
สิงหาคม 2561 

6 ส.ค. วดัป่าศรัทธาถวายก่อนงานมทุิตาจิตพระอาจารย์บญุมี 70 พรรษาใน 7 สิงหาคมครับ อาคารสถานท่ีเรียบร้อย
สวยงามมีแมอ่อกพอ่ออกมาถือศีลในวดัมากมาย เย็นๆ นัง่ภาวนาตัง้แต่6โมงจนทุม่ก็ท าวตัรเย็นตอ่ด้วยฟังธรรมและ
นัง่ภาวนาตอ่จนส่ีทุม่ เม่ือคืนทา่นสอนเร่ืองทาน ให้หมัน่กระท าไว้ ผลของกรรมไมใ่ช่1ตอ่1 แตเ่ป็นเท่าทวี จนกวา่จะ
หมดกรรมทัง้กรรมดีและกรรมชัว่ ตอนเช้าหลงัจงัหนัทา่นสอนเร่ืองการรับประทานอาหาร ให้ทานอาหารเหมือนก าลงั
ทานเนือ้ของบตุร ไมไ่ด้ทานด้วยความอร่อย ความเพลิดเพลินพอใจ แตใ่ห้ทานเพ่ือมีชีวิตอยูเ่พ่ือท าคณุงามความดี
ถากถางทางเดนิเพ่ือหลดุไปจากวฎัฎะนี-้ออกจากทกุข์- 

   

    
กราบถวายหนงัสือสวดมนต์ท่ีจดัสร้างอยา่งยาวนานถึง 5 ปี หนากว่า550หน้า 1200เลม่ พร้อมพระพทุธเมตตา2000
องค์ไว้เป็นของท่ีระลกึในพิธีททุิตาสกัการะหลวงพอ่บญุมี70ปีใน7สค61นีค้รับ ในโอกาสนีเ้ราจงึมอบถวายพระพทุธรูป
ทองจากอินเดีย พร้อมธูปเทียนแพในเทศกาลเข้าพรรษาประจ าปี2561ด้วย กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆทา่นท่ีมีส่วน
ร่วมในกศุลนีน้ะครับ 

   
กราบถวายผ้าอาบและชุดยาองค์หลวงปู่ลี 
ก่อนกลบัจากอดุรเราได้เข้าไปกราบหลวงปู่ ลีวดัผาแดง ท่านอาพาธอยูใ่นห้องปลอดเชือ้จงึถวายผ่านพระศาลา แม้จะ
ไมไ่ด้ฟังเสียงค าสอนของทา่นแตก็่ยงัได้อา่นบทธรรมท่ีทา่นสัง่สอนไว้"บวชมาไมไ่ด้บวชมาเลน่นะ" กราบถวายปัจจยั
ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ ชมงานก่อสร้างเจดีย์ท่ีท าไปได้ใกล้เสร็จแล้ว กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆทา่นท่ีมีส่วนในมหา
กศุลนีน้ะครับ 



   

    
กลับบ้านเราวัดป่าบ้านตาด 
กราบระลึกพระคณุพอ่แม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบวัฯ ร่วมกนัถวายปัจจยัสร้างยอดเจดีย์ทองค า 31000 
บาท สนทนาธรรมกบัครูจารย์สดุใจ กราบอนุโมทนาบญุกบัทกุๆทา่นท่ีร่วมสร้างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงตานะครับ 

   

   

   



7 ส.ค. มลูนิธิดวงแก้วกราบถวายรูปพระพทุธประวตัิให้แก่พระอาจารย์สชุิน วดัธรรมสถิต ระยอง 32ภาพ เพื่อติดไว้
บริเวณวิหารริมหน้าผาข้างองค์พระเจดีย์ ท่ีบรูณะปรับปรุงใหม ่มีเพ่ือนๆหลายทา่นร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย ขออนโุมทนา
บญุกบัทกุๆทา่นท่ีมีสว่นในกศุลนีน้ะครับ 

   
9-10 ส.ค. วดัแหลมทราย สงขลา 

เรามากราบอาราธนาพระท่ีวดัไปแสดงธรรมให้ท่ีร้านสงขลาสเตชัน่ ท่านให้
ข้อคิดมากมายและจะชว่ยไปดจูดัสถานท่ีให้ด้วย และยงัให้หนงัสือสวดมนต์
มาอีกด้วย วดันีเ้ป็นวดัเก่าท่ีดงัจากวตัถมุงคลของหลวงพ่อเส้ง แตปั่จจบุนั
ทา่นเจ้าอาวาสดแูลวดับริหารจดัการได้เป็นอยา่งดี สะอาดสะอ้านมากๆและ
ได้ทราบวา่ทา่นเป็นนกัเทศน์อีกด้วย ทกุเย็นจะมีการนัง่สมาธิภาวนาสวด
มนต์และฟังธรรมอีกด้วยครับ 

วัดแจ้ง กราบเรียนพบทา่นเจ้าอาวาส พระพิศาลสิกขกิจ อายุ82 บวชมาตัง้แตเ่ป็นเณรอายุ18 ทา่นเป็นโรคหวัใจ
ผา่ตดัหลอดเลือดไปส่ีเส้นเม่ือ14ปีก่อน ปีท่ีแล้วก็ต้องท าการขยายหลอดเลือดไป
อีกหนึง่เส้น ทา่นเป็นนกัเทศน์ท่ีเก่งและพดูจานา่ฟังมาก แตท่า่นไมอ่าจรับ
อาราธนาได้แตจ่ะสง่พระในวดัมาชว่ยกิจกรรมของท่ีร้านสงขลาสเตชัน่แทน 
เพราะวดัทา่นเป็นศนูย์ปฎิบตัธิรรมประจ าจงัหวดัและมีรร.วดัแจ้งอยู่ด้วยพระท่ี
วดัจงึมีประสบการณ์ดแูลอบรมเดก็ได้เป็นอยา่งดี ท่ีวดันีก็้มีการสวดมนต์ไหว้
พระฟังธรรมทกุวนัเชน่กนั 

  

