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 5-7 พ.ค.  
อบรมปฏิบติัธรรมหลกัสูตรพระอาจารยบุ์ญมี ธมัมรโต วดัป่าศรัทธาถวาย ณ วชัรธรรมสถาน 
 ครูจารยแ์สดงธรรมถึงส่ีทุ่มคร่ึง สอนเร่ืองใจความของบทอาทิต,อานตั ไฟคือกิเลสท่ีเขา้มาทาง
ทวารทั้งหก และความเป็นอนตัตาของส่ิงทั้งปวง เชา้จงัหนัเสร็จกใ็หพ้ระอาจารยส์มพรสอนแทน ท่านให้
กศุโลบายในการพิจารณา ทุกข ์อนตัตา อาการ 32 ฯล  
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 พิธีอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในสถูปพระเจดียญ์าณสังวรานุสรณ์ 
10 พ.ค. 60 วนัวิสาขบูชาระหวา่ง 08.00 น-10.30 น. คณะศรัทธา พร้อมนกัเรียน/คุณครู ชาวบา้น บา้นหิน
แหลม กว่า 300 ชีวิต ขบวนยาวประมาณ  200 เมตร พร้อมใจกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มา
ประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย ์ญาณสังวรานุสรณ์ เป็นขบวนยาว สวยงาม โดยมีร าฟ้อนคารวะพระ
บรมธาตุโดย นักเรียน ร.ร.บ้านหินแหลม มายงัลานพระบรมธาตุ พระอธิการสมบัติ มอบพระบรม
สารีริกธาตุให้พระอาจารยบุ์ญมี น าคณะประทกัษิณบูชาพระบรมธาตุก่อนน าเขา้ประดิษฐานในองคเ์จดีย ์
ภายในสถูป 7 ชั้น มี1.ทอง 2.เงิน 3.นาค 4.เบญจรงคเ์หลืองทอง 5.เบญจรงคน์ ้ าเงินแดง 6. ศิลาจารึกสุโขทยั 
7. สถูปแบบอินเดียพทุธศตวรรษท่ี 3-4 ในความหมายวา่ พระพทุธศาสนาเจริญในอินเดียและเผยแผเ่ขา้มา
สู่ประเทศไทย เป็นยคุๆ มาจนถึงปัจจุบนั ฉตัร 7 ชั้น หมายถึง องคจ์กัรพรรดิแห่งพระธรรม ไดห้มุนกงลอ้
แห่งพระธรรม หรือธรรมจกัร จากประเทศอินเดียมายงัประเทศไทย  

  

     

   



  

  

  

  



   
 

 พิธีพทุธาภิเษกสร้างพระธาตุบวัแกว้ (สร้างภายใน 1 วนั 1 คืน) บนยอดเขาบวัแกว้  
ณ วดัป่าบวัแกว้ ญาณสัมปันนุสรณ์ 
12 พ.ค. เวลา 0.09 น.เร่ิมท าพิธีอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้ึนประดิษฐาน ณ ยอดเขาบวัแกว้ เพ่ือสร้าง
พระธาตุบวัแกว้ เชา้ 6.30 น.ท าฐานส่วนท่ี 1 และ 2 คือตวัระฆงั เสร็จ ลงไปท าบุญครบ 4 ปีวนัมอบถวาย
วดัป่าบวัแกว้ฯ ท่ีศาลาใหญ่ 09.00 น. เร่ิมท าส่วนบลัลงัก์ 12.00 น. ฉาบแต่งส่วนระฆงัและฐานบลัลงัก์ 
03.00 น. เร่ิมท าปล่องไฉน 14.00 น. ท าส่วนปลียอดและเทปูนปิดด้านใน เสร็จแล้วฉาบแต่งดูความ
เรียบร้อย จนเสร็จ 16.19 น.  เม่ือเวลา 17.00 น.ฟ้ามืดฝนท าเหมือนจะตกหนกั ทุกคนท าพิธีสวดมนตฉ์ลอง
องคพ์ระธาตุ เม่ือเสร็จพิธี ครูจารยบุ์ญมีมอบพระเกตุบวัตูมให้พระอธิการสมบติัไปติดตั้งประดิษฐานบน
ยอดเจดีย ์พระธาตุบวัแกว้ หลงัติดตั้งพระพิรุณโปรยลงมาดงัพรมน ้ ามนต ์ลมพดัผา่นมาเยน็ชุ่มฉ ่าใจ 18.39 
น. ทุกอยา่งเสร็จส้ิน ผูร่้วมพิธี ต่างอญัเชิญดอกไมธู้ปเทียนไปบูชาพระธาตุช่ืนชมวิวอนังดงาม ณ ยอดเขา
บวัแกว้กลางวดัป่าแห่งน้ี ซ่ึงสามารถมองเห็นพระบรมธาตุเจดีย ์ญาณสงัวรานุสรณ์ อีกดว้ย 

    

  



   

  

   

                     

  



        

    
 
