
เดือนมีนาคม 2561 

ความคืบหน้าการสร้างอาคารรับป่วย รพ.วังเจ้า 

6 มี.ค.เข้าสปัดาห์ท่ีสามของการก่อสร้างอาคารผู้ ป่วย รพ.วงัเจ้า ช่วงนีเ้ป็นงานฐานรากของอาคาร เทหลมุ

ตัง้เสา เตรียมท าคานส าหรับพืน้ชัน้ลา่งแล้วครับ งานผา่นไปเร็วมาก มีปัญหาบ้างเล็กน้อยแตก็่คงผา่นไปได้

ครับ มีเวลาเราคงต้องเข้าไปเย่ียมเขาเป็นระยะครับ 

  

  

 9 มี.ค.61 ขนมปันรัก เช้านีฝ้นตกหนกัน า้ท่วมหลากหลายแห่งรวมทัง้ท่ีรพ.ป่ินเกล้าด้วย แตเ่ราก็ยงั

มีโอกาสได้มอบขนมปันรักจากใจให้ผู้ ป่วย ท่ีมารอรับการรักษาท่ีแผนกศลัยกรรม นอกเหนือจากท่ีแจกอยู่

แล้วทกุวนัท่ีห้องเจาะเลือด 

 

  



12 มีนาคม รพ.วังเจ้า 1 เดือนหลังวางศิลาฤกษ์  โครงการฉลอง 30 ปีมูลนิธิดวงแก้วฯ (2531-61) 

ประชุมตรวจงานหลงัด าเนินการสร้างอาคารรับป่วย40เตียง งานช่วงนีเ้ป็นการท าฐานรากใกล้เทคานชัน้

ลา่งแล้วครับ มาครัง้นีไ้ด้เพิ่มงานขึน้อีกสองส่วนคือท าห้องพกัญาตผิู้ ป่วยชายและหญิงรวมทัง้ห้องน า้ และ

อีกส่วนคือทางทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารโอพีดีและอาคารรับป่วย ซึ่งท าให้งานก่อสร้าง ท่ีรพ.วงัเจ้าจะ

เพิ่มงบประมาณอีกมาก รวม เป็น 4 งานด้วยกันคือ 1.อาคารรับป่วย 40 เตียง เป็นผู้ ป่วยสามัญ 30 ห้อง

พิเศษ 10 ห้อง 2. อาคารหอพระพุทธเมตตา และศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีจะตัง้อยู่ด้านหน้าของรพ.  

3.ห้องพกัญาติผู้ ป่วย ชาย/หญิง พร้อมห้องน า้ ขนาดประมาณ 16*12 เมตร 4.ทางเดินเช่ือมอาคารโอพีดี

ตรวจรักษา กบั อาคารรับป่วยท่ีสร้างใหม่ งบประมาณในการก่อสร้างทัง้หมดอยูป่ระมาณ 16 ลบ. 

  

  

  



  

 วดัป่าวงัมะนาว-วดัป่าประกายแก้ว ตัง้แตพ่.ศ.2532 เสร็จดงูานก่อสร้างรพ.วงัเจ้า เราก็มุ่งหน้าหา

ความสงบภายในจิตใจกัน ครัง้นีเ้รามากราบนมสัการพระอาจารย์ทวีป วดัป่าวังมะนาว ซึ่งเป็นวดัอยู่ใน

อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ สงบและสัปปายะยิ่งนกั หลงัสนทนากันพอสมควรเราก็เตรียมตัว นัง่ภาวนา ฟัง

ธรรมองค์หลวงตาจาก1 ทุ่มจน 4 ทุ่ม แล้วนัง่ภาวนาตอ่จนตีสาม อากาศเย็นจนหนาวห่มผ้าแล้วยงัคงเย็น

อยู่แต่เหมาะมากในการภาวนา ครูจารย์ต่ืนมาจดัท่ีฉันจงัหนัตีสามจน ท าความสะอาดศาลา เช้าท่านไป

