ห้ องปลอดเชื้อหลวงพ่อปัญญา วัดนครทิพย์
วัดนครทิพย์ : อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เจ้ าอาวาส : พระหมอปั ญญา
ปี พ.ศ. 2550 มู ล นิ ธิ ด วงแก้ว ฯ ได้จ ัด สร้ า งและซ่ อ มแซม
เสนาสนะวัดนครทิ พ ย์ ประกอบด้วย ปรับปรุ งอาคารปฏิ บตั ิ ธ รรม
ใหม่ (ปูพ้ืนกระเบื้อง+หน้าต่าง+ฝ้ า +ตะแกรงกันนก) ปรับปรุ งศาลา
อเนกประสงค์ใหม่ (เปลี่ยนหลังคา ฝ้าทาที่จอดรถเพิ่มด้านหน้า) ทา
โรงอาหารโรงครัวใหม่ 1 หลัง ประตูดา้ นหน้าทาใหม่ ทาศาลาที่นงั่ รอ
ใส่ บ าตร ท าทางระบายน้ ากัน น้ าหลากมาจากบนภู เขา สร้ างห้องน้ า
(ชาย + หญิง) ใหม่ 12 ห้อง ที่พกั โยม และกุฏิ 3 หลัง ด้วยงบประมาณ
3.4 ล้านบาท ซึ่งได้ถวายวัดแล้วเมื่องานกฐิน 28 ตุลาคม 2550

เช้ าวันที่ 29 ธันวาคม 2556 พบหลวงพ่อปั ญญา เจ้า
อาวาสวัดนครทิพย์ นอนหมดสติอยู่ที่กุฏิ นาส่ งโรงพยาบาล
แพทย์วนิ ิจฉัยว่าสมองขาดเลือด

ตึกสงฆ์ รพ.จุฬา

ผ่ า นมา 1 ปี ท่ า นมี อ าการติ ด เชื้ อ และเป็ นหวัด ไอ จาม อยู่ บ่ อ ยครั้ ง
เนื่ องจากห้องที่อยูใ่ กล้กบั ถนนมากมีฝุ่นละอองสู ง ทุกอย่างในการดูแลได้
จัดสรรเข้าไปในห้องผูป้ ่ วยของท่านทั้งหมด เครื่ องใช้ อุปกรณ์ อาหาร ยา
เสื้ อผ้ารวมกันอยูใ่ นห้องเดียว ไม่สามารถแบ่งกั้นให้สะอาดเป็ นสัดส่ วนได้
ทาให้การดูแลเรื่ องการติดเชื้ อยากมากๆ เสมหะออกมาสี เขียวขุ่นข้น ทั้งๆ
พ.ย. 57

ที่ให้ยาละลายเสมหะแล้ว จึงต้องให้ยาฆ่าเชื้ อ วันเดี ยวก็ดีข้ ึ น แต่คงปล่ อยไว้เช่ นนี้ คงไม่ดี จึงปรึ กษาท่าน
อาจารย์ดิเรก ขอท่านทาห้องปลอดเชื้อให้หลวงพ่อ ท่านก็อนุญาต

อาคารกุฏเิ ดิมของหลวงพ่ อปัญญา

การผังออกแบบสร้ างห้องปลอดเชื้ อถวายหลวงพ่อ โดยออกแบบปรับปรุ งจากอาคารกุฏิเดิ มของ
ท่านทาห้องปลอดเชื้ อสองชั้น มีห้องผูป้ ่ วยแยกต่างหาก มีห้องคนดูแลอยูต่ ิดกันมองเห็ นกันได้ผา่ นหน้าต่าง
กระจก มีห้องปลอดเชื้ อที่มีสองชั้นสาหรับให้คนไปเยี่ยมชมอยู่หน้าห้องไม่ตอ้ งเข้าไปรบกวนท่าน มีห้อง
ซักล้างทาความสะอาดอยู่ติดกัน และมีห้องเก็บของอเนกประสงค์ติดกับห้องท่านทาให้ไม่ตอ้ งเอาสิ่ งของที่
ไม่จาเป็ นไว้ในห้องอีกต่อไปเอาไว้เฉพาะที่สาคัญต้องใช้จริ งๆ เท่านั้น
ผังแบบอาคารห้ องปลอดเชือ้
ออกแบบโดยคุณต้ อและทีมงาน

