
6 พ.ย. จัดยาเตรียมออกหน่วย 

  

 

 8 พ.ย. ออกหนว่ยแพทย์ มอบของชว่ยผู้ประสบภัยน า้ทว่มที่

เพชรบรุี 

เราได้มีโอกาสไปช่วยเหลือพี่น้อง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยน้าถุงยังชีพ

200ชุด และลูกอม my chewy ข้าวเหนียว หมูปิ้ง 400 ไม้ อีก 200 ชุด มีน ้าดื่ม

และชุดขนมจากคุณอู๊ด คุณดามพ์ อีก 200 ชุด ไปร่วมออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือ

ผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย ร่วมกับรพ.บ้านแหลม ที่ ต.บางขุนไทร และ ต.ท่าแร้งออก 

เมื่อออกหน่วยเสร็จเรายังได้โอกาสไปเยี่ยมผู้ประสบภัยถึงบ้านและมอบขนม น ้า



ดื่มให้พวกเขาอีกด้วย ขอบคุณน้องเก๋นะครับที่ช่วยประสานงานและจัดการให้

พวกเราได้โอกาสนี  ขอบคุณลานธรรมแม่กลองที่ให้น ้ามาร่วมแจกด้วยนะครับ 

ผู้ป่วยมีความต้องการมากเลยครับ ขอบคุณคุณอู๊ด คุณดามพ์และน้องนุชที่มาร่วม

ล้าบากด้วยกันกับมูลนิธิด้วยนะครับ 

พื นที่ที่เราไปน ้าลดลงไปมากแล้ว เขาว่าเป็นเพราะกองทัพเรือจัดเรือดันน ้า

ออกไปท้าให้น ้าลดเร็วกว่าปกติอย่างมาก คนไข้ที่มารับการรักษาก็มีพอสมควร

บางรายก็น่าสงสารมากๆ เป็นโรคผิวหนัง ติดเชื อราคุณเก๋พาคณะไปทานอาหารที่

บ้านแหลม อร่อยมากครับและยังพาเราไปพบกับคุณแม่ที่บ้านด้วยท่านน่ารักมากๆ 

ครับ ร่วมกันท้าความดีถวายพ่อหลวงของเราดูแลช่วยเหลือกันและกัน ช่วยดูแล

ประเทศที่รักประชาชนที่รักของท่าน ร่วมกัน สามัคคี รักและดูแลกันและกัน เพื่อ

รอยยิ มของพ่อ วันนี และตลอดไป 

 

 



 

 10 พ.ย. รับพระราชทานผา้พระไตร ส้าหรบัทอดผา้พระกฐนิ ณ วดั

ป่าศรัทธาถวาย 

จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามที่ส้านักราชเลขาธิการ 

สวนจิตรลดา ได้มีหมายรับสั่งที่ รล 0010/10628 ร่วมท้าบุญทอดผ้าพระกฐิน 

ถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม

นาถบพิตร ราชันแห่งราชันทั งปวง พระมหากษัตริย์ผู้สถิตย์ในดวงใจแห่งปวงชน

ชาวไทย ผู้เป็นที่รักและเคารพจากผู้คนทั่วทุกแผ่นดิน 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 12-13 พ.ย. กฐนิพระราชทานวดัปา่ศรทัธาถวาย จ.อุดรธานี 

 12 พ.ย. พวกเราออกเดินทางจาก กทม.แต่เช้า ถึงวัดป่าศรัทธาถวายบ่าย

ห้าโมงครึ่ง หลังจากรายงานเรื่องต่างๆ กับท่านอาจารย์บุญมีแล้ว ก็กราบเรียน

ท่านขอปรับแต่งสถานที่ท้าพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ 

ให้เหมาะสมยิ่งขึ นและได้ขออนุญาตคุณป้าฐาวราขอจัดแต่งองค์กฐินที่ตั งไว้เดิม 

และยังได้ออกไปในตัวเมืองรับเอาไวนิลที่คุณอาไพบูลย์จัดเตรียมไว้มาตกแต่ง

สถานที่ พวกเราทุกคนช่วยกันท้ากว่าจะเสร็จเกือบเรียบร้อยก็เที่ยงคืนได้  

      

