
พฤษภาคม 2563 

 2-6 พ.ค. กราบครูจารย์บญุมี ถ า้เตา่  
กราบครูจารย์บุญมี รับงานก่อสร้างอาคารรพ.หนองววัซอ ตอบแทนพระคณุท่านในวาระหกรอบขององค์ท่าน 

สค.ศกนี ้และร่วมงานฌาปนกิจคณุแม่อ้วน แม่ของพี่เกียรติ อปัุฏฐาก ใหญ่ของวดั  ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครู
จารย์บญุมี ครูจารย์สธุรรม และลป.สวสัดิ ์ได้พกัภาวนาท่ีวดัเป็นท่ีสปัปายะมากท่ีเดียวครับ 
 

 

 
  7 พ.ค. ณ รพ.หนองววัซอ 

เน่ืองด้วยใน 7ส.ค.ศกนี ้จะครบหกรอบของ พอ่แม่ครูบาอาจารย์บญุมี ธมัมรโต วดัป่าศรัทธาถวาย ทางรพ.หนอง
ววัซอได้กราบขอความกรุณาให้ท่านช่วยสร้างอาคารให้รพ. ท่านจึงรับท่ีจะสร้างอาคารให้ ใน 5พ.ค.นีท้่านจึงเมตตาไป
ตรวจเยี่ยมรพ.หนองวัวซอ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการท างานของรพ.จากท่านผอ.รพ. สรุปว่าปัจจุบันแผนก
กายภาพบ าบดัและแผนกแพทย์แผนไทยยงัไม่มีอาคารเป็นของตนเอง ต้องไปอาศยัใช้พืน้ท่ีของแผนกอ่ืนท างาน ทางรพ.
ได้พยายามขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานตา่งๆแตก็่ยงัไม่มีใครตอบกลบัมา ทางรพ.ได้เสนอรูปแบบอาคารจากรพ.น า้
โสม ท่ีเป็นอาคารสองชัน้ส าหรับกายภาพและแพทย์แผนไทยอยูร่่วมกนั ท่านอาจารย์พิจารณาแล้วจงึรับวา่จะสร้างอาคาร
นีใ้ห้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ตอ่ไป เสร็จแล้วท่านผอ.รพ.ได้พาครูจารย์ไปชมพืน้ท่ีส าหรับการก่อสร้างอาคารนีซ้ึง่อยูใ่กล้
อาคารทนัตกรรมด้านหน้าของรพ. 

ขัน้ตอนต่อไปทางรพ.จะได้ปรับแต่งพืน้ท่ีให้พร้อมส าหรับการก่อสร้างอาคารและขออนุญาตก่อสร้างจากทาง
เทศบาลหนองววัซอ และสง่เร่ืองให้ทางสสจ.และกระทรวงสาธารณสขุทราบตอ่ไป และให้เจ้าหน้าท่ีทัง้สองแผนกประสาน
เร่ืองการจดัรูปแบบอาคารให้เหมาะสมกบัการปฎิบตัิงานกบัทางมลูนิธิดวงแก้วซึง่จะรับผิดชอบในการก่อสร้างในนามลกู
ศิษย์ของท่านตอ่ไป 
 



 

 

 
 

8 พ.ค. วดัฉิมทายกาวาส 
มากราบนมัสการพระอาจารย์มหาบูรณะ เจ้าอาวาสวัดฉิม เตรียมจัดโครงการธรรมจากพระโอษฐ์อีกครัง้ท่ี

อุโบสถวดัฉิมแห่งนี ้เร่ิม21มิย.ศกนี ้ขณะนีท้่านก าลงัตกแต่งปรับปรุงโบสถ์ชัน้ล่าง โดยปกูระเบือ้งบุผนงัลายเทพพนม
ประมาณ300ตรม.ๆละ3500บาท หรือแผ่นละ199บาท และมีภาพพทุธประวตัิ6ภาพ เวสนัดรอีก2ภาพๆละ27000บาท 
ใครสนใจร่วมบญุเรียนเชิญนะครับ ร่วมบญุกนัได้ ท่ี ธ. ทหารไทย เลขท่ี 040-233-6242 ช่ือบญัชี"วชัรธรรม" หรือท่ีพร้อม
เพย์ 089-892-8822 ติดตอ่สอบถามเป็นเจ้าภาพ เรียนเชิญท่ี 0851239952ครับ 

