
กรกฎาคม 2564 

4 ก.ค. 64 รพ.สต.พทุธรักษา 

เชา้น้ีไปเยี่ยมรพ.พุทธรักษา มอบอาหารส าเร็จรูป หกลงั, ชุดท าแผลสองลงั, ผา้ออ้มส าเร็จรูป
ส าหรับผูป่้วย70ผืน เพื่อเอาไปมอบใหผู้ป่้วยติดเตียงติดบา้นในพื้นท่ีพุทธรักษา ผป.ติดโควิดในพื้นท่ีมี
จ  านวนมาก ผูป่้วยท่ีเราเคยไปเยีย่มเยยีนกเ็สียไปบา้งแลว้บางคนครับ เจา้หนา้ท่ีๆรพ.กติ็ดแลว้ หน่ึงท่าน
แต่ไดส่้งตวัไปรับการรักษาท่ีรพ.เรียบร้อยครับ พื้นท่ีสมุทรปราการเป็นพื้นท่ีสีแดงเขม้ มีผป.ติดเช้ือ
จ านวนมากครับ มีโอกาสเรากต็อ้งหาทางช่วยเหลือกนันะครับมากบา้งนอ้ยบา้งก็ยงัดีครับ ในวนัเวลา
เช่นน้ีก าลงัใจเลก็นอ้ยท่ีมอบใหก้นัยอ่มเป็นส่ิงท่ีดีครับ 

 

 
วยัวฒันานิวาส 

พวกเราน าผา้ออ้มส าเร็จรูป แผ่นรองซบั หนา้กากอนามยั อาหารแหง้ และน ้ ายาท าความสะอาด 
มามอบใหผู้ช้รา ผูพ้ิการ และดอ้ยโอกาสจ านวนประมาณ 85 คน ปกติเรายงัมีโอกาสมามอบของขวญั
และเล้ียงอาหารให้พวกเขาบา้ง แต่ปีน้ีติดเร่ืองโควิด ท าให้เพื่อนๆมาร่วมกนัไม่ไดเ้หมือนเดิมนะครับ 
วนัเวลาน้ีมีผูม้าเล้ียงอาหารพวกเขาน้อยลงมากครับ เจ้าของมูลนิธิฯต้องรับภาระหนักอยู่นะครับ 
แบ่งปันกนัครับ 

 
 
 



6 ก.ค.64 วดัลานบุญ 1 
เยีย่มผูอ้พยพจากโรงงานหมิงต้ีเคมิคอลไฟไหมใ้หญ่เม่ือวาน มีผูอ้พยพหนีไฟไหมม้าอาศยัท่ีวดั

ประมาณ 4 ร้อยคนครับ เชา้น้ีน าอาหารแหง้ ขา้วเหนียว หมูป้ิง200 น ้าด่ืม100 ปลากระป๋อง100 เส้ือผา้
ชุดใหม่ 200 หนา้กากอนามยั 150 ส าหรับเดก็ 50 เงินสดส าหรับดูแลผูอ้พยพ 7500บ. ส่วนอาหารแหง้ 
เช่นมาม่า ไดท้  าการแจกจ่ายไปตามบา้นผูป้ระสพภยับา้งแลว้  

ทั้งน้ีทางมูลนิธิไดป้ระสานกบัสมาคมไตหวนั จะไดช่้วยเหลือคนงานท่ีเดือดร้อนจากอคัคีภยัใน
คร้ังน้ี คงจะไดไ้ปมอบปัจจยัวนัสองวนัน้ีครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัเพื่อนๆ ทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วม
ในบุญกุศลน้ีร่วมกนัครับ และขอใหบุ้ญกศุลน้ีส่งใหผู้ป้ระสบภยัทุกท่านรอดพน้จากภยัทั้งมวล กลบัมา
มีความสุขโดยเร็วพลนัดว้ยเถิด 

 
11 ก.ค. 64 ห้องความดันลบ 

วนัน้ีไดพ้าอีกหน่ึงบริษทัไปดูงานปรับปรุงหอ้งแยกโรคตึกศลัยกรรมชายและศลัยกรรมหญิงทั้ง
สองหอ้งใหเ้ปล่ียนเป็นหอ้งความดนัลบ ป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรคเช่นเช้ือโรคไวรัสโคโรนา
ท่ีก าลงัเป็นปัญหาหนกัอยู่ในปัจจุบนัน้ีครับ หลงัจากท่ีท่านเลขากาญฯไดเ้จรจาต่อรองกบับริษทัแลว้
สรุปวา่เราคงตดัสินใจใชบ้ริษทัน้ีในการดดัแปลงหอ้งผูป่้วยแยกโรคใหเ้ป็นหอ้งความดนัลบครับ รอแต่
ใบเสนอราคา เราก็คงจะมอบค่าดดัแปลงห้องและค่าเคร่ืองปรับอากาศให้ทางรพ.ทั้งสองห้อง เพื่อให้
รพ.สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาในระลอกส่ีน้ีครับ 

