
๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕



๒ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑



๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ท่ีระลึก 

การบรรพชาอุปสมบท 
และ 

การบวชเนกขัมมะ 
ป ๒๕๖๑ 

 



๔ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

“บวช” แปลวา ไปจากความเปนฆราวาส   

หมายถึง 

การสละความมีทรัพยสมบัติ 

การสละวงศญาติทั้งหลาย 

การเลิกละการนุงหมอยางฆราวาส 

เลิกละการใชสอยอยางฆราวาส 

เลิกละอาการกิริยาวาจาอยางฆราวาส 

เลิกละความรูสึกนึกคิดอยางฆราวาสส้ินเชิง  

                    พุทธทาสภิกขุ 

 



๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ 

ท่ีระลึก 

การบรรพชาอุปสมบท 
และ 

การบวชเนกขัมมะ 
ป ๒๕๖๑ 

 



๖ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

ท่ีระลึก การบรรพชาอุปสมบท  
และการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๐ 

พิมพ : กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
จำนวน ๕๐๐ เลม 

จัดพิมพ : มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ 
๔๒/๑๔  หมู ๒  ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 
โทร ๐๗๖ ๓๗๓ ๑๓๘-๙, ๐๘ ๑๘๙๑ ๓๘๒๗  :  โทรสาร ๐๗๖ ๓๗๓๑๔๐ 

www.sattha45foundation.com ; www.mingmongkolphuket.com 
www.facebook.com/thebigbuddhaphuket ; Line ID : thebigbuddha, suporn37 

บรรณาธิการ : หรินทร สุขวัจน 
บรรณาธิการผูชวย : ประกอบ ศรีรัตนาวดี 

กองบรรณาธิการ : อุบลรัตน วัจนสาร  สยันต แซลิ้ม  จรัญ จินดาพล   
พิมพที่ : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จำกัด 

๕๔/๖๗-๖๘,๗๑-๗๒ ซอย ๑๒  ถนนจรัญสนิทวงศ 
แขวงวัดทาพระ  เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
โทร ๐ ๒๘๖๔ ๐๔๓๔-๕  โทรสาร ๐ ๒๘๖๔ ๓๕๔๐ 

sahadhammik@yahoo.com 



๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

สารบัญ 
 

คำอนุโมทนา ๙ 

คำแถลง  ๑๐ 

ภาค ๑ : การบรรพชาสามเณรประจำป ๒๕๖๑ ๑๓

เกร่ิน  ๑๕ 

รายนามสามเณร ๑๗ 

กำหนดการบิณฑบาต ๑๙ 

 ประมวลภาพ ๒๐ 

 สนทนากับพระเณร ๓๑ 

  พระนเรศ ญาณวุฑโฒ ๓๑   

  สามเณรพีระพัฒน คำผง ๓๔ 

ภาค ๒ : การบวชเนกขัมมะ ๓๗ 

เกร่ินนำ ๓๙ 
 รายนามผูบวชเนกขัมมะ ๔๐ 
 กำหนดการ ๔๑ 

 ประมวลภาพ ๔๕ 

 ภาพวาดของเด็กและเยาวชน ๕๓ 
 สนทนากับคณุสุพรและสองเยาวชน ๕๙ 

  สุพร วนิชกุล ๕๙ 

  สองเยาวชน ๖๑ 



๘ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

ภาค ๓ : การอุปสมบทพระภิกษุประจำป ๒๕๖๑ ๖๓ 

 เกร่ินนำ ๖๕   

 รายนามพระนวกะ ๖๖ 

 กำหนดการ ๖๗ 

 ประมวลภาพ ๖๘ 



๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

คำอนุโมทนา 
 

ดวยการจัดงานบรรพชา อุปสมบทประจำป ๒๕๖๑ นี้  วัดกิตติสังฆา-
รามรวมกับมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕  ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้น
ไปดวยดีเชนท่ีจัดติดตอกันมาเกือบยี่สิบปแลว  โดยใหความสำคัญไปที่การ
ศึกษาและการฝกอบรมประพฤติปฏิบัติกุลบุตรและชาวภูเก็ตที่มาบวชเปน
ภิกษุสามเณร  ทั้งขณะท่ีพักอยูศูนยที่พักสงฆพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 
และขณะจาริกออกนอกสถานท่ี  อันนับไดวาถูกตองตรงกับหลักการบวชใน
พระพุทธศาสนา ที่เรียกวา‘การบวชเรียน’  ซึ่งจะทำใหผูบวชมีความรูในดาน
พระพุทธศาสนาติดตัวไปไมมากก็นอยจากการบรรพชา อุปสมบทในชวง
เวลาอันสั้นๆเชนน้ี   

ขออานิสงสแหงการบวชนี้ยังประโยชนไมแตเพียงผูบวชและครอบครัว 
เทาน้ัน  หากยังเปนคุณูปการแกทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตอีกดวย  ทั้งนี้  
รวมถึงการบวชเนกขัมมะซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตรวมกับ
มูลนิธิฯ จัดขึ้นเม่ือเดือนตุลาคมปเดียวกันน้ี   
 จึงขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมสุพร วนิชกุล ที่ไดมีสวนรวมทำให
บรรลุผลสำเร็จลุลวงไปดวยดีในคร้ังน้ี  ทานเปนหัวเร่ียวหัวแรงใหงานเปน
ไปดวยความเรียบรอยทุกประการ  
 ขอกุศลผลบุญท่ีทานท้ังหลายไดกระทำแลวในคร้ังน้ี จงเจริญ
งอกงามดวยจตุพรชัย ๔ ประการ  คือ อายุ วัณณะ สุข พละ ทุกประการ
เทอญ 

  พระครูวสิุทธ์ิกิตยาภรณ ดร. 
  เจาอาวาสวัดกิตติสังฆาราม 
  เจาคณะตำบลฉลอง 
  ประธานการบรรพชา อุปสมบท 



๑๐ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

คำแถลง 
 

 

 ในการจัดงานบวชประจำป ๒๕๖๑  ของวัดกิตติสังฆาราม 

(วัดกะตะ) และมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕  นอกจากการ

บรรพชาสามเณรฤดูรอนเดือนเมษายน จำนวน ๓๗ รูป  การอุปสมบท

พระภิกษุในเดือนพฤศจิกายน ๑๒ รูปแลว  มูลนิธิฯยังไดรวมกับศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดงานบวชเนกขัมมะเยาวชน  

๑๒ คน เพ่ือนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ เน่ืองใน

วโรกาสวันคลายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  และเปนการให

โอกาสเยาวชนไดเขารับการฝกอบรมทางพระพุทธศาสนาและ

จริยธรรมอีกงานหน่ึงดวย 

 ทั้งน้ี ดวยดำริของทานเจาอาวาสวัดกิตติสังฆาราม พระอุปชฌาย 
และมติคณะกรรมการมูลนิธิฯ ใหเนนการศึกษาของผูบวช  คณะทำงาน 

จึงพยายามจัดการศึกษาอบรมใหมากข้ึนในปนี้  โดยมีพระอธิการ 
ทรงชัย ตปสีโล เจาอาวาสวัดเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เปนประธาน
การฝกอบรม  และไดรับเมตตาจากทานเจาอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม 

(วัดควน) สงคณะพระวิทยากรมารวมการสอนสามเณร  และ‘ครูจวง’ 
ครูสอนกรรมฐานตามแนวทางหลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน 

จังหวัดสิงหบุรี มาฝกใหแกเยาวชนท่ีมาบวชเนกขัมมะ รวมกับ 

คณะผูทรงคุณวุฒิจากศาลเยาวชนและครอบครัวฯ อีกดวย  นอกเหนือ
จากการใหความรูเพ่ือสรางทักษะและความหมายในชีวิตโดยวิทยากร
ของมูลนิธิฯ และผูรูจิตอาสากัลยาณมิตร  รวมท้ังจัดกิจกรรม