วดัฉิมทายิกาวาส สร้างมาแตส่มยัใดไม่ปรากฏหลกัฐานแตเ่ป็นวดัท่ีสร้างมานาน พระประธานในอโุบสถได้จารึก
ไว้วา่สร้าง พ.ศ. 2380 จงึสนันิษฐานวา่วดันีค้งสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี3 ประมาณ พ.ศ. 2370 และคงได้รับพระราชทาน
ประมาณ พ.ศ. 2380 ผู้สร้างวดัคือ “เจ๊สวัฉิม” จงึขนานมาวา่ “วดัเจ๊สวัฉิม” ตอ่มาได้เปลี่ยนนามเป็นวดั “วดัฉิมทายิกา
วาส” เม่ือปี พ.ศ. 2482 

 



 

8-9-10 พ.ค. ท าบญุครบ7ปี วนัมอบถวายวดัป่าบวัแก้ว ญาณสมัปันนสุรณ์ 
สวดมนต์ท าวตัรเย็น ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ขาว เสร็จแล้วนัง่ภาวนากนั ภาพดวงจนัทร์สขุสวา่งกลางท้องฟา้
งามจบัตา แสงไฟสาดส่ององค์พระธาตบุวัแก้ว ดจุลอยเด่นกลางนภา สดุแสนปลืม้ใจในเสนาสนะท่ีร่วมกันสร้างถวาย
องค์หลวงตาพระมหาบวั ฝากไว้ในบวรพระพทุธศาสนา ภมูิใจท่ีพระเจ้าพระสงฆ์ในอารามนีเ้ป็นลกูศิษย์หลานศิษย์องค์
หลวงตาท่ีมีจริยาวตัร งดงามตามพระธรรมวินยั มิได้ท าผิดศีลผิดธรรมให้เห็นแม้แตน้่อย 

 

 
 

10 พ.ค. เช้าท าบุญถวายจงัหนั 7 ปีถวายสงฆ์ พวกเราในนามของมลูนิธิดวงแก้วฯ ได้กราบถวายท่ีดินผืนนีแ้ด่
องค์หลวงตาพระมหาบวัปลายเดือนมกราคมก่อนท่านจะจากเราไป ตอ่จากนัน้เราก็ได้เร่ิมเตรียมการวางแผนการก่อสร้าง
วดัป่าแห่งนีถ้วายท่าน และได้วางศิลาฤกษ์สร้างวดัป่าบวัแก้ว ญาณสมัปันนสุรณ์ ใน 19 เมษายน 2555 และแล้วเสร็จใน
เมษายน 2556 ท าพิธีมอบถวายคณะสงฆ์ใน 12 พ.ค.2556 (12 พ.ค.เป็นวนัท่ีหลวงตาพระมหาบวัได้บรรพชาอปุสมบท) 
ปีนี ้12 พ.ค.เป็นวนัองัคาร เราจงึเลื่อนมาจดัในวนัท่ี 9-10 พ.ค. แทนครับ กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านท่ีมีสว่นในบญุนี ้
ร่วมกนันะครับ 
 

 
 



ปรึกษาการแตง่เตมิปรับปรุงศาลาอโุบสถ และท าก าแพงแก้วมีดอกบวัแก้วล้อมรอบอโุบสถในปีหน้า ฉลองครบ 8 

ปีการมอบถวายวดัป่าบวัแก้วฯ แก่คณะสงฆ์ 

 
เตรียมหินทรายปรับปรุงศาลาอโุบสถ 

รถขนสง่หินทรายแดงทางเดนิรอบพระอโุบสถและทางขึน้พระธาตบุวัแก้วจากโคราชมาถึงวดัแล้วครับ 
 

 
ปา้ยวดัป่ามหาวนั 
ท่านอาจารย์สมบตัิเมตตาท าปา้ยไม้ถวายวดัป่ามหาวนั เสร็จเตรียมพร้อมติดตัง้แล้ว หลายท่านสงสยัวา่ท าไมเรา