11 ส.ค. อาคาร ๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต รพ.วังเจ้า 

อาคาร 70 ปีครูจารย์บญุมี ณ รพ.วงัเจ้า 

เ ป็นรพ. ท่ี  2  ใน  5 ของ โครงการส ร้างอาคารมอบให้รพ .ในชนบท ในวาระครบ 30ปี  มูลนิ ธิดวงแก้วฯ 
เป็นอาคารรับ ผป.40เตียง ณ รพ.วงัเจ้า วางศิลาฤกษ์เม่ือ 11 ก.พ. 61 และแล้วเสร็จใน 7 ส.ค.61 ทนัวนัคล้ายวนัเกิด
ของครูจารย์บญุมีพอดี 6เดือนเต็มท่ีเราร่วมกนัสร้างอาคารรับผป.จ านวน 40 เตียง เป็นผป.สามญัชาย 15 เตียง หญิง
15 เตียงและห้องพิเศษ 10 ห้อง ห้องสงฆ์อาพาธ 1 ห้อง การก่อสร้างและตกแตง่เรียบร้อยแล้วเพียงรอทางรพ.วงัเจ้า
ท าเร่ืองรับอาคารเท่านัน้ครับ เม่ือรับอาคารเรียบร้อย ก็จะมีก าหนดท าพิธีท าบญุเปิดอาคารโดยพระอาจารย์บญุมี ใน 
15ตลุาคม ศกนี ้โดยกราบอาราธนาพ่อแม่ครูอาจารย์สายวดัป่ากรรมฐาน รวม 70 รูป มาร่วมรับจงัหนัและเจริญพระ
พทุธมนต์เพ่ือเป็นศริิมงคลแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้มารับบริการในรพ.ตอ่ไป 



   

   

   

  
12 ส.ค. วันแม่ ณ พษิณุโลก 
มาพิษณโุลกกบัน้องๆ เช้าต่ืนมาใสบ่าตรแล้วเดนิมาท าบญุถวายจงัหนัและสงัฆทานแดพ่ระปัญญาภิมณฑ์มนีุ เจ้า
อาวาสวดัเจดีย์ยอดทอง(ธ) ทา่นเป็นศษิย์ของหลวงปู่ หล้า(ศษิย์อาวโุสรูปหนึง่ของหลวงปู่ มัน่)อายุ88พรรษา68 เป็น
พระสายวดัป่ากรรมฐานท่ียงัรักษาข้อวตัรพอ่แม่ครูอาจารย์ไว้ตลอดมา ทา่นปรารภวา่เจดีย์ท่ีวดัอายกุวา่700ปีก าลงั
ทรุดโทรมกลวัจะพงัลงมา ปรึกษากรมศลิปากรแล้วแตท่ าอะไรยงัไมไ่ด้ เราจงึมาพิจารณาดนูา่จะบรูณะซอ่มแซมได้ใน
งบประมาณประมาณสองล้านบาท แตก็่ต้องปรึกษากบัทีมสถาปนิกและวิศวกรอีกครัง้ก่อนจะรายงานให้ท่านทราบ 
โดยจะอยูใ่นโครงการปีหน้าของมลูนิธิตอ่ไป ออกจากวดัก็มาตลาดซือ้ปลาชอ่นได้สองตวัๆละ1.5กก. และปลาดกุอีก
สองกก หอยอีกสองกก. ไปปลอ่ยเขาท่ีพทุธมณฑลพิษณุโลกให้เขาอยูเ่ย็นเป็นสขุตอ่ไปปลอ่ยเสร็จปลาช่อนตวัใหญ่
ครับสีฟ้าสอยงามยงักลบัมาลาให้พวกเราเห็นเขาเตม็ๆตาอีกครัง้ก่อนจากกัน 



 
คืน 12 ส.ค. นัง่ภาวนาเนสชัชิกถวายพ่อแมค่รูอาจารย์ 
เช้าออกจากวดัเจดีย์ยอดทองท่ีพิษณโุลกมาวดัป่าฟองงอย ท่ีภกูระดงึ มาแถบน า้หนาวท าให้เรานกึถึงครูอาจารย์
ครรชิตท่ีวดัป่าดงคล้อ เม่ือ26-27ปีก่อนเรามาชว่ยทา่นสร้างศาลาอยู ่ต้องขบัรถจากกทม. มาน า้หนาวเดือนละสองครัง้ 
แตม่าครัง้นีผื้น้ดินท่ีถกูคดัต้นไม้ออกเป็นพนัๆไร่ท่ีองค์หลวงตาพระมหาบวัท าซือ้คืนมาจากชาวบ้าน กลบักลายเป็นป่า
ท่ีอดุมสมบรูณ์มาก กวา่จะมาถึงภกูระดงึได้ก็บา่ยแล้ว มาถึงก็กราบท าวตัร ถวายผ้าอาบน า้ฝนและเทียนพรรษาครู
อาจารย์ฤทธ์ิ ท่านเมตตาสอนภาวนาอยูก่ว่าหกชัว่โมงตัง้แตบ่า่ยส่ีโมงจนส่ีทุม่ ตอ่ด้วยการนัง่ภาวนาเนสชัชิกตอ่จนตี
ห้าคร่ึง  
สรุป ทา่นสอนให้ภาวนาจากภายนอกย้อนเข้าสูภ่ายใน ต้องใช้ความเพียรเพง่เผากิเลส มีสตติามรู้ในการกระท าทาง
กายวาจาใจทัง้หมด อย่าปล่อยให้ความอยาก ความโลภ โกรธ หลง มามีอ านาจเหนือได้ ท าอะไรให้ท าจริงๆ อย่ากลวั
ท่ีจะตายไปกบัภาวนา บญุอ่ืนยิ่งกวา่ภาวนาไมมี่ ในศาสนาพทุธเราไมมี่การอ้อนวอนขอจากสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิใดๆ ทกุอยา่ง
ท่ีจะได้มาต้องท าเอง ปัญญา ของเราจงึเป็นสิ่งทีต้องท าเอง งานท่ีเราฝึกฝนนีเ้ป็นการเตรียมตวัอยา่งดียิ่งเวลาจะตาย 
เพราะเวทนาตอนตายนัน้รุนแรงมาก ใครท่ีใช้แตค่วามจ า สญัญา ในการปฎิบตั ิถึงเวลานีจ้ริงๆหายหมด ต้องเป็นของ
จริงเทา่นัน้ท่ีจะควบคมุจิตด้วยสต ิตามรู้และก าหนดภพภมูิท่ีจะก้าวตอ่ไปได้ ถ้าฝึกไมไ่ด้ก็ต้องแล้วแตจ่ิตเวลาขณะนัน้ 
ซึง่นา่กลวัมาก มีตวัอยา่งมากมายท่ีผู้ท าบญุมหาศาล แตย่งัต้องตกไปนรกหรือเป็นสตัว์เดรัชฉาน จงึเป็นข้อคิดท่ีดีท่ีท า
ให้เราสามารถสร้างก าลงัใจฝึกฝนจิตดวงนีใ้ห้ได้...ถ้าสามารถตกกระแสได้นัน้ประเสริฐสดุยิ่ง 

