
มกราคม 2557 
9 ม.ค.  
 มลูนิธิดวงแก้วในพระสงัฆราชปูถมัภ์ เป็นเจ้าภาพงานบ าเพ็ญกศุลพระศพ วนัท่ี 77 และเป็นวนั

พฤหสัท่ี 11 หลงัทา่นจากไป ด้วยความรักเคารพ อาลยัอย่างสงูยิ่ง กบัพระผู้ เป็นทกุสิ่งท่ีท าให้มลูนิธิดวง

แก้วฯได้ด าเนินงานมาจนถึงทกุวนันี ้

  
 

  
 

 
 

13 ม.ค. 
ออกเดนิทางไปสร้างวดัป่าบวัทิวา มอบของขวญัปีใหมเ่ดก็ นร. บ้านห้วยเจริญ จ. สโุขทยั น าเคร่ือง

กนัหนาวและสงัฆทานพร้อมป้ายวดัไปถวายพระท่ีวดัป่าบวัทิวาด้วย ร่วมอนโุมทนาบญุกนัครับ 



   
ออกจากกทม.เช้าขนของมาหนกัมากกว่าจะถึงวดับ่ายสาม เอาของลงท่ี รร.ห้วยเจริญ เตรียมงานกบั ผอ. 

เสร็จกลบัไปวดัครูบาบุญพาดูก าหนดท่ีสร้างกุฏิ สองหลังและห้องน า้อีกสามห้อง ท าระบบน า้ภายในวัด 

และเตรียมท่ีท าศาลาทา่น า้ 

   

   
 

ท าบญุปีใหม ่ณ วดัป่าบวัทิวา ครูบาอาจารย์มาร่วมพิจารณาท่ีก่อสร้างเสนาสนะตา่งให้เหมาะสมตอ่ไป เรา

น าสงัฆทาน ของใช้ เคร่ืองกนัหนาว ผ้าห่ม ไปมอบถวายพร้อมจงัหนัเช้า น่าช่ืนใจศรัทธาชาวบ้านท่ีน่ีครับ 

นา่รักมากๆ ขออนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ทา่นครับ ตอ่ไปคงเป็นท่ีสปัปายะส าหรับการภาวนาได้อยา่งดียิ่งครับ 



   
 

  
 

ออกจากวดัป่าบวัทิวา เรามาเลีย้งอาหารกลางวนัและมอบของขวญัปีใหม่ให้เด็กๆ ร.ร. ห้วยเจริญ ต.ห้วย

หวัแหวน อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สโุขทยั เห็นรอยยิม้เด็กๆ แล้วช่ืนใจ ดีใจท่ีมาสร้างวดัท่ีน่ี และได้พบเพ่ือนๆ คณุครู

และเดก็ๆ ท่ีนา่รักเชน่นี ้อนโุมทนาบญุกบัทกุทา่นครับ 

   
 



   
 

14-18 ม.ค.  
 ร่วมงานปีใหม่ อวยพรท่านสร้างเหยิน ปรึกษางานการท างานของจิง้ซือดวงแก้วในอนาคต พบกับ

สมาชิกในประเทศต่างเช่นฟิลิปปินส์ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย อฟัริกา แลกเปล่ียนประสบการณ์การท างาน

ร่วมกนั ส าหรับงานในประเทศไทย ทา่นธรรมาจารย์จะชว่ยก าหนดทิศทางของมลูนิธิตอ่ไป ซึ่งหลกัใหญ่คือ

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา และการช่วยเหลือทางการแพทย์ ซึ่งอาจเร่ิมด้วยการสร้าง

โรงเรียน การให้ทนุและการปรับปรุงการศกึษาในชนบท ตอ่ด้วยการสร้างธรรมารามส่งเสริมการศกึษาและ

ปฏิบตัิ การสร้างโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์พยาบาล ท่ีใช้หลกัการของชาวพทุธ ท่ีมุ่งหวงัช่วยเหลือทัง้กาย

และใจ เป็นกึ่งเอกชนท่ีไมแ่สวงหาก าไร เป็นรพ.ท่ีด าเนินการภายใต้มลูนิธิตอ่ไปในอนาคตครับ 

  
 

   
 



  
 

19 ม.ค. 
 สัง่ท ากฏิุสองหลงัแรกท่ี สนส. วดัป่าบวัทิวา ส่ีหม่ืนห้า คณุลงุสงวนและทีมงานจะเข้าไปท าให้ท่ีวดั

เลยครับ ใครสนใจอยากร่วมบญุกนัก็ยงัได้นะครับ กฏิุสามารถเพิ่มได้อีก1หลงั ศาลาอเนกประสงค์ 5*5 ม.

