
8 ตลุาคม 

 งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ณ 

อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชน สวนลุมพิน ี

 

ปิดแล้วครับ พิธีบูชาคุณเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ท่านเจ้า

พระคุณสมเด็จฯ 8 ต.ค.59 เป็นครั้งที่พวกเราทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็น

ระเบียบเรียบร้อยเป็นพิเศษ มีการใส่บาตรในอาคาร ตามที่เราได้คาดไว้ตั้งแต่

วางแผนจัดงาน เพี่อนๆ มากันเยอะมากรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขใจจริงๆ ครับ 

ครั้งนี้ครอูาจารย์ สุธรรม เมตตาเปน็ประธานแทนหลวงปู่อ้มครับ ท่านได้ให้

โอวาทในพิธีปิดครั้งนี้ว่า 

** ท่านกล่าวถึงโครงการเทิดพระเกียรติที่เราท านั้นดีแล้วเหมาะสมแล้วกับการ

ตอบแทนพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านนี้ คนส่วนใหญ่มักหลงไปกับสมบัติของ

โลก นึกว่าเป็นของตน ทุกข์ยากล าบากหามาเก็บไว้หรือใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร 

สุดท้ายก็ตายไป สิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่สมบูรณ์ในโลกเช่นเดิม ไม่อาจเอาติดตัวไปได้

แม้สักอย่าง พุทธศาสนาสอนให้น าสมบัติเหล่านั้นทั้งโภคทรัพย์ หรือแม่แต่ก าลัง

กายก าลังใจมาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ที่สามารถน าติดตัวไปคอยช่วยเหลือเราได้

ในทุกภพทุกชาติ อริยทรัพย์ข้อต้นๆ คือ ศรัทธา ศีล หิริโอตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ 

ปัญญา... ท่านให้เราท าทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ก็จะท าให้เกิดบุญกุศลน า

เราไปสู่ความสุขกายสุขใจ ผู้ที่ท าดีบ่อยๆการจะท าไม่ดีก็ท ายาก ผู้ท าไม่ดีบ่อยๆ 

จะท าดีก็ท ายาก ท่านจึงให้เราท าบ่อยๆทั้งทาน ศีล และภาวนา ก็จะพาเราไปสู่ทาง

ที่ถูกต้องเอง ก่อนจะสรุปท่านยังให้แนวทางการปฎิบัติภาวนา ง่ายๆ ได้แก่ ให้

หมั่นภาวนาพุทโธ สัก 2-3 นาทีต่อชั่วโมง ก็จะท าให้เราคุมจิตใจได้ง่ายขึ้น กิเลศ

ก็จะลดก าลังลงไม่อาจแสดงอาการออกมาได้ ตกตะกอนนอนอยู่ในใจ เราก็จะมี

ความสุขกายสุขใจเสมอๆ ส่วนทานก็ให้ท าบ่อยๆ ศีลก็ต้องรักษาให้ดี แค่นี้สมบัติที่

เราได้มาทั้งโภคสมบัติและมนุษย์ก็จะเปลี่ยนมาเป็น อริยทรัพย์ ดูแลเราต่อไปอีก

นานเท่านาน เช่นเราทั้งหลายมาร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช องค์นี้ 

ที่พร้อมบริบูรณ์ทุกๆ อย่างทุกๆ ด้านไม่มีด่างพร้อยแม้สักนิด กราบท่าน เคารพ

ท่านอย่างสนิทใจ เป็นสิ่งที่ดีงามท่านขออนุโมทนาบุญด้วย*** 



ย่อมาเป็นของขวัญส าหรับเพื่อนๆ นะครับ ในนามของมูลนิธิดวงแก้ว ขอกราบ

ขอบพระคุณเพื่อนๆ ทุกๆ ท่านที่กรุณาช่วยเหลือให้งานนี้ผ่านไปไดด้้วยดนีะครับ 

สิ่งใดที่กระผมท าผิดขาดตกบกพร่องไม่ถูกใจใดๆ ขอกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้นะ

ครับ 

  

  

  

9-10 ตลุาคม 

จารกิบุญถวายผา้จ าน าพรรษา มลูนธิิดวงแกว้ฯ พ.ศ. 2559 

เราได้ไปกราบท าวัตร พ่อแม่ครูอาจารย์ ถวายผ้าจ าน าพรรษา ตามวัดพ่อแม่ครูบา

อาจารย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก 9 วัด แต่ก็มีการตัดออกไปบ้างเพิ่มบ้างเพราะ เรา

