี่จนัทบุรี ครูจารยส์นิทให้มา
ดูแลท่ีดินท่ีมีคนมาถวายท่านท่ีโป่งน ้าร้อน เป็นท่ีสัปปายะดี น ้าท่าบริบูรณ์ ไฟฟ้าเขา้ถึง ลมอากาสถ่ายเทสะดวก 
มีเขาอยูห่ลงัวดัสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ท่านจดัสร้างอาคารท่ีจ าเป็นต่างๆไปเรียบร้อยแลว้ เพราะอยูรู่ปเดียวจึง
ไม่ยุ่งยากนกั ใช้จ่ายไปลา้นกวา่แลว้ครับ ท่านว่าติดท่ียืมเขามาอีกประมาณสองแสน เราเลยร่วมสร้างวดัดว้ย
หน่ึงแสนบาท คนคุน้เคยกนัช่วยเหลือกนัไปนะครับ มีชาวบา้นท่ีมาช่วยดูแลวดัและมาสวดมนต์เป็นประจ า
สองสามท่าน ก็เป็นปฏิปทาท่ีเรียบง่ายสบายๆครับ การเดินทางก็สะดวกสบายกว่าตอนท่ีเรามาอยู่ท่ีกจต.ปี27
มากๆครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัท่านดว้ย เพื่อนๆใครประสงค์จะช่วยเหลือสร้างวดัใหม่เรียนเชิญนะครับ 
ติดต่อท่ีครูบาเลิศเองเลยครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
7 ก.ย. 64  คลินิกสองคุณหมอจดัฟัน 

กลบัมาขอนแก่นอีกคร้ัง รบกวนพี่เป๊ียกท่ีคลินิก นัดประชุมเร่ืองแบบ
แปลนก่อสร้างอาคาร108 ปี หลวงตาพระมหาบวัฯ แบบแปลนยงัไม่เสร็จครับ คง
ตอ้งรอไปอีกสักพกั ไดเ้ชิญช่างจากขอนแก่นมาช่วยประเมินงานกนั และปรึกษา
เร่ืองงานโครงสร้างและงานตกแต่งซ่ึงอาจใช้ช่างคนละชุดกนัก็ไดค้รับ วนัน้ีมี
น้องปูเป้จากเทศบาลขอนแก่นและน้องกฤษณ์จากกรมทางหลวงมาร่วม
ปรึกษาหารือกนักบัช่างศิริดว้ยครับ 
 
7 ก.ย.64 วดัป่าศรัทธาถวาย วดัถ ้าเต่า 
กราบพอ่แม่ครูอาจารยบุ์ญมีถ ้าเต่า ถวายแผน่แกรนิตศาลา108ปี หลวงตาพระมหาบวั  ส าหรับสนส.มอกระโดน
ในโครงการ 108 ปี ชาตกาล หลวงตาพระมหาบวั  สนทนาเร่ืองการดูแลหลงัผ่าตดักระดูกไขสันหลงั วา่ตอ้ง
ปรับตวัในกิจวตัรประจ าวนัอย่างไรบา้ง คงตอ้งปรับเปล่ียนหลายๆเร่ืองครับ พรุ่งน้ีเร่ิมงานถวายการดูแลครู
จารยก์นันะครับ ตรวจสอบเตียงไฟฟ้าท่ีส่งมาสภาพยงัเรียบร้อยดีครับ แต่โต๊ะคล่องเตียงท่ีส่งมาไม่แข็งแรง จึง
ขอใหน้อ้งกาญฯ ประสานทางบริษทั ทางบริษทัจะเอาตวัใหม่มาเปล่ียนให้ท่านวนัจนัทร์หนา้น้ีครับ อนุโมทนา
บุญกบัทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีดว้ยนะครับ 
 
 
 
 
 
 
8 ก.ย. 64  วดัถ ้าเต่า 

กราบพอ่แม่ครูอาจารยบุ์ญมีถ ้าเต่า รับใชท้่านหลงัการรักษาผา่ตดักระดูกไขสันหลงั ช่วยกนัจดัหาเกา้อ้ี
พยงุหลงัใหท้่านไวใ้ชค้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



9 ก.ย. 64 วดัถ ้าเต่า 
ครูอาจารยอ์าการโดยทัว่ไปดีข้ึน แต่ยงัมีอาการเจ็บบา้งนิดหน่อยโดยเฉพาะดา้นซ้ายยงัมีปวดอยู่ครับ 

วนัน้ีพออารดีข้ึนก็เร่ิมออกตรวจ งาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวดั ท่ีเก็บน ้ าฝน เตาตม้น ้ า ฯ มีท่านอาจารย์
ลานมาช่วยก ากบัดูแลใหอี้กแรงดว้ยครับ 
 
 
 
 
 
 
 
9 ก.ย.64 สนส.มอกระโดน *วดัใหม่1. 