๑๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ทัศนศึกษาเพ่ือความรูทางประวัติศาสตรทองถ่ิน และความรูใน

ธรรมชาติ   

 เหลาน้ี เพราะเราเช่ือมั่นวา  การใหการศึกษาที่กวางขวาง  

หลากหลาย และการสัมผัสประสบการณในสถานท่ีตางๆ แมจะใน 

ชวงเวลาไมมาก โดยอาจมีความเหน่ือยยากอยูบาง  ก็เพ่ือใหผูที่รวม

การฝกอบรมไดรับความรูทั้งทางธรรมและทางโลก  เปนผูมีคุณธรรม  

มีความกตัญู มีจิตสาธารณะ เขมแข็งอดทน  เสริมสรางจิตสำนึก

ติดตัวไป ไมมากก็นอย  คือการศึกษาท่ีแทจริง   

 มูลนิธิฯ ไดรับความเมตตาจากพระเถรานุเถระในการจัดงาน

บวชและฝกอบรมผูบวช  ความกรุณาจากผูพิพากษาหัวหนาศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและเจาหนาท่ีศาล คณะผูพิพาก-

ษาสมทบ  การสนับสนุนจากหนวยงานราชการ  กองทัพบก กองทัพ

เรือ กอ.รมน.ภาค ๔ สวนหนา และองคกรท้ังจากสวนกลางและ 

ทองถ่ิน  เจาหนาท่ีฝายปกครองทองท่ี  พระวิทยากรและวิทยากร 

ผูทรงคุณ  ผูนำและชาวชุมชนในทองท่ี  รวมถึงศาสนิกชนจิตอาสา 

ทุกทานท่ีเสียสละมาชวยงาน  กระผมในฐานะผูรับผิดชอบฝาย
ฆราวาสและตัวแทนคณะทำงาน ใครกราบขอบพระคุณอยางสูงมา  
ณ ที่นี้  หากมีสิ่งใดผิดพลาดขาดตกบกพรอง ใครกราบขออภัยมาใน

โอกาสน้ีเชนกัน  และขอทุกทานไดโปรดชี้แนะเพ่ือการแกไขปรับปรุง  

เพ่ือใหการดำเนินการตามพันธกิจของมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา 

๔๕ เกิดสัมฤทธิผลยิ่งๆข้ึนในปตอไป   

      นายสุพร วนิชกุล 
             ประธานมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ 



๑๒ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑



๑๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ภาค ๑ 
การบรรพชาสามเณรประจำป ๒๕๖๑ 

๒ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 



๑๔ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

ในสมัยพุทธกาล เด็กขอทานช่ือ‘ปโลติกะ’ นุงผาขาดว่ิน   

พระอานนทเมตตาชวนมาบวช  วันหน่ึงขณะเกิดอยากสึก  

บังเอิญเดินผานตนไมเห็นผาท่ีตนเคยนุงตอนเปนขอทานพาดอยูก็สลดใจ  

คิดขึ้นไดวา “เราน่ีชางไมอายญาติโยมที่ถวายผาอยางดีใหดวยศรัทธา”  

สติก็กลับมา จิตใจผองใสขึ้น  จนกระท่ังตอมาสามเณรก็บรรลุเปนอรหันต   

พระพุทธองคเมื่อทรงทราบ ก็กลาวกับภิกษุทั้งหลายวา 

“ผูที่สามารถหามตัวเองจากความคิดอกุศลได 

ก็เหมือนกับไดนุงผาสะอาดหมดจดไรมลทิน  

จิตใจก็แชมชื่น” 



๑๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

เกริ่น 
 

ในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนของวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) 
และมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕  ระหวางวันท่ี ๒-๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ นี้  มีเยาวชนในภูเก็ตและตางจังหวัด รวมถึงจากกรุงเทพฯเขามา
บวชรวม ๓๗ รูป  ซึ่งไดรับความรวมมือจากโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค  
โรงเรียนบานฉลอง  โรงเรียนบานเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต  และโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห ๓๕ จังหวัดพังงา  สงนักเรียนมารวมบวชดวย  และ 
ในระหวางการบวช สหธรรมิกจังหวัดนราธิวาส(คุณสมโชค เสารศรีออน) 
โดยความอนุเคราะหใหความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางจาก
หนวยงานความม่ันคงในพ้ืนที่  ไดจัดสงคณะสามเณร ธรรมจาริณี และ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งบวชในโครงการบรรพชาภาคฤดูรอนเชนกัน มาพักและ
รวมกิจกรรม ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดอยูระยะหน่ึง   
 ในปนี้ คณะทำงานไดจัดการศึกษาและกิจกรรมเพ่ิมข้ึนจากท่ีเคย  มี 
พระอธิการทรงชัย ตปสีโล เปนพระอาจารยผูดูแลเชนท่ีผานมา  โดยมูลนิธิฯ
ไดนิมนตพระอาจารยและสามเณรจากวัดวิชิตสังฆาราม(วัดควน) จังหวัด
ภูเก็ต ผูมีประสบการณมาชวยดูแลและฝกอบรม  รวมทั้งจัดวิทยากรของ
มูลนิธิฯ และจากภายนอกมาบรรยายธรรมแกสามเณรดวย 
 ทั้งน้ี ในวันบวช นายประกอบ วงศมณีรุง รองผูวาราชการจังหวัด
ภูเก็ต ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี  พล.ท.ชำนัญพจน พูลเกษม  
นายทหารฝายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม  
น.อ.หญิงทิพยมาศ เย็นฤดี ประจำสำนักนโยบายและแผนกลาโหม  
น.อ.หญิงมนทิรา วรรัตน รองผอ.กองสารนิเทศ สำนักนโยบายและ 
แผนกลาโหม ใหเกียรติมารวม 



๑๖ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

“พระอาจารยทรงชัยมานำฝกสมาธิครับ  
นั่งสงบนิ่งมือขวาทับมือซาย   

บางทีก็นึกถึงเจากรรมนายเวรก็อุทิศสวนกุศลให   
บางครั้งก็นั่งเกือบชั่วโมง” 

 คัดจากคำสัมภาษณสามเณรพีระพัฒน คำผง  
 ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 



๑๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

รายนามสามเณร 
 

บรรพชา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ วัดกิตติสังฆาราม  
และพำนักปฏิบัติธรรม  

ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 
 

๑.สามเณรพีระพัฒน คำผง  
๒.สามเณรวัชรพงษ คำผง 
๓.สามเณรธนวัฒน กีฬา  
๔.สามเณรวิทวัส กีรติวัฒนานุศาสน 
๕.สามเณรปภาวิน มีสิทธ์ิ  
๖.สามเณรธีรยุทธ ชูวงษ 
๗.สามเณรชลทรัพย ไชยมาศ  
๘.สามเณรขุนกฤษฏ์ิ เองฉวน 
๙.สามเณรเดชฤทธ์ิ ภิรอด  
๑๐.สามเณรพชร สัตถาผล 
๑๑.สามเณรเตชิต เปรมปรีชากุล  
๑๒.สามเณรธนัชสินธุ ธนาชยุตพงศ 
๑๓.สามเณรปรภัค มีสิทธ์ิ  
๑๔.สามเณรอเนชา คงแกว 
๑๕.สามเณรธนพนธ เกตุหอม    
๑๖.สามเณรภาณุวัฒน จันโทกิจ 
๑๗.สามเณรธรรมรัต ตัณฑวิบูลย  
๑๘.สามเณรบรรณสรณ อินทรจันทร 
๑๙.สามเณรเจม หาญวารี  