20 พ.ค. พระธาตุบวัแกว้-พระเจดียท์นัใจ-สร้างเสร็จใน 12 พ.ค. 60 (ใน 17 ชม.) เม่ือสร้างเสร็จแลว้เราจึง
ปรับปรุงทางเดินข้ึนไปสักการะองคพ์ระธาตุโดยเร่ิมท าบนัไดในชั้นสุดทา้ยและชั้นก่อนสุดทา้ย ความสูง
จากระดบัพ้ืนดินในตวัวดัป่าบวัแกว้ประมาณ 100 ม. ระยะทางเดินข้ึนประมาณส่ีห้าร้อยเมตร แต่ก็ตอ้ง
ปรับแต่งทางเดิน และก าลงัขึงลวดสลิงเป็นแนวกนัตกและแนวจบัช่วยพยงุผูท่ี้จะข้ึนมาสักการะองคพ์ระ
ธาตุดว้ย ต่อไปทางวดัจะเปิดใหมี้การสักการะองคพ์ระธาตุบวัแกว้ในวนัพระใหญ่หรือวนัส าคญัต่างๆเช่น 
มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬบูชา เขา้พรรษา 12 พ.ค.วนัมอบถวายวดัเป็นตน้ เราจะท าการทาสีองคพ์ระธาตุ
เขา้พรรษาน้ีครับ 

  



     
29 พ.ค. ปรับปรุงทางข้ึนองคพ์ระธาตุบวัแกว้โดยท าทางข้ึนใหป้ลอดภยัข้ึนมีบนัไดเหลก็และสลิงขึง
ตลอดเส้นทาง อีกประมาณหน่ึงเดือนกวา่จะท าสีทองได ้

    

   
 
 
 ความคืบหนา้การสร้างท่ีเกบ็น ้ าวชัรธรรมสถาน 

   



    
 

 ความคืบหนา้การสร้างอาคารดูแลฟ้ืนฟผููสู้งอาย ุ"ญาณสงัวรานุสรณ์" รพ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้  
กรมแพทยท์หารเรือ 
11 เดือนหลงัจากมูลนิธิดวงแกว้ฯไดม้อบเงินจ านวน 3.6 ลา้นบาทให้บูรณะปรับปรุงอาคารฉุกเฉินเดิมให้
เป็น อาคาร "ญาณสังวรานุสรณ์" เพ่ือดูแลฟ้ืนฟูผูพิ้การและสูงอาย ุปัจจุบนัไดป้รับปรุงพ้ืนท่ีให้เหมาะสม
ในการท างานไปกวา่80%แลว้ครับ อาคารน้ีเป็นหน่ึงในโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ ท่ี
พวกเราร่วมกนักระท าเพื่อแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อพระคุณของพระองคท่์าน 
 

  

  



  

  

  

   



   
 

 ความคืบหนา้การสร้างพระบรมธาตุเจดีย ์"ญาณสงัวรานุสรณ์" ณ วดัป่าบวัแกว้ ญาณสมัปันนุสรณ์ 
12 พ.ค. ประดิษฐานพระประธานส่ีทิศ ณ พระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ ในวนัท่ี12 พค.60 
ครบรอบ4ปี วนัมอบถวายวดัป่าบวัแกว้ฯ ในการยกพระหินท่ีหนกัอยา่งยิ่งน้ีข้ึนบนฐานท่ีสูงกวา่3.5 ม.ใน
คร้ังน้ีมีผูก้  ากบัด าเนินการหลกัคือท่านอาจารยชุ์นวดัถ ้ าเต่าและพระอาจารยจ์งกลวดัป่ากตญัญุตาราม 
พร้อมทั้งคณะสงฆแ์ละผูร่้วมบุญคณะศรัทธาท่ีมาร่วมในพิธี ขอกราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านที่ีมีส่วน
ในกศุลคร้ังน้ีนะครับ 
 

     
พระบรมธาตุเจดีย ์ญาณสังวรานุสรณ์ เดือนท่ี 15 กลางเดือนหลงัอญัเชิญพระบรมธาตุข้ึนประดิษฐานใน
พระสถูปแลว้ งานตอนน้ีก็เก็บงานศิลาแลงก าแพงเจดียช์ั้นใน ท าฐานพ่อแม่ครูอาจารยใ์นซุ้มเจดียบ์ริวาร 
ท าโคมไฟบนัไดและท ารางประตูเล่ือนประตูข้ึนองคเ์จดียท์ั้งส่ีดา้นให้เสร็จก่อนจะเร่ิมปูกระเบ้ืองในซุ้ม
และลานเจดียเ์ดือนหนา้ 

  



                         

  

      
 

29 พ.ค. งานสร้างพระบรมธาตุเจดีย ์ปัจจุบนัเป็นงานเร่ิมเกบ็รายละเอียดต่างๆ เช่นไมช่้องลม โคมไฟ
บนัได งานตกแต่งซุม้เจดียบ์ริวาร สปัดาห์หนา้เร่ิมติดรูปพทุธประวติั และแต่งลายรดน ้าหวัเสา งานไปได้
ชา้มากเลยครับ ฝนตกเกือบทุกวนัแต่พอมีเวลาท างานได ้
 

   
 



   
 

   
 

 

 