ครูอาจารยใ์หม้าช่วยท าเร่ืองสร้างวดัมอกระโดน  ขณะน้ีก าลงัท าศาลา เจดียอ์ยูค่รับ ไดใ้ชม้อเตอร์รอก
ขนของจากวดัป่าบวัแกว้ ทองปาภูมิมาใช้ขนส่งของวสัดุก่อสร้างข้ึนยอดมอดว้ยทุ่นเวลาทุ่นแรงหน่อยครับ 
พวกเรารับช่วยค่าใชจ่้ายครูอาจารยบุ์ญมีท่านอยูค่รับ ถวายไปหกแสนหา้แลว้ ค่อยๆทยอยส่งต่อไปกนันะครับ 
 
 
 
 
 
 
9 ก.ย. 64 ครูอาจารยบุ์ญมี*วดัใหม่ 2  

ครูอาจารยบุ์ญมีท่านรับท่ีดินยีสิ่บไร่ท่ีหนองบวัล าภูไวส้ร้างวดัป่าอนงคศ์รัทธาถวาย ก าลงัเร่ิมก่อสร้าง
ครับ วนัน้ีเรามาดูบา้นเก่าจะตกแต่เป็นโรงครัวและท่ีพกัฆราวาสครับ เพื่อนๆมีศรัทธาเรียนเชิญนะครับ 

 
 

 



10 ก.ย. 64 ประชุมแก้ไขแบบแปลน 
ปรับแต่งแบบแปลน รพ.บา้นไผ ่อาคาร  
108 ปี ชาตกาล หลวงตาพระมหาบวั 
 
 
 
11 ก.ย. 64  วดัป่ามหาวนาราม ถวายจงัหนั 
 
 
 
 
 
 
11 ก.ย . .64 ว ัดป่าโนนม่วง 
กราบถวายจังหันเช้า ต่ออีก
หน่ึงวดั 
 
 
 
12 ก.ย. 64 ห้องความดันลบ ความดันในห้องทดลองแล้วพอ
ยอมรับไดค้รับแต่แรงดูดอากาศท่ีหวัเตียงยงัต ่ากวา่ท่ีควรเล็กนอ้ ย 
(12-11.08) พรุ่งน้ีจะทดลองเปิดตลอด24ชม.ดูสรุปผลแรงดนัใน
หอ้งอีกทีครับ 
 
 
 
 
 
 
 
18 กย.64  เร่ิมจดัเตรียมไทยธรรมออกพรรษา 
 
 



19  ก.ย.64  วดัหนองตะโก  
ท่านประธานกาญฯ พามาดูเมรุท่ีช ารุดวดัหนองตะโก กาญจนบุรี และเสนอว่าจะรับเป็นเจ้าภาพ

ซ่อมแซมให้โดยจะน าผา้ป่ามาร่วมในพิธีกฐินสามคัคีประจ าปีของวดัน้ีในวนัท่ี14พย. เวลาประมาณบ่ายโมง 
สอบถามดูแลใชปั้จจยัประมาณ1แสนบาทเฉพาะตวัเมรุ ส่วนท่ีท่านเจา้อาวาส พระปลดัอดุลยท์่านวา่ถา้มีงบพอ
ก็จะปรับปรุงบริเวณ เทปูนและท าหัองน ้ าดว้ย เรียนแจง้ท่านไวเ้บ้ืองตน้ กลบัมาคงตอ้งประชุมกรรมการกนั
ก่อน สัปดาห์หน้าจะพาคณะกรรมการไปชมเองท่ีวดัก่อนจะเรียนแจ้งกบัท่านปลดัอดุลยอี์กคร้ังหน่ึงครับ  
เพื่อนๆใครสนใจเรียนเชิญนะครับ ปีน้ี ท าเตา ซ่อมเตา ซ่อมเมรุ ท าศาลาธรรมสังเวชกนัหลายวดัเลย ท าให้เขา
ใชก่้อนครับ สักวนัเราค่อยใชก้นันะครับ...! 
 
