
เริ่มต้นเดือนใหม่ วิถีใหม่ ด้วยการฟังธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร่วมกัน 

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด 
วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) 

 
กำหนดการ 
๐๘.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุ 
๐๘.๓๐ น.  ทำวัตรสวดมนต์แปล และสมาธิภาวนาร่วมกัน 

๐๙.๐๐ น.  กล่าวบูชาพระรัตนตรัย ไตรสรณคมน์ สมาทานศีล ๕ 

ปรารภธรรมและรับบาตร โดย จินตาปัญโญภิกขุ (พระมงคลธีรคุณ)  
ที่ปรึกษาโครงการตามรอยพุทธธรรม และรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 

๐๙.๔๕ น.   เจ้าภาพนำถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง 

ใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ ๙ รูปจากวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 
                กล่าวคำถวายภัตตาหารและสังฆทาน 
๑๐.๓๐ น.  ร่วมถวายสังฆทาน และรับพร 

  บูชาพระรัตนตรัย กราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์ 

   นิมนต์คณะสงฆ์ฉันภัตตาหาร ณ ชั้น ๒ สวนปฏิจจสมุปบาท 

๑๑.๐๐ น. โต๊ะแบ่งปัน รับประทานอาหารกลางวันแบบรักษาระยะห่าง  

(ผู้เข้าร่วมสามารถนำอาหารคาวหวาน/ผลไม้ มาแบ่งปันกันได้)  

 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. เพลินธรรมนำชมภาคภาษาอังกฤษ 
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. Nice to read You เรื่อง ว่าด้วยความโมโห How to Keep Your Cool  
  โดย ท็อป กิตติศักดิ์ แฟนพันธุ์แท้อาจารย์พุทธทาส 
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เพลินธรรมนำชมภาพปริศนาธรรม มรดกธรรมท่านพุทธทาส 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฟัง (Contemplative Listening) โดย อ.เมธี จันทรา 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ 

๑. เจ้าภาพเดือนเกิด ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3Br85FP 

 (การร่วมเป็นเจ้าภาพเดือนเกิด สมทบ ๒,๕๐๐ บาท โดยจะมีส่วนร่วมในการทำบุญสำรับอาหาร หนังสือ ปัจจัยถวายพระ และ

สนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญในเดือนนั้น ๆ ) 
 

๒. บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3DHtsoW 

 

 



สิ่งท่ีต้องเตรียมมา  

ในการใส่บาตรพระภิกษุ ๙ รูป ครั้งนี้จะใส่เฉพาะข้าวสาร อาหารแห้ง  

 

วิธีการร่วมทำบุญ แบบออนไลน์ และร่วมแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง ดังนี้ 

๑. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และฟังธรรมพร้อมกัน แบบออนไลน์ได้ ๓ ช่องทาง  

- Facebook Live 

• หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : https://bit.ly/2U7ejch 

• กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ : https://bit.ly/3CAryUd 

• เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที : https://bit.ly/3qmpuuA 

• สโมสรธรรมทาน : https://bit.ly/3cxl3c4 

- Youtube Live 

• หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA- : https://bit.ly/2VXhbJd 

- Clubhouse (เฉพาะช่วงฟังธรรม เวลา ๐๙.๐๐ น.) 

• สวนโมกข์กรุงเทพ : https://bit.ly/3qvr8u8 

 
๒. สมทบปัจจัยผ่านทางออนไลน์ โดยสามารถร่วมสมทบทำบุญเพ่ือเป็นทุนการขับเคลื่อนงานธรรม ได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ เลข

บัญชี 111-296-295-8 มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: 

@suanmokkh พร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการสมทบ ดังนี้ 

๒.๑ เพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพเดือนเกิด สมทบ ๒,๕๐๐ บาท ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3Br85FP (การร่วมเป็น

เจ้าภาพตักบาตร สมทบ ๒,๕๐๐ บาท โดยจะมีส่วนร่วมในการทำบุญสำรับอาหาร หนังสือ ปัจจัยถวายพระ และสนับสนุนการ

ดำเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญในเดือนนั้น ๆ ) 

 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

๒.๓ เพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพเผยแผ่ธรรมะใกล้มือ (หนังสือธรรมะเล็ก ๆ ของพุทธทาสภิกขุ ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน   

กองละ ๒,๐๐๐ บาท) ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3Br85FP 

๒.๔ เพ่ือร่วมสนับสนุนโครงการตามรอยพุทธธรรม สำหรับพระภิกษุสามเณร เพ่ือส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ของ

พระภิกษุสามเณร ผู้มุ่งมั่นขวนขวายศึกษาในหลักพุทธธรรมได้เจริญธรรมวินัยและประพฤติข้อวัตรปฏิบัติทีด่ีงาม ลงทะเบียนได้ที่ 

https://bit.ly/3RYq8u1 

https://bit.ly/3CAryUd
https://bit.ly/3qmpuuA
https://bit.ly/2VXhbJd
https://bit.ly/3Br85FP
https://bit.ly/3RYq8u1


๓. ท่านสามารถถวายข้าวสาร อาหารแห้ง และของที่เหลือจากการพิจารณาของคณะสงฆ์ จะมอบให้กับ “วัดวังตะวันตก       

จ.นครศรีธรรมราช” เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร ณ จุดรับบริจาค Drive thru สวนโมกข์กรุงเทพ 

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  

สิ่งท่ีทางคณะสงฆ์ประสงค์รับการถวาย ได้แก่ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำผลไม้ เครื่องชง โอวัลติน ไมโล นมกล่อง  สบู่ ยาสระผม

เด็ก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และน้ำยาทำความสะอาด 

 
๔. ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหาร เพ่ือเลี้ยงผู้มาร่วมกิจกรรม โปรดแจ้งความจำนง ติดต่อได้ที ่ฝ่ายงานกิจกรรม ๐๙๔ ๘๙๔ 

๔๕๕๔ หรือท่านใดสนใจสามารถนำอาหารคาวหวาน/ผลไม้ มาแบ่งปันกันได้ (ขอความกรุณา งด ใช้โฟมใส่อาหาร) 

 
๕. ร่วมทำบุญเป็นจิตอาสางานธรรม ในงานทำบุญตักบาตรเดือนเกิด เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียนได้ที่ 

register.bia.or.th 

 
สอบถาม Line : @suanmokkh  


