
สิงหาคม 2564 
5 ส.ค.64 มอบผา้หม่ใหร้พ.มะการักษ์ 300 ผืน พวกเราขอสนบัสนุนและเป็นก  าลงัใจใหน้อ้งๆแพทย์พยาบาลที่
ก  าลงัท างานอยา่งหนกัเพ่ือชว่ยเหลือดูแลผูป่้วยโควิด-19 ขอบคณุเพ่ือนๆทุกทา่นที่มีสว่นร่วมในบุญน้ีนะครับ 

 
ห้องความดนัลบ รพ.มะการักษ์ 
การปรับปรุงหอ้งผูป่้วยแยกโรคที่รพ.มะการักษ์เป็นหอ้งความดนัลบ ที่เราตกลงลงนามในใบเสนอราคากบัทาง
บริษทัไปเรียบร้อยแลว้ตั้งแตป่ลายเดือนกอ่น ตอ่จากนั้นเรากข็อร้องใหพ่ี้อ ้อยมาชว่ยก ัน้หอ้งและท าสีใหใ้หม่ 
เตรียมพร้อมให้ทางบริษทัมาด า เนินการติดตั้งเคร่ืองความดนัลบได ้ทางบริษทัแจง้มาวา่จะเข ้าติดตั้งในบา่ยวัน
จนัทร์ ที่ 9ส.ค.น้ีครับ ดีจงั เสร็จเ ม่ือไรทางรพ.จะได้ใช้ในการดูแลรักษาผป.โควิดไดต้ ่อไปนะครับ กราบ
อนุโมทนาบุญกบัทุกๆทา่นที่มีสว่นในโครงการน้ีนะครับ 

 

 
7 ส.ค. 64 กราบท าวตัร และถวายผา้อาบน ้าฝน พร้อมไทยธรรมแดพ่อ่แมค่รูอาจารย์มหาประกอบ วดัป่ามหา
ไชย พูดคยุสนทนากนัพอหายคิดถึงเพราะไมค่ ่อยได้มากราบทา่นในช่วงน้ี มีเวลาได้เดินชมพระอุโบสถใหม่
และวิหาร/อุโบสถหลงัเดิม สวยงามยิ่ง กอ่นกลบัรับพรจากครูอาจารย์แล ้วทา่นยงัมอบยาสม้ใหก้นัทั้งคณะ ทา่น
บอกวา่ใชก้บัสถานการณ์โควิดไดด้ีมาก  ๆกราบขอบพระคณุพอ่แมค่รูอาจารย์มหาประกอบครับ 
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8 ส.ค.64 ถวายปัจจัยบูรณะเมรุวดับางไผ่ 
วดับางไผเ่ป็นวดัหลวงที่สร้างมาตั้งแตต่น้กรุงรัตนโกสินธ์ไดร้ับบูรณะจนสวยงามเ ป็นระเบียบเ รียบร้อย การ
เผาศพผูป่้วยโควิดในระยะน้ีหกสิบกวา่ศพจนท าใหเ้ตาเผาเสียหาย ชา่งประเมิน 1.6ลบ. แตล่ดเหลือ1.5ลบ. เรา
จึงมาร่วมบุญกบัทา่นเจา้อาวาส 4แสนบาท ทา่น71ปีแลว้แตย่งัดูแข็งแรงแจ่มใสม่าก พาเราชมทัว่วดั ทา่นจดัไว้
เป็นระเบียบสวยงาม ดีใจที่ได ้มีสว่นร่วมบุญกบัท่าน พระโสภณนนทสาร (บุญเลิศ สิงหรา ณ อยุธยา) บุตร 
ม.ล. บุญ สิงหรา ณ อยุธยา 53 พรรษา กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆทา่นครับ 

 
ร่วมบูรณะเตาเผาศพวดับางม่วง 

พวกเราไปกราบถวายสงัฆทานและปัจจยัในการบูรณะซอ่มสร้างเตาเผาศพผูป่้วยที่วดับางมว่ง 1แสน
บาท ทา่นเจา้อาวาสดูแลก  ากบัการท างานเองเลยครับ สร้างเพ่ิมอีกหน่ึงเตา และซอ่มสองเตายงัไมเ่สร็จดี แต่ก ็
สามารถใชไ้ดท้ ั้งสามเตาแลว้ครับ ทา่นท ารางเลื่อนเคลื่อนโลงศพขึ้นเมรุไดส้ะดวกลดแรงงานคนงานไปมาก
ทีเดียวครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกทา่นที่มีสว่นในบุญน้ีนะครับ 