 
 
 
 
 
19 ก.ย.64  วดัดอนคราม 

นอกจากวดัหนองตะโกเราก็มาเยี่ยมนมสัการวดัดอนครามอีกแห่งหน่ึง เป็นวดัใหญ่ท่ีผูค้นแถวน้ีให้
ความเคารพมาก เขา้มาในวดัสะอาดสะอา้นดีมาก ไปชมท่ีเมรุ ปรากฏวา่ท่านซ่อท าเปล่ียนแปลงเป็นเตาน ้ ามนั
เรียบร้อยแล้ว ผูป่้วยโควิดก็มาอาศยัเผากันท่ีน่ีครับ ก่อนกลบัได้มากราบนมสัการพระยืน มองไกลๆท่าน
สวยงามมาก พอเขา้มาใกล้ๆ พบวา่มีรอยแตกร่อนกระเทาะของสีและเน้ือโลหะบา้งแลว้ ตั้งใจจะเขา้ไปขอท่าน
เจา้อาวาสบูรณะ แต่ท่านติดกิจธุระอยู ่จึงวา่จะมาปรึกษานอ้งวินุวา่จะส่งช่างไปท าให้ท่านไดห้รือไม่ ถา้ไดเ้รา
ค่อยไปกราบขออนุญาตท่านอีกคร้ังหน่ึงครับ เพื่อนๆสนใจจะท าบุญร่วมกนัแจง้ไวก่้อนนะครับ ไดรั้บอนุญาต
แลว้มาร่วมบุญกนัครับ 
. 
 
 
 
 
 
20 ก.ย 64 ธรรมวภิาวนั 

จดัไทยธรรมวนัท่ีสองได้มาเกือบคร่ึงหน่ึงแล้ว
ครับ ทั้งหมดประมาณห้าสิบชุด รวมท่ีส่งไปรษณียด์้วย 
ค่อยๆท าไปครับ มุทิตาสักการะ84ปีบูชาคุณหลวงปู่อม้ ท่ี
รักและเคารพเสมอ 



 
  24 ก.ย.64   กฐินประจ าปี มูลนิธิดวงแกว้  14 พ.ย. 64 กราบถวายไทยธรรมท่านเจา้อาวาสวดัหนอง

ตะโก ท่าม่วง กาญจนบุรี ปรึกษาเร่ืองงานกฐินสามคัคี และผา้ป่าบูรณะเมรุ ในวนัท่ี14 พฤศจิกายนน้ี ท่านก าลงั
ใหช่้างซ่อมท าอยู ่แต่วนัน้ีมีศพมาบ าเพญ็กุศลและเผาตอนบ่าย จึงตอ้งเอานัง่ร้านลงก่อน  เม่ือซ่อมเมรุเสร็จท่าน
วา่จะเทพื้นรอบๆบริเวณเมรุเพิ่มเติมและอยากบูรณะหอ้งน ้าท่ีเมรุดว้ยครับ 

       ก าหนดการกฐินปีน้ีเราแจง้ไวท่ี้วดัป่าบวัแกว้ ในวนัอาทิตย1์4พย. แต่ทางวดัมีผูม้าจองกฐินและ
เล่ือนวนัไปเป็น19พย. ทางมูลนิธิฯจึงขอยา้ยน าปัจจยัท่ีก าหนดไวว้า่จะเป็นของวดัป่าบวัแกว้มาบูรณะเมรุให้วดั
หนองตะโกครับ ทางบวัแกว้เองอาคารสถานท่ีต่างๆก็ดูจะเสร็จแลว้เหลืองานบูรณะเจดียท่ี์ยงัไม่ไดท้  า ท่านเจา้
อาวาสคงรอเวลาท่ีเหมาะสมอยูค่รับ 

       เพื่อนๆท่ีมีศรัทธาร่วมกฐินและร่วมบุญบูรณะเมรุให้ชาวบา้นไดใ้ช ้เรียนเชิญร่วมบุญท่ีมูลนิธิดวง
แกว้นะครับ ในวนังานท่านใดวา่งเรียนเชิญดว้ยนะครับ อาทิตยท่ี์14พย.64 เวลา 13.00น. ครับ   
 

 
 
 
 
 
24 ก.ย. 64   มอบชุด PPE ใหร้พ.ทองผาภูมิ 
ชาวคณะมูลนิธิดวงแกว้ พากนัไปมอบชุด PPE ท่ี รพ.