สรุปวา่เราคงไดมี้โอกาสร่วมบุญดดัแปลงหอ้งผูป่้วยแยกโรคเพื่อท าเป็นหอ้งความดนัลบ รวมส่ี
ห้องครับ ท่ีรพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้สองห้องส าหรับศลัยกรรมชายและหญิง ส่วนอีกสองห้องท่ี รพ.
มะการักษส์ าหรับห้องอายรุกรรมครับ ท่ีรพ ป่ินเกลา้ตอ้งเพิ่มเคร่ืองปรับอากาศดว้ย ส่วนท่ีรพ.มะกา
รักษต์อ้งเพิ่มเคร่ืองปรับอากาศและตอ้งกั้นห้องท าหอ้ง ante room อีกดว้ยครับ โดยเร่ืองกั้นหอ้งเราคง
ตอ้งรบกวนพี่ออ้ย พี่ใหญ่คนดีของพวกเราอีกแลว้ครับ  

วนัน้ีตั้งใจจะไปสรุปเร่ืองดดัแปลงห้องท่ีรพ มะการักษค์รับ แต่สถานการณ์ท่ีรพ ล าบากมาก
ครับ คนไขโ้ควิดเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากและก าลงัจดัตั้งรพ.สนาม 300+ เตียงอยูด่ว้ยครับ เราจึงไม่กลา้
ท่ีจะไปรบกวนครับ คงตอ้งรออีกสักหน่อยให้รพ.มีเวลาให้ช่างไปด าเนินการดดัแปลงห้องนะครับ 
กราบอนุโมทนาเพื่อนๆ ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในบุญน้ีนะครับ 



 
14 ก.ค. 64 มุทติาสักการะท่านเจ้าคุณเทพฯ 

พวกเราพากนัไปกราบแสดงมุทิตาสักการะท่านเจา้คุณเทพฯท่ีวดัมกุฏครบ 86ปี แต่เช้า ไดมี้
โอกาสสนทนากนัจนหายคิดถึง ก่อนท าพิธีขอขมา และถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้ าฝน จน 11โมง
จึงไดก้ราบถวายภตัตาหารเพล ก่อนกลบัท่านมอบพระองคน์อ้ยใหม้าเป็นท่ีระลึกครับ 

 
16 ก.ค. 64 กราบถวายผ้าอาบน า้ฝน-เทยีนพรรษาฯ  

เน่ืองจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาระบาดในปีน้ี เราจึงตอ้งงดการเดินทางไปกราบท าวตัร
พ่อแม่ครูอาจารย ์และตอ้งส่งเคร่ืองไทยธรรม -ผา้อาบน ้าฝน-เทียนพรรษา ไปถวายท่านทางไปรษณีย์
แทน  

 
17 กค.64 รพ.มะการักษ์-ช่วยรพ.สนาม-ห้องความดันลบ-อาหารกล่อง 

วนัน้ีคณะมูลนิธิฯ พากนัไปมอบผา้ห่ม50 ผา้ปูเตียง50 Mask KN95 100 PPE ซกัได ้20 ใหน้อ้งๆ
รพ.มะการักษ ์และเร่ิมกั้นหอ้งแยกโรคใน Cohort Ward เพื่อดดัแปลงเป็นห้องความดนัลบ โดยพี่ออ้ย 



และทีมงาน-เร่ิมงานองัคารหนา้ครับ เม่ือเสร็จแลว้จะไดท้าสีใหใ้หม่ข้ึนดว้ยพร้อมติดอุปกรณ์กั้นอากาศ
ใหห้อ้งมีความดนัลบตามวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัเช้ือโรคใหดี้ท่ีสุดดว้ยครับ ส่วนหอ้งท่ีอายหุญิงก่ึง
วิกฤต ท่ีจะดดัแปลงเป็นหอ้งความดนัลบเพิ่มจากสามหอ้งเป็นส่ีหอ้งนั้นปัจจุบนัยงัใชเ้ป็นหอ้งเกบ็ของ
อยู่จึงต้องขนของและตู้ต่างๆออกเสียก่อนครับ คุณตูนพยาบาลปรึกษาเร่ืองจะท าห้องAnte room 
ดา้นหนา้ของหอ้งทั้งส่ีหอ้ง และเปิดทางเขา้ ICUใหม่ ซ่ึงกดู็วา่เหมาะสมดีนะครับ เร่ืองค่าใชจ่้ายในการ
ดดัแปลงหอ้งความดนัลบทั้งสองหอ้ง ทางมูลนิธิจะรับผิดชอบแทนรพ.ใหค้รับ ส่วนอาหาร เราคงเร่ิม
ส่งอาหารกล่องให้รพ.มะการักษว์นัละ 50 กล่อง สัปดาห์ละ 4 วนัเร่ิมปลายเดือนน้ีนะครับ ช่วยๆ กนั
ครับ แมไ้ม่มากนกัแต่กช่็วยเหลือตอบแทนบุญคุณดว้ยใจครับ 

 
18 ก.ค. 64 วดัพระพเิรนทร์ 

วนัน้ีคณะเราไปกราบนมสัการเยี่ยมท่านเจา้อาวาสวดัพระพิเรนทร์ปรึกษาเร่ืองการซ่อมท า
เตาเผาศพท่ีวดั ซ่ึงปัจจุบนัตอ้งเผาศพผป.โควิดเป็นจ านวนมาก จนตอ้งซ่อมท าใหม่หมด ขณะน้ีก าลงั
ด าเนินงานแต่ล่าชา้เพราะท าไดล้  าบากเน่ืองจากไม่สามารถหยุดการเผาศพไดต้อ้งท าควบคู่ไปดว้ยกนั 
สรุปตอ้งแกไ้ขเปล่ียนเตาใหม่ทั้งสองเตาใชง้บประมาณ 2 ลา้นบาท ถา้ร่วมบุญมาแลว้เหลือจะน าปัจจยั
เขา้กองทุนน ้ามนัส าหรับเผาศพท่ีไม่มีเจา้ภาพครับ 