 
ร่วมบุญค่าใช้จ่ายในการเผาศพผป.โควดิวดับางพลี  

ร่วมท าบุญชว่ยคา่ใชจ้า่ยในการเผาศพผูป่้วยโควิด ทั้งคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาโลงศพ คา่น ้ามนัในการเผา
ศพ คา่ของ/เงินมอบใหช้าวบา้นที่เดือดร้อนจากพิษโควิด 1 แสนบาท อาจไมม่ากนกัแตก่เ็ป็นน ้าใจจากพวกเรา
ทุกคน มูลนิธิมีภาระรับผิดชอบอยูห่ลายๆโครงการที่จ  าเป็น เราจึงไมอ่าจให้ความช่วยเหลือทา่นไดม้ากกวา่ น้ี
นะครับ ท่านเจ้าอาวาสท่านรับเผาศพผู ้ป่วยโควิดใหฟ้รีทุกอยา่ง ยงัมอบของใช้อาหารแห้งฯใหผ้ป.เฝ้าระวัง 
และชาวบ้านที่เดือดร้อนจากโควิดดว้ยครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆทา่นที่ มีสว่นในบุญน้ีนะครับ แมเ้ป็น
สว่นเล็กนอ้ยแตก่เ็ป็นสว่นเล็กๆในบุญอนัยิ่งใหญท่ี่ไดช้ว่ยเหลือผูต้กอยูใ่นความทุกข์ใหพ้น้จากทุกข์ภยัทั้งมวล 

 



 
มอบชุดป้องกันไฟส่วนบุคคลให้นกัผจญเพลิง 
จากเหตุการณ์เพลิงไหมค้รั้งใหญท่ี่รง.หมิงต้ี ท  าใหเ้ราเห็นไดว้า่อาสาสมัครดบัเพลิงจ านวนมากท่ีท างานดว้ยใจ
แตข่าดอุปกรณ์ที่เหมาะสมท าใหเ้กดิการสูญเสียอนัไมน่า่จะเกดิขึ้นเราจึงด าเนินการสัง่ซื้อชดุผจญเพลิงเพ่ือ
มอบให้อาสาสมคัรดบัเพลิง ครบชุดจ านวนสองชุด ราคาปกติประมาณชดุละ 26,000฿ แตท่างบริษ ัทลดให้
เหลือ20,000฿ ตอ่ชุด มีเพ่ือนๆ ร่วมบุญมาประมาณสองหม่ืนบาท แตเ่ราเห็นวา่ท าบุญทั้งทีขอท ามากหนอ่ย
เพราะเ ห็นใจนอ้งๆอาสาสมัครเหล่า น้ีที่ท  าดว้ยใจจริงๆ จึงจัดหามาสองชุดรวม  40,000 บาท มอบให้กบั
อาสาสมคัรบรรเทานางเลิ้ง และบรรเทาบางพลี จาก เครือขา่ยนกัผจญเพลิงฯ แมมิ้ไดม้ากมายนกัแตก่เ็ป็นเพราะ
ความหว่งใยจากพวกเราทุกคน กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ทา่นครับ 

 
10 ส.ค.64 ส่งผ้าห่มให้รพ.แม่ระมาด 

ขณะที่การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ณ จงัหวัดตากสูงมาก
ขึ้น รพ.สนามถูกตั้งขึ้นหลายแห่งในส่วนของอ าเภอแม่ระมาด 
เราจึงสง่ผา้หม่ไปร่วมด้วย เพราะทุกๆปีเราไดไ้ปรบกวนออก
หนว่ยในพ้ืนที่  ดว้ยความช่วยเหลือจากทางรพ.แมร่ะมาดเสมอ  ๆ
จึงขอส่งผา้หม่แทนก  าลงัใจมอบใหพ่ี้ๆนอ้งๆทุกคนในพ้ืนที่ครับ 
กราบอนุโมทนาทุกๆทา่นที่มีสว่นร่วมในบุญน้ีครับ 

11 ส.ค. ตรวจอาคาร 72 ปีพระอาจารย์บุญมี 
  งานสว่นใหญก่เ็กอืบเสร็จแลว้ครับ งานกระจกที่แตกแกไ้ขใหแ้ลว้ เหลืองานเคร่ืองปรับอากาศ สีที่ท  า
ไวล้อกออกเกอืบทุกเคร่ืองเลยครับ งานเกบ็สีประตูหน้าตา่งย ังไม่ได้ท  า  ที่ส าคญัที่สุดคือ วสัดุของใชเ้หลือ
มาก  ๆทั้งเหล็กเสน้เหลือเป็นมดัๆหลายมดั เหล็กกลอ่ง ปูนฯ เหลือท้ิงไวจ้  านวนมากและยงัไมเ่กบ็ใหเ้รียบร้อย
ท้ิงไวบ้นพ้ืนจนเสียหายหมด เ ห็นชา่งหนา้งานบอกวา่ผูร้ับเหมาใหส้ัง่มาส าหรับอาคารอื่นอยากเผื่อไว?้! สงสัย
ตอ้งหกัเงินจากชา่งดีไหมครับ เงินท่ีเราใชมี้ทั้งจากครูอาจารย์และศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ร่วมบุญมา 
จะใชท้ิ้งใชข้วา้งอยา่งน้ีคงไมค่วร  