๑๘ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

๒๐.สามเณรปยพงศ วงษหลี 
๒๑.สามเณรจิตรพล แสงสี  
๒๒.สามเณรธีรนันท ดวงรักษ 
๒๓.สามเณรพีระพัฒน วรศรี  
๒๔.สามเณรอลงกรณ ตุลาตะโก 
๒๕.สามเณรณัฐภัทร ขวัญกลับ  
๒๖.สามเณรเกียรติภูมิ เทพชวย 
๒๗.สามเณรวชิระ ครุฑ  
๒๘.สามเณรศรายุธ บุญแกว 
๒๙.สามเณรวิสิทธ์ิภพ ราชอำไพ  
๓๐.สามเณรพิพัฒน สมยอม 
๓๑.สามเณรปยะ สมยอม   
๓๒.สามเณรเจษฎา อนุโสภณ 
๓๓.สามเณรปรัชญ แซลี้  
๓๔.สามเณรวิโรจน แซลี้ 
๓๕.สามเณรนพรัตน หนูเก้ือ  
๓๖.สามเณรธีรชัย เหมทอง 
๓๗.สามเณรภูวเดช สมบูรณ 



๑๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

กำหนดการบิณฑบาต 
 
 

 ๕ เมษายน ตลาดเกษตร ศาลเจาปุดจอ ซอยหลอโรง 
 ๗ “  สะพานสารสิน ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑเบญญารัญ พังงา  
    จำวัดท่ีวัดบางเนียง พังงา 
 ๘ “  เขาหลัก  
 ๙ “  เขาหลัก 
 ๑๐ “  ปมน้ำมันปตท. กะตะ 
 ๑๑ “  โรงพยาบาลปาตอง ตลาดบันซาน หาดปาตอง 
 ๑๒ “  วัดกะทู ตลาดศาลเจากะทู 
 ๑๔ “  ซอยยอดเสนห ซอยธนูเทพ 
 ๑๕ “  ซอยเมืองทอง 
 ๑๖ “  สามกอง โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลวชิระ 
 ๑๗      “  ตลาดเกาะสิเหร แฟลตการเคหะ 
 ๑๘      “  ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑสัตวน้ำ 
 ๑๙      “  บานสะปา แหลมพรหมเทพ 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง 



๒๐ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

ประมวลภาพ 

กอนบวช 

เยาวชนเขามาพักยังพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดเพ่ือเตรียมการบวช 

พระอาจารยทรงชัย ตปสีโล กำลังฝกเยาวชนเพ่ือการบวช 



๒๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ฝกสมาธิ 

พระอธิการทรงชัย ตปสีโล 
พาเยาวชนฝกเดิน 
ขณะบิณฑบาต พรอมกับ
ประกาศงานบวช 



๒๒ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

พระครูวิสุทธ์ิกิตยาภรณ 
(หลวงพอเติม) พระอุปชฌาย
กำลังสนทนากับพระสังฆาธิการ
จากสวนกลาง  ณ ธรรมศาลา   
พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

ดร.ราชรถ ปญญาบุญ 
ผอ.สน.ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

(นั่งพนมมือฝงขวา) กำลังสนทนา
กับพระสังฆาธิการจากสวนกลาง  

ณ ลานพิธีหนาพระใหญ   
เตรียมบวชนาค ณ ธรรมศาลา  
พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

ญาติโยมปลงผมนาค 

วันบวช 



๒๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

เตรียมบวชนาค  
ณ ธรรมศาลา   
พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

เร่ิมพิธีบวชนาค 

นาคขอขมาผูปกครอง 

นาคแสดงตน 
ตอพระอุปชฌาย 



๒๔ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

พระพ่ีเล้ียงสอนเณรหมจีวร 

สามเณรรับพรจาก 
พระครูวิสุทธ์ิกิตยาภรณ  
พระอุปชฌาย  ณ ธรรมศาลา 

พระสังฆาธิการจากสวนกลาง 
พระอุปชฌาย และ 

หัวหนาพระอาจารยผูฝกอบรม  
ถายรูปรวมกับสามเณร 

แขกผูมีเกียรตินำโดย  
นายประกอบ วงศมณีรุง  
รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 
ถายรูปในพิธีสงมอบผาไตร
และบาตรสูสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 



๒๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

พระอธิการทรงชัย ตปสีโล 
เตรียมนำสวดมนต 

สามเณรฝกสมาธิเชาตรู 
เบ้ืองหนาพระใหญ 

พระอาจารยสุระโสฬส สิริธัมโม 
หัวหนาคณะสงฆ 
ยอดเขานาคเกิดบรรยายธรรม 

เณรปอน จากกทม.  
“อยากมาบวชเอง  

เพราะจะมีความสุข  
ไดทำสมาธิสงบใจ  

และไดทำใหพอแม” 

เรียนรู 



๒๖ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

สุพร วนิชกุล กำลังบรรยายธรรม
แกสามเณรและธรรมจาริณีีจาก 
วัดพรหมนิวาส จังหวัดนราธิวาส
ที่เดินทางมาทัศนศึกษาและพัก  
ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยาน 
ยอดเขานาคเกิด 
 

วิทยากรของ 
มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคลฯ 

บรรยายธรรม 

ธรรมจาริณีีจากนราธิวาส 

สามเณรจากนราธิวาส 



๒๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

แหลมพรหมเทพ 

พิพิธภัณฑเบญญารัญ 
จังหวัดพังงา 

พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว 

พิพิธภัณฑสัตวน้ำภูเก็ต 

กิจกรรม 



๒๘ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ภูเก็ต 

สะพานสารสิน 

อุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลำลู 
 

ศาลกรมหลวงชุมพรฯ สะพานหิน ภูเก็ต 



๒๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

บิณฑบาตในงาน 
“บุญสานรัก  

วัฒนธรรม ๒ เมือง”  
ณ สะพานสารสิน  
๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

บิณฑบาตในเมืองภูเก็ต 

ฝกกรรมฐาน 

สรงน้ำพระวันสงกรานต 
หนาองคพระใหญ 



๓๐ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

พระครูวิสุทธ์ิกิตยาภรณ 
ใหโอวาทสามเณร 

สุพร วนิชกุล 
กลาวปดโครงการ 

สามเณรถวายของ 
พระอาจารย 

เยาวชนลาสิกขาและ 
รับวุฒิบัตรแลวถายรูป 

เปนท่ีระลึกกับคณะสงฆและ
ประธานมูลนิธิ 

พระพุทธม่ิงมงคลฯ 
 

วันลาสึกขา 



๓๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

สนทนากับพระเณร 
 

พระผูฝก*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถาม : ปนี้เปนปแรกท่ีทางวัดวิชิตฯสงพระเณรมาชวนการสอนใชไหมครับ 
พระนเรศ : ครับ  โยมสุพร วนิชกุลไดทำฎีกาขอมาทางเจาอาวาส  
ซึ่งทานก็เห็นดวยเพราะเปนเร่ืองการทำความดีสืบทอดพระพุทธ
ศาสนา จึงอนุญาต 

ถาม : ทำไมทานถึงมาเปนพระผูฝกสอน 
พระนเรศ : ที่ผานมาไดไปสงเคราะหฝกอบรมสามเณรบรรพชาภาคฤดู
รอนหลายแหง  สมัยน้ีปญหาเยาวชนมีทั้งเร่ืองสารเสพติด การพนัน 
และสิ่งไมดีทางโลก  อาตมาจึงอยากจะดึงเยาวชนมาศึกษาพระพุทธ
ศาสนา มาบวชเรียน  อีกอยางคือความยากจนของทางบาน ไมมีทุน
ทรัพยที่จะเลาเรียนทางโลก โดยเด็กบางคนก็ใฝใจศึกษาทางพระบาลี
จึงแนะนำใหมาทางน้ี  

พระนเรศ ญาณวุฑโฒ 



๓๒ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

ถาม : ประโยชนของการบวชเณรคืออะไร 
พระนเรศ : การบวชเณรทำใหเด็กไดศึกษาไดรูกฎเกณฑของชีวิตท่ีดี  
ไดค้ำจุนพระพุทธศาสนา  ในพุทธวจนะก็มีวาฝายสงฆจะตองให 
การศึกษา  เราจึงตองยึดหลักการน้ีไวเพ่ือใหพุทธศาสนาคงอยูได
สืบไป   