ใช้ค าว่ามลูนิธิดวงแก้วฯสร้างถวาย เพราะมลูนิธิดวงแก้วฯ มิใช่เป็นผู้หนึ่งผู้ ใดแต่เป็นช่ือกลุ่มท่ีเป็นตวัแทนของพวกเรา
ท่ีมาท าความดีถวายไว้ในพระบวรพทุธศาสนา มลูนิธิดวงแก้วไม่ใช่บริษัทรับจ้างสร้างวดัไม่ได้เป็นผู้ รับเหมา แต่คือนาม
รวมของพวกเราทุกคนท่ีมีส่วนในการจัดสร้างวัดนีถ้วายสงฆ์ มูลนิธิมิใช่เป็นของปิโยรส ต่อไปประธานมูลนิธิฯก็จะ
เปลี่ยนๆไปไม่มีสิน้สุด เป็นศูนย์รวมให้พวกเรามาร่วมท าบุญท ากุศลรักษาพระธรรมวินัย รักษาพระพุทธศาสนาไว้
ตลอดไป หลายท่านท่ีศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพในอาคารต่างๆ พวกเราก็ได้ให้เกียรติท่าน แต่ขอให้ทราบว่าอาคารนัน้ๆ
ไม่ใช่ของท่านแตเ่ป็นของทกุๆคนท่ีร่วมบญุมาไมว่่าจะเป็นหนึ่งบาทสองบาท เงินมากเงินน้อยนัน้แตกตา่งกนัก็จริงแตบ่ญุ
กุศล ความเลื่อมใสศรัทธานัน้มีค่ายิ่งกว่า เราจึงให้ความส าคญักับช่ือของมูลนิธิท่ีเป็นตวัแทนของทุกๆคนท่ีร่วมกั น
มากกว่า เราจึงได้ยืนหยดัตัง้ใจท างานมาตัง้แต2531เช่นนีต้ลอดมา ก่อนจะร่วมบญุกนัเราก็ได้ชีแ้จงให้เจ้าภาพร่วมทกุๆ
ท่านเข้าใจในการท างานของมูลนิธิตลอดมา  แต่อย่างไรก็ตามท่านท่ีท าบุญมาร่วมเป็นเจ้าภาพในเสนาสนะต่างๆนัน้ 
มลูนิธิก็ได้กราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์จารึกช่ือท่านไว้ ณ เสนาสนะนัน้ๆด้วย แต่อาจไม่ได้ใหญ่โตแต่อย่างใด 
กระผมจงึกราบขออภยัในท่านท่ีไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราด้วยนะครับ 
 



 

2 เดือนของการก่อสร้างอาคาร 75 ปีหลวงปู่ สาคร รพ.ทองผาภมูิ 
สองเดือนผ่านไปแล้วครับ พืน้ชัน้สองวางแผ่นพืน้แล้ว ชัน้ล่างก็กัน้ผนังแล้วครับ ส่วนอาคารลิฟต์  ฐานเจาะ

เสาเข็มเทพืน้เรียบร้อยแล้ว โชคดีมากท่ีพอเสร็จฝนตกหนกัมากทัง้น า้ทัง้โคลนลงมาเตม็ไปหมด ดีท่ีปนูแห้งแล้วนะครับ ถ้า
ยงัไม่เทหรือเทแล้วปนูยงัไม่แห้งละก็....ล าบากกันแย่เลย ต้องท าใหม่หมด  กราบอนุโมทนากับทุกๆท่านท่ีร่วมบุญเข้า
มาร่วมสร้างอาคารนีน้ะครับ 

 

 
 

13 พ.ค. อาคาร 75ปี หลวงปสูาคร 
เตรียมงานตดิตัง้โครงลฟิต์ขนสง่ผู้ ป่วย ส าหรับ อาคาร 75ปี หลวงปู่ สาคร รพ.ทองผาภมูิ เพื่อนๆมีศรัทธาร่วม

สร้างอาคารชว่ยเหลือรพ.ในชนบท เรียนเชิญนะครับ  

 
 

16 พ.ค. ติดแผน่จารึก ณ วดัป่ามหาวนั 
ช่างเข้าไปติดแผ่นแกรนิตแล้วครับ หลงัจากท่ีท่านไพบูลย์ให้ไปขออนุญาตเจ้าของท่ีดินก่อน ท่านอาจารย์ตัน๋