    
13 ส.ค. วัดป่าบ้านฟองใต้ 
ตอนเช้าท่ีออกเดนิบาตรกบัครูอาจารย์ พบพระสายวดัป่ามาเดนิรับบาตรด้วย ขาออกจากวดั จงึแวะกราบถวาย
อาหารแห้งและปานะกบัยารักษาโรคถวายพระท่ีวดัป่าบ้านฟองใต้ด้วย เจ้าไปดวูดัก็เงียบสงบดีมีพระอยูห่กรูป นบัวา่
ชาวบ้านหมูบ้่านนีมี้บญุจริงๆได้ดแูลพระสายปฏิบตัถิึงสิบรูปในปีนี ้เสร็จแล้วก็เดนิทางกลบักทม. ผา่นเพชรบรูณ์กราบ
พระพทุธรูปใหญ่ข้างทาง 



   
15 ส.ค. อาคารนิตเิวช รพ.สุโขทัย 
หลงัจากท่ีมอบเงินงวดแรกให้รพ.สโุขทยัแล้ว1ล้านบาท ทางรพ.ได้ก าลงัปรับท่ีเตรียมก่อสร้างอาคารตามท่ีได้ตกลงกนั
เรียบร้อยแล้วครับ คาดวา่เดือนหน้าคงจะเร่ิมงานได้แล้วนะครับ 

  

  
16 ส.ค. รพ.ด่านมะขามเตีย้ กาญจนบุรี 

ออกจากบ้านตีห้ามาถึงรพ.07.35น. ท่านอาจารย์วะรออยู่ จึงจดัอาหารถวายจงัหนัเสร็จก็เดนิดงูานก่อสร้างท่ีมีปัญหา
มาสองสามสปัดาห์เพราะอจ.วะไม่อยู่ 1.ลูกน้องบางคนไม่ค่อยท างาน 2.ช่างไฟทานเหล้าท างานไม่เรียบร้อย-ต้อง
เปล่ียนช่างชุดใหม่ 3.นดัช่างท าป้ายช่ืออาคาร นดัเช้ามาบ่าย และงานไม่เสร็จไม่เรียบร้อย -ให้กลบัไปแก้ไขท าให้ดี
ก่อนจึงมาติดตัง้4.แอร์เก่าท่ีน ามาใช้กบัอาคาร ขอให้ช่างแอร์มาดคูวามเหมาะสมติดตัง้ในอาคารตามห้องตา่งๆ รอบ
สองคยุปรึกษากับท่านผอ. และรอง ในส่วนรายละเอียดต่างๆ เช่นทางขึน้อาคาร-ห้องรับรองพิเศษด้านหน้าอาคาร-
การติดตัง้ฝ้า แอร์. อ่างล้างเคร่ืองมือในห้องฟัน-ห้องพสัด-ุห้องลงทะเบียน-ห้องx-ray-ห้องพกัแพทย์และผช. ต่อด้วย
การจดัวางของตา่งในห้องน า้รวม และห้องกายภาพบ าบดั ตอ่ด้วยอาคารชัน้บน ห้องจดัเลีย้ง_ห้องประชมุ_ห้องเคร่ือง
เสียง_ห้องเปล่ียนชดุ_ห้องน า้ฯ เสร็จจากนัน้ก็นั่งประชมุวางผงัฝ้าชัน้บนชัน้ล่าง การจดัเดินไฟฟ้าและสวิตช์/ปลัก๊ไฟ
ต า ม จุ ด ต่ า ง ๆ  แ ล ะ ส า ย ไ ฟ เ ม น ท่ี จ ะ ข อ ห้ อ แ ป ล ง ใ ห ม่ เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ ตึ ก นี ้เ ป็ น ไ ฟ ส า ม เ ฟ ส 
ประชมุเสร็จก็ไปดปูา้ยท่ีจะมาติดใช้ไม่ได้เพราะไม่เรียบร้อย. ไปดแูอร์ท่ีเตรียมติดตัง้ จ่ายเงินคา่แรงคร่ึงเดือน จ่ายค่า
วสัด ุวนันีร้วมจ่ายไปแสนเจ็ดได้ครับ ออกจากรพ. หกโมงเย็นไปดงูานท่ีโรงหล่อ พระพุทธเมตตาเข้าแบบตัง้เตาไฟ



เรียบร้อยแล้ว ส่วนรูปเหมือนหลวงปู่ ลีรอตกแตง่อีกหน่อยต้องให้ครูจารย์บญุมีดกู่อน นดัวนัเวลาหล่อพระพทุธเมตตา
บา่ยสามโมงวนัอาทิตย์ท่ี19 นีค้รับ กลบับ้านไมไ่หวเลยมานอนวชัรธรรมสถานเลยครับ 

   

   
 

17-19 ส.ค. อบรมปฏิบัตธิรรมหลักสูตรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต  