ธันวาคม 2557 งานก่ อสร้ างปรั บปรุงอาคารกุฏิหลวงพ่ อ
ห้ อ งป ล อ ด เชื้ อ ด้ า น ใ น แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ งแ ล ะ ฉ าบ เรี ย บ ร้ อ ย เห ลื อ ท าพื้ น แ ล ะ ท าสี
ส่ วนด้านนอกก็จะเป็ นจัว่ ทางเข้าที่ จอดรถรับส่ งหลวงพ่อ หลังคาสาหรับกันความชื้ นจากเพดานห้อง ปรับ
ทัศนวิสัยภายนอกให้สวยงามน่ามอง ทาทางขึ้นลงด้านหลังสารองไว้อีกด้วย

จัว่ ทางเข้าห้องปลอดเชื ้อขนาด 4*5 ม.

กระจกบานใหญ่ (ด้านนอก)

หน้ าต่างห้ องพีเ่ ลี ้ยง

ทาพื ้น ปูกระเบี ้องใหม่

พี่อ้อยกับกระจกบานใหญ่ให้ หลวงพ่อมองวิวภายนอก

กันห้
้ องใหม่

กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 ห้ อ งปลอดเชื้ อ หลวงพ่ อปั ญ ญาทาสี แ ล้ว ห้ อ งหลวงพ่ อสี เขี ย วอ่ อ น ติ ด ประตู
หน้าต่างแล้ว ประตูดา้ นหลังทาสี ใหม่จะติดมุง้ กรองอากาศเพิ่มอีก ส่ วนห้องเก็บของด้านในเป็ นสี ครี มอ่อนๆ
สะอาดตา เราจัดหาตูม้ าเก็บให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยจะได้สะอาดอยูเ่ สมอและยังมีระบบแอร์ ควบคุมอุณหภูมิ
และเครื่ องฟอกอากาศพร้อมใช้ดว้ ย ด้านนอกทาถนนให้รถจากรพ.ที่มารับส่ งท่านเข้าถึงได้โดยง่าย

ติดประตูห้องปลอดเชื ้อด้ วยกระจกบานสวิงขอบอลูมิเนียม 2 ชัน้

ติดประตู หน้ าต่างกระจกสไลด์ห้องปลอดเชื ้อหลวงพ่อ และหน้ าต่างกระจกบานเกร็ดห้ องพี่เลี ้ยง

ห้ องปลอดเชื ้อหลวงพ่อสีเขียวอ่อน

ห้ องเก็บของด้ านในสีครี มอ่อน

ห้ องรับแขกผู้มาเยีย่ ม

เก็บของใช้ ไว้ ที่ห้องด้ านนอก

เครื่ องใช้ จดั เก็บใส่กล่องเข้ าตู้จะได้ อยูใ่ นสภาพสะอาดอยูเ่ สมอ

อุปกรณ์เครื่ องครัวจัดเก็บด้ านนอก

คุณอ้ อยเข้ ามาติดเครื่ องฟอกอากาศ

มุมซักล้ าง

มีนาคม 2558 หลวงพ่อปั ญญาได้เข้าพักที่ห้องปลอดเชื้อได้แล้ว ไม่มีฝุ่นควันพิษจากการเผาอ้อยและ
เผาใบไม้ขา้ งๆ วัดมารบกวน แต่ก็ได้จดั เตรี ยมเครื่ องฟอกอากาศมาติดตั้งด้วยไว้ป้องกันฝุ่ นละอองและเชื้ อ
โรคภายในห้อง หลวงพ่อปั ญญาอาการดี ข้ ึนแข็งแรงเอียงคอขยับศีรษะได้หันมองตามคนมาเยี่ยมได้ดี เรา
เปลี่ยนผ้าม่านใหม่ใช้ผา้ อาบสี กรักแทนดูจะเหมาะสมกว่าเพราะซักง่ายแห้งเร็ ว ไม่อมฝุ่ นอมเชื้อโรค ของทุก
อย่างนาออกไปเก็บนอกห้อง ห้องดูโปร่ งสบายดี มีห้องพักด้านหน้าสาหรับแขกที่มาเยี่ยมหลวงพ่อ ห้องพัก
ผูด้ ูแลอยูต่ ิดกันเห็นกันได้ตลอด กลางคืนเปิ ดไฟหรี่ ดูได้ท้ งั คืน

เปลีย่ นผ้ าม่านเป็ นสีกรัก

ด้านหน้าทาถนนให้รถที่มารับส่งท่านเข้าถึงได้