ท าเวลาตามเกณฑ์ไม่ได้ฝนตกหนักมากๆ วัดแรกออกจากกทม.ไปส านักสงฆ์สุข

แสงธรรม วัดที ่2 ส านักสงฆเ์ขาคิฌชกูฏ ท่านอาจารย์ไฉน วัดดอยธรรมเจดยี ์

ดูแลอยู่ครับ วัดที ่3 วัดทรายงาม มีฝนตกหนัก แต่คณะเราก็พากันไปได้ถงึองค์

เจดีย์ชั้นบนเลยครบั วัดที ่4 วัดโพธญิาณรังสี พอ.สุนัย (ตัดวัดเขาสุกิม) วัดที่ 5 



บุญญาวาส วัดที ่6 วัดญาณฯ ตัดวัดถ้ าประทุนไปเพราะท่านยทุธติดธุระนอกวัด 

วัดที ่7 วัดอัมพวัน พระอาจารย์จันดี วัดที ่8 วัดป่าสุขใจ พระอาจารย์สงบ กว่าจะ

ถึงบ้านก็เกือบสองทุ่ม ได้ครบั  

  

  

  

 

 

 

สนส.สุขแสงธรรม สนส.เขาคิฌชกูฏ 

วัดป่าทรายงาม วัดป่าโพธิญาณรังษี 

วัดบุญญาวาส วัดญาณสังวราราม 

วัดป่าอัมพวนั วัดป่าสุขใจ 



24 ตุลาคม 

ก าหนดการพิธีทอดกฐิน และยกยอดพระบรมธาตุเจดีย ์ณ วัดป่าบัวแก้ว 

04.00 น. สวดมนต์ท าวตัรเชา้ นั่งภาวนา 

07.00 น. ตักบาตรข้าวสุก หน้าศาลาใหญ่ 

08.00 น. ถวายจังหัน อังคาสพระภิกษุสงฆ์ 

09.30 น. ถวายผ้าพระกฐิน สามัคคี วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ ์

10.30 น. ถวายผ้าป่าร่วมกองกฐิน และผ้าป่า 4 กอง 

             1. ผ้าป่าโครงการเทิดพระเกยีรติ สมเด็จพระสงัฆราชฯ 

             2. ผ้าป่าสร้างอาคารเรียน ร.ร.บ้านหินแหลม 

             3. ผ้าป่าสร้างหอพระประธานรพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 

             4. ผ้าป่าสร้างโรงอาหารโรงครัววัดปา่ศรัทธาถวาย จ.อุดรฯ 

11.00 น. พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เสร็จแล้วให้พร 

13.00 น. ประธานฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรตันตรัย ผู้ร่วมพิธีกล่าวค าบูชาพระ

รตันตรยัพร้อมกัน 

13.30 น. พระอาจารย์บุญมฯี และคุณฐาวรา หวัง่หลี ประธานในพิธีอัญเชญิพระ

เกตดุอกบัวตูมและพระเศวตฉัตรขึ้นยอดพระบรมธาตุเจดีย์ 

              1-3 ยอดพระบรมธาตุเจดีย-์พระเกตุ ดอกบัวตมู 

              4 พระเบญจปฎลเศวตฉัตร-เครื่องประกอบอิสริยยศ ของสมเด็จ

พระสังฆราชฯ 

        ***พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ “เจริญชยัมงคลคาถา” ตลอดพิธี *** 

15.00 น. ประธานฝ่ายฆราวาส (คุณป้าฐาวรา หวั่งหล)ี และคณะ กราบถวาย

จตุปัจจัยไทยธรรม 

เมื่อเสร็จแล้ว 

1. เจ้าอาวาสแต่ละวัดที่มารว่มพิธี รับของที่ระลึกจากประธานฝ่ายสงฆ์(พระ

อาจารย์บุญมี) 

2. ผอ.รพ.ยางตลาด รับปัจจัยสร้างหอพระประธานจาก พระอาจารย์บุญมี ธัมมร

โต3แสนบาท 

3. ผอ.รร. บ้านหินแหลม,ผอ.รร.บ้านดงโคร่ง,ผอ.รร.บา้นลิ่นถิ่น รับตู้ยาและของที่

ระลึกจากประธานฝ่ายฆราวาส – คณุป้า ฐาวรา หวงัหล ี

4. คณะผู้มีอุปการคุณต่อโครงการเทิดพระเกียรติฯ รับของที่ระลกึจาก- ประธาน

ฝ่ายสงฆ ์

5. ชาวบ้านผู้จับฉลาก เข้ารับพระพุทธรูปประจ าครัวเรือนจาก- พระอาจารย์ บุญม ี



เช้าวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลังจากถวายจังหันที่ศาลา ภารกิจหลัก