ทองผาภูมิ  เ ป็นชุดท่ี คุณยุทธนามอบมาให้มูลนิธิฯค รับ  
อนุโมทนาบุญดว้ยครับ 

 
 
 
 
 
24 กย.64   แปลนอาคาร 108ปีหลวงตาฯ ณ รพ.หนอง

ปรือ คุณเวโรจน์ช่วยจดัการท าแบบแปลนอาคาร 108ปี หลวง
ต า  พ ร ะ ม ห า บั ว  ณ  ร พ . ห น อ ง ป รื อ ใ ห้  แ ต่ ย ั ง ห า
ผูรั้บเหมาก่อสร้างยงัไม่ไดค้รับ คงค่อยๆดูไปครับ เพราะช่วงน้ี
ยงัมีการระบาดของไวรัสโคโรนาอยู่ คงให้พน้ช่วงน้ีไปก่อน
ครับ อาคารน้ีเป็นอาคารส าหรับแผนกทันตกรรม และ
กายภาพบ าบดั ขนาดประมาณ25*15ม.ครับ 



 
24 กนัยายน 64  วดัป่าบวัแกว้ฯ 
เรียนปรึกษาเร่ืองท่านอาจารยว์ะเร่ืองพิธีผกูพทัธสีมาฝังลูกนิมิตท่ีถูกเล่ือนไปคร้ังก่อน  สรุปวา่จะเล่ือน

ไปเป็น7-8-9 พค.ปีหนา้ (12พค.65ครบ10ปีการมอบวดัป่าบวัแกว้ฯแด่คณะสงฆ)์ โดยให้ทางมูลนิธิฯประสาน
กบัท่านเจา้พระคุณสมเด็จพระวนัรัตก่อน ส่วนเร่ืองท่ีวางลูกนิมิตท่ีช่างท าผิดไว ้ก็คงจะจดัวางลูกนิมิตให้
เรียบร้อยเลยทั้ง8ลูกใหญ่ และลูกนิมิตครอบครัวทั้ง108ลูกดว้ย ในพิธีจริงก็จะตดัสายสิญจน์แทนตดัหวาย ส่วน
ลูกกลางอุโบสถหนา้พระประธานก็ร่วมกนัตดัหวายไดต้ามปกติ ก็จะดูเรียบร้อยเหมาะสมดีแกปั้ญหาความผิด
พลาดท่ีเกิดข้ึนไปไดโ้ดยไม่ผิดธรรมวินยัแต่อยา่งใด ดอกบวัท่ีเตรียมรองรับลูกนิมิตครอบครัวตอนน้ีน ้ าขงัเตม็
ทุกลูก หลงัจดัวางลูกนิมิตคงตอ้งใชซิ้ลิโคนปิดขอบลูกนิมิตมิใหน้ ้าเขา้ไปขงัอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 กย. 64  วดัป่าบวัแกว้ฯ ปัญหาท่ีวดัเกือบทุกวดัพบเจอ! 
ปัญหาท่ีควรถูกแกไ้ข ไม่ส าคญันกัวา่ใครถูกใครผดิ แต่ควรเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีควรและส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นเช่นไร! 
               เม่ือคืนท่านอาจารยว์ะไดใ้ห้พวกเราเขา้ไปคุยท่ีศาลาใหญ่หลงัท าวตัรเยน็เสร็จ คุยกนัจนห้าทุม เร่ือง
ปัญหาการขดัแยง้กนัภายในวดัป่าบวัแกว้ฯ ปัญหาการเกิดการขดัแยง้กนัในเร่ืองต่างๆในวดันั้น โดยเฉพาะเร่ือง
ของโยมในครัวและผูม้าท าบุญในวดันั้น ท่านว่าเร่ิมจากการท่ีท่านไม่ค่อยได้อยู่วดั จึงท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมดูแลเร่ืองต่างๆในวดัไดเ้หมือนเดิม  สรุปหวัขอ้หลกัๆ ดงัน้ี 
1.  เร่ืองท าอาหารเสริมจากในครัว 
2. เร่ืองการใชจ่้ายในวดัท่ีมีผูส้งสัย 
3. เร่ืองการน าของวดัไปใช ้
4. เร่ืองศรัทธาของชาวบา้นนอกวดั 
5. ผูเ้ขา้มาอยูใ่นวดั 

 