สว่นชา่งรับเหมาเรา คณุพรชยั นาคบุญ นดัไวม้าดูอาคารดว้ยกนั เธอบอกวา่ทางบา้นไมอ่นุญาต เราเลย
แจง้เธอไปวา่ขออนุญาตทางบา้นไดแ้ลว้คอ่ยนดักนัใหม่จึงจะสง่งานงวดสุดทา้ยกนัครับ ทางรพ.กค็งจะเขา้ใช้
พ้ืนที่ไปกอ่นเพราะมีความจ าเป็นตอ้งดูแลผูป่้วยโควิดครับ พิธีรับมอบอาคารคงตอ้งย ้ายไปเดือนมกราคมต้น



เดือน พร้อมพิธีบูชาคณุแผน่ดินครับประมาณอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 65 ครับ ถา้สถานการณ์โควิดผอ่นคลายสามารถ
กระท าไดน้ะครับ 

 
12 ส.ค.64 วดัป่าบ้านตาด 

เราขอเอาแผ ่นศิลาฤกษ์อาคาร108ปีหลวงตาพระมหาบวั มาถวายครูจารย์สุธรรมเจา้อาวาสวดัป่าบา้น
ตาด เ พ่ือจุนเ จิมลงมงคลในวนัมหามงคลน้ี เพราะการสร้างอาคารให้รพ.บ้านไผ ่น้ีจะสามารถใช้เ ป็น
สาธารณประโยชน์ชว่ยบ าบดัทุกข์ใหผู้ป่้วยไขไ้ปอยา่งนอ้ย 30-40 ปี ทุกครั้งท่ีผูค้นผา่นไปมาเห็นช่ือทา่น เขาก ็
จะระลึกถึงองค์ทา่นไมรู่้ลืม หลงัจากครูจารย์สุธรรมเมตตาเจิมแผน่ฤกษ์ใหพ้วกเราแลว้ เรากพ็ากนัไปกราบขอ
พรพระประธาน และกราบองค์หลวงตาที่กฏิุท่าน โดยน าแผน่ฤกษ์วางไว ้ณ  กฏิุของท่านเป็นของขวัญวนัเกดิ
จากพวกเราถวายทา่นในวาระ108ปีน้ี 

 
ครูจารย์สุธรรม เมตตาให้คณะมูลนิธิดวงแกว้เขา้กราบท าว ัตรและถวายผ ้าอาบน ้าฝน ไทยธรรมและ

ดอกบัวแกว้ 108 ปีฯองค์หลวงตา และรายงานวา่ปัจจุบันมูลนิธิฯเปลี่ยนประธานเป็นภญ.กาญจนา แล้ว        
ทา่นจึงใหโ้อวาทพวกเราวา่ การท างานมูลนิธินั้นล  าบาก ตอ้งอดทน ตอ้งเสียสละแรงกายแรงใจทนเพ่ือสร้าง
งานที่เป็นสาธารณประโยชน์ ขอใหอ้ดทนกระท าตอ่ไป  



 
ส าหรับประธานใหม ่คณุกาญจนานั้น การเขา้มาเสียสละท างานมูลนิธิตอ้งท าใจไว้
ใหด้ี  นอกจากจะต้องอดทนเสียสละแลว้ ตอ้งเข ้าใจให้ดีว ่าไม่มาจะท าดีเพียงใด 
ผูค้นกต็  าหนิเราไดว้า่ไดไ้มพ่อใจเราได ้อยา่ไปติดกบัค าชมค าต าหนิใด  ๆใชปั้ญญา
พิจารณาวา่ ส่ิงท่ีกระท านั้นเ ป็นส่ิงดีมีประโยชน์กบัสงัคมสว่นใหญแ่ลก้ใ็หต้ ั้งใจ
กระท าตอ่ไป อยา่สนใจกบัเสียงสรรเสริญนินทา เพราะทุกอย ่างกจ็ะผา่นไป เหนือ
แตค่ณุงามความดีและกรรมที่เราไดก้ระท าไวท้ี่จะติดตามเราตลอดไป กจิการงาน

