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พระประธาน วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
สมเด็จพระพุทธโคดมบรมชินศรีศิริโสภาคธรรมบพิตร
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หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโนหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต
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ค�ำชี้แจง

	 อ�ำเภอวังน�้ำเขียว	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 นับเป็นประตูเข้ำ-ออก

ของภำคอสีำน	กบั	ภำคกลำงและภำคตะวนัออก	คณะศษิย์วดัป่ำบ้ำนตำด 

วัดแสงธรรมวังเขำเขียว	 และวัดทัพไทย	 ต่ำงร่วมแรงร่วมใจกันสร้ำงวัด

และพระมหำเจดีย์	ณ	บริเวณมงคลสถำนแห่งนี้เพื่อสำธุชนในพื้นที่และ

สำธุชนท่ีผ่ำนไปมำจะได้มีปูชนียสถำนไว้ปฏิบัติธรรมบูชำพระรัตนตรัย

และระลึกถึงพระคุณอันหำที่สุดประมำณมิได้ของพ่อแม่ครูอำจำรย์			

หลวงตำพระมหำบัว	ญำณสัมปันโน

	 หนังสอื	“พระมหาเจดีย์ศรแีสงธรรมวสิทุธมิงคล”	เป็นหนังสอื

เล่มแรกของวดัแสงธรรมวงัเขำเขียวแห่งนีท้ีช่่วยบอกถึงควำมเป็นมำของวดั	

ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงหลวงตำพระมหำบวักบัวดัแสงธรรมวงัเขำเขยีว	และ

เรือ่งรำวเกีย่วกบัพระมหำเจดย์ี		เพือ่ท่ำนผูอ่้ำนจะได้อนโุมทนำในบญุกศุล

ที่เกิดขึ้นแล้ว	 และร่วมท�ำบุญพระมหำเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคลที่

ก�ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นเหตุปัจจัยให้พ้นทุกข์ได้โดยเร็วพลัน

พระมหำพิศิษย์	ธีรปัญโญ

และคณะผู้เรียบเรียง

ค�ำน�ำ

	 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของวัดแสงธรรมวังเขำเขียว	

ด้วยอำศยัโครงกำรก่อสร้ำงพระมหำเจดีย์ศรีแสงธรรมวสิทุธมิงคล	โดยมี

พระอำจำรย์โสภำ	 สมโณ	 เป็นองค์ประธำนในกำรก่อสร้ำงซึ่งต้องใช้							

งบประมำณในกำรก่อสร้ำงถึงเก้ำสิบแปดล้ำนบำท		นับว่ำเป็นโครงกำร

ทีจ่ะต้องใช้เงนิไม่น้อย	ด้วยเหตนุีค้ณะศษิย์มจีติศรทัธำอยำกจะช่วยแบ่งเบำ

ภำระของพระอำจำรย์โสภำ	ตำมก�ำลังควำมสำมำรถของตน	คณะลกูศษิย์

จึงได้ปรกึษำหำรอืกนัว่ำควรจะมีหนังสือสักเล่มเพือ่ประชำสมัพนัธ์โครงกำร

ก่อสร้ำงพระมหำเจดีย์ฯ	 แล้วจึงน�ำควำมประสงค์ดังกล่ำว	 	 กรำบเรียน	

ขออนุญำตจำกพระอำจำรย์โสภำฯ

	 องค์ท่ำนได้พิจำรณำแล้วไม่ขัดข้องและอนุญำตให้ท�ำได้		ดังนั้น

จึงได้มหีนังสือเล่มนี้เกิดขึ้น

	พระอธิกำรอ�ำนวย	สุขวัฑฒโน			

เจ้ำอำวำสวัดแสงธรรมวังเขำเขียว
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ควำมเป็นมำ
วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

	 พระอำจำรย์โสภำ		สมโณ	ประธำนสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขำเขียว	

ผู้ด�ำริในกำรสร้ำงพระมหำเจดย์ีศรแีสงธรรมวสิทุธมิงคล	อปุสมบทครัง้แรก

ปี	พ.ศ.๒๕๒๗	ที่วัดบ้ำนฝ่ำยมหำนิกำยในจังหวัดสุรินทร์	 	แล้วเดินทำง

มำพักที่	อ�ำเภอปำกช่อง	จังหวัดนครรำชสีมำ	ประมำณ	๓	เดือน	จำกนั้น

เดินทำงไปนมัสกำรพระธำตุดอยสุเทพ	 และหลวงปู่แหวน	 สุจิณโณ									

วดัดอยแม่ป๋ัง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ท�ำให้เกดิศรทัธำจงึญตัตเิป็นพระฝ่ำยธรรมยตุ 

ณ	วดัป่ำเจรญิธรรม	อ�ำเภอสนัป่ำตอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ได้	๕	พรรษำ		ภำยหลงั

ได้ญัตติซ�้ำอีกครั้งเมื่อวันที่	๘	กุมภำพันธ์	พ.ศ.๒๕๓๒	ณ	วัดอรัญบรรพต	

อ�ำเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคำย	 โดยมีพระสุธรรมคณำจำรย์						