   

   
 



13 พ.ย.  เช้าใส่บาตรครูอาจารย์เสร็จถวายจังหันแล้วจึงปูพรมหน้าพระ

ประธานซ้อมพิธีการกับข้าราชการในพื นที่ และตั งขบวนรับผ้าไตรพระราชทานฯ

หน้าศาลาใหญ่ และเริ่มพิธีตอน 09.00 น.รถอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเดินทาง

มาถึงวัดป่าศรัทธาถวาย วางผ้าที่เบื องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ แล้ว

ไปจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสร็จแล้วไปกราบรับผ้าพระกฐิน กล่าวค้าถวาย  “ผ้าไตรพระราชทานเพื่อ

ทอดกฐินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมพระราชทานให้ข้าพเจ้า น้อมน้ามาถวายสงฆ์ ซึ่งจ้าพรรษากาลถ้วน

ไตรมาสในอาวาสวิหารนี  ขอพระสงฆ์จงรับผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินกับ

ผ้าอานิสงส์บริวารทั งปวงนี  กระท้ากฐินัตถาระกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั น 

เทอญ”  น้าผ้ากฐินถวายสงฆ์แล้วถวายบริวารกฐินพร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม เสร็จ

พิธีประมาณ 10.00 น. รวมยอดกฐินปีนี เป็นเงินประมาณ 3.1 ล้านบาท มีส่วนของ

มูลนิธิฯ1ล้านบาท ของคุณป้าฐาวรา 1 แสนบาท ของคุณสมไชยและคุณจินดา 1 

แสนบาท ปีนี ทางมูลนิธิฯปวารณารับสร้างโรงอาหารบูรณะโรงครัวที่ก่อสร้างมา

ตั งแต่ 2538 ช้ารุดทรุดโทรมมานาน เราจึงได้ร่วมกันจัดถวายปัจจัยร่วมสร้างและ

บูรณะเสนาสนะนี  ขออ้านาจบุญกุศลนี จงบันดาลให้เกิดความส้าเร็จประโยชน์ทั ง

ทางโลกและทางธรรมที่ได้ตั งไว้ดีแล้ว แก่พวกเราทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในกุศลนี 

ร่วมกันนะครับ 

ก่อนกลับกทม.ก็เขา้ไปวัดปา่บ้านตาดกราบองค์หลวงตา และเข้าพบท่านอาจารย์

สุดใจรายงานกิจกรรมต่างๆของวัชรธรรมสถานและมูลนิธิดวงแก้วฯดว้ยครับ 

   



   

   

   

   



   

   

    

      



      

14 พ.ย. 