ใดท่ีตั้งไวดี้แลว้ ขอให้ส าเร็จตามความประสงค์ทุกประการ   นบัวา่เป็นพรอนัยิ่งใหญส่ าหรับนอ้งกาญจนามาก 
เป็นนิมิตหมายอนัดีส าหรับการท างานในต าแหนง่ประธานมูลนิธิดวงแกว้ฯตอ่ไป  กราบอนุโมทนาบุญ โดย
งานแรกส าหรับทา่นประธานใหมค่ือ โครงการบูชาพระคณุ 108 ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบวั ญาณสัม
ปันโน ยิ่งเ ป็นมงคลท่ีไดร้ับพรในวันครบรอบ108 ปีชาตกาลองค์ทา่น และยงัไดพ้รที่วดัป่าบา้นตาด วัดของ
องค์ทา่นอีกดว้ย กราบโมทนาสาธุ.... 

 
รพ.บ้านไผ่ เสร็จงานมอบแผน่ศิลาฤกษ์ถวายองค์หลวงตาที่วดัป่าบา้นตาดแลว้ ค ุณสมศกัดิ์กข็บัรถพาคณะมาดู
พ้ืนที่สร้างอาคาร 108 ปีฯ ท่ีรพ.บา้นไผอ่ีกครั้ง เพราะแบบท่ีเราร่างกนัไวค้วามยาวของอาคารประมาณ 36-37 
เมตร แตพ้ื่นที่มีอยู ่38 เมตร เลยปรึกษากบัทา่นผอ.อดุลย์วา่จะลดขนาดทางลาดและเปลี่ยนเป็นลิฟต์แทน ซึ่งจะ
ลดความยาวตึกไดอ้ีก 2-3 เมตร แต่ผูป่้วยจะสบายขึ้ นมาก โดยเฉพาะพอ่แม่ครูอาจารย์ท่ีจะมาพกัรักษาอาการ
อาพาธ แตค่า่ใชจ้า่ยกจ็ะเพ่ิมมากขึ้นอีกเป็นลา้นเลยครับ ตอ่จากน้ีกต็อ้งเร่งมือท างานเร่ืองปรับแตง่แบบแปลน
ของอาคารใหเ้รียบร้อยและเหมาะสมท่ีสุดดีท่ีสุด เพ่ือบูชาคณุพอ่แมค่รูจารย์องค์หลวงตาท่ีเรารักและเคารพยิ่ง 
ถึงแมจ้ะไมใ่ชอ่าคารใหญโ่ตอยา่งไรแตเ่ราเหลา่ศิษย์กจ็ะท าเต็มที่ตอบแทนพระคณุทา่น  

 

 



 

 
วดัคุ้มจัดสรรค์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 

พระครูสุวฒันปัญญาคุณ-พระอาจารย์บวัทอง- เจา้อาวาสวัดคุม้จดัสรรค์ เ จา้คณะอ าเภอบา้นไผ ่(ธ) 
ทา่นเมตตาชว่ยเหลือผอ.อนนัต์ ในการจดัสร้างรพ.บา้นไผแ่ห่งใหมม่าโดยตลอด เราจึงมากราบนมสัการทา่น
กอ่นจะเดินทางกลับกทม. ทา่นเป็นศิษย์ของหลวงปู่ นิล ครูบาอาจารย์ผูใ้หญ ่สายกรรมฐาน อายุมากกวา่องค์
หลวงตาพระมหาบัว 2 พรรษา ทา่นไดเ้คยจ าพรรษาและศึกษาหาความรู้ทางดา้นวิปัสสนากรรมฐาน กบั พระ
อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระท่านหน่ึง นั่นคือ ทา่นพระอาจารย์เสาร์ กนัตสีโล โดยท่านไดศ้ึกษาร ่ าเ รียน
ตลอดจนรับใชท้า่นพระอาจารย์เสาร์ ถึง ๓ พรรษาดว้ยกนั และยงัไดพ้บกบัทา่นอาจารย์ใหญ่ สายวิปัสสนา
กรรมฐาน ทา่นพระอาจารย์มั่น ภูริตทตัโต ท่ีจงัหวัดอุบลราชธานี น่ีเอง และในชว่ง ๕ ปีสุดท้ายของทา่นพระ
อาจารย์มัน่ ท่ีวดัป่าบา้นหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หลวงปู่นิล ทา่นย ังไดอ้ยูร่ับใชป้รนนิบติั 
ทา่นพระอาจารย์มัน่ ภูริตทตัโต ท่ีน่ีอีกครั้งดว้ย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ทา่นได้รับการแตง่ตั้งให้เป็นเจ้า
อาวาส วัดป่าภูเขาดิน อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ (โดยเป็นพรรษาที่ ๘ ท่ีทา่นออกบวชเทา่นั้น) และในปี พ.ศ. 
๒๔๙๑ ทา่นไดม้าจ าพรรษาที่  วดัป่าสุมนามยั อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ไดพ้ัฒนาวัดจากป่ารกทึบ จนเป็นวดัที่ มี
ความเจริญรุ่งเ รือง และในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ญาติโยมชาว อ.บา้นไผ ่ไดท้  าการขอร้องทา่นใหม้าสร้างวัดใหมข่ึ้ น
อีกแห่งหน่ึงนั่นคือ ว ัดป่าโกศลประชานิมิตร หรือ ว ัดป่าค ุ้มจัดสรร ขึ้ นอีกวัดหน่ึงจนเ ป็นวัดท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรืองเชน่กนั ทา่นจ าพรรษาที่วดัป่าแหง่น้ีจนกระทัง่วาระสุดทา้ยของชีวิตทา่น และ หลวงปู่นิล ทา่นกไ็ด้
จากพวกเราไป ดว้ยอายุ 90 ปี พรรษา 70 ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘. 