(หลวงปู่เหรียญ	วรลำโภ)	เป็นพระอุปัชฌำย์		อีก	๖	วันต่อมำจึงเดินทำง

ไปอยู่ศึกษำกรรมฐำน	ณ	วัดป่ำบ้ำนตำด	จังหวัดอุดรธำนี	เป็นเวลำ	๑๐	ปี

จึงออกจำกวัดป่ำบ้ำนตำด	 เม่ือวันท่ี	 ๓	 มีนำคม	 พ.ศ.๒๕๔๒	 แล้วไป								

จ�ำพรรษำที่วัดทัพไทย	หมู่ที่	๑๐	ต�ำบลสนม	อ�ำเภอสนม	จังหวัดสุรินทร์

สำรบัญ
	 	 หน้ำ

ความเป็นมาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว	 ๗

หลวงตาพระมหาบัวกับวัดแสงธรรมวังเขาเขียว	 ๒๔

 	โอวำทธรรม	 ๒๘

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล	 ๓๗

 	สถำนที่ก่อสร้ำงพระมหำเจดีย์	 ๓๙

 	วัตถุประสงค์ในกำรก่อสร้ำงพระมหำเจดีย์	 ๔๐

 	รูปแบบและประโยชน์ใช้สอย	 ๔๑

 	ระยะเวลำด�ำเนินงำน	 ๔๕

 	งบประมำณ	 ๔๕

 	อำนิสงส์ของกำรสร้ำงพระมหำเจดีย์	 ๕๑

ข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของส�ำนักงำนหอสมุดแห่งชำติ
	 วัดแสงธรรมวังเขำเขียว
	 พระมหำเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล.-นครรำชสีมำ
	 	 :	ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดเพื่อนศิลป์,	๒๕๕๕.	๕๖	หน้ำ
	 ๑.	พระอธิกำรโสภำ	สมโณ
	 ๒.	ควำมเป็นมำ
ISBN :
พิมพ์ครั้งแรก	:	๕	พฤษภำคม	๒๕๕๕
จ�ำนวนพิมพ์	:	๕,๐๐๐	เล่ม
พิมพ์ที่	:	หจก.เพื่อนศิลป์	อุดรธำนี	โทร.	๐๔๒-๓๔๗๑๐๓
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	 ปีพ.ศ.๒๕๔๙	พระอำจำรย์โสภำ	 เดินทำงมำจ�ำพรรษำบนเขำ

สลัดได	 อ�ำเภอวังน�้ำเขียว	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 เพรำะสถำนที่แห่งนี้

นอกจำกอำกำศสปัปำยะต่อธำตขุนัธ์แล้วยงัดต่ีอกำรภำวนำ	แต่เนือ่งจำก

สถำนท่ีนี้อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติท�ำให้ไม่สำมำรถอยู่ถำวรได้	 พระ

อำจำรย์ท่ำนจึงคิดหำสถำนที่ที่ไม่ไกลจำกบริเวณนี้มำกนัก	ประกอบกับ

ท่ำนเกิดนิมิตฝันว่ำ	 สะพำยบำตรแบกกลดไปถึงภูเขำสองลูก	 ก็ปรำกฏ

ภำษำเขมรขึ้นมำซึ่งแปลเป็นค�ำภำษำไทยว่ำ	“กระเทือนเลื่อนลั่น”	ท่ำน

เองก็ไม่ทรำบว่ำนิมิตนี้หมำยถึงกระเทือนเลื่อนลั่นทำงดีหรือทำงไม่ดี

อย่ำงไร

กุฏิพระอาจารย์โสภา บนเขาสลัดได

ยามเช้าวัดป่าบ้านทัพไทย

กุฏิท่านพระอาจารย์โสภาวัดป่าบ้านทัพไทย

รูปศาลาวัดป่าบ้านทัพไทย
	 วันที่	๖	มกรำคม	พ.ศ.๒๕๕๐		พระอำจำรย์โสภำ	ได้มำพบเห็น

ภเูขำเขยีวเหมือนกบัท่ีเคยนิมิตเหน็ภูเขำสองลกูมำก่อน		จงึคดิท�ำอำศรม

ส�ำหรับพักอำศัยชั่วครำว
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ภำพถ่ำยสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณวัด

บ้ำนบุตะโกเมืองใหม่	(ธรรมยุต)	หมู่ที่	๑๙	ต�ำบลวังน�้ำเขียว	อ�ำเภอวังน�้ำเขียว	จังหวัดนครรำชสีมำ

ศำลำกำรเปรียญวัด												กุฏิพระสงฆ์

	 วันที่	 ๒๕	 เมษำยน	 พ.ศ.๒๕๕๐	พระชินวงศำจำรย์	 เจ้ำคณะ

อ�ำเภอปักธงชัย-วังน�้ำเขียว	 (ธรรมยุต)	 ออกหนังสือรับรองที่พักสงฆ	์									

ที่	จอ.	๐๒/๒๕๕๐

	 เจ้ำของบ้ำนไร่ปลำยตะวนัซึง่อยูไ่ม่ไกลจำกทีพ่กัสงฆ์บอกถวำยไม้  

แต่พระอำจำรย์โสภำ	ท่ำนกบ็อกปัดถงึ	๓	ครัง้	ต่อมำวนัหนึง่พระอำจำรย์

ท่ำนเกิดนิมิตฝันว่ำ	พ่อแม่ครูอำจำรย์หลวงตำพระมหำบัว	นั่งรถมำจอด

ในบริเวณท่ีพักสงฆ์แห่งน้ี	 	 ท่ำนจึงให้พระอำจำรย์อ�ำนวย	 	 สุขวัฑฒโน									

ไปพิจำรณำดวู่ำไม้นัน้จะสำมำรถเกดิประโยชน์แก่สมณธรรมอย่ำงใดได้บ้ำง   

พระอำจำรย์อ�ำนวยพิจำรณำเห็นว่ำไม้นั้นสำมำรถท�ำเสำได้	 ๓๒	 ต้น				

พระอำจำรย์โสภำ	 ท่ำนใคร่ครวญเกี่ยวกับนิมิตท่ีพ่อแม่ครูอำจำรย์					

หลวงตำพระมหำบัว	นั่งรถมำจอดในบริเวณที่พักสงฆ์แห่งนี้		ดังนั้นท่ำน

จึงด�ำริให้น�ำไม้นั้นมำสร้ำงศำลำโดยใช้เวลำเพียง	๔	เดือน
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กุฏิพระภิกษุ สามเณร