 ร่วมงานฌาปนกิจคุณโยชิ สามีคุณศิริรัตน์ เพื่อนพี่น้องในครอบครัว 

คณะเราเดินทางกลับจากวัดป่าศรัทธาถวายถึงธรรมวิภาวันเที่ยงคืนกว่าได้

เช้าตีห้าก็ออกเดินทางไปวัดป่าบัวแก้วฯ น้าร่างของคุณโยชิที่บ้าเพ็ญกุศลให้ที่วัด

ป่าบัวแก้วไปบ้าเพ็ญกุศลก่อนฌาปนกิจที่วัดหินแหลม เสร็จแล้วจัดเตรียมบริเวณ

ท้าพิธีฌาปนกิจเสียใหม่ให้สวยงาม ได้เวลาบ่ายสองโมง ก็ท้าพิธีเคารพศพแบบ

ญี่ปุ่นมีการเปิดโลงให้ญาติได้ไว้อาลัยครั งสุดท้ายพร้อมวางดอกไม้ เสร็จแล้ว

เคลื่อนศพไปฌาปนสถานเวียนสามรอบ เป็นวิวัฎฎะเพื่อการเกิดใหม่ของคุณโยชิ 

ต่อจากนั นก็ท้าบุญมาติกาบังสุกลให้แขกผู้มีเกียรติได้ทอดผ้าถวายคุณโยชิ ส่วน

ผ้ามหาบังสุกุลให้คุณพ่อคุแม่ทอดหน้าเมรุ โดยพระอาจารย์ขาวเป็นผู้พิจารณา

บังสุกุลและจุดเพลิงฌาปนกิจครั งที่1 เสร็จแล้วพระสงฆ์และญาติพี่น้องเพื่อนฝูง

วางดอกไม้จันทร์ ต่อด้วยฌาปนกิจจริงโดยพระอาจารย์สมบัติ 

    



    

 

15 พ.ย. เช้าท้าพิธีบ้าเพ็ญกุศลให้คุณโยชิที่วัดป่าบัวแก้ว เสร็จแล้วไปเก็บอัฐิที่วัด

หินแหลมพร้อมท้าพิธีบังสุกุลตาย ก่อนกลับหุ่นมาหันศีรษะทิศตะวันออกท้าบังสุกุล

เป็นพร้อมพระอาจารย์สมบัติตั งชื่อให้ใหม่ว่า คุณ ยามะอุเอะ YAMAUE แปลว่าผู้

อยู่สูงสุดบนขุนเขาหมายถึงผู้ส้าเร็จการงานชีวิตชื่อเสียงอย่างสูงสุด ทางธรรม

หมายถึงผู้บรรลุธรรมได้เช่นกัน เสร็จพิธีตั งชื่อโยชิที่เกิดใหม่ก็บ้าเพ็ญกุศลให้อีก

ครั ง บ่ายน้าไปลอยอังคารที่หน้าบ้านคุณไพโรจน์และคุณรัชณีย์ เป็นอันเสร็จ

กิจการส่งคุณโยชินาริเป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยบ้าเพ็ญกุศล

ส่งคุณโยชิสามีคุณศิริรัตน์ เพื่อนพี่น้องในครอบครัวของเราไปสู่สุขคตินะครับ 

16 พ.ย. ส้ารวจเส้นทางอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 

เช้าหลังจังหันเราออกเดินทางโดยเรือส้ารวจเส้นทางส้าหรับการอัญเชิญพระบรม

สารีริกธาตุ จากพระบรมมหาราชวัง เพื่อมาบรรจุ ณ พระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสัง  

วรานุสรณ์" กลางเดือน พฤษภาคม ปีหน้า เราใช้เวลาจากบ้านหินแหลมไป ร.ร.

บ้านนามกุยสองชม.เศษ ใช้น ้ามันไปประมาณ 50+ ลิตร เที่ยงเยี่ยม ร.ร.บ้านนาม

กุยที่ขออนุเคราะห์หอพระประธานไว้ มาดูที่และปรึกษาในเบื องต้น เมื่อก่อสร้างคง

ต้องแก้ไขเรื่องทางระบายน ้าด้วย ส่วนเรื่องห้องพยาบาลดูแล้วพอมีที่ท้าได้แต่ขาด

คุณครูที่จะดูแล คงต้องรอไปก่อน เสร็จแล้วจึงคุยเรื่องเป้าหมายเบื องต้นและ

เ ป้ า ห ม า ย ใน อน าคตขอ ง ร . ร . ว่ า จ ะ ไ ปท า ง ไ หนกั น  ก่ อ น ล า ก ลั บ   