ถาม : ทานเห็นวาพระเณรควรเรียนอะไร 
พระนเรศ : การเรียนทางโลกอยางเดียวอาจไมประสบความสำเร็จ 
เทาท่ีควร  เหมือนปลูกหญาก็ตองหมั่นรดน้ำ  ฉะน้ัน จึงอยากให
เยาวชนไดศึกษาธรรมะดวย  ดังที่พระครูวิสุทธ์ิกิตยาภรณ(เจาอาวาส
วัดกะตะ-พระอุปชฌาย) ทานเปนศิษยวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ)  
ก็บวชเรียนจนถึงประโยคสี่ จบนักธรรมเอกก็มาเปนเจาอาวาส  ตอมา
ทานยังไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยโยมสุพร(ประธาน
มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕)สนับสนุนจนพระครูทานจบ 
ด็อกเตอร  ซึ่งโดยหลักการแลวทานก็ใชพระบาลีนี่แหละมาหนุนนำ  
โดยศึกษาจากหนังสือที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณ
วโรรสทรงประพันธขึ้นดวย 

ถาม : ทาน(พระนเรศ)สอนอะไรแกเณรบาง 
พระนเรศ : เปนชวงเวลาท่ีไดรับโอกาสจากพระอธิการทรงชัย 
(เจาอาวาสวัดเกาะลันตา กระบ่ี พระเถระผูรับผิดชอบการฝกอบรม) 
ใหสอนในเรื่องเกี่ยวกับศีล สมาธิ ปญญา ควบคูไปกับสอนการเปน
อยู(อยางนักบวช)  ใหมีความมุงมั่น  สอนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว 
แลวก็เร่ืองวินัย  ยังมีเร่ืองธรรมวิภาค สติ อคติความไมพอใจในสิ่งท่ีมา
กระทบใจเรา  ซึ่งเปนการแนะนำเบ้ืองตน  เพราะถาจะสอนสูงๆข้ึนไปก็
ตองศึกษาเลาเรียนกันมากกวาน้ี  ธรรมะเปนของลึกซึ้ง จึงใหพ้ืนฐาน
ไปปฏิบัติในเพศคฤหัสถตอไปได 



๓๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ถาม : ทานบวชต้ังแตเมื่อไร  
พระนเรศ : อาตมาบวชเปนสามเณรต้ังแตอายุ ๑๓ ป   

ถาม : ทำไมทานถึงบวช 
พระนเรศ : กอนบวชก็ศึกษาทางโลก แลวรูวามันก็เทาน้ัน  พอบวชแลว
ก็คิดวาเมื่อฉันขาวท่ีชาวบานใสบาตรก็ตองตอบแทนเขา  จึงมาศึกษา
พระบาลี  ตอนนี้ก็จบเปรียญธรรมหนึ่งสอง กำลังศึกษาเปรียญสาม
ประโยค 

ถาม : พระเณรจากวัดวิชิตสังฆารามมารวมกันสอนก่ีรูป 
พระนเรศ : เจ็ดรูป เปนพระหารูป สามเณรสองรูปๆหน่ึงจบเปรียญ
ธรรมส่ีประโยค 

ถาม : ปนี้มีเยาวชนมาบวชเณรสามสิบเจ็ดรูป จากการฝกอบรมมา
เกือบย่ีสิบวันทานเห็นอยางไร 
พระนเรศ : เขาเปนเยาวชนนะ ยังติดซนบางเปนธรรมดา  แตผลท่ีออก
มานับวาอยูในเกณฑที่ดีมาก  มีจริยวัตรที่เรียบรอย มีความเปนอยู
ประณีต มีสัมมาคารวะตอครูอาจารย  ซึ่งสามารถนำไปใชในชีวิตของ
ฆราวาสไดตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

*พระนเรศ ญาณวุฑโฒ(อายุ ๒๓ ป พรรษา ๓) หน่ึงในพระผูฝกอบรมสามเณร 
จากวัดวิชิตสังฆาราม(วัดควน) 



๓๔ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

เณรผูบวช*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถาม : ทำไมถึงมาบวช  
เณรพี : ผมอยากบวชครับ  แตเห็นแมไมมีเงิน จึงตัดสินใจมาบวชท่ี
นี่(เพราะไมตองใชจายอะไร)  กอนหนาน้ีผมมาเปนชางชวยทำเกร็ด
พญานาค(เพ่ือติดตั้งราว‘บันไดแกว บันไดเงิน บันไดทอง’ขึ้นพระใหญ)  
เมื่อกอนน้ัน ปหาเกาก็เคยไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดลานแซะ อำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง  สามวันสองคืน  นองชายก็เคยทำงานอยูโรง
ทานอาหารเจของท่ีนี่ก็มาบวชพรอมกันดวย 

ถาม : มีเหตุผลอื่นไหม  
เณรพี : อยากบวชอุทิศสวนกุศลใหพอ(ที่เสียชีวิตไป) และแฟนท่ีเสีย
ชีวิตดวยอุบัติเหตุไปเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคมท่ีผานมา  รวมท้ังบวชให
ตาทวดยายทวดดวย 

ถาม : ทราบวาหลังจากจบโครงการบวชประจำปนี้แลว  เณรยังไมสึก 
ตองการจะบวชตอ  เพราะเหตุใด  
เณรพี : อยากบวชตอเพราะยังไมมีงานทำ 

สามเณรพีระพัฒน คำผง 



๓๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ถาม : แลวจะบวชไปถึงเมื่อใด  
เณรพี : จะบวชไปตลอดชีวิตครับ 

ถาม : บวชแลวรูสึกอยางไร  
เณรพี : ดีครับ   

ถาม : ดียังไง  
เณรพี : ดีตอนฟงธรรมเทศนาและการสวดพระอภิธรรมครับ  ตอนน้ัน
ไปงานศพเพ่ือนที่ วัดลานหอย ไดฟงพระธนพัฒนที่ เคยสอนผมที่
โรงเรียน เทศนเร่ืองชีวิตที่เกิดมาเปนเด็ก เหมือนผลไมที่ออกมาเล็กๆ  
พอเนาเปอยก็จะสิ้นอายุไป   

ถาม : บวชที่นี่ฝกอะไรบาง  
เณรพี : พระอาจารยทรงชัยมานำฝกสมาธิครับ นั่งสงบนิ่งมือขวาทับ
มือซาย  บางทีก็นึกถึงเจากรรมนายเวรก็อุทิศสวนกุศลให  บางครั้งก็นั่ง
เกือบชั่วโมง 

ถาม : อยากจะบอกอะไรแกญาติโยมบาง  
เณรพี : อยากใหสำนึกในคุณธรรมท่ีเคยทำมาต้ังแตในอดีตจนถึง
ปจจุบัน  ใหสะสมคุณงามความดี  เพ่ือใหรัศมีตรงศีรษะของเราเปนสี
ขาวสวางข้ึน  สมกับที่สะสมบุญเพ่ือเกิดมาใหมในชาติหนาตอไป 

    
*สามเณรพีระพัฒน คำผง จากเพชรบูรณ และเปนรูปหนึ่งท่ีตองการบวชตอหลังครบกำหนด
เวลาตามโครงการ 



๓๖ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑



๓๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ภาค ๒ 
การบวชเนกขัมมะ 
๒๐ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



๓๘ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

ขอขอบพระคุณประธานมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ 
ผูพิพากษาสมทบ ผูประนีประนอมคดีครอบครัว 

คณะผูจัดโครงการทุกทาน รวมทั้งเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ตลอดจนผูที่เก่ียวของและทานผูมีเกียรติทุกทาน  ที่ไดรวมมือ 

รวมแรงและรวมใจกัน เปนคณะทำงานและผูประสานงานทุกฝายเปนอยางสูง   
ที่กิจกรรมตางๆ สำเร็จผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไว  