ที่พักอุบาสก อุบาสิกา
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	 วนัที	่๒๓-๒๔	ตลุำคม	พ.ศ.๒๕๕๒		คณะศษิย์ชำวอ�ำเภอวงัน�ำ้เขยีว

และคณะศิษย์จำกที่ต ่ำงๆ	 ร่วมกันท�ำบุญทอดกฐิน	 	 เททองหล่อ													

พระประธำนประจ�ำศำลำ		และฉลองศำลำ
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	 วันที่	๖	พฤศจิกำยน	พ.ศ.๒๕๕๒		นับจำกวันที่ฉลองศำลำเพียง	

๑๕	 วัน	 พ่อแม่ครูอำจำรย์หลวงตำพระมหำบัว	 ได้นั่งรถจำกจังหวัด

อุดรธำนี	มำที่พักสงฆ์แห่งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกับในนิมิต	ท่ำนอำจำรย์

จึงทรำบทันทีว่ำ	“กระเทือนเลื่อนลั่น”	นั้นหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
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	 วันที่	๒๒	มิถุนำยน	พ.ศ.๒๕๕๓		สมเด็จพระญำณสังวร	สมเด็จ

พระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก	ประทำนนำมวัดว่ำ	“วัดแสงธรรม

วังเขาเขียว”	 พร้อมทั้งประทำนพรว่ำ	 ขอวัดที่ให้นำมแล้วนี้	 จงอ�ำนวย

ประโยชน์เป็นที่พักผ่อน	 ปฏิบัติธรรม	 สงบกำย	 สงบใจ	 เจริญเป็นอุดม

มงคล	ให้เกดิควำมสวสัดแีก่พระภกิษ	ุสำมเณร	และพทุธศำสนกิชนทัว่ไป	

ตลอดจิรกำล
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	 วนัท่ี	๗	มนีำคม	พ.ศ.	๒๕๕๔		ประกำศส�ำนกังำนพระพทุธศำสนำ

แห่งชำติ	เรื่อง	ตั้งวัดในพระพุทธศำสนำ	อำศัยควำมตำมข้อ	๔	แห่งกฎ

กระทรวง	 ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.๒๕๐๗)	 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัต	ิ			

คณะสงฆ์	 พ.ศ.๒๕๐๕	 และด้วยควำมเห็นชอบของมหำเถรสมำคม	

ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติจึงประกำศตั้งเป ็นวัดขึ้นใน									

พระพทุธศำสนำมนีำมว่ำ	“วดัแสงธรรมวงัเขาเขยีว”	ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป  

	 วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่	๒๖	หมู่ที่	๑๙	บ้ำนบุตะโกเมืองใหม่	ต�ำบล

วังน�้ำเขียว	 อ�ำเภอวังน�้ำเขียว	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 ถนนสำยกบินทร์บุร	ี

–	นครรำชสมีำ	แยกตรงถนน	กม.	๖๖	เข้ำไปประมำณ	๑	กโิลเมตร	มทีีด่นิ

ประมำณ	๓๗	ไร่	ประกอบด้วยส่วนของวัด	๒๓	ไร่	และส่วนของพระมหำ

เจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล	 ๑๓	 ไร่เศษ	 พระอำจำรย์โสภำ	 สมโณ							

เป็นประธำนสงฆ์		พระอำจำรย์อ�ำนวย		สุขวัฑฒโน	เป็นเจ้ำอำวำส
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หลวงตำพระมหำบัว
กับ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

	 ปำกช่อง-เขำใหญ่-เขำเขยีว-เขำสะแกรำช		ถงึปักธงชยั	เป็นเส้นทำง

เดินธุดงคกรรมฐำนของพระสำยหลวงปู่มั่น	ภูริทัตโต	อำทิ	หลวงปู่สิงห์	

ขันตยำคโม,	หลวงปู่มหำปิ่น	ปัญญำพโล,	หลวงปู่ฝั้น	อำจำโร,	หลวงปู่ค�ำด ี

ปภำโส,	ท่ำนพ่อลี	ธัมมธโร,	หลวงปู่จันทร์	เขมปัตโต,หลวงปู่มี	ญำณมุนี,	

หลวงปู่ทำ	จำรุธัมโม	เป็นต้น			รวมถึงหลวงตำพระมหำบัว	ญำณสัมปันโน 

ขณะในวัยหนุ่มเมื่อมีเวลำว่ำงจำกกำรศึกษำพระปริยัติธรรมที่วัดคีรีวัลลิ์		

วัดศำลำทอง	 วัดสุทธจินดำวรวิหำร	 ระหว่ำงปี	 พ.ศ.๒๔๗๙-๒๔๘๒							

องค์ท่ำนมักจะปลีกวิเวกมำปำกช่อง-เขำใหญ่-เขำเขียว-เขำสะแกรำช 	 กำรที่องค์หลวงตำอยู่ที่วัดป่ำบ้ำนตำดจะมีผู้คนเดินทำงมำหำ

