
มกราคม 2560 

 7 ม.ค.  งานบูชาคุณแผ่นดินและท าบญุถวายเป็นพระราชกศุลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล อดุลยเดช ณ วชัรธรรมสถาน 

 พิธีบูชาคุณแผ่นดิน ครบ20 ปี วัชรธรรมสถาน ขึ้นปีที่21 แล้วนะครับ 

ส าหรับวัชรธรรมสถานแห่งนี้ เราได้มอบสถานที่แห่งนี้แด่องค์หลวงตาพระมหา

บัวเมื่อ 2551 และดูแลต่อเนื่องมาโดยจัดปฏิบัติธรรมทุกๆเดือน ทุกๆ ต้นปีเราจะ

จัดงานบูชาคุณฯ ถวายบุญกุศลแด่พ่อแม่ครูอาจารย์และแผ่นดิน ปีนี้ผู้คนมาร่วม

ไม่มากนักแต่ก็เป็นบุคคลที่น่ารักมาก พิธีตั้งแต่ตักบาตร, ถวายจังหัน, ทานโรง

ทาน, รับศีล, ฟังธรรม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และปิดท้ายด้วยสลากภัต ที่เรา

กระท ามาทุกๆ ปี  

ปีนี้ครูอาจารย์ สุธรรมให้โอวาทธรรมว่า เราทั้งหลายโชคดีแค่ไหนที่เกิดมา

บนแผ่นดินนี้ ที่มีพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ มีพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่สุดในโลก 

การจะตอบแทนพระคุณแผ่นดินนี้ต้องท าด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ท าคุณงาม

ความดีที่สุดที่เราท าได้ นั้นคือ วิธีดีที่สุดในการตอบแทนพระคุณแผ่นดินนี้  

เมื่อรับพรปีใหม่กันแล้ว พวกเราทั้งหมดก็ร่วมกันกล่าวท าวัตรครูบาอาจารย์ 

ขอขมาและขอบพระคุณในความเมตตาของท่าน  

ขอกราบอนุโมทนาทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในบุญกุศลนี้นะครับ ทั้งเจ้าภาพ

ทุกๆ ท่าน ผู้เขาร่วมพิธี เจ้าหน้าที่ธรรมบริกร และเพื่อนๆ กัลยาณมิตรทุกท่านนะ

ครับ 

       

       



        

       

        

   

        



      

 

10 -12 ม.ค. ออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  

   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช 

เราคนไทยไม่ทิ้งกัน ประสานงานเรื่องช่วยเหลือออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

ใน จ.นครศรีธรรมราช นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา / ผอ.รพ.

สมุทรปราการ ประสานงานให้ทางมูลนิธิฯท างานร่วมกับทีมรพ.สมุทรสาคร โดย 

นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร จะส่งทีมลงไป

ท างานร่วมกัน ในนามแพทย์สภา ที่ จ.นครศรีธรรมราช   

10-13 ม.ค.ร่วมกับรพ.อ าเภอเชียรใหญ่ครับ กราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่

ให้โอกาสพวกเราได้ท างานร่วมกันครับ ทางมูลนิธิฯ มีแพทย์ร่วมงานด้วยตอนนี้

สองท่านครับโดยมีนายแพทย์สุริยะ มาช่วยจากนครศรีธรรมราชครับ  

วาย เม เถว ปุริโส ยาวอตฺตสฺส นิปฺปทา  

-เป็นบุรุษพึงพยายามไปจนกว่าจะส าเร็จประโยชน์ 

    

10 ม.ค. งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วันนี้เช้า 9 โมง ทีมเราลงพื้นที่บ้านเนินธัมมัง 

ต้องนั่งเรือไปในพื้นที่อีกสองชม.คนไข้มากที่เดียวแต่เรามาถึงรพ.เชียรใหญ่ก็ 

11น.แล้วเลยไปออกกับทีมรพ.เชียรใหญ่ ที่ร.ร.ชุมชนวัดแก้ววิเชียร น้ ายังท่วม

อยู่ทั่ว ร.ร.เราออกตรวจใต้ถุนอาคารที่ไม่ท่วม กว่าจะเสร็จก็เกือบสามโมงเย็น 

แล้วไปประชุมต่อที่รพ. วันนี้ออกสี่ทีมตรวจรักษาได้ประมาณ1500 ราย  

สรุปพรุ่งนี้ เราออกที่ ร.ร.บ้านท้ายทะเล กับทีมหนึ่งพรุ่งนี้จะมีผอ.รพ.