 นายรัฐวิชญ อริยพัชญพล 
 ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว 
 จังหวัดภูเก็ต 



๓๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

เกริ่น 
 
 

 ในปนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดย 
นายรัฐวิชญ อริยพัชญพล ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดภูเก็ต รวมกับมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕  
จัดโครงการบวชเนกขัมมะใหแกเยาวชนท่ีสมัครใจ  เพ่ือนอมเกลาฯ 
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙  เน่ืองในวโรกาสวันคลาย 
วันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๒๐-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ความกตัญูกตเวที นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุด
มิได  และเพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งทางรางกาย  
จิตใจ และสติปญญา  มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค  สามารถดำรงชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง 
มีความสุข  ซึ่งมีเยาวชนท่ีตองคดีเขารวมโครงการจำนวน ๑๓ คน   
ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ต  โดยมีอุบาสิกาครูจวง
จากวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี(สำนักวัดหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม- 
พระธรรมสิงหบุราจารย) คณะผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบ  
ผูประนีประนอมคดีครอบครัว เจาหนาท่ีศาลฯ  คณะสงฆ ณ พุทธ
อุทยานฯ และวิทยากรของมูลนิธิฯ รวมกันใหความรูและการฝกอบรม 
ในดานศีลธรรม จริยธรรม สมาธิ และศิลปกรรม 



๔๐ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

รายนามผูบวชเนกขัมมะ 

เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
และพำนักปฏิบัติธรรม ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

 
 

๑.ธนรักษ ชวยอุปการ  
๒.ชนากร ซิงห      
๓.พีรเทพ แกววิไลศักด์ิ       
๔.โอชวิน ตองชู      
๕.พรรณศิลป สินธุบัว       
๖.เจนภพ ศรีสุข      
๗.ณัฐพงษ รูเพราะจีน       
๘.พีรพัฒน ชวยการ     
๙.พลภูมิ ชุดวงศพรหม       
๑๐.ปุณยวีร วัยวุฒิ    
๑๑.อิทธิพล จิตมั่นคงสุข       
๑๒.จักรภัทร ศรีวิเศษ    
๑๓.อรรถชัย เกตุสวนจิตร  



๔๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

กำหนดการ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ๙:๐๐ ปฐมนิเทศเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ 

  -ซักซอมความเขาใจขอปฏิบัติ ขอหามในการบวช 

  -เด็กและเยาวชนเขียนใบขอบวช 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ๗:๐๐ ลงทะเบียน  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 
 ๘:๐๐ เดินทางไปพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

 ๙:๐๐ ผูเขาบวชและแขกพรอมกัน ณ พุทธอุทยานฯ 

 ๙:๓๐ นายรัฐวิชญ อริยพัชญพล ผูพิพากษาหัวหนาศาล 

  เยาวชนฯ ประธานในพิธี  

  -กลาวเปดโครงการ และมอบเด็กและเยาวชน 

  -ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ กลาวรายงาน 
 ๑๐:๐๐ ประกอบพิธีบวชเนกขัมมะ 

  -ถวายเคร่ืองไทยธรรมพรอมปจจัยแดพระสงฆ ๖ รปู 

  -พระสงฆใหโอวาท 

  -พระสงฆอนุโมทนา 
  -ทำพิธีกรวดน้ำ 
 ๑๑:๐๐ พระสงฆฉันภัตตาหาร  ผูเขารวมรับประทานอาหาร 

  กลางวัน 

 ๑๓:๐๐ สนทนาธรรม(สุพร วนิชกุล) 

 ๑๕:๐๐ สวดมนต(บทประจำวัน) ปฏิบัติธรรม 
 ๑๙:๐๐ ธรรมนันทนาการ 



๔๒ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ๔:๐๐ ตื่นนอน 

 ๕:๐๐ สวดมนตทำวัตรเชา 

 ๖:๐๐ บิณฑบาต 

 ๑๐:๐๐ สวดมนต(ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร) 

 ๑๓:๐๐ สนทนาธรรม(สุพร วนิชกุล) 

 ๑๕:๐๐ สวดมนต(บทประจำวัน) ปฏิบัติธรรม 

 ๑๙:๐๐ ธรรมนันทนาการ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ๔:๐๐ ตื่นนอน 

 ๕:๐๐ สวดมนตทำวัตรเชา 

 ๖:๐๐ บิณฑบาต 

 ๑๐:๐๐ สวดมนต(ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร) 

 ๑๓:๐๐ สนทนาธรรม “เสริมสรางแรงบันดาลใจ ทางแหง 

  ความสำเร็จ”(นายอำนาจ ศรีอรุณราช  

  ผูพิพากษาศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต) 
 ๑๕:๐๐ สวดมนต(บทประจำวัน) ปฏิบัติธรรม 
 ๑๙:๐๐ ธรรมนันทนาการ 

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ๔:๐๐ ตื่นนอน 
 ๕:๐๐ สวดมนตทำวัตรเชา 
 ๖:๐๐ บิณฑบาต 
 ๑๐:๐๐ สวดมนต(ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร) 

 ๑๕:๐๐ สวดมนต(บทประจำวัน) ปฏิบัติธรรม 

 ๑๙:๐๐ ธรรมนันทนาการ 



๔๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ๔:๐๐ ตื่นนอน 

 ๕:๐๐ สวดมนตทำวัตรเชา 

 ๖:๐๐ บิณฑบาต 

 ๑๐:๐๐ สวดมนต(ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร) 

 ๑๓:๐๐ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ทำความสะอาดรอบบริเวณ 

  พุทธอุทยานฯ 

 ๑๕:๐๐ สวดมนต(บทประจำวัน) ปฏิบัติธรรม 

 ๑๙:๐๐ ธรรมนันทนาการ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ๔:๐๐ ตื่นนอน 
 ๕:๐๐ สวดมนตทำวัตรเชา 

 ๖:๐๐ บิณฑบาต 

 ๑๐:๐๐ สวดมนต(ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร) 

 ๑๓:๐๐ สนทนาธรรม “กระจกสองใจ”(น.ส.ภัทรพร ซื่อธรรมวงศ  
  วิทยากรนักจิตวิทยา ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต) 
 ๑๕:๐๐ สวดมนต(บทประจำวัน) ปฏิบัติธรรม 
 ๑๙:๐๐ ธรรมนันทนาการ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ๔:๐๐ ตื่นนอน 
 ๕:๐๐ สวดมนตทำวัตรเชา 
 ๖:๐๐ บิณฑบาต 

 ๑๐:๐๐ สวดมนต(ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร) 

 ๑๓:๐๐ สนทนาธรรม 



๔๔ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

 ๑๕:๐๐ สวดมนต(บทประจำวัน) ปฏิบัติธรรม 

 ๑๙:๐๐ ธรรมนันทนาการ “แสงเทียนสองธรรม  

  รำลึกคุณกตัญูกตเวทิตา” (คณะผูพิพากษาสมทบ  

  ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต) 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ๔:๐๐ ตื่นนอน 

 ๕:๐๐ สวดมนตทำวัตรเชา 

 ๖:๐๐ บิณฑบาต 

 ๙:๓๐ คณะศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต แขกผูมีเกียรติ  

  ผูบวชเนกขัมมะ ผูปกครองเด็กและเยาวชน   

  พรอมกัน ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยานฯ  

 ๑๐:๐๐ สวดมนต(ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร) 

 ๑๑:๐๐ พิธีมอบเกียรติบัตรแกผูบวชเนกขัมมะ 

  พิธีลาสิกขา  ขอขมาลาโทษ 

  แขกผูมีเกียรติถวายเคร่ืองไทยธรรมพรอมปจจัย 
  แดพระสงฆ ๖ รูป 

  ประธานในพิธีกลาวปจฉิมโอวาท 

  ตัวแทนเด็กและเยาวชนกลาวขอบคุณ 
  พระสงฆกลาวอนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต 
  เสร็จพธีิ 