อนญุาตให้ติดตัง้ได้เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนท่านไพบลูย์กบัพระฉตัรท ารัว้รอบวดัแล้วครับ  อาทิตย์หน้าอาคารโรงครัวก็คง
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เก้าเดือนพอดี 



 

 

   

17 พค. วดัป่าบวัแก้วฯ แท็งค์น า้สแตนเลส 
ครูจารย์มหาสมควร กบัท่านตี ้จากวดัถ า้ผาด า จ.ตาก เมตตามาสร้างแท็งค์น า้ให้ท่ีวดัป่าบวัแก้วฯ เร่ิมงานกนัแล้วครับ 
เร่ิมโครงการบรูณะวดัป่าบวัแก้วฯครัง้ใหญ่กนัแล้วครับ ฝากไว้ในแผ่นดิน ร่วมตอบแทนพระคณุพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์
หลวงตาพระมหาบวัด้วยเศียรเกล้า เพื่อนๆท่านใดประสงค์จะร่วมบุญเรียนเชิญนะครับ 0851239952 หรือโอนท่ีบญัชี    
ธ. ทหารไทย เลขท่ี 040-233-6242 ช่ือบญัชี"วชัรธรรม" หรือท่ีพร้อมเพย์ 089-892-8822 นะครับ โครงการนีค้าดวา่จะแล้ว
เสร็จใน12พค.64 ครับ งบประมาณ8-9ลบ.ได้ครับ เราคงอยู่ดแูลท่านจนท่านเสร็จงานครับ ระลกึบญุคณุท่าน เดือนก่อน
ท่านก็ยงัไปท าให้ท่ีวดัป่ามหาวนัด้วย ขากลบัติดดา่นต้องนอนกนัข้างทาง ล าบากท่านมากๆเลยครับ 
 

 
 

รพ.ทองผาภมู ิ
ก าลงัเตรียมโครงสร้างของลิฟต์ส าหรับผู้ ป่วยแล้วครับ กระเบือ้งพืน้ ผนงัและห้องน า้มาแล้วครับ สขุภณัฑ์ก็พร้อม

แล้วครับ เจ้าหน้าท่ีดก็มาดพูืน้ท่ีเตรียมจดัแบง่พืน้ท่ีท างานกนัแล้ว ก้าวหน้าไปตามท่ีหวงั ขอบพระคณุเพ่ือนๆทกุๆท่านท่ี
ร่วมกนัให้อาคารนีส้ าเร็จมาจนได้ขนาดนีแ้ล้วนะครับ โดยเฉพาะคณุเวโรจน์และคณุพรชยัด้วยครับ 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10219258715492872&set=pcb.10219258757733928&__cft__%5b0%5d=AZWl_v7YpE-NZTKfWtWBCE2lmKkpGAy5-rv27mXMYQAY-aG-snOJ17AO2BucDnr1enc6cPvAgY8zNHe4E23DNJUCUzZWTVi-7PsxSi_UM2a0gSCdx1zMEpe3WnfDS-c8tOuFGM7J5Gqh45dD3gTuxkCAQBu-TbhOWCdfXsF5Oy7lDw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10219258715492872&set=pcb.10219258757733928&__cft__%5b0%5d=AZWl_v7YpE-NZTKfWtWBCE2lmKkpGAy5-rv27mXMYQAY-aG-snOJ17AO2BucDnr1enc6cPvAgY8zNHe4E23DNJUCUzZWTVi-7PsxSi_UM2a0gSCdx1zMEpe3WnfDS-c8tOuFGM7J5Gqh45dD3gTuxkCAQBu-TbhOWCdfXsF5Oy7lDw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10219271953183806&set=pcb.10219271997864923&__cft__[0]=AZV5JjLT5pVs-ixpHTJcll0gf2KebaMIS7bpBoD9vyAe5-pkvfNUb0PVvLoJPs7-h7QxzfEzSLkr9nKTI_W3LGvQaDlknJ9CF29kumGOo28UjsjCwoy-dKQPyf_wzMqU8zrf6kY5SzMXmKiZ4HA6jLAShhn6iIyzXzLbFBMArSwvaQ&__tn__=*bH-R


 