บ่ายโมงนิมนต์พระอาจารย์วะและพระอาจารย์ฐากลับขึ นฝั่งไปวัดก่อน ส่วนเรา

เติมน ้ามันแล้วมาได้อีกสักพักเรือก็แล่นไม่ได้ต้องลากจูงกันมาทั งพายจากลิ่นถิ่น

กลับบ้านหินแหลม แดดร้อนมากๆ แต่น ้าเย็นเฉียบ กว่าจะถึงวัดก็ 6โมงครึ่ง เล่น

เอาเหนื่อยกันมากๆ ทั งสามคน คือ เราและคุณไมล์กับคุณจี หนักมากส้าหรับคนที่

ไม่ค่อยได้ออกก้าลังอย่างเรานะครับ ....แต่งานก็ผ่านไปได้อีกวัน 



  

  

  

   

 

 



25-27 อบรมปฏิบตัิธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์จ้ารัส จันทโชโต 

  

  

29 พ.ย.รกัษาพระอาพาธ 

พาพระอาจารย์จ้าปี วัดอโศการาม น้องท่านอาจารย์ทองไปตรวจสายตาที่

เป็นต้อหิน ทั งสองข้างแต่ตอนนี ข้างซ้ายมองไม่ค่อยเห็นแล้ว ต้องหยอดยาทุกวัน 

และมาให้น้องภัทรพร ตรวจทุกสามสี่เดือน วันนี พิเศษหน่อยมาตรวจเลือดด้วย

เพราะมีความดันสูงเมื่อตรวจครั งก่อน ผลพอใช้ได้ความดันก็ลงแล้วสรุปว่ารักษา

ต่อเนื่องไปก่อน เช้าเลยได้ถวายจังหัน ค่าเจาะเลือดและค่ายาด้วยเลยกว่าจะเสร็จ

ก็ครึ่งวันแล้วครับ 

  



30 พ.ย. กราบอวยพรปีใหม่ อจ.พญ.อมรา มลิลา 

 มอบของขวัญและรับฟังธรรม

โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ชีวิต

ใ นหล า ย ๆ เ รื่ อ ง ข อ ง ชี วิ ต 

ท่ามกลางบรรยากาศสวนใน

กรุง ที่บ้านท่าน -- การท างาน

ถึ ง แ ม้ จ ะ ตั้ ง ใ จ ท า ดี  ก็ ไ ม่

ส า ม า ร ถ ใ ห้ ทุ ก ค น เ ห็ น ดี

เห็นชอบไปกับเราได้เสมอไป 

บางครั้งการท างานเช่นนี้ก็จะพบกับผู้คนที่หวังแต่ผลประโยชน์ของตนปะปนเข้า

มา ไม่ว่าจะเป็นงานสาธารณประโยชน์หรืองานในพระพุทธศาสนา คนเหล่านี้เขา

ไม่กลัวบาปกลัวกรรม คนท างานต้องมีใจหนักแน่นอดทนให้ผ่านไปให้ได้แม้

จะต้องเจอกับเรื่องต่างๆ ที่รบกวนจิตใจอย่างมากก็ตาม ท่านเองก็ผ่านคดีความมา

หลายครั้งทั้งๆ ที่ตั้งใจท าในสิ่งที่ดี ท่านว่าพระอาจารย์สิงห์ทอง บอกว่าท่าน

อาจารย์โชคดีที่สามารถเลี้ยงเปรตได้ - ผมว่าคนเหล่านั้นเขาอาจไม่ทราบว่าเขา

ท าผิด แต่ท่านว่า ส่วนใหญ่เขารู้ว่าผิด แต่ที่เขาไม่รู้คือผลของการกระท านั้นๆ

ต่อไปในอนาคตมากกว่า- ขอเป็นก าลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนในเส้นทางนี้

นะครับ เป็นก าลังใจให้กันและกันต่อไป ทางเดินสายนี้แม้คนมีจ านวนไม่มากนัก 

และเหนื่อยแสนเหนื่อย แต่ก็อบอุ่นด้วยมิตรภาพของกัลยาณมิตรเสมอครับ........ 

 