เช้าวนัเสาร์ช่วงหลงัถวายจงัหัน ทางมูลนิธิฯจึงเสนอปัญหาและแนวทางแกไ้ขในคณะสงฆ์และโยมวดัท่ีมา
ถวายจงัหนัดงัน้ี 
1. เร่ืองท าอาหารเสริมจากครัววดั - เน่ืองจากทุกวนัมีญาติโยมมาถวายอาหารท่ีวดัอยู่ทุกวนัและมีปริมาณ
เพียงพอ การท าอาหารเพิ่มจากในครัวจึงน่าไม่จ  าเป็น เพราะโยมท่ีมาถวายอาหารส่วนใหญ่ก็รู้จกักนัดี จึงให้มี
กระดานเขียนวา่ ในวนัรุ่งข้ึนมีใครจะมาถวายอาหาร ก่ีอยา่ง ถา้รวมกนัไม่ถึง5อยา่งในครัวก็ท าเพิ่มให้ครบห้า
อยา่ง(รวมอาหาร+ขนม+ผลไม)้  ยกเวน้ในกรณีมีพระอาพาธท าเพิ่มไดไ้ม่เกินสองอยา่ง ทั้งน้ี เน่ืองจากผูต้ ั้งใจ
มาพกัภาวนาท่ีวดัจะได้ไม่ตอ้งเสียเวลาไปกบัการท าอาหาร มีเวลาพกัภาวนาได้อย่างเต็มท่ี โดยให้ผูม้าพกั
ภาวนาจดัเวรกนัรับผดิชอบในครัว 
2. เร่ืองการใชจ่้ายต่างๆในวดั มกัมีขอ้สงสัยเกิดข้ึน  ท าใหค้วามศรัทธาในวดัลดลง จึงเสนอใหมี้กรรมการวดั 5
ท่าน พระสองรูปและโยม 3ท่าน ใหโ้ยมกรรมการวดัท าบญัชีรับจ่ายในวดัทั้งรูปตวัเงินและวสัดุอุปกรณ์ ของใช้
ต่างๆทุกวนั และสรุปรายงานเขา้ท่ีประชุมทุกๆเดือน ให้เจา้อาวาสตรวจสอบลงนาม และสามารถเปิดเผยบญัชี
ให้ทุกคนรับทราบไดเ้ม่ือขอดู  เร่ืองเงินท่ีเขา้บญัชีวดัสามารถออกใบอนุโมทนาไดแ้ต่เงินท่ีเขา้บญัชีเจา้อาวาส
ส่วนบุคคลไม่สามารถออกใบอนุโมทนาได ้และไม่สามารถถอนเงินจากบญัชีวดัไปใส่บญัชีเจา้อาวาสหรือ
บญัชีบุคคลอ่ืนไดเ้อง การถอนเงิน/ใชจ่้ายเงินของวดัตอ้งมีหลกัฐานทุกคร้ัง เจา้อาวาสสามารถถอนไดโ้ดยไม่
ผา่นท่ีประชุมคร้ังหน่ึงไม่เกิน20,000บาท กรณีเกิน20,000บาทตอ้งให้ท่ีประชุมอนุมติัก่อน การใชจ่้ายทุกคร้ัง
ตอ้งมีใบส าคญัรับ/จ่ายมีรายละเอียดการใชเ้งิน มีกรรมการสองท่านลงนาม รวมทั้งเงินท่ีเจา้อาวาสเบิกใชก่้อน
กรรมการอนุมติัดว้ย   บญัชีของใช้ตามอาคารต่างๆเช่นวสัดุก่อสร้าง และขา้วสารอาหารแห้งในครัว ก็ให้ท า
เช่น เดียวกนั รวมทั้งการท่ีมีผูม้ายมืของใชจ้ากทางวดัดว้ย ทั้งน้ีเสนอใหมี้รองเจา้อาวาสหรือผูช่้วยเจา้อาวาส1-2
ท่าน ช่วยท่านเจา้อาวาสดูแลรับผิดชอบแบ่งเบาภาระแทนเจา้อาวาสในเร่ืองต่างๆ เช่นเร่ืองการเงิน และเร่ือง
การบริหารงานวดัทัว่ไปเป็นตน้ 
3. เร่ืองการน าของวดัไปใช้ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสงฆ์ก่อนทุกคร้ัง ตอ้งไม่เอาไปเองโดยพลการ เม่ือได้รับ
อนุญาตตอ้งลงบญัชีทุกคร้ัง การท าบญัชีของใช้วดั และมีการขออนุญาต และอนุมติัจากสงฆ์ลงบนัทึกไวทุ้ก
คร้ังเพื่อเป็นหลักฐานก็จะเป็นการแก้ไขเร่ืองน้ีได้ ในกรณีท่ีมีของหายไปจากบญัชีตามท่ีพูดกันให้มีการ
ตรวจสอบทุกคร้ัง 
4. เร่ืองศรัทธาของชาวบา้นนอกวดั.  1. มีเหตุวา่ ท่ีป้ายหนา้วดัท่ีเขียนวา่ “ท่ีน่ีเป็นวดัไม่ใหม้าเท่ียวเล่นเพน่พาน”  
มีคนไปแปลให้ชาวบา้นฟังว่า “ห้ามเขา้วดั”  ซ่ึงไม่ถูกตอ้งจึงขอให้ทุกคนช่วยประชาสัมพนัธ์ให้เขา้ใจวา่ วดั
เป็นท่ีปฏิบติัภาวนา ไม่ใช่ท่ีท่องเท่ียว การชกัชวนคนเขา้วดัควรมีกิจกรรมรองรับ เช่น มาร่วมกนัถวายจงัหนั
ตอนเชา้  มาร่วมสวดมนตท์ าวตัรเชา้/เยน็  มานัง่ฟัง/ปฏิบติัธรรม  มาร่วมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเช่นฟัง
เทศน์ฟังธรรม เวยีนเทียนเป็นตน้      2. เร่ืองท่ีมีคนมาฟ้องท่านเจา้อาวาสวา่คนวดัไม่ตอ้นรับชาวบา้น ก็คงตอ้ง
ช่วยกนัรับรองดูแลผูม้าใหม่/ชาวบา้น และเป็นหนา้ท่ีเจา้อาวาสท่ีตอ้งพูดคุย ไถ่ถามให้เขารู้สึกสบายใจในการ
เขา้มาร่วมกิจกรรมในวดัดว้ย   3. เร่ืองอาหารท่ีชาวบา้นใส่บาตรมาแต่พระไม่ไดฉ้นั ส่วนท่ีเหลือน้ีมีคนเอาไป
แจกชาวบา้น ท าให้เขา้รู้สึกว่าวดัน้ีรวยไม่ฉันของชาวบา้นตอ้งฉันเฉพาะแต่ของดีๆ ท่ีมีผูค้นน ามาถวายท่ีวดั
แทน  ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุใหเ้สนอวา่ควรลดอาหารท่ีท าเสริมจากโรงครัว เปิดโอกาสใหผู้ม้าพกัภาวนาท่ีวดัได้