 18 พ.ค.  วดัป่าบวัแก้ว เช้าถวายจงัหนั พระเณร สิบรูป ดงูานสร้างแท้งค์น า้สแตนเลส ท าได้ชัน้ท่ีสามแล้ว เย็น
ท่านมหาสมควรพกั เลยเดินชมเจดีย์ท่านเจ้าพระคณุสมเด็จญาณด้วยกนั ท่านว่าจะเอารูปพทุธประวตัิไปติดท่ีวดัด้วย
สวยดี เราเลยปวารนาถวายเลย นัง่คยุเร่ืองเก่าๆท่ีวดัป่าบ้านตาดและท่ีดงคล้อสมยัปี36-37 คิดถึงวนัเวลาเก่าๆ เสร็จงาน
ท่ีรพ. ขบัรถไปภาวนาทีาน า้หนาว เช้าขบัรถกลบัมาท างานตอ่ สมยันัน้รับใช้ครูบาอาจารย์ด้วยท างานด้วยภาวนาด้วยยงั
ไหว เดี๋ยวนีเ้ปลี่ยนไปแล้ว ร่างกายไมต่ามใจแล้ว เย็นไข้ขึน้เป็นหวดัอีก เขาประท้วงอยูเ่ร่ือยๆ อยากพกัก็ให้พกัหน่อยมีแรง
ก็ลกุมาท าตอ่นะครับ 

 
รพ.ทองผาภมูิ ดงูานก่อสร้างอาคาร75ปี ลป.สาครท่ีรพ.ทองผาภมูิ โครงลิฟต์ก าลงัท าอยู่ฐานรากก็ก าลงัตัง้รอรับ

โครง อีกสองสามวนัคงเป็นรูปร่างแล้ว ผนังสรุปกนัวนันีใ้ช้อิฐมวลเบาแทนเมทลัชีทครับ ผอ.นุ้ยมาดงูานด้วยกนั เห็นว่า
เจ้าหน้าท่ีจะให้แก้แบบหลายจดุเลยต้องคยุกนัหน่อย ไม่ควรไปแจ้งเปลี่ยนท่ีช่างเลย ตอ่ไปท าอะไรคงต้องปรึกษากนับ้าง 
พี่ก็ยินดีรับฟังทกุอยา่งแล้ว แตอ่าจจะแก่เกินไป ตามน้องๆไม่ทนับ้างคอ่ยๆอธิบายก็คงพอเข้าใจได้อยูค่รับ 

 
19 พ.ค.  วดัป่าบวัแก้ว เช้าถวายจงัหนัพ่อแม่ครูอาจารย์ เสร็จไปดงูานท่ีรพ. กลบัมาท าความสะอาดพิพิธภณัฑ์

เจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบวั มีรอยหนูกัดเสาและตาลปัตรเสียหายนิดหน่อย มีตุ๊กแกมาอาศยัหลายตวั เช็ดท าความ
สะอาดกนัอยู่หลายชม. จารึกธรรมองค์หลวงตา 44 ภาพเสียหายไปตามกาลเวลาปลายปีนีค้งต้องเปลี่ยนใหม่ น่าจะเป็น
แคนวาสมัง้ครับ? เสร็จก็เดินชมสภาพวดั เตรียมการปรับปรุงครัง้ใหญ่ปลายปีนี ้ทัง้ซอ่มแซมกฎุิ ลาดยางถนน ท าถนนเข้า
วดั สร้างศาลาอเนกประสงค์ส าหรับสร้างพระ(มีชีวิต) หลงัจากเรามีศาลาอโุบสถเรียบร้อยแล้วฯ  

 



 

 รพ.ทองผาภมูิ ดงูานก่อสร้างรพ.ทองผาภมูิ โครงลิฟต์ยงัไม่เสร็จเห็นว่าจะยกติดตัง้ได้ประมาณวนัอาทิตย์ครับ 
พืน้ชัน้บนวางเหล็กเรียบร้อยรอโครงลิฟต์ติดตัง้แล้วจะได้เทปนูพืน้ห้องประชมุครับ เย็นวนันีไ้ด้ไปกราบเรียนหลวงปู่ สาคร
ให้ทราบเรียบร้อยแล้วครับ 

 