ครูจารย์บุญมีท่านเมตตามาสอนภาวนาพวกเรา ณ วชัรธรรมสถาน ทัง้ๆ ท่ีท่านเองก็มีกิจธุระมากมายแตเ่พราะท่าน
เห็นคุณค่าในการปฏิบตัิภาวนา ท่านจึงเมตตาสละเวลามาอบรมสัง่สอนพวกเรา ซึ่งปัจจุบนัจะหาครูจารย์ท่ีคิดจะ
สง่เสริมการปฏิบตัิภาวนานัน้น้อยกว่าน้อยจริงๆ แม้ในวันเสาร์ พระท่ีวดัคือหลวงพ่อเพิ่มเสียชีวิตไป ท่านยงัต้องสัง่ให้
จดัการฌาปนกิจในวนัอาทิตย์ท่ี19 โดยไม่มีท่านเลย ครูจารย์ท่านเมตตาอยู่ร่วมกับพวกเราตลอดเวลาตัง้แต่ตีส่ีถึงส่ี
ทุ่ม บรรจงคดัสรรธรรมะท่ีเหมาะสมและให้ก าลงัใจในการปฎิบตัิกับศิษย์ทุกๆคน พร้อมตอบค าถามคาใจส าหรับผู้
ปฏิบัติภาวนาท่ีมีอยู่มากมายให้กระจ่างใจ ดังจะขอสรุปบางเ ร่ืองบางตอนมาแบ่งปันกัน -วิ ปัสสนาภูมิ - 
วิปัสสนาภูมิ คือ ความรู้เบือ้งต้น ท่ามกลาง และ ท่ีสุด ของวิปัสสนา ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เร่ิมต้น แต่เป็นถึงท่ีสุดดงันัน้
วิปัสสนาภูิมิ จึงมีความส าคัญในการเจริญภาวนาวิปัสสนา เป็นอุปกรณ์จิต ล าดับจิต วิธีการเจริญจิต ทัง้หมด 
แบ่งเป็น   (1)   ขันธ์ 5  (2)  อายตนะ 12 (3) ธาตุ 18 (4) อินทรีย์ 22 (5) อริยสัจจะ 4 (6)  ปฏิจจสมุปบาท 12 
ครูจารย์ท่านเมตตาขยายขัน้ตอนของวิปัสสนาให้พวกเราได้ทราบ เร่ิมจากขนัธ์ทัง้ห้า มีกาย/รูปเป็นท่ีเห็นและพิจารณา
ชดัท่ีสดุ สิ่งกระทบมาจากอายตนะ และธาต ุรับรูปสิ่งกระทบทัง้ภายนอกและภายใน ท่านยงัเมตตาอธิบายอริยสจัจะ 
ในสว่นของทกุข์ เช่นเดียวกบัทกุขเวทนาท่ีเราพบในการนัง่สมาธินานๆ ท่ีจริงเวทนานัน้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในขนัธ์ทัง้ห้า 
แตเ่รากลบัไปปรุงแตง่ให้เป็นตวัเรา และท าให้เราเป็นทกุข์ไปด้วย แตถ้่าเราสามารถแยกได้ว่าจิตกบัใจนีไ้ม่ใช่อนัหนึ่ง
อนัเดียวกนั เวทนานีก็้ไม่รบกวนใจเราอีกตอ่ไป ในสว่นของมรรคท่ีเป็นทางเดนินัน้ สมาธิก็มีส่วนส าคญัอนัหนึ่งแตก่าร
มุ่งแตค่วามสงบหรือความสขุจากสมาธิอย่างเดียวนัน้ย่อมปิดกัันการเข้าถึงความจริงได้ ดงัเช่นท่ีท่านยกเร่ืองหลวงปู่
มัน่สอนหลวงตาพระมหาบวั ท่ีติดอยู่ในสมาธิเป็นต้น นอกจากนัน้ท่านยงัสอนเราให้เข้าใจในหลกัของเหตแุละผล ได้
แก่ปฏิจจสมปุบาท (สายการเกิดและดบั) ท่ีว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจยั สงัขารจึงมี - ความสมัพนัธ์ของปฏิจจสมปุบาท
แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายเกิด(ความเกิดขึน้แห่งกองทุกข์) เรียกว่า สมุทยวาร และสายดบั(ความดบัแห่งกองทุกข์ทัง้



มวล) เรียกว่า นิโรธวาร การอธิบายของท่านเร่ืองวิปัสสนาภูมินัน้ดจูะแตกตา่งจากการอ่านในบทสวดแปลอยู่บ้างตรง
ทา่นเอาการปฏิบตัจิริงท่ีเราท ามาสอนด้วยจึงเข้าใจง่ายกวา่อ่านเป็นตัวหนงัสือมากครับ แตเ่น่ืองจากเนือ้หาเยอะมาก
จงึขอสรุปแตเ่พียงนีน้ะครับ 

 

   
 หลังพิธีปิดการอบรม บรรดาศิษยานุศิษย์ของครูจารย์บุญมีจากท่ีต่างๆรวมทัง้ผู้ เข้าอบรม ณ วัชรธรรมในครัง้นี ้

ร่วมกนัคารวะครูจารย์บญุมี โดยการน าของพระอาจารย์สมบตัิ เจ้าอาวาสวดัป่าบวัแก้วฯ ครูจารย์บญุมีท่านเมตตา
รับการคารวะ พร้อมกับให้โอวาทธรรมว่า.... -การคารวะนัน้ปกติเรามีประเพณีในสายวัดป่าท่ีจะเข้าหาพ่อแม่ครู
อาจารย์ เพ่ือท าการคารวะท่านและขอขมาท่านในกรณีท่ีได้กระท าผิด ทางกาย วาจา ใจ ต่อท่านไม่ว่าจะเจตนา
หรือไม่ ไมว่่าจะตอ่หน้าและลบัหลงั ไมว่า่จะจ าได้หรือมิได้ เพ่ือมิให้เป็นบาปเป็นเวรกรรมตอ่กนั เพ่ือทา่นจะได้อบรม
สั่งสอนเราต่อไป และยังใช้ในโอกาสอ่ืนๆเช่น ก าลังจากจากไปด้วยการเดินทาง หรือก าลังจะเข้ามาพึ่งพักใน
เสนาสนะท่ีทา่นอยู่เป็นต้น เป็นการกระท าท่ีท าให้ใจของผู้กระท านัน้ออ่นน้อมตอ่ครูอาจารย์ ท าให้ท่านสบายใจท่ีจะ
ดุด่าว่ากล่าวสั่งสอนเราได้เพราะเราแสดงความจริงใจและเต็มใจท่ีจะเคารพท่านรับฟังค าสั่งสอน จากท่าน  
*-การกระท าของพวกเรานัน้แม้เป็นการแสดงออกทางกาย ท่ีมิได้มีพิธีกรรมมากมายอะไรนกั ซึ่งอาจมีวตัถเุป็นอามิส
บ้าง แตท่กุสิ่งทกุอยา่งท่ีพวกเรากระท านัน้เป็นสิ่งท่ีออกมาจากใจของศษิย์ท่ีเคารพ รัก ตอ่ครูบาอาจารย์อย่างแท้จริง  

