
เมษายน 2563 

 1 เมษายน วดัป่ามหาวนั เทคานฐานพระธาตมุหาวนั 

 
กฎีุพระอาจารย์อคัรเดช ใกล้เสร็จแล้วครับ คงไมเ่กินสองสปัดาห์แล้วครับ ณ กฎีุแหง่นี ้อยู่ ณ จดุสงูสดุท่ีสามารถ

มองเห็นอาคารตา่งๆได้เกือบทัง้หมด อากาศเย็นสบาย มีทางเดนิจงกรมพร้อมในกฎีุ เป็นความตัง้ใจท่ีศษิย์สร้างถวายพอ่
แมค่รูอาจารย์ 

 
อาคารโรงครัว อาคารโรงครัว ก่อผนงั และขึน้โครงหลงัคาแล้ว เตรียมมมุหลงัคาปลายสปัดาห์นีแ้ล้วครับ 

 
5 เมษายน วชัรธรรมสถาน ถวายจงัหนัพระอาจารย์ฐา ท่ีวชัรธรรม ดคูวามเรียบร้อยของสถานท่ีภาวนาขององค์

หลวงตาหน่อย เณรโชคลาสิกขากลบัมาอยู่กับคณุพ่อทนัแม่ศรีแล้ว โตขึน้เยอะเลย จากสถานการณ์โควิด19 ท าให้เรา
ต้องปิดวชัรธรรม เพราะไมส่ะดวกในการบิณฑบาตรและให้ญาติโยมเข้ามาในวดั จึงกราบนิมนต์ท่านฐาไปพกัท่ีวดัป่าบวั
แก้วซึ่งยงัไม่พบปัญหาเร่ืองการระบาดของเชือ้ไวรัสนี ้ก่อนไป เราก็จดัเตรียมเร่ืองโรงทานห้วยพลูกันหน่อยหลงัแระชุม
สรุปว่าจะงดแจกอาหารท่ีนะ เพราะตอนนีค้นไข้ไม่มาก ไม่ค่อยมีคนอยากมารพ.นัก จึงว่าจะเปล่ียนเป็นข้าวสารและ
มามา่แทน ซึง่จะมอบผา่นประตดู้านข้างวชัรธรรมครัง้ละห้าสิบชดุก่อนครับ 



 
6 เม.ย. วดัป่าบวัแก้วฯ เช้าถวายจงัหนัครูจารย์วะ อจ.ฐา ท่านไก่ท่านกี ้เสร็จแล้วไปดท่ีูท าฐานแท้งค์น า้ สแตน

เลส ท่ีครูจารย์มหาสมควร วดัถ า้ผาด า ท่านเมตตาจะมาท าให้วดัป่าบวัแก้วฯ เหมือนท่ีท่านกรุณาท าให้ท่ีวดัป่ามหาวนั
ครับ งานปิดทองพระธาตบุวัแก้ว เสร็จแล้ว จึงเร่ิมงานบรูณะรอบๆบริเวณองค์พระธาต ุเช่นติดไฟโซล่าเซล ท าประตรัูว้ 
แตง่สี ตกแตง่คาน ฐานพระธาต ุเร่ืองโซล่าเซล ท่านอจ.วะท่านอยากได้ให้เห็นเป็นรูปร่างองค์เจดีย์ด้วยพร้อมดวงไฟยอด
เจดีย์จึงต้องรบกวนคุณเวโรจน์ช่วยเป็นธุระจัดการให้ครับ ต่อจากงานพระธาตุด้านบน ก็เร่ิมงานพัฒนาเจดีย์ใหญ่
ด้านล่าง เร่ิมจากซุ้มรอบเจดีย์ใหญ่ทัง้ส่ีก่อนรวมทัง้ซ่อมแซมช้างทัง้แปดท่ีเฝ้าเจดีย์ก่อนครับ คงต้องใช้เวลาอีกสกัหน่อย 
ลองดกู่อนครับ ถ้าไปได้ดี เราก็จะซอ่มแซมบรูณะทัง้วดัป่าบวัแก้ว เพ่ือเตรียมการฉลองวิสุงคามสีมาในปีหน้าด้วยครับ 