 วดัป่าบวัแก้ว เย็นนีมี้โอกาสสนทนาธรรมเลก็ภาษาลกูศิษย์พอ่แม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบวักบัพระอจ.มหา

สมควร คุยเร่ืองเก่าๆก็มีความสุขดี ระลึกถึงวันวานยาม

เยาว์วยั ท่านเมตตาพาลกูศิษย์ลกูหามาช่วยสร้างแท้งค์น า้

ถวายองค์หลวงตา ทุกคนท างานกันอย่างเอาจริงเอาจัง

มากๆตัง้แต่เช้าจนดกึ บางคนแสบตาจนต้องนอนพกั แต่ก็

มีคนอ่ืนมาช่วยต่อ อปุสรรคก็มากอยู่ทัง้เคร่ืองมืออปุกรณ์

และแก็สท่ีไม่เพียงพอต้องลงไปบ้านโป่งซือ้อะไหลก่นัหมดไปคร่ึงวนั เย็นนีแ้ก็สอากอน หมดพรุ่งนีย้ังไม่ทราบว่าต้องวิ่งไป

เอาท่ีกาญจนบุรีหรือท่ีบ้านโป่งหรือเปลี่ยนแท้งค์แก็สได้ท่ีทองผาภูมินะครับ กราบขอบพระคณุในความเมตตาของครู

อาจารย์สมควรครับ 

 20 พ.ค. แท้งค์น า้สแตนเลส แสนสองหม่ืนลิตรจากฝีมือพระอาจารย์มหาสมควรและทีมงานส าเร็จลงอย่าง
เรียบร้อยเย็นวนันี ้ทุกคนต่างร ่าลากันอย่างประทบัใจและตัง้ใจจะพาคณะไปเยี่ยมท่านอาจารย์มหาท่ีถ า้ผาด าอีกด้วย 
กราบขอบพระคณุในความเมตตาของพอ่แม่ครูอาจารย์มหาสมควรด้วยนะครับ ขอบพระคณุครับ 



 
 วดัเวฬวุนั พระอาจารย์มหาสมควรกราบนมสัการหลวงปู่ สาคร สนทนากนัเร่ืองการเก็บกกัน า้ไว้ใช้ เพราะน า้เป็น
ปัจจยัส าคญัยิง่ในปัจจบุนั น า้ท่ีเคยไหลตามธรรมชาตเิชน่น า้ตกท่ีไหลผา่นวดัทัง้เวฬวุนัและถ า้ผาด าเดี๋ยวนีแ้ทบจะไมมี่น า้
แล้ว จงึต้องหาวิธีเก็บกกัน า้ไว้ให้ดีรวมทัง้หาแหลง่น า้อ่ืนเพิม่เตมิด้วย  

เร่ืองอาคารรพ.วนันีท้่านผอ.รพ.ทองผาภมูก็ิไปกราบทา่นอาจารย์สาครด้วย ท่านบอกให้ทางมลูนิธิชว่ยเหลือทาง
รพ. ด้วย จงึเรียนปรึกษาท่านวา่นา่จะมีตกึสงฆ์อาพาธด้วย เพราะรพ. มีห้องผู้ ป่วยพิเศษน้อย ท่านสร้างตกึสงฆ์อาพาธให้ 
เวลาไมมี่สงฆ์มาใช้ ผู้ ป่วยอ่ืนก็ยงัใช้ได้เป็นประโยชน์อีกด้วย ท่านจงึให้ไปหาดท่ีูก่อสร้างอาคารให้รพ. ด้วย 

วนันีเ้ข้าไปเดนิส ารวจแล้ว แตค่งต้องเรียนปรึกษาทางท่านผอ. ดกู่อนวา่ทา่นจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับ คงเป็นเช้า
พรุ่งนีเ้ข้าไปพร้อมทีมงานเรียนปรึกษาท่าน ยงัไมท่ราบว่าท่านจะว่างไหมนะครับ 

 
21 พ.ค. ดพูืน้ท่ีสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ รพ.ทองผาภมูิ ขาดแคลนห้องพิเศษ เราจงึมาดพูืน้ท่ีท่ีพอจะสร้างอาคาร