บณิฑบาต เราขึน้เขาไปวดัถ า้ประกายแก้ว ซึง่เป็นถ า้ใหญ่อยู่บนสนัเขาเดนิขึน้จากศาลาใหญ่ประมาณหนึ่ง

กม. ท่านอาจารย์ทวีปได้มาพกัภาวนาอยู่ตัง้แตปี่ 2532 จนปี 2541จงึย้ายลงไปวดัป่าปางมะนาว มีถ า้ใหญ่

ภายในมีท่ีพกั และพระประธาน สงบสัปปายะ ด้านนอกมีกุฎีร้านเล็กนกัพกัชมวิวเย็นสบาย และยงัมีต้น

น า้ซึมออกมาตลอดปี ไปแล้วท าให้นึกถึงถ า้ผากงท่ีเราพกัภาวนาตอนบวชเม่ือหลายปีก่อน ระหว่างทางมี

สนุขัตวัน้อยฝาแฝดช่ือเจ้าอดเจ้าทนเดินไปเป็นผู้น าทางด้วย ความสขุความสงบนีเ้ป็นท่ีคนได้ระลึกถวินหา

จริงๆ ลงมาจากถ า้7โมงคร่ึงก็พากนัองัคาสถวายจงัหนั วนันีมี้พระลงฉันแคส่ี่รูป จากนัน้เราก็รับอาหารก้น

บาตรมาพิจารณาเป็นท่ีอ่ิมท้องสบายใจ ท าให้ตัง้ใจวา่จะหาเวลามาภาวนาอีกแนน่อน 

   

 

 

 

 



  

  

 วดัท่าซุง ขาล่องกลบักทม.ผ่านอุทัยธานี แวะวัดท่าซุง นัง่ภาวนากัน และช่ืนชมกับพุทธศิลป์อัน

วิจิตรสวยงามยิ่งนกั ผ่านวนัเวลาไปแต่ก็มิได้เปล่ียนแปลงไปมากนกั กลบัดเูจริญรุ่งเรืองดี แม้ครูจารย์หลวง

พอ่ทา่นจะจากพวกเรานานแล้วก็ตาม 

  

 20 มีนาคม เร่ิมงานก่อสร้างอาคาร 70ปี ครูจารย์บญุมี ธัมมรโต ณ รพ ดา่นมะขามเตีย้ น าของจาก
วดัป่าบวัแก้วฯ มาเยอะเลย พระอาจารย์สมบตัิไมม่ัน่ใจเลยมาคมุงานด้วย หลงัประชมุสรุปแบบก่อสร้าง
ในชว่งเช้า คนงานก็ลงของตัง้เตน็ท์ ตดัต้นไม้เตรียมพืน้ท่ี 

   

 

 

 



   

 เร่ิมตีผงั ผู้ ใหญ่หนุ่ยสง่รถแมคโครตวัเล็กมาให้ใช้ ท าให้งานเร็วขึน้กว่าใช้แรงงานคนมากกว่าหลาย

เท่า ท่ีอยู่ท่ีพกัของช่างก็สะดวกสบายดีครับ แตข่องพระอาจารย์วะอาจต้องปรับเปล่ียนหน่อยครับ ไม่คอ่ย

สะดวกนกั ขอบคณุผู้อ านวยการและพ่ีน้องทกุคนท่ีรพ.ดา่นมะขามเตีย้และคนในพืน้ท่ีหลายทา่นท่ีกรุณาให้

ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับทัง้ผู้ ใหญ่หนุ่ย นายกจ ุคณุเวโรจน์และร้านวสัดดุา่นไพบลูย์ ท่ีชว่ยเหลือการ

ท างานในครัง้นีเ้ป็นอยา่งดีย่ิงครับ งบประมาณในการก่อสร้างทัง้หมดอยูป่ระมาณ 8 ลบ. 