มีเวลาในการปฏิบติัภาวนามากข้ึน เพราะมีอาหารท่ีเหลือแต่ละวนัเป็นจ านวนมาก มีคนอยู่ท่ีวดัเพียงไม่ก่ีคน
เท่านั้น  4. เร่ืองการท่ีพระนัง่รถไปบิณฑบาตนั้น ท าให้ชาวบา้นดูวา่วดัร ่ ารวย พระไม่เดินบิณฑบาตเหมือนแต่
ก่อน เพราะแมแ้ต่พอ่แม่ครูบาอาจารยช์ั้นผูใ้หญ่ก็ยงัเดินบิณฑบาตโดยไม่ใชร้ถเลย  
5. เร่ืองผูท่ี้เขา้มาอยู่ท่ีวดั ตามระเบียบวดัป่าบวัแก้วก็มีอยู่แล้วท่ีมีก าหนดให้อยู่ตามระยะเวลาหน่ึงแลว้ตอ้ง
ออกไปเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นไดเ้ขา้มาปฏิบติัภาวนาบา้ง ค่อยกลบัมาอยูอี่กคร้ัง อาจเป็นอยูห่น่ึง-สองเดือนออกไป
หน่ึงเดือนค่อยกลบัมาใหม่ โดยไม่มาอยู่ซ ้ าในห้องเดิมท่ีเคยอยู่ จะไดไ้ม่มีความรู้สึกเป็นเจา้ขา้วเจา้ของ และ
ตอ้งมีระเบียบวินยั เก็บของให้เรียบร้อยมีระเบียบ และช่วยกนัรักษาความสะอาด  ในกรณีท่ีมีอยูห่ลายคนอาจ
ตอ้งจดัเวรกนัดูแลในพื้นท่ีต่างๆเช่น ครัว หอ้งน ้า และท่ีพกั เป็นตน้ 
หมายเหตุ:  ควรมีขอ้ก าหนดพิจารณาต่างๆในเร่ือง 
  1.การคดัเลือกบุคคลมาสมคัรเป็นกรรมการวดั เช่น 
               ๑. เป็นคนซ่ือสัตยต์รงไปตรงมา และมองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ตน/เฉพาะ
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
                ๒. ไม่เป็นคนท่ีหมกมุ่นอยูก่บัอบายมุข เช่น ติดสุรา ส่ิงเสพติดท่ีผดิกฎหมาย ชอบเล่นการพนนั 
                ๓. ไม่เป็นบุคคลเคยตอ้งโทษทางคดีอาญาหรือทางแพง่ 
                ๔. เป็นผูอุ้ทิศตนเสียสละ ท าหนา้ท่ีเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับเงินทองขา้วของแมแ้ต่บาทเดียว 
                ๕. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรือมีปัญหาทางดา้นการเงิน 
                ๖. ไม่มีปัญหาดา้นการใชจ่้ายเงินภายในครอบครัวตนเอง 
                ๗. เป็นบุคคลท่ีเปิดใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น โตแ้ยง้กนัดว้ยเหตุและผล 
                ๘. เป็นบุคคลท่ีปฏิบติัหนท่ี้ดว้ยการยดึหลกั "นิติธรรม" เป็นตวัน าทางเสมอ 
                ๙. ยึดหลกัการท าหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส ขจดัขอ้ครหาในเร่ืองการเงินของวดั   เช่น เปิดเผยขอ้มูล
ทุกดา้นได ้เม่ือประชาชนร้องขอ 
2. กรรมการวดัมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี    
                   การพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 1) ตาย 2) ลาออก 3) ถูกถอดถอนออกจากหน้าท่ี 4) ขาดคุณสมบติัอย่าง
ใดอยา่งหน่ึงตามท่ีก าหนด 5) ทุจริตต่อหนา้ท่ีเป็นตน้ 
ต่อจากน้ีคงตอ้งเป็นเร่ืองของวดัและพี่น้องชาววดัทุกท่านท่ีตอ้งช่วยกนัรักษาบ ารุงพระพุทธศาสนาไวใ้ห้ดี
ต่อไปแลว้นะครับ ทุกๆคนตอ้งเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั ถึงแมว้า่จะคิดไปเองวา่ตนเองถูกและบ
ริสุทธ์ฺใจ  แต่ก็อาจผิดไดใ้นสายตาผูอ่ื้น หรือแมก้ระทั้งท าผิดจริงแต่ตนเองมิทราบก็ได ้ตอ้งถอ้ยทีถอ้ยอาศยั 
หวงัดีเก้ือกูลกนั ปิดวาจาเสียบา้ง การกระทบกนัก็มกัจะไม่เกิดข้ึน ทุกคนลว้นมีผดิมีถูก ทิ้งผดิถูก ทิ้งตวัตนของ
เราไปเสีย การกระท าท่ีดีคนย่อมเห็น มิใช่ตอ้งให้ทุกคนเช่ือในค าพูดของเรา ตอ้งเสียสละ ถอยกนัคนละกา้ว 
สร้างกฏเกณทท่ี์ถูกตอ้งมาเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบติัร่วมกนัในวดั ทุกอยา่งในการกระท าใดๆตอ้งโปร่ง
ใส่ ใหทุ้กคนตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทุกคนก็จะสบายใจ คงจะเป็นการดีท่ีสุดครับ 
 