 
 



วดัอโศการาม 
บ่ายฟังธรรมจาก พระอาจารยโ์สภณ โอภาโส วดับึงลฏัฐิวนั จ.พระนครศรีอยธุยา ไม่ค่อยไดพ้บ

กนันานหลายปีครับ เลยไดคุ้ยสอบถามสารทุกขสุ์ขดิบกนัพอสมควรครับ เสร็จแลว้จึงร่วมกนักราบ
ถวายผา้อาบน ้าฝนและไทยธรรมแด่ท่านครับ 

 
19 ก.ค.64 อาคาร 72ปี พระอาจารย์บุญม ี

ของขวญัวนัเกิดท่ีพวกเราเหล่าลูกศิษยร่์วมกนัสร้างถวายท่านในวนัคลา้ยวนัเกิด 7 สค. แต่
เน่ืองจากรพ.ตอ้งการใชพ้ื้นท่ีส าหรับดูแลผป.โควิดจึงตอ้งรีบด าเนินการใหท้นัใชใ้นตน้เดือนสค.ก่อน
วนัเกิดท่าน อาคารเกือบเสร็จแลว้ แต่ยงัคงตอ้งเก็บรายละเอียดอีกประมาณ 1 สัปดาห์ มีน้องแยม
และเฟตช่วยดูแล ตอ้งขอขอบคุณนอ้งทั้งสองคนดว้ยท่ีเสียสละเวลามาช่วยดูแลตึกของครูบาอาจารย์
แห่งน้ีนะครับ  

วนัน้ีเราไดมี้โอกาสกล่าวท าวตัรและกราบถวายผา้อาบน ้ าฝนพร้อมไทยธรรมแด่ครูจารยด์ว้ย 
ตั้งใจจะพาคณะมากราบช่วงเขา้พรรษาแต่ตอ้งยกเลิกไปครับ ตน้เดือนหนา้หลงัช่างเก็บงานเรียบร้อย
พร้อมส่งงาน เราคงไดม้าตรวจงานอีกคร้ังนะครับ ครูจารยท่์านก็ดูจะพอใจอยู่ ท่านว่าเพราะอาคารน้ี
สามารถท าประโยชน์ไดอ้ยา่งมาก ยงัไม่ทนัมอบกเ็อาไปใชแ้ลว้ ส่วนพิธีมอบอาคาร ก าหนดคร่าวๆว่า
จะเป็น 9 มกราคมปีหนา้ในพิธีบูชาคุณแผ่นดิน ซ่ึงท่านผอ.กรั็บปากว่าจะจดัเตรียมตกแต่งบริเวณนอก
ในอาคารและท าความสะอาดใหส้วยงามสมกบัของท่ีจะกราบถวายพ่อแม่ครูอาจารยค์รับ 

อาคาร 108 ปีขององค์หลวงตาท่ีรพ.ขอให้สร้างให้ ทท่านผอ.ก็บอกว่าไม่เอาแลว้ สงสัยเป็น
เพราะช่างเราก่อสร้างไม่เรียบร้อยและชา้กว่าก าหนดการเสร็จไปกว่าส่ีเดือนครับ เป็นความผิดของเรา
เองคงตอ้งกม้หนา้รับกรรมไปครับ แต่อยา่งไร เรากจ็ะพยายามจดัสร้างอาคารกราบถวายบูชาคุณพ่อแม่
ครูบาอาจารยอ์งคห์ลวงตาพระมหาบวัให้ไดใ้นวาระ 108 ปีชาตกาลท่านใน 12 สิงหาคม 2564 น้ีครับ 
ร่วมบุญกนัแสดงความกตญัญูกตเวทีแด่องคท่์านกนันะครับ 

 



 
ขอนแก่น 

สืบเน่ืองจากท่ีทางรพ.หนองววัซอ ขอตึก ผป.พิเศษไวแ้ต่มายกเลิกเอาภายหลงั ท าให้เราตอ้ง
ประสานไปกบัพี่น้องหลายๆท่านในการท่ีจะสร้างอาคารรพ.ถวาย
หลวงตาพระมหาบวัในวาระ 108 ปีชาตกาลขององคท่์านใน 12 ส.ค. 
64 น้ี คุณหมอชาญชัยท่ีขอนแก่นไดก้รุณาประสานคุณหมออดุลย ์    
ท่ีรพ.บา้นไผ่ให้เพราะทาง รพ.ก าลงัก่อสร้าง รพ.แห่งใหม่อยู่ ได้
ประสานงานกับท่านและเจา้หน้าท่ีรพ.แลว้ท่านตกลงอนุญาติให้