 

 



17 ส.ค. 64 รพ.โกสุมพิสัย 
เยี่ยมรพ โกสุม ชมลิฟต์สองชั้นตึกสงฆ์อาพาธ เตรียมน าไปใชส้ าหรับอาคาร 

108 ปี หลวงตาพระมหาบวั ที่รพ บา้นไผ ่เพราะแบบแปลนเดิมเป็นทางลาดเข็นรถขึ้น
ตึกชั้นสองครับ การท าลิฟต์ใหพ้อ่แมค่รูอาจารย์ทา่นไดค้งท าใหท้า่นสะดวกมากยิ่งขึ้น
นะครับ 
18 ส.ค. ขอนแก่น 

ปรึกษาช่างศิริและชา่งลือชาเ ร่ืองแบบแปลนอาคารและแบบลิฟต์ส าหรับอาคาร 108ปี หลวงตาพระ
มหาบวั ณ รพ.บา้นไผ  ่สรุปวา่จะเอาทางลาดออกและเปลี่ยนเป็นลิฟต์แทนเพ่ือสะดวกส าหรับพอ่แมค่รูอาจารย์
และผูป่้วยท่ีจะมาใชบ้ริการ รวมทั้งแกไ้ขแบบแปลนขยายพ้ืนท่ีอาคารออกไปเ พ่ือใหร้องรับเตียงผูป่้วยและใช้
งานไดม้ากยิ่งขึ้ น จะไดค้ ุม้คา่ในการใชง้านท่ีสุดตอ่ไปครับ ใช้ช่ือพอ่แมค่รูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบวัทั้งที
นะครับ 

 
21 ส.ค. 64 ส่งก าลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล 

วนัน้ีมามอบชุด PPE และ Mask KN95 ให้รพ บางบอ่ สมุทรปราการครับ 
ขณะน้ีสมุทรปราการย ังติดเช้ืออยู ่วนัละพนักว่าคนครับ ช่วยเหลือพ่ีนอ้งและให้
ก  าลงัใจกนันะครับ 
 
 

22 ส.ค. 64 วดัป่าอัมพโรฯ บ้านบึง 
ออกจากธรรมวิภาวนัตั้งแตตี่หา้คร่ึง ไปใสบ่าตรหลวงตาแดงท่ีวดัป่าอมัพโรฯ ไมไ่ดพ้บทา่นนานหลาย