สมุทรสาครมาร่วมกับเราด้วย ทีมแพทย์สภาก็จะตามมาจากสุราษฎร์ธานีอีกสอง



ท่านครับสรุปวันนี้ทีมหนึ่งตรวจประมาณสองสามร้อยที่ ร.ร.ประมาณสองร้อยได้

ครบั 

 

เย็นนี้ไปจัดซื้ออาหารท าอาหารกล่องขนม น า้ ส าหรับทีมงานและชาวบ้านพรุ่งนี้

ด้วยประมาณสองสามร้อยชุด ตั้งรูปในหลวง ร.9 ท าบุญถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระองค์ท่านด้วย ท าดีสานต่องานของพ่อ ให้ลูกๆ ของพ่อทางนี้ได้ระลึกถึง

พระคุณท่านอีกด้วย 

   

  11 ม.ค.แบ่งทีมเป็นสี่ชุด เขาพระบาท, ท่าขนาน,ใส่หมาก, แม่เจ้าอยู่หัว 

ทีมแพทยท์ีมละสองยกเว้นทมีเราที่มีสาม เราเขา้สองที่คือแม่เจ้าอยู่หัวหมู่ 1 และ

ศูนย์ศิลปาชีพ 

   

     

  12 ม.ค. ทีมเราเข้าเนินธัมมัง แต่ห่างออกไปที่วัดบางเนียนหมู่บ้านสอง มี 

200 หลังคาเรือน น้ ายังลึกอยู่ครับ รถเข้าไม่ได้ต้องรอรถไถชาวบ้านมารับครับ

แต่อย่างไรทุกคนก็พร้อมปฏิบัติงานครับ ถึงแม้ตัวเองเริ่มป่วยมีไข้ไอแล้ว เรามา

ช้าหน่อยไปเอาข้าวปลาอาหารและถุงยังชีพมาแจกชาวบ้านด้วยพร้อมอาหาร

เจ้าหมา 



    

  15 ม.ค. เลี้ยงปีใหม่ที่บ้านเด็กเรร่่อน  

 กรรมการและสมาชิกมูลนิธิร่วมกันเลีย้งอาหารมอบของใช้เครื่องอุปโภค

บริโภคให้เด็กเร่รอ่นบ้านครูมุ้ยสี่สิบคนพร้อมมีครอบครัวและเพื่อนๆ มาร่วมด้วย

หลายท่าน มีการมอบของจับฉลากเลีย้งอาหารมอบทุนการศึกษาใหเ้ด็ก นบัว่า

เป็นปีใหม่แห่งการแบ่งปันอีกปีที่มีความสุขมาก 

   

   

   

  21 ม.ค. ประชุมหารือเรื่องพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ร.ร.บ้านหินแหลม 

เอาแปลนเก่ามาดูแล้ว สรุปว่ามีแก้ไขเพิ่มห้องพักครู 1 ห้อง ห้องสมุด/ภาวนา 1

ห้อง และมีหน้ามุกยื่นออกมาด้านหน้าอีก 3 เมตร รวมอาคารจะใหญ่ขึ้นเป็น 

34*9เมตร ราคาประเมินจะอยู่ที่1.5-2.0 ล้านบาท ( ทั้งนี้ยังไม่ได้รวมเครื่องมือ



อุปกรณ์ประจ าห้องเช่นกระดานด า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมฯ ตู้ฯลฯ อีกนะครับ ) 

โดยคุณสันติสุขจะแก้ไขแปลนมาให้อีกครั้งก่อนวางศิลาฤกษ์ 

   

  27 ม.ค. มูลนิธิดวงแก้วฯรับเป็นเจ้าภาพงานบ าเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพ่อแม่

ครูอาจารย์ หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป-พระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์          

จ.อุดรธานี ที่ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี 105 พรรษา 5 แผ่นดิน  

ลูกในนามมูลนิธิดวงแก้ว อาสาสมัคร และผู้สนับสนุน ผู้มีพระคุณ ต่อมูลนิธิ

ดวงแก้วทุกๆ ท่านกราบขออโหสิกรรมต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ และขอน้อมส่งท่านสู่

พระนิพพานด้วยความเคารพยิ่ง  

   

    

28 ม.ค. งานก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงครัว -โรงอาหารที่สร้างใหม่

ใกล้เสร็จแล้ว มีห้องพักใหญ่ 5*15 ม. 1 ห้อง ปูพื้นกระเบื้องรายไม้ขัดมัน

เรียบร้อยสวยงาม ที่ด้านหน้าส าหรับทานอาหาร -อเนกประสงค์ อีก 150 ตรม. 