๔๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ประมวลภาพ 

กอนบวช 

คณะจากศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต ประชุมเตรียมงานกับคณะมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคลฯ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ นำคณะศาลเยาวชนฯ ดูสถานท่ี 



๔๖ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

นายรัฐวิชญ อริยพัชญพล  
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนฯ 
ภูเก็ตประชุมผูเก่ียวของทุกฝาย 
ปฐมนิเทศเด็กและเยาวชน 
ที่เขารวมโครงการ  
ณ ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต   
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ผูเก่ียวของทุกฝาย 
ถายรูปรวมกัน 
หลังปฐมนิเทศ 

นายรัฐวิชญ อริยพัชญพล  
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนฯ 
ภูเก็ต กลาวเปดโครงการ   
ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยานฯ 

พิธีบวชเนกขัมมะ 

วันบวช 



๔๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

มอบของที่ระลึกแก 
คุณวิภาพรรณ คูสุวรรณ  
ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ 

คณะศาลเยาวชนฯ  
ครูผูฝกอบรม  

คณะมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคลฯ 
รวมถายภาพหลังเสร็จพิธี 

คณะอุบาสิกาครูจวง 
และผูฝกอบรมรวมถายภาพ 
กับประธานมูลนิธิฯ 

วิทยากรของมูลนิธิฯ  
บรรยายธรรม 

เรียนรู 



๔๘ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

เจาหนาท่ีศาลเยาวชนฯ  
ใหคำแนะนำเด็กและเยาวชน 
ในการฝกอบรม 

ออกกำลังกาย 

วิทยากรของมูลนิธิฯ  
บรรยายธรรม 

เด็กและเยาวชน 
ฝกวาดภาพตามโจทย 



๔๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

เจาหนาท่ีศาลเยาวชนฯ 
ใหคำแนะนำเด็กและ
เยาวชนในการฝกอบรม 

น.ส.ภัทรพร ซื่อธรรมวงศ 
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
ศาลเยาวชนฯ บรรยาย
เร่ือง “กระจกสองใจ”  

คณะศาลเยาวชนฯ  ครูจวง และ
มูลนิธิฯ จัดธรรมนันทนาการ  
“แสงเทียนสองธรรม  
รำลึกคุณ กตัญูกตเวทิตา” 
 

”แสงเทียนฯ” ๒ 



๕๐ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

“แสงเทียนฯ” ๓ 

“แสงเทียนฯ” ๔ 

คณะศาลเยาวชนฯ และ
มูลนิธิฯ รวมว่ิงออกกำลังกาย
และปลูกปาทางข้ึน 
พุทธอุทยานฯ 

นายอำนาจ ศรีอรุณราช  
ผูพิพากษาศาลเยาวชนฯ  

และนางนันทภัค สวัสดิเวช 
ผูพิพากษาสมทบ 

กิจกรรม 



๕๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ปลูกปา ๒ 

ปลูกปา ๓ 



๕๒ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

พระอภิชัย สุทฺธิจิตฺโต  
พระเถระประธานในพิธี 
ประพรมน้ำพระพุทธมนต 
แกเด็กและเยาวชน   
ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยานฯ 

ครูจวงนำเด็กและ
เยาวชนกราบคณะสงฆ

ประกอบพิธี 

คณะศาลเยาวชนฯ   
ครูจวง และมูลนิธิฯ  
รวมถายภาพท่ีระลึก 

คณะศาลเยาวชนฯ   
ครูจวง และมูลนิธิฯ  

รวมถายภาพท่ีระลึกกับเด็ก
และเยาวชน 

วันลาสึกขา 



๕๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ภาพวาดของเด็กและเยาวชน 
 

 

 กิจกรรม “วาดชีวิตจิตใจ” ในการดูแลของคุณชลสิทธ์ิ  
นักพิณพาทย กรรมการมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคลฯ และผูอำนวยการ
ศิลปกรรมโครงการสรางพุทธอุทยานฯ  รวมกับคณะจากศาลเยาวชนฯ 
จัดใหเด็กและเยาวชนท่ีบวชเนกขัมมะวาดภาพเลาเร่ืองตามความคิด
ของตัวเอง เลาเก่ียวกับจุดแข็งจุดออน ความใฝฝน ความผิดพลาด 
ความภูมิใจ ความตั้งใจในอนาคต ฯลฯ  เพ่ือใหไดทบทวน คนหา 
ตัวเอง และสรางสมาธิดวยการสัมผัสกับงานศิลปะ  

 



๕๔ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑



๕๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕



๕๖ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑



๕๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕



๕๘ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑



๕๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

สนทนากับคุณสุพรและสองเยาวชน 

สุพร วนิชกุล 
 

 คุณภัทรพร ซื่อธรรมวงศ นักจิตวิทยา
ปฏิบัติการ หน่ึงในคณะผูจัดบวชเนกขัมมะ 
จากศาลเยาวชนฯ ไดสัมภาษณคุณสุพร 
วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล 
ศรัทธา ๔๕  ในวันปดโครงการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  ดังน้ี 

คุณภัทรพร : อาจารยสุพรรูสึกอยางไรบางคะในการจัดงานบวชเนกขัมมะ
ครั้งน้ี 
คุณสุพร : มีความสุขครับ ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตไดให
โอกาสเราซ่ึงมีเปาหมายเดียวกัน คือการทำอยางไรใหสังคมดีขึ้น  การสราง
พระใหญซึ่งเปนถาวรวัตถุรูปพระพุทธองคใหไดรำลึกเสมือนพระองคทาน
ยังมีพระชนมชีพอยูนี้ก็เพ่ือเปนสื่อโยงกับการสรางคนดวยหลักธรรมะ  
โครงการของศาลฯท่ีใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนท่ีตองคดีจะไดรับธรรมะ
กลับไป  เราจึงมีความภาคภูมิใจที่ไดทำหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาดวย  

คุณภัทรพร : เห็นไดวาส่ิงสำคัญนอกจากการสรางพระใหญนี้แลว 
ก็คือการสรางคนอันเปนสิ่งท่ีมีคุณคาย่ิง  ซึ่งกิจกรรมคร้ังน้ีก็ไดบรรลุ
วัตถุประสงคของสถานท่ีแหงนี้ คือสรางชีวิตใหมใหแกเยาวชนท้ังสิบสอง
คนครั้งน้ีนะคะ  ใครถามวาเด็กและเยาวชนของเรามีพัฒนาการอยางไรบาง
ตั้งแตวันแรกจนวันสุดทายของโครงการน้ี 
คุณสุพร : หลักสูตรของเราเนนใหมีความอดทน อยูรวมกันดวยความรัก 
ดวยการท่ีเราไดใหความรักเสมือนเปนพอเปนแมพวกเขา  ใหรูสึกวาเขา 
ไมถูกทอดท้ิง เขามีความสำคัญ  เราก็ดูแลเขาใหไดฝกไดเรียนตาม
หลักสูตร ตองออกกำลังกาย สวดมนต ปฏิบัติธรรม แผเมตตา ใหเขามี
จิตใจที่ออนลง  ใหเขามีสภาวธรรมที่เขาใจและเขาถึงเรื่องสติ สมาธิ  



๖๐ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

และปญญาก็จะเกิดขึ้นเอง  โดยเราจะไมใหตึงเกินไป มีผอนหนักผอนเบา  
และใหเขารูสึกวาชีวิตของตัวเขามีคาพรอมกับการนำไปสูการเปนประโยชน
ตอสังคม  และใหเขาสำนึกในความเปนลูกท่ีดีของพอแม  ทั้งน้ี การฝก
กรรมฐานจึงชวยใหเขามีความอดทน  โครงการน้ีจะสำเร็จไดก็เม่ือเขาจบ
หลักสูตรออกไปแลวไมไปเปนปญหาสังคม โดยเราจะติดตามดูความ
ประพฤติวาเปนอยางไรบาง  ซึ่งเยาวชนท่ีผานหลักสูตรคร้ังน้ีหลายคนอยาก
จะบวช 