ตลอดเวลำท�ำให้ไม่มีเวลำได้พกัผ่อนซึง่องค์ท่ำนจะได้พกัผ่อนร่ำงกำยต่อ

เมื่อเดินทำงอยู่บนรถ	 เมื่อวัดแสงธรรมวังเขำเขียวก่อตั้งขึ้นโดยลูกศิษย์

พระธุดงคกรรมฐำน		หลวงตำพระมหำบัว	ญำณสัมปันโน		จึงเดินทำงมำ

โดยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นดังนี้

	 ๑.	เพือ่เมตตำต่อคนกรงุเทพฯ	คนภำคกลำง	และคนภำคตะวนัออก

ที่ต้องกำรพบองค์ท่ำนจะได้ใช้เวลำเดินทำงน้อยลงไม่ต้องเดินทำงไปถึง

จังหวัดอุดรธำนี					

	 ๒.	 เพื่อเมตตำต่อเทวดำบริเวณปำกช่อง-เขำใหญ่-เขำเขียว-									

เขำสะแกรำช	สบืต่อปฏปิทำหลวงปูม่ัน่	ทีเ่คยมำเมตตำเทวดำทีถ่�ำ้สำรกิำ

ซึ่งเป็นหัวหน้ำเทวดำในบริเวณนี้

	 ๓.	เพือ่เมตตำต่อลกูศษิย์ให้ได้มีก�ำลงัใจในกำรปฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบ

ต่อไป
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	 พ่อแม่ครูอำจำรย์หลวงตำพระมหำบัว	 	 ญำณสัมปันโน	 เมตตำ					

เดินทำงมำวัดแสงธรรมวังเขำเขียว	 	 ต้ังแต่ครั้งแรกวันที่	 ๖	 พฤศจิกำยน		

พ.ศ.	๒๕๕๒	ถึงครั้งสุดท้ำยวันที่	๑	พฤศจิกำยน	พ.ศ.๒๕๕๓		รวมแล้ว	

๒๖	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่		๑	 วันที่		 ๖	พ.ย.	๒๕๕๒

	 ครั้งที่		๒			 วันที่		๑๑	ธ.ค.	๒๕๕๒

	 ครั้งที่		๓			 วันที่		๒๑	ธ.ค.	๒๕๕๒

	 ครั้งที่		๔			 วันที่		๒๘	ธ.ค.	๒๕๕๒

	 ครั้งที่		๕			 วันที่		๑๗	ม.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๖			 วันที่		๓๑	ม.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๗			 วันที่		๑๔	ก.พ.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๘			 วันที่		๒๒	ก.พ.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๙			 วันที่		 ๒	มี.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๑๐			 วันที่		๒๑	มี.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๑๑			 วันที่		๒๙	มี.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๑๒			 วันที่		๑๑	เม.ย.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๑๓			 วันที่		๒๑	เม.ย.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๑๔			 วันที่		๒๑	มิ.ย.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๑๕			 วันที่		 ๑	ก.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๑๖			 วันที่		 ๗	ก.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๑๗			 วันที่		๒๐	ก.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๑๘			 วันที่		๒๘	ก.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๑๙			 วันที่		๒๓	ส.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๒๐		 วันที่		 ๕	ก.ย.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๒๑			 วันที่		๑๐	ก.ย.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๒๒			 วันที่		๑๙	ก.ย.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๒๓			 วันที่		๒๒	ก.ย.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๒๔			 วันที่		 ๘	ต.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๒๕			 วันที่		๑๓	ต.ค.	๒๕๕๓

	 ครั้งที่		๒๖			 วันที่		 ๑	พ.ย.	๒๕๕๓
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โอวำทธรรม
	 “วนันีจ้ะเอำของไปไหนนะเรำกค็ดิอยู่	จะเอำของไปวดัต่ำงๆ	กนัไป 

ทำงโครำชทำงไหนนะเอำของไปวัด	(ถ้ำโครำชมีสองวัด	วัดอำจำรย์อุทัย

แห่งหนึ่ง	 กับวัดอำจำรย์โสภำ	 แล้วแต่หลวงตำพิจำรณำ)	 เอำไปให	้						

ท่ำนโสภำ	 ไปวัดท่ำนโสภำ	 สงเครำะห์น้ันสงเครำะห์นี้อยู ่อย่ำงนั้น								

ท่ำนกลัวมำก	กลัวเรำ	กลัว!		แต่หำที่ต�ำหนิไม่ได้นะ!”
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ในหัวใจมีแต่ความเมตตา

	 “ท่ำนโสภำนีก่เ็ป็นพระวดัป่ำบ้ำนตำด	เป็นเหตอุะไร?	เอำหมไูปปล่อย 

เรำก็พูดสั่งเสียก�ำชับก�ำชำ	“ท่ำนเป็นตัวประกันหมู”	บอก	“ถ้ำหมูนี้ได้

หลุดลอยตกไปตำมทำง	 ไม่ถึงจุดท่ีหมำยท่ีต้องกำรจะไปปล่อยแล้วท่ำน

กลับมำท่ำนต้องออกจำกวัด”	ว่ำอย่ำงนั้น		พอดีกลับมำหมูหลุดตกจำก

รถไปเลยจริงๆ	 พอกลับมำท่ำนก็หลุดตกจำกวัดป่ำบ้ำนตำด	 ไล่ไปนู้น					

นีม่ำอยูท่ีน่ี	่หมตูกจำกนัน้มำ	เจ้ำของเลยมแีต่รถเปล่ำๆมำ	เลยไล่เจ้ำของ

ออกจำกวดัป่ำบ้ำนตำด	แต่มำทีน่ีแ่ล้วเรำกต็ำมมำเยีย่ม	แน่ะ!		เป็นอย่ำงไร

ท่ำนไล่กันขนำดนัน้ถ้ำเป็นโลกเรยีกว่ำเข้ำกันไม่ได้เลยใช่ไหม		อนันีไ้ล่ไปแล้ว

กม็ำหำกัน	นีล่ะไล่ด้วยควำมเป็นธรรมเป็นอย่ำงนัน้	ไล่ออกด้วยควำมเป็นธรรม 

ผู้ไปก็ไปด้วยควำมเป็นธรรม	 ฝืนไม่ได้	 ถ้ำไล่ต้องไป	 แล้วก็มำหำกัน										

มำเยี่ยมกัน	อย่ำงนั้นละพระ	ท่ำนไม่ได้ถือโลก	ท่ำนถือเป็นธรรม”
เทศน์ตามอัธยาศัย ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