 



 
 
 
 
 

คณะมูลนิธิฯกราบถวายผา้อาบน ้าฝน-เทียนพรรษาแด่พระสงฆว์ดัป่าบวัแกว้ฯ พร้อมหนงัสือพระปาฏิ
โมกขแ์ปลภาษาไทยอ่านเขา้ใจไดง่้ายๆในช่ือศีลของพระจากนอ้งนุชมาร่วมถวายพร้อมอาสะนะอีกสิบชุดดว้ย
ครับ น ้ายาจากพี่บุ๋มครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบรมธาตุเจดีย ์ญาณสังวรานุสรณ์ 
ชา้งท่ีท าสีซ่อมงาท่ีหกั ฝนตกคร้ังน้ีช้ืนมาก ราด าข้ึนเหมือนขนปกปุยเลยครับ เน่ืองจากท าเสร็จไม่ทนั และยงั
ไม่ไดท้าสีเอ100  เม่ือเทียบกบัโคมไฟทางข้ึน แตกต่างกนัเยอะอยคูรับ ตวัเจดียก์็มีรอยร้าว น ้าปูนซึมออกมาแลว้ 
สีท่ีทาใหม่ก็ร่อนออกครับ อีกไม่นานคงตอ้งซ่อมท าแลว้มั้งครับ 