รับผู้ ป่วยพิเศษให้ และจะได้สร้างห้องรับดแูลสงฆ์อาพาธไปด้วยเลย เดินดพูืน้ท่ีแล้วต่อไปคงต้องวางแปลนให้เข้าได้กบั
พืน้ท่ีท่ีมีอยูแ่ละสามารถตอบโจทย์ของรพ. ได้ด้วยครับ ปลายเดือนคงได้ประชมุปรึกษากนัอีกทีครับ 

 
22 พ.ค. ขอน้อมถวายความอาลยั น้อมส่งหลวงพ่อ สู่แดนนฤพาน" หลวงพ่อสดุใจ ทนัตมโน เจ้าอาวาสวดัป่า

บ้านตาด ละสังขารแล้ววันนี ้เวลา.๑๔.๑๐ น ด้วยเหตุอัคคีภัย เพลิงไหม้ ณ.วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง                
จ.อดุรธานี สริิรวมอาย ุ75 ปี 47 พรรษา 

“กรรมใดท่ีลกูได้เคยประมาทพลาดพลัง้ลว่งเกินตอ่องค์หลวงปู่ ด้วยกายกรรม ด้วยวจีกรรม และด้วยมโนกรรม ท่ีระลกึได้ก็
ดี ระลกึไมไ่ด้ก็ดี ด้วยความขาดสติรู้เท่าไมถ่ึงการณ์ หรือด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา ขอองค์หลวงปู่  ได้โปรดเมตตางด
โทษลว่งเกินนัน้ให้แก่ลกูหลานด้วยเทอญ”  



 
25 พ.ค. ติดตัง้โครงลฟิต์ รพ.ทองผาภมูิ อาคาร 75ปี หลวงปู่ สาคร ณ รพ.ทองผาภมูิ เพื่อความสะดวกสบายของ

ญาติและผู้ ป่วยในการขึน้ลงไปห้องผ่าตดั ห้องคลอด แผนกฝอกไต ไอซียฯู และยงัใช้กบัผป.กายภาพบ าบดั แพทย์แผน
ไทยอีกด้วย วนันีย้กโครงเหลก็ขึน้ตัง้แล้วครับ พืน้ห้องประชมุชัน้สองก็เทแล้วครับ นบัวนัก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่าง ใกล้ความ
จริงท่ีจะรับใช้ผู้ เจ็บป่วยท่ีมารับบริการ ณ รพ.ทองผาภมูิแล้วครับ ห้องประชมุใหญ่ก็เป็นรูปร่างแล้วครับ เพื่อนๆท่านใดยงั
มีจิตศรัทธาเป็นกศุลจะช่วยเหลือผู้ ป่วยผู้ เดือดร้อน เรียนเชิญนะครับ ประสานงานท่ีท่านประธาน 0851239952 หรือโอน
ท่ีบญัชี ธ. ทหารไทย เลขท่ี 040-233-6242 ช่ือบญัชี"วชัรธรรม" หรือท่ีพร้อมเพย์ 089-892-8822 นะครับ กราบอนโุมทนา
บญุครับ 

 
30 พ.ค. รพ. ทองผาภมิู วนันีพ้ี่อ้อยพี่สเุมธมาเย่ียมดอูาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร ท่ีก าลงัก่อสร้าง ณ รพ. ทองผา

ภมูิ พี่สเุมธมาช่วยจดัการเร่ืองระบบไฟฟา้ให้ สว่นพี่อ้อยจะมาท าฝา้ชัน้สองให้ เท่าท่ีด ูงานไฟฟา้คงจะเร่ิมได้ปลายเดือน
มิ.ย. เสร็จแล้วงานฝา้ของพี่อ้อยก็คงจะตอ่ได้เลยครับ เย็นก่อนออกมาจากรพ.มาชว่ยกนัดอูาคารสงฆ์อาพาธ สถานท่ีตัง้
หน้าก าแพงด้านข้างรพ.ตกึพิเศษนีจ้ะอยู ่ระหวา่งตกึพิเศษชาย หญิง พอดี การท างานของเจ้าหน้าท่ีคงจะสะดวกสบาย
ขึน้ ถ้าสร้างเสร็จเปิดใช้งาน รพ.ก็จะมีรายได้จากห้องพเิศษเพิ่มขึน้อีกสบิสองห้อง คงจะช่วยแบง่เบาภาระของรพ.ได้บ้าง 
คนไข้ก็สะดวกสบายกวา่เดมิ ตวัห้องก็กว้างกวา่ห้องพิเศษท่ีมีอยูเ่ดิมด้วย พระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้มีห้องพิเศษได้ใช้งานสปั
ปายะเหมาะสมตามสมณเพศอีกด้วย ถ้าโครงการนีผ้า่นความเห็นชอบของทกุๆ คน และท าจนส าเร็จได้ คงนบัได้วา่เป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งจริงๆ นะครับ 