สร้างท่ีรพ.ได ้วนัน้ีเราจึงมาหาพี่เป้ียกท่ีขอนแก่น นดัพบช่างก่อสร้างปรึกษาคุยงานออกแบบอาคารให้
เหมาะสมตามความตอ้งการของรพ. โดยไปดูผลงานการก่อสร้างของช่างดว้ย กว่าจะตกลงกนัไดก้็ดึก
เลย ขอขอบคุณพี่เป๊ียกมากๆนะครับ 

20 ก.ค.64 อาคาร 108 ปี หลวงตาพระมหาบัว 

เชา้น้ีไดมี้โอกาสมาเยี่ยมรพ.บา้นไผ่แห่งใหม่ ไดพ้บกบัท่านผอ.อนนัตแ์ละทีมงานท่ีน่ารักมาก 
เราพาช่างไปดว้ยเพื่อจะไดรั้บฟังความตอ้งการของรพ.ใหช้ดัเจน มีการแกไ้ขปรับปรุงแบบอาคารจาก
ห้องพิเศษทั้งสองชั้นเป็นห้องพิเศษชั้นบนและห้องผป.รวมชั้นร่าง ซ่ึงคงจะไดเ้ตียงผป.รวมประมาณ 
20 เตียง ก็นับว่าพอใช้ได้อยู่ ทางรพ.เองก็ก  าลงัล าบากเพราะเตียงผป.เต็มจนหมดและมีลน้มาตาม
ทางเดินดว้ย แต่ติดท่ียงัมีอาคารโรงอาหารท่ีก่อสร้างอยูแ่ละใชพ้ื้นท่ีท่ีจะสร้างอาคาร 108 ปีองคห์ลวง
ตาในการเก็บของและท่ีพกัคนงาน รวมทั้งตอ้งแกไ้ขแบบ+รับรองแบบให้เรียบร้อย เพื่อขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารและส่งให้ทางกระทรวงทราบดว้ยครับ เราจึงเร่ิมด าเนินการกนัเลยหลงัจากน้ี และน า
แผน่ศิลาฤกษไ์ปท าพิธีท่ีวดัป่าบา้นตาดใน 12 ส.ค.-108ปีชาตกาล องคห์ลวงตาพระมหาบวัครับ ร่วมกนั
บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารยอ์งคห์ลวงตาพระมหาบวัดว้ยกนันะครับ 

 



รพ.โคกโพธ์ิชัย 
ก่อนกลบั กทม. เรามีโอกาสแวะเยี่ยมเยียน รพ.โคกโพธ์ิชัย แต่พอดี ผอ.ท่านไม่อยู่เราเลยพูดคุยกบั
เจา้หนา้ท่ีและชมพื้นท่ีรพ.ท่ีมีกว่า 40 ไร่ รพ.ตอนน้ียงัไม่มีตึกรับป่วย และก าลงัก่อสร้างอาคารอยูแ่ต่ยงั
ไม่เสร็จ เราจึงสรุปว่าใหท้างรพ.ด าเนินการก่อสร้างอาคารท่ีตั้งใจไวใ้หเ้สร็จเรียบร้อยเสียก่อน แลว้จึง
มาปรึกษาหารือกนัเร่ืองอาคารรับป่วยกนัอีกทีครับ 

 
21 ก.ค. 64 ห้องความดันลบ รพ.มะการักษ์ 

วนัน้ีพี่ออ้ย มารับไปท าห้องความดนัลบท่ีรพ.มะการักษแ์ต่เชา้ ไปถึงก็เร่ิมงานกั้นห้องกนัเลย 
เท่ียงเราลองทานอาหารท่ีพวกเราท าโรงทานส่งให้รพ.มะการักษ ์วนัน้ีเป็นขา้วพดัรวมมิตรและโอน่ี
แปะก๋วย อร่อยมากครับ เราเลยลืมตวัทานขา้วพดัไปสามค า แต่ขนมหมดถว้ยเลย เกินโควตา้ อ่ิมมากๆ
(เกินไปแลว้) ทางรพ.มีคุณตูนเอาขา้วห่อใบบวั ขนมและแซนวิส น ้ าเยน็น ้ าส้มมาให ้กท็านไม่ไหวแลว้ 
คงตอ้งใหพ้ี่นอ้งช่างเราแทนครับ ท าใหห้วนคิดถึงวนัเก่าๆตลอดสิบหา้ปี สมยัก่อนท่ีเรามาผ่าตดัท่ีรพ.
มะการักษ ์นอนหอ้งคนไข ้เชา้ทานอาหารโรงครัว กลางวนั/เยน็ทานในหอ้งผ่าตดัมีท่านผอ.เชาวโรจน์ 
อุบลวิโรจน์ มานัง่ทานอาหารอร่อยๆ ดว้ย และคอยเล่าเร่ืองต่างๆให้ฟังไดค้วามรู้มากมาย ดึกๆ ด่ืนๆ
ท่านยงัแวะเวยีนมาเยีย่มเราในหอ้งผา่ตดัดว้ย คิดถึงท่านเสมอครับ วนัน้ีมีโอกาสเลยไปกราบท่านท่ีหอ้ง
ตรวจ ท่านยงัมาช่วยตรวจผูป่้วยประกนัสังคมอยู่เลยครับ คุยกนัอยู่นาน ดูท่านแข็งแรงดีก็ช่ืนใจแลว้
ครับ บอกท่านว่าพวกเราส านึกในพระคุณของท่านและรพ.มะการักษ ์จึงอยากมาตอบแทน รพ.มะกา