  

 24-25 มีนาคม เย่ียมรพ.แม่ต่ืน อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ จากท่ีคณุหมอจิรพงศ์ ท่านผู้อ านวยการ

แมร่ะมาดได้แจ้งมาทางมลูนิธิฯ วา่อ าเภอแมต่ื่นจะตัง้รพ.ใหมแ่ละได้งบมาสร้างตกึโอพีดีจนเปิดใช้แล้วเม่ือ

ต้นปีนี ้แตไ่ม่มีอาคารรับผู้ ป่วยจึงอยากให้เราไปดกูนั ระหว่างทางจากแม่ระมาด ไปออมก๋อย ต้องผ่านท่า

สองยาง ข้ามภูเขาหวัโล้นตลอดทาง เพราะชาวบ้านตดัต้นไม้ถางป่าปลกูข้าวโพดกนัมาก โดยเฉพาะพืน้ท่ี

แม่ระมาดและท่าสองยาง พอเข้าเขต อ.แม่ต่ืนของออมก๋อย ก็เร่ิมเห็นสีเขียวบ้าง แตก็่ก าลงัเผาป่ากันอยู่

เชน่กนั ระหวา่งทางบริเวณเขาหวัโล้น ได้มีโครงการหลวงเข้าไปพฒันาให้ชาวบ้านเปล่ียนอาชีพมาปลกูผกั

แทน แรกๆ ก็ขายไม่ค่อยออกแต่ปัจจุบนัเร่ิมกิจการดีขึน้มาก พวกเราก็แวะชมโครงการด้วย นอกจากชม

โครงการหลวง คณุหมอจิรพงศ์ และหมอภวูนนท์ยงัพาไปกราบนมสัการพระเจดีย์อีกสองแห่ง ท่ีครูบาวงศ์

เป็นผู้สร้างไว้ สวยงามมากครับ รพ.แม่ต่ืนอยู่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้แม่ต่ืน เขตออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ท่ีเราเคยมา

ออกหน่วยแพทย์ผ่าตัดให้เด็กพิการสามส่ีครัง้เม่ือหลายปีก่อน รพ.แม่ต่ืนเป็นสาขาของรพ.ออมก๋อย 

ปัจจุบันมีประชากรดูแลอยู่ประมาณหม่ืนแปดพันคน เปิดรพ.มาตัง้แต่ต้นปี แต่เม่ือได้คุยกับท่าน

ผู้อ านวยการทราบว่ามีผู้มารับบริการยงัไม่มาก และยงัไม่จ าเป็นต้องรับผู้ ป่วย ผู้อ านวยการท่านพาชม

พืน้ท่ีรพ.ซึ่งเป็นพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดประมาณแปดไร่ การพฒันารพ.แห่งนีค้งต้องให้มีผู้อ านวยการท่ี



เสียสละเวลามาอยู่ดูแลพฒันาท่ีน่ีอย่างจริงจงั สรุปเราจึงเก็บงานนีไ้ว้ในโอกาสต่อไปครับ ต้องขอบคุณ

ท่านผู้อ านวยการจิรพงศ์และหมอภูวนนท์ท่ีเมตตาพาคณะเรามาชมและรับทราบสถานการณ์จริง ในท่ี

หา่งไกลและทรุกนัดารแหง่นี ้

   

  

  

วดัป่าขะเนจือ้-อรทยับรรพต แม่ระมาด ตาก กลบัจากแม่ต่ืน พวกเราก็เข้าพกัภาวนาท่ีวดัป่าขะเนจือ้ อ.แม่

ระมาด วดันีอ้ยู่หา่งจากรพ.แม่ระมาดประมาณแปดกม. ท่านอาจารย์ศรี ลกูศิษย์ลป.หล้า ลป.ศรี เมตตานัง่

อบรมเราจนเกือบเท่ียงคืน เลา่เร่ืองราวตา่งๆมากมายให้เราฟัง ทา่นเคยอยูก่บัทา่นอาจารย์ทวีท่ีภจู้อก้อ และ