ไปที่เหมาะสมกับจิตดวงนี้
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	 “สิ่งอื่นสิ่งใดเรำก็ต ่ำงคนต่ำงเสำะแสวงหำมำตั้งแต่วันเกิด											

จนกระท่ังบัดนี้	 และยังจะเสำะแสวงหำจนกระทั่งถึงวันตำย	 มันก็ได้มำ

เสยีไปได้มำเสยีไปเท่ำๆ	กนัหมด	ไม่เหมอืนบญุเหมอืนกศุล	กศุลนีไ้ด้มำแล้ว

ติดปั๊บๆ	ติดกับใจ	ไม่สูญหำยไปไหนละ		เวลำจะเป็นจะตำยอะไรสมบัติ

เงนิทองข้ำวของบรษิทับรวิำรอะไรมองไม่เหน็นะ	จะมองเห็นแต่บญุกศุล

เท่ำนั้นนะ	 เพรำะมำติดแนบกับหัวใจของเรำผู้สร้ำงบุญ...	 อย่ำขี้เกียจ						

ขี้คร้ำนนะ		เป็นเรื่องของมำรที่จะท�ำลำยเรำ	ให้ปัดออกๆ	ขี้เกียจขี้คร้ำน

ขนำดไหนกใ็ห้สร้ำง	สร้ำงบญุ		เวลำจะเป็นจะตำยจรงิๆ	บญุนีแ้หละทีเ่รำ

ขี้เกียจขี้คร้ำนสร้ำงจะติดแนบหัวใจของเรำ	 อย่ำงอื่นไม่มีที่อำศัยละ						

บุญกรรมนี้ละส�ำคัญมำก...	 คนเรำถ้ำจะท�ำควำมดีมันไม่อยำกท�ำ												

ถ้ำท�ำควำมชั่วเร็วยิ่งกว่ำลิงเข้ำใจไหม		นี่ละตัวลิงมันเร็วนะ	มันจะพำเรำ

ไปท�ำควำมชั่วช้ำลำมก	ให้เอำบุญเอำกุศลตีข้อมือมันไว้อย่ำให้มันพำเรำ

ไปท�ำ...		เวลำไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไร		กำรสร้ำงบุญสร้ำงกุศลมันขี้เกียจมำกนะ  

กำรสร้ำงบำปมันเร็ว	 	 แต่พอรู้ภำษีภำษำเม่ือไรกำรสร้ำงบุญก็มีก�ำลังใจ

ขึ้นมำ	หนักเข้ำกว่ำนั้นก็หมุนติ้วเลยในกำรสร้ำงบุญสร้ำงกุศล	 ให้พำกัน

จ�ำเอำนะ	เวลำเรำสร้ำงไม่หยุดบุญกุศลก็มีก�ำลังเหมือนกัน”
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อบ่ายวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

บุญติดแนบหัวใจ
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	 “อย่ำไปคิดว่ำน่ันเป็นพรรคน้ันน้ีพวกน้ี	น้ันฝ่ำยนัน้ฝ่ำยนี	้แล้วยกพวก

ตีกันใช้ไม่ได้เลย	 เหมือนอวัยวะของเรำมีมำกมีน้อยเป็นของเรำหมด									

นี่เรำมีมำกมีน้อยก็เป็นลูกศิษย์ครูบำอำจำรย์ทั้งนั้นนะ	 อย่ำงนั้นละ								

ถกูต้องดี	ว่ำเป็นพรรคนัน้พวกนีไ้ม่ถกู	ลกูศษิย์ตถำคตเป็นเหมอืนกนัหมด

น่ันละถูกต้อง	 พวกพรรคนั้นพรรคนี้แล้วยกพรรคยกพวกตีกันใช้ไม่ได	้	

อะไรก็ลูกศิษย์ตถำคตเป็นเหมือนกันหมด	 รักกันนั่นถึงถูกต้องนะ...								

ใครมีบำปเต็มหัวใจไปไหนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ	ไปภพใดก็เป็นไฟภพนั้นๆ		

คนมบีญุเตม็หวัใจไปทีไ่หนเยน็หมด	ให้เสำะแสวงหำบญุให้ดนีะ	จิตนีเ้วลำ

อิม่ธรรมแล้วเยน็หมดเลยนะจติอิม่ธรรม		ค�ำว่ำอิม่ธรรมคือธรรมเตม็หัวใจ	

ถ้ำธรรมเตม็หวัใจไปทีไ่หนเยน็หมดเลย	ตลอดถงึเทวบตุรเทวดำอนโุมทนำ

สำธุกำร	ไปไหนเทวบุตรเทวดำแห่ล้อมอยู่ข้ำงบน	อย่ำงนั้นน่ะผู้มีธรรม”
เทศน์อบรมฆราวาส

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาประมาณ ๑๒.๒๐ น.