  



 พธีิเททองหล่อพระพุทธเมตตา 

หลงัจากปิดอบรมภาวนา ณ วชัรธรรมสถาน ครูจารย์บญุมีเมตตามาเป็นประธานหล่อพระพทุธเมตตา ณ โรงหล่อ
ประยงค์ เพ่ือน าไปประดิษฐาน ณ รพ.วงัเจ้า ในพิธีเปิดอาคาร 70ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต และหอพระพุทธ
เมตตาและศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันท่ี15ตุลาคม ศกนี ้ท่านอาจารย์บุญมีเมตตาให้ธรรมะหลังพิธีฯว่า 
ความส าคญัของการสร้างพระพทุธรูปนัน้คือเพ่ือระลึกถึงพระพุทธศาสนา ท่ีสามารถน ามาเป็นท่ีพึ่ งได้เพราะมีหลกั
ในการประพฤติปฏิบตั ิคือ ทาน-ศีล-ภาวนา น ามาแนวทางในการด าเนินชีวิตท าให้ลดความทกุข์ทรมาณในชีวิตลงได้ 
แ ต่ น อ ก จ า ก ก า ร เ ท ท อ ง ห ล่ อ พ ร ะ พุ ท ธ รู ป แ ล้ ว เ ร า ต้ อ ง ห ล่ อ พ ร ะ ใ น ใ จ ข อ ง ต น ใ ห้ ไ ด้ ด้ ว ย . . . . 
ก่อนท่านจะเดินทางกลับท่านยังได้มอบพระพุทธรูปป-พระพุทธรัตนมงคลมิ่งไพบูลย์ ให้แก่คุณอาไพบูลย์และ
ครอบครัวเพ่ือเป็นศริิมงคลแก่ครอบครัวและวงค์ตระกลูสืบตอ่ไป พระพทุธรูปองค์นีเ้ป็นของเก่าสมยัอยธุยา แตน่ ามา
ท าสีใหม ่จนดสูวยงามขึน้มาก เสร็จแล้วทา่นก็ไปดหูุน่ขีผ้ึง้รูปเหมือนหลวงปลีู ผาแดง ท่ีจดัเตรียมไว้ส าหรับพิธีเททอง
ในครัง้หน้า จงึมีเวลาแก้ไขอีกเล็กน้อยเพ่ือให้งดงามยิ่งขึน้ 

   

   

   
19 ส.ค. พธีิท าบุญเพ่ือน้อมร าลึกถงึผู้มีพระคุณของสวนแสงธรรม 
แพทย์หญิง อไุรวณัณ์ สนุทรลกัษณ์ และนาวาอากาศเอก สกล รสานนท์ ท่านทัง้สองได้มอบถวายท่ีดินรวม 29 ไร่แด่
องค์หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน ....ขอกราบอนโุมทนาในบญุกศุลอนัยิ่งใหญ่ในการสร้างประโยชน์คณุู
ปราการแก่พระพทุธศาสนาด้วยความเคารพยิ่งครับ 



   
 

21 ส.ค. ท าบุญช่อฟ้า ส าหรับพระวิหารหลวง วัดบวกครกเหนือ 

พระอาจารย์บญุช่วย เลขานกุารเจ้าอาวาสวดับวกครกเหนือ 
ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ได้ติดตอ่มาขอให้ทางมลูนิธิ
ฯช่วยเป็นเจ้าภาพท าบุญช่อฟ้าส าหรับพระวิหารหลวงท่ีเรา
ร่วมท าบุญหน้าบนัประตูหน้าไปแล้วครัง้หนึ่ง แต่ท่านว่ายัง
ขาดเจา่ภาพชอ่ฟ้าอยูจ่ึงตดิตอ่มา เราจงึร่วมบญุช่อฟ้าท่ีเหลือ
หนึ่งช่อส าหรับพระวิหารหลวงแห่งนีจ้ านวนสองหม่ืนบาท 
กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ท่านท่ีมีสว่นในการบรูณะปฎิสงัข
รพระอารามแหง่นีด้้วยความเคารพครับ 

"การท าบญุนี ้ฝากฝังไว้ในบวรพระพทุธศาสนา เหมือนกบัฝังทรัพย์สมบตัท่ีิเราหามาได้ ฝังไว้อยา่งมัน่คง ภยั ๔ อยา่ง
นัน้ ไมอ่าจมาลบล้างบญุกศุลท่ีบคุคลได้ท าเอาไว้ ได้สร้างคณุงามความดีเอาไว้ภยั ๔ อยา่งนัน้คือ ภยัจากพระราชา
มหากษัตริย์ ,อทุกภยั ,อคัคีภยั โจรภยั ภยัเหล่านีไ้มส่ามารถเอาบญุไปจากดวงจิตดวงใจ ของบคุคลท่ีได้ท าบญุนัน้ได้ 
บญุนัน้ก็อยูท่ี่ใจของบคุคลนัน้เอง 

 
 

ยกพระประธานเข้าโบสถ์ วัดถ า้เขาพระ จ.สงขลา 

พระประธานท่ีพ่ีอ้อยพ่ีสุเมธและทางมูลนิธิร่วมกันสร้างถวายวัดถ า้เขาพระเม่ือสองปีก่อน วันนีไ้ด้ถูกอัญเชิญขึน้
ประดิษฐานในพระอโุบสถใหม่เรียบร้อยแล้ว ก าหนดการท าบญุฉลองพระอโุบสถและพระประธานจะมีขึน้หลงัฤดกูาล
ออกพรรษาปีนี ้จงึขอเรียนเชิญเพ่ือนๆไว้ลว่งหน้า ทา่นใดมีเวลามาร่วมบญุกนันะครับ ตอนนีท้างมลูนิธิฯด าริว่าจะร่วม
มีส่วนในอุโบสถใหม่นีด้้วยโดยร่วมเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า จ านวน 6 ช่อๆละ15000 บาท ท่านใดสนใจร่วมบุญเรียนเชิญ 
นะครับ 