เดือน คิดถึงจึงมาใสบ่าตรทา่นในวนัสารทจีนน้ีครับ ทา่นอยูรู่ปเดียวในวดั แตฏ็่ดีที่ไดร้ับการฉีดวคัซีนแลว้สอง
เข็ม มีคนมารอใสบ่าตรทา่นหนา้วดัหลายคนเลยครับ หน่ึงในนั้นมีนอ้งน้อยๆอายุ3เดือนมาใสบ่าตรดว้ย นา่รัก
มากๆ ใส่บาตรเสร็จกม็าจัดอาหารถวายจงัหันทา่นกนั ระหวา่งจดัอาหารใส่บาตรทา่นกส็อนพวกเราไปดว้ย 
ทา่นเตือนพวกเราวา่อาหารที่ถวายแลว้อย ่าน ามาถวายอีก พระภิกษุมีพระธรรมวินยัหา้มไว้ ไมใ่ชว่า่อาหารที่
ไดม้ากน็ ามาเกบ็ไวแ้ลว้เอามาฉนัในวนัอื่นๆตอ่ไป หรือแมแ้ตก่ารพูดเพ่ือแสดงวา่ขอ/อยากได ้หรือกระท ากริิยา
วา่อยากไดอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดจากโยม เชน่เ ห็นโยมท าน ้าผลไมอ้ยูก่ เ็ขา้ไปยื่นดู จนเขาตอ้งแบง่มาถวาย เม่ือเป็น
เชน่น้ี-แม้แตก่ารบอกบุญโดยท่ีโยมเขาไมป่วารนาไวก้ย็ิ่งผิดหนักกวา่อีก แตใ่นสงัคมเรากไ็ดย้ินเร่ืองบอกบุญ
กนัอยูบ่ ่อยๆนะครับ  พอดีวนัน้ีเป็นวนัสารท มีผู ้คนเอาเสน้หม่ีซ ัว่ทีจะตอ้งไมต่ ัดเสน้ใหข้าดมาถวาย บอกวา่ ท่ี
ไมต่ดัเพราะอายุจะไดย้ืนยาวเหมือนเสน้หม่ี ทา่นวา่อย ่าไปหลงกบัส่ิงเหลา่น้ีเลย พระบรมศาสดาสอนวา่คนอายุ
จะยืนยาวไดก้เ็พราะไมฆ่่า/ท  าร้ายสตัว์ ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลยิ่งกวา่ เสร็จถวายจงัหนั นอ้งกาญฯกเ็ขา้กราบถวายผา้
อาบน ้าฝน ปานะและสงัฆทาน เน่ืองในโอกาสรับเป็นประธานคนใหมข่องมูลนิธิดวงแกว้ฯ ทา่นสอนพวกเรา



วา่ การกระท าในส่ิงท่ีดี อาจยากล าบากบา้งแตก่ค็วรกระท า ท ่านสอนพวกเราใหรู้้จกัท่ีจะท าส่ิงท่ีมีประโยชน์
ใหแ้กส่่วนรวม- ใหก้บัพระพุทธศาสนา ทา่นวา่การสร้างอาคารใหโ้รงพยาบาล ตอนน้ีส าคญัและมีประโยชน์
มาก นอกจากน้ีการสร้าง/บูรณะเมรุกมี็ประโยชน์มากเชน่กนั  

การกอ่สร้างในวดัวาอารามกด็ีอยู ่ แต่ครูบาอาจารย์ท ่านมกัจะกลัวว่าจะท าใหพ้ระติดกงัวลในเ ร่ือง
เหลา่น้ี ครูบาอาจารย์ทา่นบางครั้งจึงมอบใหโ้ยมท าแทน แตง่านบางอยา่งดูเหมือนไม่ใชง้านของพระแตค่รูบา
อาจารย์ทา่นกใ็หพ้ระท า เพ่ือเป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกภาวนากมี็ ฉะนั้นการกระท าใดๆนั้นกอ่น/ขณะท าจึงตอ้ง
พิจารณาด้วยปัญญาใหด้ีใหเ้หมาะสมเพ่ือใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดเสมอ  กอ่นลากลบั เราได้ทานกน้บาตรพร้อม
กบัเพ่ือนที่มาร่วมถวายจงัหนัท่าน แตล่ะคนนา่รัก รวมมือร่วมใจ สามคัคีกนัดีจริงๆ วนัน้ีจึงรู้สึกมีความสุขยิ่งท่ี
ไดพ้บเพ่ือนดีๆ และไดก้ราบพอ่แมค่รูอาจารย์ที่นา่เคารพรัก กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ทา่นครับ 

 
 
รพ.บ้านบึง 
มอบชดุPPE ใหเ้จา้หนา้ที่ แพทย์พยาบาล รพ.บา้นบึง ชลบุรี 
เป็นก  าลงัใจใหก้นัครับ 
 
 

เยีย่มชมโรงงานผลิตลิฟต์เตยีง  
เตรียมการส าหรับเปลี่ยนทางลาดขึ้นอาคารสงฆ์อาพาธ-108ปี หลวงตาพระมหาบวั เป็นลิฟต์เตียงแทน 