ส่วนโรงครัวเก่ารื้อออกแล้วก าลังท าโครงหลังคาใหม่ ครัวต้องย้ายไปใช้ครัวเดิม

อันเล็กข้างๆ ก่อน อีกสองเดือนกว่าจะเป็นรูปร่างได้ ที่ท าได้ช้าเพราไม้ส่วนใหญ่

ยังดีอยู่ ครูอาจารย์ท่านจึงอยากรักษาไว้ จึงยกเสาเดิมให้สูงขึ้น ท ารูปแบบ

หลังคาใหม่ จัดโครงไม้ผสมกับเหล็ก ยุ่งยากมากทีเดียว คุณป้าฐาวราได้เข้ามา



ตรวจงานด้วย เพราะเป็นโรงครัวเดิมที่ท่านสร้างให้วัดตั้งแต่ 22 ปีก่อน ท่านไม่

ว่าอย่างไร อนุญาตให้ท าได้ตามความเหมาะสม แต่เสนอให้เพิ่มห้องน้ าส าหรับผู้

มาพักอีกสัก 2 ห้อง  

   

   

   

   

 

 

 

 



 28 ม.ค. วัดป่าบ้านตาด ครบ 6 ปีที่กราบมอบที่ดินเพื่อสร้างวัดป่าบัว

แก้วฯ ถวายพ่อแม่ครอูาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ณ ห้องนิพพานขององค์ท่าน  

   

วันนั้นเราและคณะเข้าไปกราบที่หน้าห้องก่อนเห็นท่านยังหลับพักผ่อน จึง

มิกล้าจะรบกวน แต่อาจารย์ลานเรียกเข้าไป ว่าไปถวายที่ห้องกระจกด้านหลังก็

ได้ พอกราบถวายครั้งที่สอง ท่านตื่นขึ้นมาถามว่าใคร พระบอกว่า หมอปิโยรส 

ท่านให้เข้าไปถวายกับมือท่านโดยตรง เป็นอันว่าเราได้ถวายที่ดินผืนนี้สามครั้ง

กับมือองค์ท่าน เป็นที่ดินผืนสุดท้ายที่ท่านรับเองกับมือ เราทุกคนปลื้มใจมากและ

ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดป่าบัวแก้วขึ้นหลังจากนั้นโดยใช้เวลา 1 ปี 1 เดือน และ

กราบถวายต่อคณะลูกศิษย์ในองค์ท่านเมื่อ12 พ.ค.56 ด้วยความระลึกในพระ

คุณท่าน เคารพรักความศรัทธา ความกตัญญูกตเวทีในองค์ท่านตลอดไป 6 ปี

แล้วก็จริงแต่ภาพในวันนั้นยังชัดเจนในใจของพวกเราทุกๆ คน เรายังได้ร่วม

ท าบุญเสาเข็มพ่อแม่เจดีย์ครูอาจารย์ และท าบุญประทายข้าวอีกด้วยรวมทั้งยัง

เอาของไปออกโรงทานร่วมกับคุณป้าฐาวราด้วยครับ  

ในโอกาสนี้ก็ได้กราบรายงานการด าเนินงานของวัชรธรรมสถานที่เรา

กราบถวายองค์หลวงตาเมื่อปี 2551 หลังจากที่ท่านได้เมตตามารับผ้าป่าช่วย

ชาติที่นี่ถึงสองครั้ง ปีนี้การด าเนินงานก็เหมือนๆ เดิม เปิดอบรมปฏิบัติธรรมโดย

ลูกศิษย์ขององค์ท่านที่ให้ความส าคัญในการอบรมปฏิบัติธรรมเมตตามาสอน

พวกเราทุกๆ เดือน สรุป รายจ่ายติดลบ รวมประมาณ 5 ล้านบาท แต่ด้วยที่พวก

เราทุกคนเห็นความส าคัญในการอบรมปฏิบัติธรรม และ ยังได้น าเอาข้อวัตรที่พ่อ

แม่ครูอาจารย์อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กๆมาใช้เป็นข้อวัตรส าหรับผู้มาปฏิบัติ 

ณ ที่แห่งนี้ เพื่อที่เขาเหล่้านั้นจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในการเข้าไปปฏิบัติ

ภาวนาในสายวัดป่ากรรมฐานต่อไปด้วยครับ ธรรมบริกรทุกๆ ท่านจึงได้ยอม

เสียสละแรงกายแรงใจมาช่วยเหลือกันตลอดมาครับ 



   

 