     

                 
22 ส.ค. ท าบุญระบบน า้ประปา ณ วัดป่าฟองงอย 
วดัป่าท่ีสบัปายะตอ่การปฏิบตัภิาวนา ท่ีครูบาอาจารย์ชฤูทธ์ิมาหลบพกัภาวนาสอนผู้ ท่ีสนใจและชาวบ้านในพืน้ท่ีให้
เข้าสูพ่ระธรรมค าสอนของพระพทุธองค์ จากการท่ีเราได้เข้าไปพบปัญหาเร่ืองน า้ขาดแคลนในวดัเราจงึปาวารณา
จดัท าระบบน า้ให้โดยใช้ปัม้บาดาลแบบโซลา่เซลดงึน า้จากสระน า้ท่ีขดุไว้เชิงเขาซึง่ต ่ากวา่ถงัท่ีใช้เก็บน า้บนวดั
ประมาณ50เมตร ระยะทางวางทอ่ HDPE spec PN16-20 ประมาณ 1000 เมตร ขณะนี ้แผงโซลา่เซลได้สง่ไปท่ีวดั
แล้ว เป็นเงินรวม 50000 บาท 
1.คา่ทอ่ HDPE PN16-20 ยาว1,000 เมตร ราคาประมาณ2.5 แสนบาท  
2. คา่ปัม้น า้โซลา่เซล ระบบควมคมุไฟอตัโนมตัิ แรงดนัสง่จากสระถึงถงัสงู 50 ม.+แรงเสียดสีในท่อ1กม. รวม
ประมาณ75 ม.ขนาดทอ่น า้ออก 2 นิว้ ใช้ไฟขัน้ต ่า 1kw ราคาประมาณ 68000 บาท 
3.คา่แผงโซลา่เซล ซือ้มาแล้ว 50,000 บาท 
4.ถงัน า้สแตนเลส 5000 ลิตร 8 ถงั 
งบประมาณท่ีตัง้ไว้ประมาณ 4-5 แสนบาท (คา่ขนสง่+ของใช้อ่ืนเล็กน้อย เชน่ ข้อตอ่/สายไฟและเร่ืองถงัน า้สแตนเลส 
ทางวดัจะท าเองครับ คา่ใช้จ่ายนา่จะอยูไ่มเ่กิน 6-8 หม่ืนบาทครับ) 

   



            

 
23 ส.ค. 
เยือนแพทย์สภา พบครูบาอาจารย์แพทย์ และพ่ีๆน้องแพทย์ต้นแบบท่ีถกูคดัเลือก 25 ทา่นจากแพทย์กวา่หกหม่ืน
ทา่น พระคณุของครูบาอาจารย์แพทย์นัน้มากมายเกินขนุเขากว้างใหญ่เกินท้องฟ้า พวกเราแพทย์ทกุคนถ้าไมมี่ครูบา
อาจารย์ประสิทธิประสาทวิทยาการและจริยธรรม จรรยาบรรณให้แล้ว วนันีค้งไมมี่ท่ียืนหยดัอยูใ่นอาชีพอนัทรงเกียรติ
นีไ้ด้จริงๆ ต้นแบบของแพทย์ท่ีเสียสละประโยชน์สว่นตนเพ่ือประโยชน์สว่นร่วมนัน้คือแบบท่ีสมเดจ็พระราชบิดาทรง
ชีแ้นะเป็นแนวทางให้แพทย์ทกุคนมาโดยตลอด แตน้่องๆแพทย์ทกุทา่นคงจะเข้าใจในค าสอนนีไ้ด้ชดัเจนยิ่งขึน้เม่ือมี
ตวัอยา่งท่ีเห็นเป็นรูปธรรมเชน่นี ้กราบระลกึพระคณุครูบาอาจารย์แพทย์ทกุๆทา่นท่ีท าให้พวกเรามีวนันีไ้ด้ 

          

   
ธรรมะจากพระโอษฐ์ 25 สค.  เร่ือง อภุยตัถสตูร-อปัปมาทสตูร 
พวกเรามาร่วมฟังธรรม สนทนาธรรม ร่วมกนัเพ่ือศกึษา ทรงพระธรรมไว้ โดยน ามาประพฤตปิฎิบตัเิพ่ือนพธรรมเข้าสู่
ใจตน พฒันาให้ตนดีขึน้ และรักษาพระธรรมไว้ให้สืบตอ่ยาวนานจนสิน้พทุธกาลนี ้ตลาดใดใจยงัมีธรรม ก็ไมต้่องกลวั



วา่พทุธศาสนาจนสิน้สญูไป เพราะใจเทา่นัน้ท่ีจะสามารถรักษาพระธรรมไว้ได้มิใช้กระดาษหรือส่ือตา่งๆ (ธรรมะในใจ
นัน้ยิ่งใจสวา่งไสวนกั) 

พระอาจารย์เร่ิมการบรรยายธรรมวนันีว้า่ 
พราหมณ์ทา่นหนึง่ถามพระพทุธองค์วา่ 
“ธรรม หนึง่ใดท่ีปฎิบตัแิล้วเป็นประโยชน์ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า” 