รักษบ์า้ง เล็กๆ นอ้ยๆ ช่วยพี่ๆ นอ้งๆ เรา เป็นก าลงัใจให้พวกเขาหน่อย ตอนน้ีในรพ.มีผป.โควิดเป็น
ร้อยและท่ีรพ.สนามอีกก็เป็นร้อยเหมือนกนัครับ ล าบากกนัหมด เราเป็นรุ่นพี่สามารถช่วยน้องๆได้
ตรงไหนกค็วรท าแลว้ครับ  

บ่ายๆ ก่อนจะลาคณะกลบังานกั้นหอ้งกเ็ห็นเป็นรูปเป็นร่างแลว้ครับ กั้นหอ้งเสร็จกต็อ้งปิดช่อง
แอร์ และหนา้ต่างในหอ้งน ้า ก่อนจะลงสีไวบ้างส่วนก่อน งานน้ีกวา่จะเสร็จกค็งวนัศุกร์ครับ ก่อนท่ีทาง
บริษทัจะมาเดินระบบท่อเคร่ืองฟอกอากาศความดนัลบ เสร็จกจ็ะตอ้งติดตั้งอ่างลา้งมือ กลอ้งวงจรปิด 
ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล อินเตอร์คอมและทาสีแต่งตวัห้องใหม่ให้สวยงามก่อนส่งคืนรพ.เขานะ
ครับ แต่อยา่งนอ้ยกไ็ดเ้ร่ิมงานแลว้ดีจงั. 

 
24 ก.ค. 64 กราบหลวงพ่อวดับ้านแหลม 

กราบหลวงพ่อบา้นแหลม พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัสมุทรสงคราม ณ วดัเพชร
สมุทรวรวิหาร เดิมช่ือ วดับ้านแหลมในอดีตช่ือ วดัศรีจ าปา ตั้ งอยู่ท่ี ต  าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นอารามหลวง ชั้นวรวหิาร สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย  

 
ก่อนไปกราบหลวงพ่อ เราไดมี้โอกาสไปเยี่ยมนอ้งของเพื่อนคนหน่ึงท่ีอมัพวาป่วยเป็นมะเร็ง

ล าไส้ ขั้นลุกลามไปท่ีปอด ตบั ต่อมน ้าเหลือง ช่องทอ้ง และเป็นโรคหวัใจร่ัว มานานแลว้ เห็นญาติบอก
วา่เขา รู้สึกทอ้แท ้ไม่อยากใหคี้โมแลว้ดว้ย เพราะส้ินหวงักบัผลการรักษาท่ีผา่นมาดว้ยการ 



ใหคี้โมมา 4 คร้ัง ผลออกมาอาการกลบัไม่ดีข้ึนเลย 
พูดคุยกนัหลายเร่ือง ส าหรับผูค้นท่ีป่วยเป็นมะเร็ง อารมณ์ท่ี

ทอ้แท ้สงสัยไม่แน่ใจ แปรปรวน นอ้ยใจ เสียใจไดโ้ดยง่าย ผูป่้วยมกัมี
แต่ความคาดหวงัท่ีจะหายหรือดีข้ึน แมแ้ต่กบัผูค้นรอบขา้งก็ไม่พอใจ
เขาไดง่้ายๆ ทั้งๆท่ีทุกคนกพ็ยายามช่วยเหลือเราอยู ่ส่ิงท่ีเราควรท ามีแต่
ตอ้งอดทนอดกลั้น พยายามท าดีท่ีสุดท่ีท าไดเ้ท่านั้น เพราะคนรอบขา้ง
เราเขากต็อ้งอดทนอดกลั้นเช่นกนั 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับผูป่้วยมะเร็งนั้น ตอ้งเขา้ใจและระลึกเสมอใหไ้ดว้่า กายกบัใจเรานั้นไม่
ใชส่ิ้งเดียวกนั กายเรานั้น ตอ้งแปรเปล่ียน ตอ้งเจบ็ป่วย ดอ้ยถอยลงไปตลอดแมไ้ม่เป็นมะเร็งก็เช่นกนั 
แต่ใจนั้นไม่เหมือนกนั เราสามารถมีความสุขไดแ้มก้ายจะเจบ็ป่วย ความสุขสงบในใจนั้นสามารถสร้าง
ข้ึนไดด้ว้ยตนเองไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งใคร อะไร หรือแมก้ระทั้งกายอนัเจบ็ป่วยน้ี แต่การท่ีจะท าเช่นนั้นได้
นั้น ตอ้งอาศยัการฝึกใจ ให้มีก าลงัท่ีจะควบคุมกายควบคุมอารมภข์องตวัเราให้ได ้การกระท าเช่นนั้น
แมจ้ะยากแต่ผูฝึ้กฝนยอ่มท าไดเ้ช่นฝึกสติ ฝึกสมาธิเป็นประจ า ใจยอ่มสงบ ตดัความกงัวลต่างๆได ้การ
ฝึกเช่นน้ีเปรียบเสมือนการฝึกเรียนว่ายน ้ า จนว่ายน ้ าเป็น เม่ือตกน ้ าเม่ือใดก็ย่อมว่ายน ้ าไดไ้ม่จมไปใน
น ้านั้น ใจท่ีฝึกดีแลว้ยอ่มลอยตวัออกมาจากความเจบ็ปวดทุกขท์รมาณไดเ้ช่นกนั  