อีก1 หลงั ศาลาริมน า้ ขนาด3*3ม.อีก1หลงั สะพานทา่เรือยาวประมาณ 30 ม.ลงไปในน า้อีก 1 และห้องน า้

อีกสามห้องครับ 

     
 

 

20 ม.ค.  
 tacloban Med Center ท่ีเราไปอยูไ่ปกินกบัเขา ได้คยุกนักบัทางมลูนิธิ เราเลยสรุปกนัวา่มลูนิธิจะ

ชว่ยงานชว่ยฟิลิปินส์ รวมไมเ่กิน 1 ล้านบาท แบง่เป็น 

1. งานครัง้ท่ีแล้วเราเอาของไป 5 แสน สร้างบ้านไป 8 หม่ืน-580000 บ. 

2. จดัหาเสือ้ 150,000 บ. 

3. ชว่ยคา่ก่อสร้างหลงัคา tacloban Med อีก 240,000 บ.เพ่ือจะได้รวมกบัของสมชาย เป็น 3 แสน ได้เป็น

คร่ึงหนึง่ของ tacloban city  

รวม 580,000บ+ 150,000+240,000= 970,000 บาท 



 

23 ม.ค. 
 สง่เสือ้ชดุท างานแพทย์ไป Tacloban City Philippines 600ชดุ คา่สง่รวม 16000 บาท 

   
 

24-26 ม.ค. อบรมปฏบิัตธิรรมวัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมปัตโต 

   
 

  
หลงัปิดคอร์ส พาพระอาจารย์มาหล่อพระปางปฐมเทศนาท่ีโรงหล่อคณุประยงค์ และมอบผ้าห่ม เสือ้กัน
หนาวให้คนงาน 80 คนท่ีโรงหล่อ และเรายงัได้รับเป็นเจ้าภาพให้ทัง้หล่อพระเกศโมลีของพระประธานหน้า
ตกั 4.40 ม. และพระกร่ิงทองอีกส่ีพนัองค์ หลอ่วนัอาสาฬหบชูา 11 ก.ค. นีท่ี้วดัป่าโนนขมุเงิน จ. สกลนคร  



   
 
25 ม.ค.  
 เตรียมสีส าหรับบรูณะวดัป่ากตัญญุตาราม สระแก้วและศาลาของหลวงปู่ เลิศ วดัป่ามตุโตทยั เขา
ใหญ่ พร้อมปัจจยัซ่อมบ ารุงทัง้สองท่ี ต้นเดือนขนไปมอบให้ท่านท่ีวดั ช้าไปหน่อยแต่ด้วยงานอ่ืนๆเข้ามา
มากไปหนอ่ยครับ 

   
 
 
27 ม.ค. 
 พระนาคปรกนาม  “พระพุทธธรรมวิสุทธิมงคล " พระประธานวดัป่าบวัทิวา ชนะการประกวดปัน้
พระพุทธรูปไฟเบอร์สดๆจากพระเทพฯ ปางนาคปรก 9 เศียร 20" ช่ือองค์พระตามองค์หลวงตา พระพุทธ
ธรรมวิสทุธิมงคล ท่ีฐานองค์พระด้านหน้าครับตรงกบัท่ีเราประสงค์ ใบหน้าท่านออกจะสวยงาม มาพร้อม
ระฆงัสมัฤทธ์ิลงหินดงักงัวาล พร้อมด้วยพระแก้วมรกตองค์น้อยส าหรับกฏิุกรรมฐานวดัอโศการามท่ีจะเร่ิม
สร้างเดือนหน้า ขออนโุมทนานะครับ ใครสนใจจะร่วมบญุเชิญท่ีบญัชีวชัรธรรมสถานครับ  
 



      
 

      
เตรียมอาสนะไปมอบให้น้องต้อง ท่ีเปิดบ้านให้คณะศรัทธาไปฟังธรรมท่ี สวรรคโลก สโุขทยั ร่วม

อนโุมทนาบญุกบัน้องด้วย 
 

 
 

 
28  ม .ค .  ส่ง เ งินไปช่วยบูรณะหลังคา รพ.  Tacloban Medical Center Dr. Ignacio S. Valeriano 

president CEO ตอนแรกว่าจะเพิ่มจากยอดบริจาค 150,000 บ. เป็น 200,000 แต ่โอกาสท าบญุอย่างนีค้ง

ยากครับ เราเลยท าไป 8,000 $ us เป็นเงินไทย 265,280 บ. เพิ่มจากยอดบริจาคท่ีได้รับมา 115,280 บ.    

ขออนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ทา่นครับ  สว่นเสือ้สง่ไป 170,000 บ.  ได้รับกนัแล้วครับ อนโุมทนาด้วยครับ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202117392650514&set=pcb.10202117404410808&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202117392650514&set=pcb.10202117404410808&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202117393050524&set=pcb.10202117404410808&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202117393050524&set=pcb.10202117404410808&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202117392650514&set=pcb.10202117404410808&type=3


 
 

   
 
 