วันนี้คือการจัดดอกไม้ ซ้อมยกพระเกตุบัวตูม และเศวตฉัตรขึ้นบนพระบรมธาตุ

เจดีย์ หลายคนหลายงานแต่ก็ท ากันจนหมดแรง คุณครูที่ ร.ร.บา้นหินแหลมและ

คุณม่องชว่ยจัดดอกไม้จัดระบายผ้า บางคนก็จัดโรงทาน จัดสถานที่ ท าความ

สะอาด และที่ส าคัญคือการซ้อมใหญ่ในการยกยอดกอ่นพิธีจรงิ ซึ่งก็ท าใหเ้ห็น

ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขหลายจุดมากๆ เลยครับ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเย็นหลังจากที่ทุกๆ คนเสร็จงานเตรียมยกยอดพระเจดีย์แล้ว พระอาจารย์บุญ

มี พาน าท าวัตรสวดมนต์เย็น เสร็จตามด้วยการมอบของให้แก่ชาวบ้านหินแหลม 

เช่นเคย คือ ผ้าห่ม1ผืนใหญ่ ข้างสาร 5กก. และเสื้อยืดวัดป่าบัวแก้ว 1ตัว เสร็จแล้ว

ก็มีการจับฉลากส าหรับผู้ที่จะโชคดีได้พระพุทธรูปจากหลวงพ่อไปบูชาที่บ้านใน

วันรุ่งขึ้น หลังจากนั้นท่านให้โอวาทว่า ส าหรับชาวบ้าน-มีผู้แปลให้-คุณเหมี่ยว...

ทานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลก ท าให้สรรพสัตว์อยู่ด้วยกันได้ด้วยความเกื้อหนุนกัน 

วันนี้เราได้รับน้ าใจจากเขาก็ให้ท าในใจว่าสักวันเมื่อเรามีโอกาสก็จะเป็นผู้ให้บ้าง

แม้ไม่ใช้สิ่งของจะเป็นน้ าใจหรือแรงงานก็เป็นสิ่งที่ควรให้ด้วยใจ ต่อจากนั้นท่าน

ก็ให้โอวาทแก่ผู้มาช่วยงานเรื่องศีล ท่านว่าผู้ประพฤติปฎิบัติธรรมนั้น ผู้ไม่มีศีลก็

ยากที่จะได้ผลในการปฎิบัติ ท่านให้เข้าใจในศีลและตั้งใจงดเว้นตามที่รับไว้จริงๆ 

จึงเกิดผล ส่วนเรื่อง การมอบพระพุทธรูป ท่านว่าพระพุทธรูปเป็นองค์แทน

พระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้ประเสริฐ สูงสุด ให้ระลึกในพระคุณของท่านแล้วน ามาบูชา

เป็นศิริมงคล เป็นแนวทางชี้น าชีวิตต่อไป  



 

งานนี้มีพระมาเกือบ40รูป เสร็จก็ดึกแล้ว แต่โรงทานคุณฮั้วคุณซวงก็ยังเปิดให้หลัง

ท าวัตรสวดมนต์ ทั้งพระและโยมส่วนใหญ่ที่มาได้รับความเมตตาจากคุณไพโรจน์

และคุณรัชณีย์ให้ไปพักที่บ้านตอง 5 อย่างสุขสบาย กราบขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ 

  

 

พิธีทอดกฐินประจ าปี 2559 ของวัดป่าบัวแก้วฯปีนี้มีคุณศศิ เป็นประธานใหญ่ และ

มีประธานร่วมคือคณะแพทย์จุฬารุ่น 37 และมูลนิธิดวงแก้วฯ มียอดปัจจัยที่เรา

ร่วมกันสร้างเจดีย์ ทั้งสิ้นกว่า 9 แสนบาทซึ่งนับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเลย 