รูปแบบอาจใชล้ิฟต์บา้นแทนลิฟต์รพ.ครับ เพราะประหยดัและเหมาะสมกบัอาคารสองชั้นมากกว่าครับ แตค่ง
ตอ้งดูราคาค่าใช้จ ่ายกนัอีกทีครับ คงต้องประหยดัและให้เกดิประโยชน์สูงสุดนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะใน
สถานการณ์ปัจจุบนันะครับ กราบอนุโมทนาครับ 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222691176862261&set=pcb.10222691381467376&__cft__%5b0%5d=AZWO88ppA0usFov7soixdu5bZ5mRq0cJpQVyyNl6Ssnpd2MC6aD2pAaNmj0Pj8rkx4uFcIPUXR3W5HtsNnGOM_gUq4hCUFOL7l60GHcxcCVApOI6vToM7zR9b6TQjGbVGQbrUwEZ35BpjL_59TsTO6ex&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222691176862261&set=pcb.10222691381467376&__cft__%5b0%5d=AZWO88ppA0usFov7soixdu5bZ5mRq0cJpQVyyNl6Ssnpd2MC6aD2pAaNmj0Pj8rkx4uFcIPUXR3W5HtsNnGOM_gUq4hCUFOL7l60GHcxcCVApOI6vToM7zR9b6TQjGbVGQbrUwEZ35BpjL_59TsTO6ex&__tn__=*bH-R


 
28 ส.ค. 64 เตยีงไฟฟ้าถึงถ ้าเต่า 

 เตียงไฟฟ้าท่ีพวกเราร่วมกนัจดัถวายพอ่แมค่รูอาจารย์บุญมีถึงวดัถ  ้าเตา่เ รียบร้อยแลว้ครับ หลงัผา่ต ัด
ครั้งน้ี อาการปวดสว่นใหญ่หายไปแลว้ครับ แตย่ ังมีอีกดา้นท่ีเ ดิมปวดอยู ่แตไ่มม่ากนกั ตอนน้ีกลบัเ ร่ิมจะมี
อาการปวดขึ้นมาอีก การพกัฟ้ืนหลงัผ ่าตดัครั้งน้ีจึงส าคญัมาก ถา้โชคดีพวกเราอาจสามารถดูแลองค์ท ่านให้
ฟ้ืนฟูเน้ือเยื่อบริเวณผา่ตดัใหก้ลบัมาแข็งแรงได ้อาการปวดกอ็าจหายขาดหรือเหลืออาการเจ็บนอ้ยมากๆนานๆ
ครั้ง แต…่.กค็งจะล าบากองค์ทา่นอีกนะครับ การที่ครูอาจารย์ทา่นเมตตาใชเ้ตียงที่พวกเราถวายคงพอชว่ยทา่น
ไดบ้า้ง แตค่งตอ้งใชท้ี่พยุงหลงั การระมดัระวงัในการเคลื่อนไหวในท่าตา่งๆและการพกัผอ่นที่เ พียงพออยา่ง
นอ้ยสองถึงสามเดือน ทา่นคงจะดีขึ้นตามท่ีพวกเราหวงัไวน้ะครับ  

ขอบุญกศุลที่พวกเรากระท าชว่ยประคบัประคองธาตุขนัธ์ของครูอาจารย์ไวใ้หแ้ข็งแรงเป็นที่พ่ึงของ
พวกเราไดเ้ชน่เดิมนะครับ 

 
ห้องความดนัลบ 

วนัน้ีติดตั้งเคร่ืองความดนัลบท่ีรพ มะการักษ์เสร็จเรียบร้อยรอทดสอบระบบวันจนัทร์น้ีครับ คณุหมอ
จามรีมาตรวจดูเบื้องตน้แลว้ อาจตอ้งแกไ้ขเล็กนอ้ยเชน่ หลงัคาคลุมตวัเคร่ืองเล็กเกนิไปกนัฝนสาดไมไ่ด ้ชอ่งดู
อากาศในหอ้งน ้ าชา่งตัดออกไปโดยไม่ไดแ้จง้กอ่น โทรไปถามบอกว่ากลวัจะสร้างความดนัลบในห้องไมพ่อ 

สีฝ้าที่ทาเกบ็สว่นที่ตดัแตง่ไว้ไมก่ลืนกบัสีเดิม ในส่วนน้ีค ุณหมอจะให้ชา่งรพ มาทาสีใหใ้หมห่มด ตวัห้องติด
กร่ิงเรียกพยาบาล กล้องวงจรปิดแลว้ แตย่ ังไมไ่ดเ้ปลี่ยนรูเสียบสายออกซิเจนใหเ้ป็นระบบเดียวกบัที่ใชใ้นตึก 
และติดไฟที่หอ้งแอนติรูม ในสว่นน้ีทางรพ.ก  าล ังด  าเนินการครับ ไดค้ยุกบัคณุหมอ แจง้วา่ถา้เสร็จกใ็ชไ้ปกอ่น
ไดเ้ลย สว่นเร่ืองการมอบหอ้งไวต้น้ปีหนา้รอหมดโควิด ใหทุ้กคนสบายใจกนัหนอ่ย แลว้คอ่ยท าการมอบกไ็ด้ 
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆถา้ติดตั้งเรียบร้อยทางมูลนิธิจะจา่ยใหบ้ริษทัไปกอ่นเลยครับ อนุโมทนาบุญกบัทุกๆทา่นนะครับ  