มาอยู่ท่ีบางกะม่าด้วยกนั ท่านกบัท่านอาจารย์บญุเรือง และท่านอาจารย์มงคลก็สนิทกนั ตอ่มาท่านมาอยู่

กบัลป.เจีย้ และลป,ยงัมาเย่ียมทา่นท่ีวดัป่าแหง่นีแ้ละให้เงินสร้างศาลาโดยบอกให้ทา่นอาจารย์ศรีอยูภ่าวนา

ท่ีน่ีต่อไป หลงัเท่ียงเราก็นัง่ภาวนากันตลอดคืน เช้าช่วยจดัศาลาเตรียมถวายจงัหัน และออกไปเดินบาตร

พร้อมหลวงปู่  ท่ีหมู่บ้านขะเนจือ้ มีเด็กเดินตามด้วยพอเสร็จพระอาจารย์ก็ให้ขนมเป็นสินน า้ใจด้วย ทุกุๆวนั

จะมีชาวบ้านมาร่วมถวายจงัหนัหลายคน ถวายจงัหนัเสร็จเราก็ทานอาหารก้นบาตรพร้อมๆกันช่วยกนัล้าง



จานเก็บศาลาแล้วส่งพระอาจารย์ไป กทม.เพ่ือไปจาริกท่ีอินโดนิเซียต่อไป วดันีมี้เจ้าแมวน้อยรับแขกอยู่ตวั

หนึง่และสนุขัตวัใหญ่อีกส่ีตวันา่รักมากๆ 

  

  

 25 มี.ค. ณ รพ.วงัเจ้า ตาก ความคืบหน้าของอาคาร 70ปี พระอาจารย์บญุมี ธมัมรโต 

ประชมุดงูานท่ีรพ.วงัเจ้า งานผา่นไปอย่างรวดเร็ว พืน้เทเกือบเสร็จแล้ว ก าลงัเตรียมตัง้เสา และเหล็กโครง
หลงัคา สว่นหอพระกบัศาลพระเจ้าตากยงัไมเ่ร่ิม อาคารท่ีพกัญาตแิละทางเช่ือมอาคารก็ยงัไมไ่ด้เร่ิม คง
ต้องรออีกหนอ่ยครับ  

      
 27 มี.ค. ความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญุมี ธมัมรโต ณ รพ.ดา่นมะขาม
เตีย้ กาญจนบรีุ ท าหลมุเสร็จ เทพืน้เสร็จ ก าลงัเตรียมตัง้เสาครับ 



    
 30 มีนาคม ตรวจงาน อาคารตรวจรักษาโรครพ.ปรังกาสี งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เปิดใช้ได้แล้ว แต่
ต้องรอเปิดเป็นทางการโดยครูจารย์บญุมี 13 พ.ค.นีพ้ร้อมกบั อาคารเรียน ร.ร.บ้านหินแหลมนะครับ ใครวา่ง
กราบเรียนเชิญร่วมบญุกนันะครับ ตอนนีค้นไข้คงมีห้องตรวจและท่ีรอรับการตรวจท่ีเรียบร้อยสวยงามแล้วครับ 
กราบอนโุมทนากบัทกุๆทา่นท่ีมีสว่นในบญุกศุลครัง้นีด้้วยนะครับ 

   

   

     
 ท าเร่ืองมอบท่ีดินถวายวดัป่าบวัแก้ว มอบท่ีดนิบริเวณพระบรมธาตเุจดีย์ญาณสงัวรานสุรณ์ ท่ีสร้าง
ถวายท่านเจ้าพระคณุสมเด็จฯ ให้รวมกบัท่ีดินสร้างวดัป่าบวัแก้วฯท่ีสร้างถวายองค์หลวงตาพระมหาบวั ท่ี
ท าเร่ืองไปแล้วเม่ือเดือนก่อนครับ 



   

  

  