ไปด้วยความมีธรรม

	 “วันนี้คนก็มำกนะ	 เต็มศำลำเลย	 พวกเรำถ้ำมีตำทิพย์เรำจะได	้		

เห็นคนเต็มแผ่นดิน	 เทวดำบนฟ้ำเต็ม	 แต่น้ีพวกเรำพวกตำบอดไม่เห็น					

ยกแต่ว่ำคนมำมำกคนมำมำก	เทวดำมำมำกกว่ำนีอ้กีไม่เหน็	พวกเรำเข้ำใจ

หรือเปล่ำละ?”
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๒.๕๐ น.

เทวดาบนฟ้าอนุโมทนา

	 “เสียสละจริงๆ	 จึงได้เห็นคุณค่ำของกำรเสียสละ	 เมื่อเสียสละ					

เสียจรงิๆ	แล้วอยูท่ีไ่หนสบำยหมดนะ	ไม่ห่วงไม่ใยกบัอะไรเลยเป็นควำมสบำย 

เสียสละจริงๆ	 นะ	 สบำยไปเลย	 ได้เอำมำคิดเหมือนกัน	 ได้เสียสละเสีย	

ทุกอย่ำงแล้วมันเลยสบำย	 ถ้ำห่วงอยู่ไม่สบำยนะ	 ถ้ำหวงล่ะเป็นทุกข์			

ทกุข์อยู่ท่ีจุดท่ีหวงล่ะ	หวงอยู่จุดไหน	ห่วงเรำกไ็ม่สบำยอยู่ตรงน้ี		เม่ือสละ

ให้หมดเสียเลยสบำย...	 วันน้ีได้มำพบกับพี่น้องทั้งหลำยเต็มศำลำวันน้ี				

เรำก็พอใจกับพี่น้องทั้งหลำย	 แสดงเรื่องธรรม	 มีธรรม	 จิตใจมีแต่ธรรม		

ทั้งนั้นเต็มอยู่นี้	 วันนี้เรำมำสู่ธรรม	 มำเห็นครูบำอำจำรย์แล้วก็เห็นธรรม

ด้วยกัน	 เรำก็พอใจ	 พี่น้องทั้งหลำยก็คงจะพอใจ	 ไม่พอใจมำไม่ได้มำนี้	

แสดงว่ำพอใจมำ	เรำกพ็อใจเสยีสละมำจำกอดุรวัดป่ำบ้ำนตำด	กีช่ั่วโมง?	

๓	ชั่วโมง	๔๐	นำที	เกือบ	๔	ชั่วโมงมำนี้เรำก็เสียสละมำ	เรำก็สบำยมำ	

แล้วมำพบพี่น้องทั้งหลำยอีกก็สมใจกับเรำเสียสละเพื่อพี่น้องทั้งหลำย

เหมือนกัน	ทีนี้เรำก็จะกลับล่ะ	กลับวัดเรำ”
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อบ่ายวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาประมาณ ๑๒.๔๐ น.

เสียสละเพื่อธรรมทั้งหมด
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	 ในกำรมำวัดแสงธรรมวังเขำเขียวคร้ังสุดท้ำยน้ี	 องค์หลวงตำ									

ได้กล่ำวกับพระอำจำรย์โสภำว่ำ	“เฮาสิไปแล้วเด้อ	ต่อไปเฮาสิบ่ได้มาอีก” 

(เรำจะไปแล้วนะ	ต่อไปเรำจะไม่ได้มำอีก)					

	 หลังจำกนั้นองค์หลวงตำได้อำพำธและเข้ำสู่นิพพำนเมื่อวันที่	๓๐	

มกรำคม	พ.ศ.๒๕๕๔
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พระมหำเจดีย์
ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

	 กำรที่พ่อแม่ครูอำจำรย์หลวงตำพระมหำบัว	ญำณสัมปันโน	ได้ให้

ควำมเมตตำคณะศิษย์และชำวบ้ำนทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลอันน�ำมำซึ่ง

ควำมปลำบปลื้มเป็นสุขแก่ทุกดวงใจ					

	 “ด้วยส�ำนึกในพระสังฆคุณอันหำที่สุดประมำณมิได้ที่องค์ท่ำน

เมตตำอบรมสัง่สอนคณุงำมควำมดทีกุสิง่ทกุประกำร		สอนกรรมฐำนทำง

สู่มรรค	ผล	นิพพำนอย่ำงแจ่มแจ้ง		ทั้งสงเครำะห์โลกด้ำนต่ำงๆ	และทั้ง

ช่วยชำตไิทยให้พ้นจำกวกิฤตทำงเศรษฐกจิ			ท�ำอย่ำงไรเรำจงึจะตอบแทน

พระคุณขององค์ท่ำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมที่สุด”

	 พระอำจำรย์โสภำ	 สมโณ	 คณะศิษย์	 และชำวบ้ำนทั้งหลำย											

จึงปรึกษำร่วมกันแล้วมีควำมเห็นตรงกันว่ำจะสร้ำงอนุสรณ์ไว้บูชำคุณ

ขององค์หลวงตำฯ	ให้เป็นอนสุตแิก่ชำวพทุธในกำลสบืไป		เมือ่คณะศษิย์

มโีอกำสได้รบัมอบอฐัธิำตขุององค์หลวงตำฯ	จำกวดัป่ำบ้ำนตำด		จงึน�ำมำ

ประดิษฐำนไว้บนศำลำวัดแสงธรรมวังเขำเขียวเป็นกำรช่ัวครำวเพื่อรอ

กำรสร้ำงพระมหำเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธำตุเป็นกำรถำวรสืบไป
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	 วันที่	๕	มิถุนำยน	พ.ศ.๒๕๕๔		ผู้ใหญ่บ้ำน	หมู่บ้ำนบุตะโกเมืองใหม ่