วนัน้ีทางรพ.มะการักษ์ก  าลงัขยายเตียงขา้งๆหอ้งที่เราก  าล ังท า อีกยี่สิบสามสิบหอ้งไดค้รับ เพ่ือรองรับ
จ านวนผูติ้ดเช้ือท่ีเ พ่ิมมากขึ้นครับ พวกเราขอเ ป็นก  าลงัใจส่งพลงัใหเ้จา้หนา้ที่ทุกๆทา่น แพทย์พยาบาลและ
ผูป่้วยทุกคนใหแ้ข็งแรงมีความสุขกลบัมาโดยเร็วพลนันะครับ แมส่ิ้งท่ีพวกเราท าน้ีจะเป็นเพียงสว่นเล็กๆนอ้ยๆ
กต็าม แต.่.เรากสุ็ขใจครับ 



 
 
29 ส.ค.64 รพ.ห้วยพลู  
ใหก้  าลงัใจคนท างาน ณ รพ.หว้ยพลู นครชยัศรี มอบชดุPPE และ Mask 
KN95 
 
 

แก้ไขระบบน า้วชัรธรรมสถาน 
เชา้ไดเ้วลาพ่ี ๆ เพ่ือน ๆมารวมกนัตรวจสอบระบบน ้า ท่ีวชัรธรรมสถาน ตามผ ังการจัดวางระบบเรามี

วาล์วน ้าทอ่สายหลกั 16 ต ัว เร่ิมดว้ยการปิดวาล์วทุกตวักอ่นแลว้คอ่ยๆ เ ปิดที่ละตวั ตรวจสอบว่าทอ่ในแตล่ะ
สว่นมีการรั่วซึมหรือไม ่เสร็จแล้วกเ็ ปิดทุกตวัแล ้วคอ่ยๆ ปิดที่ละตวั โดยเอาการหมุนของมิเตอร์เป็นตัวช้ีว ัด 
เทา่ ท่ีเ ราได้กนัวนัน้ีกพ็บท่ีมีรั่วซึมมากๆ กจ็ะเ ป็นวาล์วใหญ่ตวัแรก และมีอีกหลายจุดที่ เป็นตัวเล็กทอ่เล็ก 
รวมทั้งท่อท่ีเขา้หอ้งน ้า ผูดู้แลวัชรธรรมดว้ย บา่ยพ่ีเขียวไปซื้อวาล์วน ้าใหญม่าเตรียมเปลี่ยน แตไ่มแ่น่ใจจึงจะ
ขอใหช้า่งประปาที่เทศบาลมาเปลี่ยนใหค้รับ สว่นวาล์วตวัเล็กๆ พ่ีต ัน๋ พ่ียูรจะท าใหค้รับ หอ้งน ้าคนดูแล คงตอ้ง
ตดัทอ่เดิมร้ือเปลี่ยนทอ่ใหมห่มดเดินลอยเลยครับ เน่ืองจากทา่นอาจารย์ฐาไมอ่ยู ่การตรวจสอบเร่ืองการใชง้าน
คงย ังท าไม่ได้ ต ้องรอท่านพอมีเวลาคงจะแกไ้ขปัญหาไดดี้กว่าน้ีครับ กอ่นกลบัเรากม็าดูทอ่ระบายน ้าจาก
ภายในวชัรธรรมมาทอ่พกัภายนอก ท่ีชา่งท าถนนร้ือของเกา่เราท้ิงไป เน่ืองจากเราไมค่อ่ยไดม้าจึงขอใหพ่ี้เขียว
ชว่ยแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่สร้างถนนเพ่ือใหต้อ่ทอ่ระบายจากวชัรธรรมลงทอ่ระบายน ้าใหด้ว้ยครับ  

วนัน้ีพ่ีใหญเ่รา ทั้งพ่ีประยูรและพ่ีบุญตัน๋มาพบกบัพวกเราได ้ไมไ่ดเ้จอกนัมานาน เลยฉลองวนัเกดิ
ยอ้นหลงั มีสม้โอนครชัยศรีหวานๆอร่อยๆพร้อมเ ส้ือยืดใสส่บายๆ มอบใหทุ้กคนดว้ยครับ หลงัทานอาหาร
กลอ่งกย็งัมีขนมเคก้แสนอร่อยอีกครับ ขอบคณุส าหรับมิตรภาพดีๆครับ 

 