คุณภัทรพร : นาชื่นชมมากนะคะ  อยากใหอาจารยกรุณากลาวเชิญชวน 
ผูปกครองของเยาวชนสักเล็กนอย 
คุณสุพร : ปญหาในครอบครัวเปนเร่ืองสำคัญ การไมใชความรุนแรง   
ทานท่ีมีลูกก็อยากใหลูกเปนท่ีรัก ถาเขาเห็นพฤติกรรมรุนแรงในครอบครัว 
เขาก็จะกาวราว  เราจึงควรมารวมกันรณรงคในครอบครัวในสังคมใหมี
ความรักความเมตตาตอกัน รูหนาท่ีการเปนผูนำครอบครัว เปนแบบอยาง
พอแมที่ดีคือประเด็นสำคัญ  ถาพอแมมีธรรมะ มีคุณธรรม สวดมนตนั่ง
กรรมฐานบาง ทำแตความดี เก้ือกูลสังคม  เปนผูให ลูกก็จะเห็นแบบอยาง
ที่ดีของพอแม  ครอบครัวเชนน้ีก็จะมีความรักตอกัน บานก็จะนาอยู   
เด็กเปนผูมีความบริสุทธ์ิถาครอบครัวท่ีมีความกาวราวก็จะมีปญหาตอ 
เขาและสังคมตอไป  เราตองชวยกัน ใหครอบครัวและสังคมมีความรัก
ความเมตตาตอกัน ใหเกียรติกันและกัน ใหโอกาสกัน  เด็กรุนใหมนี่มักใช
สื่อไอทีซึ่งพอแมอาจจะตามไมทัน  พวกเขามีความคิด เราตองเปดใจใหเขา
ไดแสดงความคิดดวย  อยาปดก้ัน ใหโอกาสเขา  ใหเปนครอบครัวท่ีมีความ
รักความอบอุนตอกัน  เรามาชวยกัน อยางเชนที่ศาลฯกำลังดำเนินการอยูนี่  
คือใหความเปนธรรมแลวก็ใหโอกาส และรวมกันทำใหครอบครัวมีความสุข 

คุณภัทรพร : อาจารยสุพรไดเนนย้ำวาครอบครัวมีความสำคัญ  แมวันน้ีเรา
จะนำเยาวชนมาบวชเนกขัมมะ แตสิ่งสำคัญคือพอแม ซึ่งจะเปนแบบอยาง  
พอแมเปนอยางไรลูกก็จะเปนแบบนั้น  ถาพอแมมีจิตใจเต็มเปยมดวย 
คุณธรรม แนนอนวาลูกก็จะเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีได 



๖๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

สองเยาวชน 

ฝายวิชาการมูลนิธิพระพุทธมิ่ง-
มงคลฯ ไดสนทนากับนายโอชวิน ตอง
ชู(๑๖ ป) และนายอิทธิพล จิตมั่นคง
สุข(๑๗ ป) เก่ียวกับการมาบวชเนกขัมมะ

นี้ เมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  หลังจากสึกออกมาหน่ึงสัปดาห 
ถาม :  นอกจากทางศาลเยาวชนฯไดใหโอกาสเชนน้ีแลว  มีเหตุผล 
 อื่นไหมที่สมคัรมาบวช 
โอชวิน :  บวชใหแมครับ  เพราะผมไมไดไปงานศพทานท่ีจังหวัดตรัง 
อิทธิพล :  อยากรูธรรมะครับ 
ถาม :  การมาถือบวชเนกขัมมะประมาณหน่ึงสัปดาหนี้ รูสึกมีอะไร 
 เปลี่ยนแปลงบางไหม 
โอชวิน :  เปลี่ยนครับ  อารมณเย็นลง  
อิทธิพล :  มีสติขึ้นครับ 
ถาม :  ประทับใจอะไรบาง 
โอชวิน :  ประทับใจครูทุกคนครับ  และไดเพ่ือนใหม 
อิทธิพล :  ดูแลพวกเราดีมาก  ดีใจที่ไดรวมโครงการน้ี  พอแมก็ดีใจครับ 
ถาม :  อยากจะบวชเณรไหม  ที่นี่มีการบวชทุกป 
โอชวิน :  อยากบวชครับ   
อิทธิพล :  จะบวชครับ 
ถาม :  อะไรที่คิดวาดีที่สุดในการมาบวชเนกขัมมะครั้งน้ี 
โอชวิน :  ไดความรูครับ 
อิทธิพล :  รูจักธรรมะมากข้ึนครับ 
ถาม :  ชอบธรรมะเรื่องใดมากท่ีสุด 
โอชวิน :  ชอบเรื่องสัจจะที่ทานหัวหนาศาลทานเลาครับ 
อิทธิพล :  ชอบวิธีสอนครับ 



๖๒ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑



๖๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ภาค ๓ 
การอุปสมบทพระภิกษุประจำป ๒๕๖๑ 

๒๘ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 



๖๔ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

ผูสำรวมมือ สำรวมเทา สำรวมวาจา  
สำรวมกาย ยินดีในการบำเพ็ญวิปสสนา  
มีใจเปนสมาธิ สันโดษอยูเดียวดาย  

ไดสมญาวา ภิกษุ 
    พุทธวจนะในธรรมบท หมวดภิกษุ  



๖๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

 เกริ่น 
 
 

 งานอุปสมบทพระภิกษุประจำปของวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) 
และมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ ครั้งท่ี ๑๖  ระหวางวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ถึง ๙ ธันวาคม ในป ๒๕๖๑ นี้ มีจำนวน ๑๒ รูป  เปนผูที่
อาศัยในภูเก็ต ๙ คน มาจากจังหวัดนครสวรรค ยะลา และตรัง อีก  
๓ คน  แมนอยกวาปที่ผานมา คือ ๔๑ รูป รวมกับงานอุปสมบท
พิเศษ(๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)อีก ๒๙ รูปก็ตาม  หากการปฏิบัติและ 
ฝกอบรม ตั้งแตพระอุปชฌายอาจารยคณะสงฆที่ใหความเมตตา 
คณะทำงาน และพุทธศาสนิกชนท่ีมารวมในงาน ก็เรียบรอยสมบูรณ
ตามพันธกิจของมูลนิธิฯ เชนท่ีผานมาทุกป  ตั้งแตการฝกกอนบวช  
พิธีบวช การปฏิบัติกิจของพระสงฆ การฝกอบรมสมาธิ การศึกษา
ความรูพุทธธรรม  โดยในปนี้ ยังไดรับความอนุเคราะหจากเจาหนาท่ี
ฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดภูเก็ตในการแจง 
งานบวชแกผูตองขังของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตดวย  ทั้งนี้ เพ่ือใหโอกาส
ผูพนโทษสามารถมาบวช มีเวลาทำจิตสงบ และไดรูหลักธรรมพื้นฐาน  
เพ่ือรับอิสรภาพอยางพุทธศาสนิกชน  โดยไมมีคาใชจายการบวช      



๖๖ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

รายนามพระบวชใหม 
 

ณ วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) 
พำนักปฏิบัติธรรม ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
 

 ชื่อ ฉายา อายุ ภูมิลำเนา  
๑.นที ยุบลวัติ วฑฺฒโน ๒๔ ภูเก็ต 
๒.กาญจนปพน นะบุตร อคฺคธมฺโม ๒๔ ภูเก็ต 
๓.วชิระ ทับแกว วชิรธมฺโม ๒๒ ภูเก็ต 
๔.ศรัทธา ธีรภาพพงศพันธ ธีรธมฺโม ๒๗ ภูเก็ต 
๕.สมชาติ แซเต่ียว สุจิตฺโต ๔๔ ภูเก็ต 
๖.ธนกร โคทองฤทธ์ิ ธนกาโร ๔๓ ภูเก็ต 
๗.กิจมงคล ใจสะอาด กิตติธมฺโม ๔๒ ยะลา 
๘.กิตติพงศ จารุธนกุล กิตฺติวํโส ๓๕ นครสวรรค 
๙.ด.ต.เดชณรงค ทองจันทร เตชธมฺโม ๓๔ ภูเก็ต 
๑๐.ชาญชัย ชัยศิริ ชยกาโร ๒๗ ภูเก็ต 
๑๑.เสริมพล ธนกฤชกร พลธมฺโม ๒๕ ภูเก็ต 
๑๒.พรชัย จงกิจ กิจฺจกาโร ๒๔ ตรัง 