 



 
 
 วัดป่าบัวแก้ว เตรียมงานปรับปรุงเสนาสนะวดัป่าบวัแก้วให้พร้อมส าหรับพิธีผกูพทัธสมีาฝังลกูนิมิตเดือน

พฤษภาคมปีหน้า โครงการนีป้ระกอบด้วย  
1. บรูณะพระธาตบุวัแก้ว และพระบรมธาตเุจดีย์ญาณสงัวรานสุรณ์ 
2. ปรับปรุงศาลาใหญ่เป็นศาลาอโุบสถ โดยขยายหลงัคาออกทกุด้านๆละสาม
เมตร ปพูืน้ไม้และกระเบือ้งใหม่ ท าก าแพงแก้วรอบอโุบสถ บนก าแพงประดบั
ด้วย ดอกบวัแก้ว เตรียมพทัธสีมา และลกูนิมิต ประดบัพระประธาน โคมไฟ  
3. ปรับปรุงซ่อมแซมกุฎิทุกหลงั รวมทัง้พิพิธภณัฑ์เจดีย์องค์หลวงตาพระมหา
บวั และท ากฎุิเพิ่มตามความจ าเป็น  
4. สร้างอาคารอเนกประสงค์สองหลงั ส าหรับอบุาสกและอบุาสิกา แต่ละหลงั
ขนาดประมาณ 15*9 เมตร  
5. ทาสีเสนาสนะทกุหลงัใหม่  
6. ลาดยางถนนเข้าวดัและถนนภายในวดั ลดฝุ่ นละอองมลพิษในวดั และให้
ความสะดวกในการสญัจรไปมาของพทุธบริษัท  

 
***ท่านผู้ใดสนใจร่วมบญุเรียนเชิญนะครับ*** 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219406107257574&set=pcb.10219406205660034&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDmsN2h3af0zatXw5DPHQ0Bwde-SOdpUGOfO6LXrBXPLBfgutKr8ECM1qkhXq90S879uLysgHVa3jX5&__xts__%5B0%5D=68.ARBOJvYmuocjYkoDFn7Kr8eEUrH9K9vdOF_1DVO35XX2UzqwBheGValIW2xJ8MQ70Yf3WoQI2yw6NqTq_lR-a1ImOt0kMztnzC59rvWbDEaaogqRp5kVBrTVvDCihoLd6Byfe_--M85vciK7XSe17v0FE3O90esUlLUzBIHbAoTuNffaZWXlioD_ozHxbfiOlxkCZ0Zj0dY4kjrqOz120s7eO-d4kjsmCb3KUg3RNCnXRXaPBfbAb0Ty4cRl79cqW-HyxBbvKKsqEh__wvoxm5lzvh39XOQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219406107257574&set=pcb.10219406205660034&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDmsN2h3af0zatXw5DPHQ0Bwde-SOdpUGOfO6LXrBXPLBfgutKr8ECM1qkhXq90S879uLysgHVa3jX5&__xts__%5B0%5D=68.ARBOJvYmuocjYkoDFn7Kr8eEUrH9K9vdOF_1DVO35XX2UzqwBheGValIW2xJ8MQ70Yf3WoQI2yw6NqTq_lR-a1ImOt0kMztnzC59rvWbDEaaogqRp5kVBrTVvDCihoLd6Byfe_--M85vciK7XSe17v0FE3O90esUlLUzBIHbAoTuNffaZWXlioD_ozHxbfiOlxkCZ0Zj0dY4kjrqOz120s7eO-d4kjsmCb3KUg3RNCnXRXaPBfbAb0Ty4cRl79cqW-HyxBbvKKsqEh__wvoxm5lzvh39XOQ