พระอาจารย์บุญมีและคณะศิษย์เมตตามาเป็นประธาน หลังกฐินเรามีการ

ทอดผ้าป่าอีก 4 กอง คือ โครงการเทิดพระเกียรติ,โครงการสร้างหอพระที่รพ.ยาง

ตลาด,โครงการสร้างอาคารเรียน ณ รร.บ้านหินแหลมและโครงการสร้างโรง

อาหารโรงครัวที่วัดถ้ าเต่าอุดร ก่อนจะให้พร พระอาจารย์บุญมี เมตตาชี้แนะค า

สอนให้ว่า แม้วัดเราจะเป็นวัดเล็กๆ แต่ก็ได้มีกิจกรรมบุญกุศลมากมาย หลายๆ คน

อาจก าลังก้าวไปในมรรคาแห่งทางที่พระบรมศาสดาชี้แนะไว้ บ้างวิ่งบ้างเดิน บ้าง

ค่อยๆ ไป ช้าเร็วจึงต่างกันไป แต่มีหลายคนที่เดินผิดทางไป จะไปตะวันออกแต่

กลับเดินไปตะวันตก หรือบางคนยังไม่ยอมเดินเลย ยังติดหลงอยู่ในกามคุณที่ยึด

เหนี่ยวไว้ให้อยู่ในโลกใบนี้ ท่านให้คิดให้พิจารณา...จะเริ่มเดินให้ถูกทางกันหรือ

ยังเรา..มูลนิธิดวงแก้ว..ขอร่วมเป็นเพื่อนเดินทางไปในทางสายนี้ ก้าวเดินไป

ด้วยกันนะครับ หยุดเรารอ ล้มเราชุด ร่วมเป็นเพื่อนร่วมทางกันครับ วันนี้และ

ตลอดไป... 

                     

 



           

            

            

 

ในวันที่24ตุลาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 3 ปีจากการจากไปของท่านเจ้าพระคุณ

สมเด็จฯ ในตอนบ่ายหลังพิธีทอดกฐินของวัดป่าบัวแก้วฯ มีการบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุจากพระอาจารย์บุญมี และเครื่องบูชา เช่น แก้วแหวนเงินทองเป็น

จ านวนมาก เสร็จแล้วจึงปิดด้วยพระเกตุบัวตูมหรือหยาดน้ า ซึ่งหมายถึงพระ

รัตนตรัย อันสูงสุด กางกั้นด้วยพระเบญจเศวตฉัตร อันเป็นเครื่องทรงประจ าองค์

ของสมเด็จพระสังฆราช ใช้เวลาในการยกยอดทั้งหมดประมาณ 1ชม.ครึ่ง 

            



             

   

 

 

 

 

 

             

             

             

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10209086808841563&set=ms.c.eJxNzUEKBEEIQ9EbNYlaVrz%7E%3BxcaGZsjSRz4SgYFakIqn8%7E_EndyaDGcdlN5lyCe2m%7E%3BiLcrY5VIiCeKRf2Slu1F2voIrE0Lrmb61W%7E%3BvwCTeDfgD05nK0o%7E-.bps.a.10209086798841313.1073742300.1658875268&type=3
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10209086808841563&set=ms.c.eJxNzUEKBEEIQ9EbNYlaVrz%7E%3BxcaGZsjSRz4SgYFakIqn8%7E_EndyaDGcdlN5lyCe2m%7E%3BiLcrY5VIiCeKRf2Slu1F2voIrE0Lrmb61W%7E%3BvwCTeDfgD05nK0o%7E-.bps.a.10209086798841313.1073742300.1658875268&type=3


         

 

 

 

 

 

 

เสร็จจากยกยอดเศวตฉตัรประดิษฐานเหนือ

พระเกตดุอกบัวตูมแล้ว คุณป้าฐาวราโปรย

ทานให้กบัผู้มาร่วมงาน  

 

 

 

ต่อจากนัน้ท่านพระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต มอบปัจจัยสร้างหอพระ รพ.ยางตลาด 

300,000 บาท พรอ้มรองเทา้และ ขนม 

       

จากนั้นท่านยังไดม้อบของใหก้ับผู้มอีุปการคุณกับโครงการเทิดพระเกยีรติฯ เป็น

เหรียญทีร่ะลึกของท่าน 

       



คุณป้าฐวรามอบพระพุทธรปู ตู้ยา ยาประจ ารร.+คู่มือการใช้ยา รองเท้า ขนม และ

ของขวัญแก่โรงเรยีนบ้านหินแหลม นามกุย และบ้านดงโครง่  

       

       

 

ก่อนที่ท่านเจ้าอาวาสจะจับฉลากมอบพระพทุธรูปประจ าครัวเรือนให้กับชาวบ้านที่

โชคดีมารับกับพระอจ.บุญมี พร้อมทั้งมอบพระสมเด็จที่ระลึกในโครงการให้กับ

พระเถระที่มาร่วมงานด้วยครับ 

       

       



      

 

 

 

 

 

 

 

ปิดท้ายของงาน  

ประธานฝ่ายสงฆแ์ละฝ่ายฆราวาสปลูกต้นศรี

มหาโพธิ์ บริเวณองค์พระบรมธาตุเจดยี์ 

 

 

 

28-30 ตุลาคม 

อบรมปฏบิัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์เฉลิม ธัมธโร วัดปา่ภูแปก 

จ.เลย  

       



      

      