 
 10 เม.ย. สง่เวชภณัฑ์ให้รพ. ชดุท่ี2 สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ จากใจพวกเรา 

 
 12 เม.ย.อาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร เช่ือมคานพืน้ชัน้สองแล้วครับ ย้ายไฟแรงสูงออกจากพืน้ท่ีก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วด้วยครับ ส่วนประตจูากคณุปิงก็มาเรียบร้อยแล้วครับ ประตหูน้าตา่งพร้อม ผนงัก็คงไมน่านแล้วครับ ตอ่ไป
พืน้ชัน้สองก็คงเสร็จได้แล้วครับ กราบขอบพระคณุทกุๆ ทา่นครับ อนโุมทนากบัทกุๆ ทา่นครับ 



 
 20 เม.ย.อาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร รพ.ทองผาภูมิ อาทิตย์นีไ้ปดูสุขภัณฑ์เขาไปท่ีรพ.เตรียมไว้ให้พร้อม งาน
ตอนนีท้ าคานชัน้สอง เกือบเสร็จแล้วครับ ก าแพงกัน้ห้องและผนงัเร่ิมแล้ว เราได้ไปดท่ีูเตรียมท าฐานรากของลิฟต์ สรุป
ต้องใช้เข็มเจาะลึกประมาณ8เมตรครับ5ต้น ใต้ห้องเคร่ืองด้านล่างลึก 1.5 ม. พืน้ท่ีพร้อม รอเข็มเจาะมา คงเป็นสปัดาห์
หน้าครับ ทางบริษัทลดให้เหลือ 6 หม่ืนครับ  

 
 24 เม.ย. โรงหล่อพระยงค์เจริญ วินุ ไปดพูระพทุธชินราชท่ีหล่อไว้ท่ีเชียงราย กบัท่านธนาชยั จา่ยงวดสดุท้าย รอ
ว่าจะปิดทองหรือท าสีทอง เพราะวิหารยงัไม่เสร็จครับ พระประธานท่ีวดัป่ามหาวนัก าลงัขดัสี สวยๆทกุองค์ครับต้นเดือน
มิถุนายนนีค้งได้เข้าไปอยู่ท่ีวดัใหม่นะครับ กราบอนโุมทนากับทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมในบุญนีน้ะครับ วนันีเ้ดินทางรถติด
มาก สองข้างทางมีเผาหญ้าอีกแล้วกลบัมาป่วยตามเคย 

 



 25 เม.ย. เร่ิมงานซ่อมงาช้างท่ีหกัไปครัง้ก่อนท่ีมีช้างสาวมาชวนพ่ีช้างเราไปเท่ียว ต้องตดัออกมาซ่อมท าข้างนอก 
บา่ยสองท าปนูไปได้ครัง้ท่ีหนึง่เป็นโครงสร้างภายใน ต้องทิง้ไว้ก่อน แวะไปดงูานท่ีรพ. แล้วจงึกลบัมาท าตอ่ตอนเย็นครับ 

 
รพ.ทองผาภูมิ เสร็จงานท่ีวดัป่าบวัแก้ว บ่ายเข้ามาดงูานและจ่ายค่าใช้จ่ายก่อสร้างท่ีรพ.ทองผาภูมิ ก าลงัวาง

คานพืน้เวทีห้องประชุมชัน้สองครับ งานก่อผนงัชัน้ล่างเกือบเสร็จแล้ว มีปัญหาห้องน า้ท่ีแสงและอากาศถ่ายเทยงัน้อย
หน่อยเลยต้องใส่ชอ่งแสงและช่องลมเพิ่มทกุห้องครับ ส่วนอีกเร่ืองก็คือห้องอบไอน า้ ขนาดใหญ่กว่าประตเูราสิบเซ็น ต้อง
โทรหาเจ้าหน้าท่ีรพ. ท่านบอกว่าถอดประกอบได้เลยรอดตวัไปอีกเร่ือง ส่วนประตหู้องแพทย์แผนไทยให้โอกาสทางจนท.
มาดอีูกครัง้จนัทร์นีค้รับ ฝนตกมาสองสามครัง้ท าให้เราเจาะเข็มส าหรับฐานโครงสร้างลิฟต์ยงัไม่ได้ครับคงต้องรอดินแห้ง
อีกหนอ่ย แตก็่ได้ก าหนดจดุเสาเข็มไว้หมดแล้ว ท าเสร็จคงได้เข้ามาดอีูกทีครับ 