  
   
 
 

 



วดัป่าสุนนัทาวนาราม (สาขาวดัหนองป่าพงท่ี 117) 
กราบนมสัการเยีย่มเยยีนท่านหนูพรหม ณ วดัป่าสุนนั วดัท่ีเรารัก และคุน้เคยมาตั้งแต่สมยัท่านพระอาจารยมิ์ต
ซูโอะ คเวสโก ครูจารยอ์งค์หน่ึงท่ียอมลาสิกขาในพรรษาท่ี38 เพื่อรักษาพระธรรมวินัยไว ้กราบหัวใจท่าน  
วนัน้ีท่านหนูพรหมพาชมบริเวณวดัท่ียงัสวยงามสงบ สัปปายะในการปฏิบติัภาวนาเช่นเดิม ท่านด าริวา่จะสร้าง
เจดียบ์นยอดเขาเหนือพระอุโบสถเหมือนจะเป็นดงัวดัแฝดของวดัป่าบวัแกว้เลย เจดียท่ี์วดัป่าบวัแกว้ก็แบบ
เดียวกบัท่ีวดัป่าสุนนัแห่งน้ีเช่นกนั คร้ังน้ีท่านปรับเนินดินกลางน ้ าท าเป็นท่ีปักกรดภาวนา สวยงามมากครับ 
อุโบสถก็ปรับปรุงใหม่เปล่ียนพื้นไม ้เอามาท าเป็นท่ีพกัคอยส าหรับพระเถระ งดงามดี เรายินดีสนบัสนุนและ
คอยเป็นก าลงัใจใหก้นัและกนัครับ 
 
 
 
 
 

26 ก.ย. 64  วดัวดัมกุฏกษตัริยาราม 
กราบถวายเพลท่านเจา้คุณเทพปัญญากวี พระอุปัชฌายข์องเราท่ีรักเคารพ
ท่านเสมือนคุณพ่ออีกคน เรียนปรึกษาเร่ืองต่างๆ ท่านก็ให้ค  าตอบอธิบาย
อย่างละเอียดจนเขา้ใจ วนัน้ีอาหารท่ีน ามาถวายมีทั้งขา้วมนัไก่ยศศรี และ
หอยทอดศิริวรรณรวมทั้งส้มโอจากทองผาภูมิดว้ยครับ กราบอนุโมทนา 
 
26 กย.64    วดับวรนิเวศราชวรวหิาร 
เน่ืองจากปัญหาท่ีวดัป่าบวัแกว้ เร่ือง
พิธีผูกพทัธสีมาฝังลูกนิมิต ท่ีผ่านมา
ไ ม่ ส า ม า ร ถ จ ะ จั ด ไ ด้ เ พ ร า ะ
สถานการณ์โควิดระบาด ทางวดัได้
ท าหนงัสือแจง้มาแลว้มาขอเล่ือนไป
อยา่งไม่มีก าหนด สองวนัก่อนไดก้ราบเรียนปรึกษากบัท่านเจา้อาวาสพระอาจารยว์ะ เห็นสมควรก าหนดเป็น
ช่วงวนัครบรอบวนัถวายวดัเช่นเดิม(11-12พค.) จึงสรุปว่าควรกราบเรียนก าหนดการจดัพิธีผูกพทัธสีมาฝัง
ลูกนิมิตเป็น ระหวา่งวนัเสาร์อาทิตยท่ี์7-8พฤษภาคมปีหนา้2565 โดยจดัพิธีให้เรียบง่ายเพื่อแกไ้ขการท่ีช่างท า
ก าแพงแกว้และท่ีวางลูกนิมิตผิดไวด้ว้ย โดยจะจดัวางลูกนิมิตให้พร้อมเสร็จ ยกเวน้ลูกกลางศาลาใหญ่ท่ีเม่ือ
สวดถอนและผูกพทัธสีมาเสร็จก็จะเป็นอุโบสถ-โบสถ์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ต่อไป ทั้งน้ีทางพระเลขาท่านไดช้ี้แจง
ขั้นตอนใหโ้ดยใหว้ดัจดัท าหนงัสือรายงานมาขั้นตอนเหมือนท่ีเคยท ามา แต่ใหร้ะบุวนัจดพิธีใหช้ดัเจนและระบุ
เหตุผลประกอบมาดว้ย ก็จะอนุญาตใหจ้ดัพิธีไดต่้อไป 