๖๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

 กำหนดการ 
 
 
 

๑-๒๕ พฤศจิกายน รับสมัครผูขอบวชเปนพระภิกษุ 
๒๘  พฤศจิกายน วันบวช 

๗:๓๐  ปลงผมนาค 
๑๐:๓๐ ฉลองสมโภชนาค 
๑๓:๓๐ เคล่ือนขบวนนาคสูวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) 
๑๔:๒๐ พิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม 

๙  ธันวาคม ลาสิกขา 



๖๘ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

ประมวลภาพ 

กอนบวช 

ผูผานการสมัครและเตรียมตัวบวช บนพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 
เม่ือ ๒๕ พฤศจิกายน 

พระครูวิสุทธ์ิกิตยาภรณ พระอุปชฌาย มาอบรมเพื่อเตรียมการบวช 



๖๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

เดินประกาศการบวชตามแถว
พระสงฆจากพุทธอุทยานฯ 
ที่ออกเดินบิณฑบาต 
ในเมืองภูเก็ต  
เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน 

ขาราชการตุลาการ  
นำโดยนายอำนาจ ศรีอรุณราช 
ผูพิพากษาศาลเยาวชน 
และครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  
รวมพิธีบวชนาค   
ณ ลานพระพุทธม่ิงมงคล 
เอกนาคคีรี(พระใหญ) 

ถวายความเคารพแด 
พระบรมฉายาลักษณ 

ฝกสวดมนต   
ณ ธรรมศาลา  
พุทธอุทยานฯ 

วันบวช 



๗๐ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

คณะนายตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร 
ตำบลฉลอง นำโดย พ.ต.อ.ภคยศ ทะนงศักด์ิ 
ผูกำกับการสถานี 

เตรียมเร่ิมพิธี 
โกนผมนาค 

พระอธิการทรงชัย ตปสีโล 
หัวหนาพระผูใหการศึกษา 
อบรมปลงผมนาค 

ญาติและผูปกครอง 
เตรียมปลงผมนาค 



๗๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

เสร็จพิธีบวชนาค   
หมูนาคถายภาพ 

รวมกับญาติโยมหนาพระใหญ 



๗๒ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

พระครูวิสุทธ์ิกิตยาภรณ  
พระอุปชฌาย ใหโอวาท 
พระนวกะ  ณ พระอุโบสถ  
วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) 

พระอธิการทรงชัย ตปสีโล 
ถายภาพพรอมพระนวกะ

คุณสุพร วนิชกุล  
ประธานมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคลฯ 
ถายภาพพรอมพระนวกะ 

ญาติโยมถวายปจจัย 
พระนวกะ 



๗๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

พระพ่ีเล้ียงพาพระนวกะ
บิณฑบาตโปรดญาติโยม
บริเวณสถานีตำรวจภูธรฉลอง
และพ้ืนท่ีรอบๆ 

๔ ธันวาคม โรงเรียนดาวรุงวิทยา 
จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ  
นิมนตพระนวกะบิณฑบาต 
โปรดญาติโยม 

ปฏิบัติกิจ 



๗๔ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

๘ ธันวาคม โปรดญาติโยม 
ยานหมูบานเมืองทอง  
หมูบานพนาสนธ์ิ  
เทศบาลตำบลวิชิต 

พระพ่ีเล้ียงนำพระนวกะ 
ไปบริจาคของที่ศูนยพัฒนาการ 
จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 



๗๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) 
และ 

 
 
 

มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ 

จัดงานบรรพชาอุปสมบทเปนประจำทุกป 
ในวันท่ี 

๒ เมษายน  บรรพชาสามเณร 
๒๘ พฤศจิกายน  อุปสมบทพระภิกษุ 

 
ขอเชิญสาธุชนแจงญาติมิตรที่มีความประสงคจะบวชเรียน 

ติดตอขอรายละเอียดไดท่ี  
มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ 
โทร ๐๘ ๑๘๙๑ ๓๘๒๗,๐๗๖ ๓๗๓ ๑๓๘-๙ 

(ไมเสียคาใชจายการบวช) 

๗๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕



๗๖ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

หนังสือท่ีระลึกการบรรพชาอุปสมบท 
พรอมท้ังความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

จัดพิมพโดย มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ 
ขอรับเปนธรรมบรรณาการได  

ณ  
พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

เมืองภูเก็ต 



๗๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ในนามคณะกรรมการดำเนินการฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ 

ใครกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 

หากมีขอผิดพลาดขาดตกบกพรองใดๆ ในงานและกิจกรรมทุกสวน 

ขอนอมรับเพ่ือการแกไข 

พรอมกันน้ี ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาทาน 

ผูมีสวนรวมในโครงการฯ และกิจกรรมตางๆ 

ขอกุศลผลบุญหนุนเสริมจิตใจใฝธรรมแดทาน 

จงยิ่งๆข้ึนไป 
 
 

มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ 
๔๒/๑๔  ม.๒  ถ.เทพกระษัตรี  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 

โทร ๐๗๖ ๓๗๓ ๑๓๘-๙,๐๘ ๑๘๙๑ ๓๘๒๗  โทรสาร ๐๗๖ ๓๗๓ ๑๔๐ 
สถานีวิทยุมิ่งมงคล FM 94.25 MHz สถานีวิทยุราชนครินทร FM 104.75 MHz    

Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation 
42/14  M.2, Thepkrasatri Rd.,T.Rasada, A.Muang Phuket 83000 

Tel 076 373 138-9,08 1891 3827  Fax 076 373 140 
Mingmongkhon Radio Station FM 94.25 MHz   

Rachanakharintara Radio Station  FM 104.75 MHz   
www.mingmongkolphuket.com 
www.sattha45foundation.com 

www.facebook.com/thebigbuddhaphuket 
Line ID : thebigbuddha 

Line ID : suporn37 



๗๘ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑

การมีชีวิตอยูทามกลางสังคม นอกจากความวุนวายหาความสุขจากความสงบ 
ไดยากแลว  ก็มักไมเปดโอกาสแกการท่ีจะแสวงหาความเขาใจ 
และความรูจริงเก่ียวกับชีวิต  จึงมีบางคนจากหมูชนเหลาน้ัน 

ปลีกตัวออกจากสังคมแลวออกไปอยูในท่ีหางไกล 
เพ่ือจะไดมีความสุขสงบและมีเวลาคิดคนส่ิงตางๆ  

ไมถูกรบกวนดวยเร่ืองวุนวายท่ีเก่ียวกับคนอื่น  ดวยการปลีกตัว 
ออกไปจากสังคมนั้น  ก็จึงไดเกิดมีชีวิตแหงการบวชข้ึนมา   

พวกท่ีออกบวชเหลาน้ีก็ไดไปอยูตามปาตามเขา ในท่ีสงัดเชนในถ้ำ   
แลวก็หาความรูความเขาใจเก่ียวกับชีวิต 

ไปคิดคนพิจารณา  ตลอดจนหาความสงบของจิตใจ  
และไดมีความสุขจากสันติอันเปนความสงบ 

    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ป.อ. ปยุตฺโต) 
    จากบทความเร่ือง “การบวชคืออะไร” 
    (dharma-gateway.com) 



๗๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕



๘๐ ที่ระลึกการบรรพชาอุปสมบทและการบวชเนกขัมมะ ป ๒๕๖๑