ส าหรับเขาแมไ้ม่เคยปฏิบติัภาวนามาก่อน แต่กย็งัพอมีโอกาส จึงคุยกนัวา่ใหห้มัน่ท าบุญท ากุศล 
ใส่บาตร ท าบุญ ท าทาน จิตใจยอ่มจะมีปิติ มีสุขในการท าบุญท ากุศลนั้นๆ มีเวลาเม่ือใดกเ็ร่ิมหดัจบัลม
หายใจ พร้อมค าบริกรรม เช่นพุทโธ เป็นตน้ ไปท่ีละเลก็ท่ีละนอ้ย วนัน้ีเราไดน้ า MP3 ธรรมะของพ่อ
แม่ครูบาอาจารยห์ลายๆท่าน ทั้งเสียงสวดมนตแ์ปล และประวติัพ่อแม่ครูบาอาจารยไ์ปมอบให ้เพื่อจะ
ไดมี้โอกาสนอ้มใจเขา้หาพระธรรมไดง่้ายยิง่ข้ึน หวงัวา่เขาจะมีใจโนม้เอียงเขาหาธรรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เวลาท่ีเหลือแมอ้าจจะไม่มากนกัแต่กจ็ะเป็นวนัเวลาท่ีมีค่าอยา่งยิง่ ก่อนลากลบัมาเราจึงขอให ้เขาอยา่ได้
หายใจท้ิงไปเฉยๆไปวนัๆหน่ึง ขอใหใ้ชเ้วลาท่ีเหลืออยา่งมีคุณค่าท่ีสุด และมอบยาท่ีอาจารยห์มออมรา
เคยใหเ้ราทานไวเ้ร่ิมใชต้ั้งแต่วนัน้ีเลย ขอบุญกุศลท่ีเราไดก้ระท าไวโ้ปรดช่วยใหเ้ขา้มีดวงตาเห็นธรรม
และขอพระธรรมน าทางเขาดว้ยเถิด 

25 ก.ค.64 *เตาเผาศพผู้ป่วย* 
ขณะน้ีในหลายๆวดัท่ีเมตตาใหน้ าศพผูป่้วยโควดิไปเผาไดน้ั้น เร่ิมมีปัญหาจากการท่ีเตาเผาตอ้ง

ท างานหนกัข้ึน วนัน้ีนอ้งกาญฯพาไปเยีย่มวดัท่ีมีปัญหาหลายวดัดว้ยกนั เช่นท่ีวดัราษฏรประคองธรรม 
เตาตอ้งท าใหม่สองเตาใชง้บประมาณ 2.5ลา้นบาท ท่ีวดัน ้ าชนตอ้งสร้างเมรุและเตาใหม่ใชง้บประมาณ
5.5 ลา้นบาท ท่ีวดับางไผ่ตอ้งใชง้บซ่อมแซมเตาเผาใหม่ 1.6 ลา้นบาท บางวดักไ็ม่ตอ้งซ่อมเพราะไม่ได้
เผาศพมากนกัเตาเผายงัท างานไดดี้เช่นวดัไทรมา้ใต ้ 



จากท่ีไดพู้ดคุยสอบถามทางวดัแลว้ ทางมูลนิธิฯจึงพิจารณาจะให้ความช่วยเหลือวดัท่ีมีความ
จ าเป็นโดยจะรวบรวมปัจจยัจากเงินบริจาคจากเพื่อนๆจากวนัน้ีจนถึงวนัพฤหสัท่ี 5 ส.ค.น้ี และจะน าไป
มอบใหท้างวดัในวนัอาทิตยท่ี์ 8 ส.ค. เพื่อนๆท่านใดประสงคจ์ะร่วมบูรณะเตาเผาศพ เพื่อใหว้ดัไดเ้ผา
ศพผูป่้วยโควดิไดต่้อไป  

 
25 ก.ค. 64 เข้าพรรษาทีว่ชัรธรรมสถาน 

กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านนะครับ ปกติทุกปีเราจะพากนัไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์
เพื่อกราบท าวตัร ถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้าฝน สอบถามความเป็นอยูข่องครูบาอาจารยว์า่สุขภาพ
แข็งแรงดีหรือไม่ ตอ้งการตรวจเช็คสุขภาพ หรือตอ้งการโอสถส าหรับอาการอาพาธใดๆหรือไม่ 
เสนาสนะท่ีจะจ าพรรษาเรียบร้อยดีไหม ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรหรือไม่ และท่ีส าคญัท่ีสุดกคื็อ การ
ขอธรรมโอวาทจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อท่ีจะได้น้อมน ามาประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนตลอด
เขา้พรรษาในปีนั้นๆ และขอ้ปฏิบติัในคณะเราคือ แต่ละคนจะอธิษฐานปฏิญาณตั้งสัจจะในการปฏิบติั
ภาวนาเพิ่มเติมตลอดพรรษาอยา่งนอ้ย1ขอ้ เช่นตอ้งนัง่สมาธิ/เดินจงกรมทุกวนัอยา่งนอ้ย1ชม. หรือบาง
ท่านอาจจะสวดมนตบ์ทพิเศษเช่น ธรรมจกัร ทุกวนัฯเป็นตน้ การตั้งสัจจะน้ี ขอ้ส าคญัคือตอ้งตั้งใจจริง 
พยายามอยา่งท่ีสุดท่ีจะรักษาสัจจะนั้นๆใหไ้ด ้ในกรณีท่ีท าไม่ได ้ใหมี้บทลงโทษ เช่น วนัน้ีนัง่ภาวนา1
ชม.ไม่ได ้พรุ่งน้ีแกต้วัโดยนัง่รวมทบตน้เป็นสองชัว่โมงเป็นตน้ หรือจะอดอาหารทั้งวนั หรือเนสัชชิก
ทดแทนท่ีผดิสัจจะไปเป็นตน้ครับ พวกเราจึงพยายามรักษาประเพณีของคณะเราไวเ้สมอไม่ใหล้บเลือน
จนลืมปฏิบติัไป 