และตัวแทนผู้ประสำนงำนของวัดฯ	 พร้อมทั้งชำวบ้ำนได้ประชุมหำรือ

และท�ำประชำคมร่วมกันภำยในวัดแสงธรรมวังเขำเขียว	 โดยมีข้อยุติ

ยืนยันเจตนำเดิมที่จะสร้ำงอนุสรณ์	 คือพระมหำเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธำตุ

ขององค์หลวงตำฯ	และเป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะศิษย์และ

ชำวพทุธทัว่ไป		เพือ่กำรสร้ำงคณุงำมควำมดตีำมรอยพระพทุธ	พระธรรม	

พระสงฆ์	 และตำมค�ำสอนขององค์หลวงตำฯ	 เพื่อเป็นอนุสรณ์แทนองค์

หลวงตำฯ	 เสมือนว่ำยังอยู่คู่กับชำวอ�ำเภอวังน�้ำเขียวตลอดไป	 และเพื่อ

ควำมเป็นสิริมงคลของทกุท่ำนทีไ่ด้มำสกักำรบชูำหรอืปฏบิตับิชูำทีว่ดัแสง

ธรรมวังเขำเขียว	อ�ำเภอวังน�้ำเขียว	จังหวัดนครรำชสีมำ

สถานที่ก่อสร้างพระมหาเจดีย
	 อ�ำเภอวังน�้ำเขียว		จังหวัดนครรำชสีมำ	เป็นประตูทำงเข้ำ-ออกสู่

ภำคอีสำน	โดยสถำนที่ที่เลือกนี้มีภูมิทัศน์เหมำะกับกำรสร้ำงพระมหำเจดีย์

เพรำะมีล�ำห้วยดอกบัวล้อมรอบสำมด้ำน	เป็นเนินดินปำกทำงเข้ำวัดที่มี

ควำมสูงพอดีท�ำให้พระมหำเจดีย์เกิดควำมสวยงำม	โดดเด่น	และมองเห็นได้

ในระยะไกล



40 41พระมหาเจดียศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วตัถปุระสงคในการก่อสร้างพระมหาเจดยี
	 ๑.		 เพือ่บรรจพุระบรมสำรรีกิธำตุของสมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ

	 ๒.		 เพือ่บรรจุพระอฐิัธำตุ	และอฏัฐบรขิำรของพระธรรมวสิทุธมิงคล 

(หลวงตำพระมหำบัว	ญำณสัมปันโน)

	 ๓.		 เพื่อกำรศึกษำและปฏิบัติตำมพระพุทธ	 พระธรรม	พระสงฆ	์

และตำมค�ำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคล	 (หลวงตำพระมหำบัว								

ญำณสัมปันโน)

	 ๔.		 เพื่อเป็นอนุสรณ์แทนองค์พระธรรมวิสุทธิมงคล	 (หลวงตำ					

พระมหำบวั	ญำณสมัปันโน)	เสมอืนว่ำยงัอยูคู่ก่บัพทุธศำสนิกชนตลอดไป

	 ๕.		 เพื่อควำมเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและคนทั่วไป	 ได้มำ

สักกำรบูชำหรือปฏิบัติบูชำท่ีวัดแสงธรรมวังเขำเขียว	 อ�ำเภอวังน�้ำเขียว	

จังหวัดนครรำชสีมำ

		 ๖.		 เพื่อเป็นปูชนียสถำนสืบทอดอำยุพระพุทธศำสนำให้มั่นคง

ถำวรสืบไป

รูปแบบและประโยชนใช้สอย
	 ลักษณะรูปแบบขององค์เจดีย์จะประกำศให้ผู้พบเห็นรับทรำบเองว่ำ

พระมหำเจดีย์องค์นี้	คือ	สัญลักษณ์แทนองค์หลวงตำพระมหำบัว	ญำณสัมปันโน 

พระมหำเจดีย์เป็นทั้งพระธำตุเจดีย์และพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขำร	 โดยแบ่ง

พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยดังนี้	

	 ๑.		พระมหำเจดย์ีมรีปูทรงดอกบวั	ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงของฐำน 

๗๔	เมตร	ควำมสูงจำกฐำนถึงยอดฉัตร	๖๕	เมตร	มีถนนโดยรอบ

	 ๒.		ห้องใต้โถงปฏบิตัธิรรม	เป็นห้องเอนกประสงค์ใช้เป็นห้องเกบ็ของ

หรือเป็นที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้

	 ๓.		 ห้องโถงปฏบิตัธิรรม	พืน้ที	่๑,๑๐๐	ตำรำงเมตร	เป็นทีป่ฏบิตัธิรรม

และประกอบศำสนกิจ	 มีระเบียงกว้ำง	 ๗.๑๐	 เมตร	 ใช้เป็นที่เดิน												

ประทักษิณของอุบำสก-อุบำสิกำ

	 ๔.		ห้องโถงเก็บพระบรมสำรีริกธำตุและอัฐิธำตุ	 ทรงครึ่งวงกลม

คล้ำยระฆังคว�่ำเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยใน	 ๑๘	 เมตร	 มีระเบียงดอกบัว