-ธรรมหนึง่นัน้คือ_ความไมป่ระมาท_ เปรียบเสมือนรอยเท้าช้างท่ีสามารถน ารอยเท้าสตัว์ทัง้หมดมาใสไ่ด้ ธรรม
ทัง้หมดจงึรวมลงในความไมป่ระมาท ซึง่หมายถึงการมีสตอิยู่กบัตวัเสมอ ทัง้กิริยาทางกาย/วาจา/ใจ ส่วนประมาทนัน้
มีสามจ้อคือ1.เกรียดคร้าน-ไมท่ าความดี,2.ท าไมดี่ท าบาป ไมท่ าเหตแุหง่ความดี3.ท าดีเล็กน้อย แตอ่ยากได้ผลมาก 
สต-ิจงึเป็นเสาหลกัแหง่อารมภ์ เป็นนายทวาร คมุทวารทัง้หก เป็นหางเสือคมุทิศทางการด าเนินชีวิต 
การคมุสตไิด้จงึ-สามารถคมุจิตใจไมใ่ห้ท าผิด สติคูปั่ญญา ช าระกายวาจาใจให้สะอาด  
เราจงึต้องเจริญสต ิให้อยูใ่นกายในใจนีต้ามหลกัสติปัฏฐานทัง้ส่ีเพ่ือเข้าใจและละกายและใจท่ีก่อให้เกิดทกุข์นี ้เราจงึ
ไมค่วรประมาทในวนัเวลา,ในวยั,ความสขุสบายไมมี่โรค,ในการงานท่ีท าอยู่,จงึควรมีสตปิฎิบตัภิาวนารู้กายรู้ใจนีม้ิให้
ประมาทหลงไปในเร่ืองตา่งๆ ทา่นจบการบรรยายธรรมด้วยปฐมสตลุลปกายิกสตูร ท่ีเทวดาทัง้หกได้แสดงคณุของตน
และเทิดทนูในการคบหาสตัตบรุุษคือท าให้ฉลาดไมต่กต ่า,มีปัญญา,หายเศร้าโศก,รุ่งเรือง,ไปสูส่ขุคตแิละด ารงคณุงาม
ความดีได้ตลอดไป พระพทุธองค์จงึสรุปให้วา่ การคบคนดีนัน้เป็นทางไปสู่ความพ้นทกุข์ทัง้ปวง 

 

 
 

 ชว่ยสร้างบ้านให้น้องหมา 
หลงัจากเสร็จฟังธรรมะจากพระโอษฐ์แล้ว บา่ยเรามาตดิตามการปรับปรุงบ้านน้องหมาท่ีนครสวรรค์ มาถึงฝนก าลงั
ตก น้องหมาเข้าบ้านหมดแตค่นงานต้องตากฝนท างานแข่งกบัเวลา ต้องเดนิทางไปกลบัจากพิจิตร-นบัถือใจเขาจริงๆ 
การปรับปรุงอาคารสถานท่ีบ้านหมาแหง่นี ้พวกเราเร่ิมงานก่อสร้างกนัตัง้แตป่ลายเดือน กค. ท าอาคารให้อาหารสนุขั. 
ท าบอ่พกัน า้เสีย ทางระบายน า้ และเทพืน้ซีเมนต์ขดัมนัให้ตามอาคารโรงเรือนตา่งๆและท าทางระบายน า้จากโรงเรือน

นัน้ๆลงบอ่บ าบดัท่ีขดุวางไว้ตามต าแหนง่ตา่งๆห้าแหง่ด้วยกนั. งานตา่งๆท าได้ช้าเพราะท าล าบากมาก พืน้ดนิ
เฉอะแฉะเลอะเทอะ ยิ่งตอนฝนตกยิ่งล าบากมาก รถเทปนูเข้าไปเทก็ไมไ่ด้ต้องใช้แรงคนงานขนเข้าไปซึง่ก็ไกลอยูม่าก 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379021183564&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCQqZ_SSqPlNClySmR2sFO_GNkzjdyJW9ETqEjsrsd6YKhnqtmwsvRQxiXb4DsKhQOUOCYGWrWWN7n7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379021183564&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCQqZ_SSqPlNClySmR2sFO_GNkzjdyJW9ETqEjsrsd6YKhnqtmwsvRQxiXb4DsKhQOUOCYGWrWWN7n7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379013703377&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDDWIV4xrIZ_uVBb4x2okxAmc_4XTOQlr1XDzDxkwfmELpAzRJT3NMqBlznIGnEPl3yrGAbrjJoLeOi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379013703377&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDDWIV4xrIZ_uVBb4x2okxAmc_4XTOQlr1XDzDxkwfmELpAzRJT3NMqBlznIGnEPl3yrGAbrjJoLeOi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379013703377&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDDWIV4xrIZ_uVBb4x2okxAmc_4XTOQlr1XDzDxkwfmELpAzRJT3NMqBlznIGnEPl3yrGAbrjJoLeOi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379162867106&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAazTk8RJpG391uOcLShf_kbs-3P3ll-VLgUWXftHuI-NJPaf4NiR4COwbTNyZRACodbUcHxxFRNpJ5


น้องๆหมาก็อยากรู้อยากเห็น ชอบไปรบกวนการท างานของชา่งอยูเ่สมอๆ ท างานแตล่ะจดุก็ต้องกนัน้องหมาออกไปท่ี
อ่ืนก่อนด้วย หนึง่เดือนผา่นไป ...ยงัไมไ่ด้ดงัใจฝัน. แตม่าดงูานท่ีท าไปก็ช่ืนใจแทนน้องหมานะครับ 

 

   

   
 

 26 ส.ค.  ถวายจงัหนั-ทอดผ้าป่าวดัป่าไทรงาม 
อ าเภอไทรงาม จ. ก าแพงเพชร วดัเก่าแก่ของ
ครูอาจารย์ลป.สมชายและดแูลตอ่โดยพระอจ. 
อเนก สายหนองป่าพง มีข้อวตัรปฎิบตัท่ีิ
สวยงาม ชาวบ้านผู้ เฒา่ผู้แก่พาลกูหลานมาวดั
เป็นสองสามร้อยคน นัง่ฟังธรรมถือศีลอโุบสถ
ตลอดวนัหนึง่คืนหนึง่ เห็นแล้วปลืม้ปิตใิจยิ่งนกั
(แม้ครูอาจารย์ทา่นไปจ าพรรษาตา่งประเทศ)

เขาก็ยงัรักษาข้อวตัรไว้ได้ไมเ่ปล่ียนแปลง...สาธุในคณุงามความดีครับ  

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214365690490305&set=pcb.10214365698130496&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARADGX3RXIO-cuSjPzkJnTCYw3sDQNzpt3M5EVzotSDppkqYA12AGHBakOC9Vz14dGNCYOkwECtCwBkp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214365691050319&set=pcb.10214365698130496&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD5jt0cBdBf9EPLsJsR6o2Jpwew7rVxifplOVK3wTyIaEDQxo7pMTVEWpS-XZWceesv_LtUfkonGr1x