 



 
26 ก.ค.64 ศาลาธรรมสังเวช วดัป่าท่างาม 

ศาลาธรรมสังเวชท่ีวดัป่าท่างาม ซ่ึงพวกเราร่วมบุญกนักบัพระอาจารยส์มพรศิษยใ์นองคพ์ระ
อาจารยบุ์ญมีถ ้าเต่า เสร็จเรียบร้อยแลว้ครับ วนัน้ีเปิดใชเ้ป็นคร้ังแรกแลว้ครับ กราบอนุโมทนาบุญกบั
ทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วมในบุญน้ีนะครับ 

 
27 ก.ค.64 ไทยธรรม ผ้าอาบน า้ฝน เทยีนพรรษา 

เขา้พรรษาปีน้ี 2564 พวกเราไม่มีโอกาสไดไ้ปกราบท า
วตัรพ่อแม่ครูอาจารยเ์พื่อกราบถวายผา้อาบน ้ าฝนและเทียน
พรรษาและรับฟังธรรมโอวาทจากท่าน พวกเราไดแ้ต่ส่งไทย
ธรรมเหล่านั้นไปทางไปรษณียแ์ลว้ 

พวกกระผมขอกราบขอขมาในพระศรีรัตนตรัยและ
พระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย ์หากพวกกระผมประมาทพลาด

พลั้งกระท ากรรมใดท่ีไดล่้วงเกินไป ทั้งกายวาจาใจ พวกกระผมทั้งปวงขอกราบอโหสิกรรม และโปรด
งดโทษนั้นแก่พวกกระผม เพื่อจะไดส้ ารวมระวงัและไม่กระท าผดิพลาดอีกต่อไป 

30 ก.ค.64 ห้องความดันลบ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า 
ในท่ีสุดเรากไ็ดเ้ร่ิมด าเนินการปรับปรุงห้องความดนัลบให้รพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้ ทางบริษทั

ส่งใบเสนอราคามาเรียบร้อยแลว้ครับ วนัน้ีจึงไดน้ าเช็คไปมอบใหคุ้ณหมอคมัภีร์ท่ีรพ.ป่ินเกลา้ เพราะ
ทางรพ.จะด าเนินการกบัทางบริษทัเองครับ ห้องแยกโรคกองศลัยกรรมทั้งสองห้องเป็นห้องท่ีเราจะ
ปรับปรุงเป็นห้องความดนัลบ เม่ือท าเสร็จแลว้ตอ้งติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศเพิ่มดว้ยทั้งสองห้องครับ 
เพราะหอ้งเดิมมีแต่พดัลม ท่ีจริงเราอยากไปท าใหเ้ลยจะไดท้าสีพร้อมปรับปรุงห้องทุกอยา่งไปพร้อม



กบัติดตั้งเคร่ืองความดนัลบ แต่ติดดว้ยระเบียบของทางรพ.ครับ พวกเราทุกคนก็ตั้งใจท าอย่างดีท่ีสุด
แลว้ครับ เพื่อรพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้ เพื่อกองศลัย ท่ีเราท างานอยูด่ว้ยกบันอ้งๆมานานหลายสิบปีครับ 
รักนอ้งๆทุกคนครับ 

 

30 ก.ค. 64 อาคาร 72 ปี หลวงปู่บุญม ีถ า้เต่า 
 ราวสแตนเลส จากคุณ ตรีภทัร ศรัณยต์า ไดม้าติดตั้งราวบนัไดให้เรียบร้อยแลว้ครับ นดัตรวจ
รับตึก 11 ส.ค.น้ีครับ ครูจารยท่์านมาดูแลว้เม่ือสัปดาห์ก่อน ตน้เดือนท่านจะเขา้มาตรวจความเรียบร้อย
อีกคร้ังก่อนจะส่งมอบให้รพ.ไปใชรั้กษาดูแลผูป่้วยโควิดครับ ของขวญัวนัเกิดท่ีพวกเราลูกศิษยลู์กหา
ช่วยกนัคนละเลก็คนละนอ้ยสร้างมาเพื่อบูชาพระคุณท่าน กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนใน
บุญน้ีนะครับ 

 
การก่อสร้างอาคารน้ีก าหนดเสร็จภายในเดือน มีนาคม 64 เลยก าหนดมาส่ีเดือน ของท่ีสั่งเกินไป