 
26 เม.ย. วดัป่าบวัแก้วฯ เช้านีอ้ากาศเย็นสบาย หมอกบางๆรอยอยู่รอบวดั ท่านอาจารย์วะบอกว่าตอนเช้าก่อนท่ี

แสงไฟส่องพระธาตจุะดบั ท่านมองเห็นพระธาตบุวัแก้วลอยอยู่เหนือเมฆหมอก สวยงามเหมือนวิมาน เช้าถวายจงัหนั
และฟังสมัโมทนียคถาจากท่านอจ.วะ มีเพ่ือนๆพ่ีน้องเรามาท าบญุกนัอย่างอบอุ่น มองดแูล้วช่ืนใจยิ่งนกั พืน้ท่ีพวกเรานัง่
กนัเร่ิมดงักรอบแกรบ ท่านวะจึงด าริจะเปล่ียนไม้ใหม่ครับใครสนใจร่วมบุญหรือเป็นเจ้าภาพ เรียนเชิญนะครับ ไม้พืน้ 8 
นิว้ ยาว 210 ซม. 120 แผ่น ยาว 450 ซม 40 แผ่น นะครับ ติดตอ่ท่ี 0851239952 นะครับ หรือ ร่วมบญุกันได้ ท่ี ธ. ทหาร
ไทย เลขท่ี 040-233-6242 ช่ือบญัชี"วชัรธรรม" หรือท่ีพร้อมเพย์ 089-892-8822นะครับ 



 
ปา้ยวดัป่ามหาวนั ทา่นอาจารย์วะ กรุณาท าปา้ยวดัป่ามหาวนัให้ครับ ใกล้เสร็จแล้วครับ 

 
โรงปัน้ปูน ราชบุรี แวะโรงปูนปัน้ท่ีราชบุรี แวะดูแบบบัวปูนท่ีสั่งส าหรับก าแพงแก้วอุโบสถวัดป่าบัวแก้ว ได้

พระพทุธรูปมาหนึง่องค์ เสร็จแล้วน าไปให้วินชุว่ยจดัการให้ท่ีนครชยัศรี 

 
27 เมษายน 2563  มูลนิธิชัยพัฒนา 

คณะกรรมการมูลนิธิดวงแก้วเข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 
เพ่ือมอบเงินบริจาคจัดซื้อหุ่นยนต์ save หมอ ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เป็นจ านวน 
150,000 บาท ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด19(และโรคระบาดต่างๆ)” ในการช่วยเหลือโรงพยาบาล
และบุคลากรทาง การแพทย์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจ าเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และได้มีพระราชานุมัติให้
มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อหุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก – ระบบสื่อสารทางไกล เพ่ือพระราชทานให้โรงพยาบาลต่างๆ เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์นั้น ในนามของมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอแบ่งเบาภาระของมูลนิธิชัย
พัฒนา โดยขอร่วมบริจาคเงินจ านวน 150,000 บาท เพ่ือร่วมซื้อหุ่นยนต์ดังกล่าว เพ่ือได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของพระองค์
ท่านต่อไป  
กราบอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ 



 

 29 เม.ย. วดัป่ากตญัญุตาราม ก าแพงใกล้เสร็จแล้วครับ ค่าใช้จ่ายไปประมาณ1ลบ.ครับ เหลือแต่ทาสีก็คงจะ
เสร็จแล้วครับ ต่อไปคงไม่มีใครมาบุกรุกวดันีใ้ห้เป็นท่ีล าบากใจของครูบาอาจารย์อีกแล้วนะครับ อนุโมทนาบุญกับทุกๆ
ทา่นท่ีมีสว่นในบญุกศุล นีน้ะครับ วดัป่ากตญัญตุาราม วดัท่ีเราสร้างถวายตอบแทนพระคณุของมารดาบงัเกิดเกล้า ตัง้แต่
ปี 48 ผา่นมา 15 ปีแล้วครับ 

 