 
ตรวจดงูาน อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญุมี ณ รพ.วงัเจ้า 
ตวัอาคารตกึรับป่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จนมีนกเร่ิมมาท ารัง จองท่ีกนัแล้ว ทางรพ.ก าลงัท าเร่ืองท่ีมลูนิธิฯ มอบ
อาคารให้กบักระทรวงสาธารณสขุผา่นรพ.วงัเจ้า สว่นหอพระพทุธเมตตายงัไมแ่ล้วเสร็จดีก าลงัเร่งมืออยู ่วนันีม้าดชู่าง
ท าอาสนะพระสงฆ์พบวา่ผิดแบบจงึต้องแก้ไขกนัอีกหนอ่ย  

   

   
 

27 ส.ค.  
สนส.บางกระมา่ พระอาจารย์ทวี กราบถวายไทยธรรม 100 ชดุ ส าหรับฉลองศาลาใหม ่17-18 พย.นีค้รับ 
 
 

   
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379162867106&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAazTk8RJpG391uOcLShf_kbs-3P3ll-VLgUWXftHuI-NJPaf4NiR4COwbTNyZRACodbUcHxxFRNpJ5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379162867106&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAazTk8RJpG391uOcLShf_kbs-3P3ll-VLgUWXftHuI-NJPaf4NiR4COwbTNyZRACodbUcHxxFRNpJ5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373205598178&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgyLtBwaAGKt-jx3_q3McBkzSvCV5WuNmU8gP7p4RffLDpspGly1Lc-0cH2LhKrsEAZzm6IaKe3agD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373205598178&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgyLtBwaAGKt-jx3_q3McBkzSvCV5WuNmU8gP7p4RffLDpspGly1Lc-0cH2LhKrsEAZzm6IaKe3agD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373205598178&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgyLtBwaAGKt-jx3_q3McBkzSvCV5WuNmU8gP7p4RffLDpspGly1Lc-0cH2LhKrsEAZzm6IaKe3agD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373205598178&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgyLtBwaAGKt-jx3_q3McBkzSvCV5WuNmU8gP7p4RffLDpspGly1Lc-0cH2LhKrsEAZzm6IaKe3agD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373205558177&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD8jOBjbKnEe-zPmv6IhvUytiLq7-1CAoNm5W1ureD_DFqxxlK8yqC-65G1OllYBESHPgSJ3t5ZCWa1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373205598178&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgyLtBwaAGKt-jx3_q3McBkzSvCV5WuNmU8gP7p4RffLDpspGly1Lc-0cH2LhKrsEAZzm6IaKe3agD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373205558177&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD8jOBjbKnEe-zPmv6IhvUytiLq7-1CAoNm5W1ureD_DFqxxlK8yqC-65G1OllYBESHPgSJ3t5ZCWa1


   
 

รพ.ดา่นมะขามเตีย้ 
พ่ีสเุมธและพ่ีอ้อยมาดแูลจดัการเร่ืองระบบไฟฟ้าและฝา้ให้ ปา้ยอาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญุมีฯ ตดิตัง้เสร็จแล้ว งาน
ก่ออิฐเสร็จแล้วก าลงัเร่ิมฉาบปนูครับ งานไฟฟ้าเร่ิมท าวนันีค้รับ ดงูานและวางแผนเสร็จก็จา่ยเงินคา่แรงและคา่วสัดุ
ก่อสร้าง ครัง้นีเ้กือบสองแสนเชน่เคยครับ 

 
  

    

 

28 ส.ค. บริษัท ตากสินฯ ประชุมร่วมกบัคณุสนัติบริษัทตากสินฯ และท่านอาจารย์สมบตัิ เร่ืองท าบนัไดเหล็กส าหรับ

ทางขึน้ไปห้องประชุมใหญ่รพ.ด่านมะขามเตีย้ กว้างเมตรคร่ึงสูงส่ีเมตร เน่ืองจากอยู่ภายนอกอาคารจึงต้องท าให้

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373205558177&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD8jOBjbKnEe-zPmv6IhvUytiLq7-1CAoNm5W1ureD_DFqxxlK8yqC-65G1OllYBESHPgSJ3t5ZCWa1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373205558177&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD8jOBjbKnEe-zPmv6IhvUytiLq7-1CAoNm5W1ureD_DFqxxlK8yqC-65G1OllYBESHPgSJ3t5ZCWa1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373206878210&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC725GHuzGh0x08jjSicYIrzWe3KOmLKUDafcbuMuQXV0yN0LTltaUUpJ-7QCuOTj_b7CXByDt7Ohw5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373206878210&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC725GHuzGh0x08jjSicYIrzWe3KOmLKUDafcbuMuQXV0yN0LTltaUUpJ-7QCuOTj_b7CXByDt7Ohw5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379163507122&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAhgCOmYPks0aqiqem81HRUY8uvJC8JjytN8AUiGHl-AsMpl8oBzd2OCvxxyiT_Io3C4EoO0BkzQkck
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379163507122&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAhgCOmYPks0aqiqem81HRUY8uvJC8JjytN8AUiGHl-AsMpl8oBzd2OCvxxyiT_Io3C4EoO0BkzQkck
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379014423395&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDQxJE3a1GG7dH4bTNqMkncOsV_kcmm76yBvDm0yz08s4TrlQNIIWjJiw7SFs-l6FmjgbPyDwQ61T1-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214379014423395&set=pcb.10214379164307142&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDQxJE3a1GG7dH4bTNqMkncOsV_kcmm76yBvDm0yz08s4TrlQNIIWjJiw7SFs-l6FmjgbPyDwQ61T1-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373206878210&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC725GHuzGh0x08jjSicYIrzWe3KOmLKUDafcbuMuQXV0yN0LTltaUUpJ-7QCuOTj_b7CXByDt7Ohw5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214373206958212&set=pcb.10214373215518426&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBSQQS3PWaF50zgcx24pj0Kx6q1cIwaM3T424i1zO8l6ZXNOfncqbfJFop5T5XDXiImCFgVWDimvGsv


แข็งแรงทนทานไม่ล่ืนและสวยงามอีกด้วยจึงเลือกใช้บริการบริษัทตากสินท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเร่ืองเหล็กเป็น

โรงงานใหญ่ระดบัต้นของประเทศครับไว้ใจได้แนน่อนครับ 

  