ก็ท้ิงๆขวา้งๆไวไ้ม่เก็บให้เรียบร้อย ทั้งเหล็ก ทั้งปูน กระเบ้ืองฯ ทุกบาททุกสตางคก์็เป็นเงินท่ีพวกเรา
ร่วมกนับริจาคมาเพื่อสร้างตึกตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย ์ทุกคร้ังท่ีไปดูหนา้งานก็บอกให้
เกบ็ของใหดี้ ทางรพ.กอุ็ตส่าห์เอาเตน็ทม์าให ้แต่กค็งเห็นสภาพท่ีท้ิงไวใ้หดู้นะครับ เสียหายไปอยา่งไม่
น่าจะเกิดข้ึน คร้ังก่อนกท้ิ็งเคร่ืองปรับอาการท้ิงไวก้ลางแดดกลางฝน ทั้งผูรั้บเหมา พรชยั นาคบุญกไ็ม่
สนใจไปดูแลหนา้งาน ช่าง อ านาจ เพง็พนัธ์ท่ีท ากไ็ม่เรียบร้อยไม่เกบ็ท าใหดี้ ผ่านมาไดก้ค็งเป็นเพราะ
บารมีหลวงปู่แลว้ครับ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านท่ีไดร่้วมบุญกนัในคร้ังน้ีนะครับ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000032397307&__cft__%5b0%5d=AZX1OtQL6ET6u403Z7I79q_rdyWMVempL24UrvviejyE9FQ4Mf3buNlk7OCdxM3v9Yk_R2NX0G87W1JCQ5UsM3FqhMFXKIJ3N-6oalO2fJUulRJQ58NOnAfS8mMlV2WKRYCy2qwJ6hAvxBC0gWbO7HZl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1839113233&__cft__%5b0%5d=AZUgmABhZiFQwUUPazonxDboE1FP0jWwCStup2mqn0CrsCDxStpoexUPBOW0oB7mg9UlZhB8Wweg4YGWZpZutJJ1z24dJM8dRdUqjaGTLgAtkdH15vE8W72pp_AM01HZvofjrJPfoLplpoB_IST7zZnh&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023720505959&__cft__%5b0%5d=AZUgmABhZiFQwUUPazonxDboE1FP0jWwCStup2mqn0CrsCDxStpoexUPBOW0oB7mg9UlZhB8Wweg4YGWZpZutJJ1z24dJM8dRdUqjaGTLgAtkdH15vE8W72pp_AM01HZvofjrJPfoLplpoB_IST7zZnh&__tn__=-%5dK-R


 

31 ก.ค. 64 เตาเผาศพผู้ป่วยโควดิ 
ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีผู ้ป่วยเสียชีวิตจากไวรัสโครอนาเป็นจ านวนมากและต้องรีบ

ฌาปนกิจผป.ท่ีเสียชีวติอยา่งรวดเร็วนั้น เตาเผาศพท่ีเคยเผาเพียงวนัละ 1-2 ศพ ปัจจุบนัตอ้งเผาวนัละ 6-
8 ศพ จนเตาเผาตามวดัต่างๆ เสียหายไปหลายวดัแลว้ พวกเราจึงขอแบ่งเบาภาระของวดัท่ีเสียสละเผา
ศพผป.เหล่าน้ีฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย เพราะถึงจะบอกว่าไม่มีค่าใชจ่้าย แต่ความจริงตอ้งใชค่้าใชจ่้ายมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นรถรับส่งศพ ชุดป้องกนัเช้ือ ค่าน ้ ามนัเผาศพฯ อีกมากมายจริง และยงัไม่ไดร้วมแรงกาย
แรงใจของอาสาสมคัรอีกจ านวนมากท่ีก าลงัท างานกนัอยา่งหนกัทุกๆ วนั 

สัปดาห์หนา้เราจะรวบรวมปัจจยัไปช่วยเหลือ 1. วดับางไผใ่นการซ่อมเมรุ(งบ 1.6 ลา้นบาท เรา
คงช่วยประมาณ 4 แสนบาท) 2. วดับางม่วง ท่ีเพิ่งซ่อมท าเตาใหม่ไป เผาศพฟรีไปเป็นจ านวนมากจน
เตาพงัตอ้งสร้างใหม่ (วดัน้ีตั้งใจช่วยค่าน ้ามนัประมาณ 1 แสนบาท) 3. วดับางพลีใหญ่กลาง เช่นเดียวกนั
ครับ วดัน้ีผป.ในเขตสมุทรปราการท่ีเสียชีวิตจากโควิดก็ไปเผากนัเป็นจ านวนมาก (วดัน้ีตั้งใจช่วยค่า
น ้ามนัประมาณ 1 แสนบาท)  

รวมสามวดัท่ีจะไปบริจาคปัจจยัในวนัอาทิตยท่ี์ 8 ส.ค.น้ี เป็นจ านวน 6 แสนบาทถว้นครับ อาจ
ไม่มากนักแต่ก็ขอมีส่วนในการช่วยเหลือรับผิดชอบสังคมของพวกเราบา้ง เราไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือไดใ้นทุกๆ วดัแต่กนิ็ดๆ หน่อยๆ กย็งัดีนะครับ เรียนเชิญเพื่อนๆ ทุกท่านนะครับ 

 
 