กว้ำง	๗.๔๐	เมตรใช้เป็นที่เดินประทักษิณของพระภิกษุ-สำมเณร
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วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ (เที่ยง) หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ วัดป่าบ้านนาคูณ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
เมตตามาเยี่ยมก่อนวันวางศิลาฤกษ์ และ มอบปัจจัยร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาด�าเนินงาน
	 ก�ำหนดแผนงำนก่อสร้ำง	 เริ่มวำงศิลำฤกษ์วันที่	 ๒๓	 ตุลำคม							

พ.ศ.๒๕๕๔	ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรก่อนสร้ำงโดยประมำณ		๒๘-๓๖		เดอืน			

หรือจนกว่ำจะแล้วเสร็จ

งบประมาณ
	 ค่ำก่อสร้ำงพร้อมตกแต่งประมำณ	๙๘,๐๐๐,๐๐๐	บำท

พระเถระที่เมตตำมำงำนวำงศิลำฤกษ์	พระมหำเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
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วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ พระเทพสีลาภรณ์ (สมัย สุขสมิทฺโธ) วัดป่าพุทธรังษี เมืองลูเมียห์
ประเทศออสเตรเลีย ให้ความเมตตามาเยี่ยมพักจ�าวัด

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ พระอาจารย์โสภา สมโณ วางศิลาฤกษ์

ววันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ (บ่าย) หลวงปู่บุญมี ธมฺมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ�้าเต่า)
อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เมตตามาเยี่ยมวันวางศิลาฤกษ์

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาส
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ให้ความเมตตามาเยี่ยม งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์



48 49พระมหาเจดียศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ถ่ายเมื่อวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

แผ่นศิลาฤกษ์



50 51พระมหาเจดียศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา

อานิสงสของการสร้างพระมหาเจดีย
	 ควำมเป็นสิริมงคลย่อมมีแก่ผู้ได้มำสักกำรบูชำพระรัตนตรัย	 คือ	

พระพุทธรัตนะ	พระธรรมรัตนะ	 และพระสังฆรัตนะ	 ด้วยทั้งอำมิสบูชำ 

และปฏิบัติบูชำ	ให้ได้รับผลเป็นควำมสันติสุขและสมบูรณ์	บริบูรณ์ด้วย

มนุษย์สมบัติ	สวรรค์สมบัติ	และนิพพำนสมบัติ	มีมรรค	๔	ผล	๔	นิพพำน	๑ 

ได้มำก	 ดังที่ท่ำนพระสุธำปิณฑิยเถระ	 ผู้เป็นพระอรหันต์	 เมื่อระลึกถึง

บุพกรรมของตนท่ีท่ำนได้เคยใส่ก้อนปูนขำวช่วยก่อเจดีย์เพื่อบรรจุ

พระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำผู้ทรงพระนำมว่ำ	 “สิทธัตถะ”						

เกิดโสมนัส	จึงได้กล่ำวคำถำ	ควำมว่ำ

ภาพงานก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
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	 “ใครๆ	ไม่อำจจะนับบญุของบคุคลผูบ้ชูำพระพทุธเจ้ำ	พระปัจเจก

พุทธเจ้ำ	หรือพระสำวก	ผู้สมควรบูชำ	ผู้ล่วงธรรมเครื่องให้เนิ่นช้ำ	ผู้ข้ำม

ควำมโศกและควำมร�่ำไรแล้วว่ำ	 บุญนี้มีประมำณเท่ำนี้ได้	 บุคคลใด										

ในโลกนี้พึงครอบครองควำมเป็นใหญ่แห่งทวีปแม้ทั้งสี่	 ทรัพย์ทั้งสิ้นของ

บุคคลนั้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่	๑๖	แห่งกำรบูชำนี้เลย			ข้ำพเจ้ำมีใจเลื่อมใส

ในพระพทุธเจ้ำ	เพยีงได้ใส่ก้อนปูนขำวในระหว่ำงแผ่นอิฐในพระเจดย์ีของ

พระพุทธเจ้ำพระนำมว่ำ	“สิทธัตถะ”	ผู้เลิศกว่ำนรชนทั้งปวง			ด้วยบุญ

กรรมที่ข้ำพเจ้ำได้ท�ำไว้ในครั้งนั้น	ข้ำพเจ้ำจึงไม่รู้จักทุคติเลยตลอด	๙๔	กัปป ์

แต่ภัทรกัปป์นี้	 นี้เป็นผลแห่งกำรปฏิสังขรณ์ในกัปป์ที่	 ๓๐	แต่ภัทรกัปป์		

ข้ำพเจ้ำไดเ้ปน็พระเจ้ำจกัรพรรดนิำมวำ่	“ปฏสิงัขำร”	ผู้เพยีบพร้อมด้วย

รัตนะ	๗	ประกำร	ถึง	๑๓	ครั้ง

	 คุณธรรมเหล่ำน้ี	 คือ	 ปฏิสัมภิทำ	 ๔	 วิโมกข์	 ๘	 และอภิญญำ	๖	

ข้ำพเจ้ำท�ำให้แจ้งแล้ว	ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ	ข้ำพเจ้ำก็ได้กระท�ำ	คือ	

ได้ปฏิบัติตำมแล้ว”
(ขุ. อป. 32/93/161).

	 เมือ่ใดพทุธศำสนกิชนผูม้จีติศรทัธำมำสกักำรบชูำหรอืปฏบิตับิชูำ

พระมหำเจดีย์	 	 เมื่อนั้นบุญกุศลย่อมเกิดแก่เจ้ำของผู้บริจำคทรัพย์และ

แรงงำนที่ร่วมกันสร้ำงพระมหำเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคลนี้ตลอด

อนันตกำล
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ถ่ายเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ถ่ายเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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www.watsangthamwangkaokaew.com
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