เดือนมีนาคม 2561
ความคืบหน้ าการสร้ างอาคารรับป่ วย รพ.วังเจ้ า
6 มี.ค.เข้ าสัปดาห์ที่สามของการก่อสร้ างอาคารผู้ป่วย รพ.วังเจ้ า ช่วงนี ้เป็ นงานฐานรากของอาคาร เทหลุม
ตังเสา
้ เตรี ยมทาคานสาหรับพื ้นชันล่
้ างแล้ วครับ งานผ่านไปเร็วมาก มีปัญหาบ้ างเล็กน้ อยแต่ก็คงผ่านไปได้
ครับ มีเวลาเราคงต้ องเข้ าไปเยี่ยมเขาเป็ นระยะครับ

9 มี.ค.61 ขนมปั นรัก เช้ านี ้ฝนตกหนักน ้าท่วมหลากหลายแห่งรวมทังที
้ ่รพ.ปิ่ นเกล้ าด้ วย แต่เราก็ยงั
มีโอกาสได้ มอบขนมปั นรักจากใจให้ ผ้ ปู ่ วย ที่มารอรับการรักษาที่แผนกศัลยกรรม นอกเหนือจากที่แจกอยู่
แล้ วทุกวันที่ห้องเจาะเลือด

12 มี น าคม รพ.วัง เจ้ า 1 เดื อ นหลัง วางศิ ล าฤกษ์ โครงการฉลอง 30 ปี มูล นิ ธิ ด วงแก้ วฯ (2531-61)
ประชุมตรวจงานหลังดาเนินการสร้ างอาคารรับป่ วย40เตียง งานช่วงนี ้เป็ นการทาฐานรากใกล้ เทคานชัน้
ล่างแล้ วครับ มาครัง้ นี ้ได้ เพิ่มงานขึ ้นอีกสองส่วนคือทาห้ องพักญาติผ้ ปู ่ วยชายและหญิงรวมทังห้
้ องน ้า และ
อีกส่วนคือทางทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารโอพีดีและอาคารรับป่ วย ซึ่งทาให้ งานก่อสร้ าง ที่รพ.วังเจ้ าจะ
เพิ่มงบประมาณอีกมาก รวม เป็ น 4 งานด้ วยกันคือ 1.อาคารรับป่ วย 40 เตียง เป็ นผู้ป่วยสามัญ 30 ห้ อง
พิเศษ 10 ห้ อง 2. อาคารหอพระพุทธเมตตา และศาลพระเจ้ าตากสินมหาราช ที่จะตังอยู
้ ่ด้านหน้ าของรพ.
3.ห้ องพักญาติผ้ ปู ่ วย ชาย/หญิ ง พร้ อมห้ องน ้า ขนาดประมาณ 16*12 เมตร 4.ทางเดินเชื่อมอาคารโอพีดี
ตรวจรักษา กับ อาคารรับป่ วยที่สร้ างใหม่ งบประมาณในการก่อสร้ างทังหมดอยู
้
ป่ ระมาณ 16 ลบ.

วัดป่ าวังมะนาว-วัดป่ าประกายแก้ ว ตังแต่
้ พ.ศ.2532 เสร็ จดูงานก่อสร้ างรพ.วังเจ้ า เราก็ม่งุ หน้ าหา
ความสงบภายในจิตใจกัน ครัง้ นี ้เรามากราบนมัสการพระอาจารย์ทวีป วัดป่ าวังมะนาว ซึ่งเป็ นวัดอยู่ใน
อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ สงบและสัปปายะยิ่งนัก หลังสนทนากันพอสมควรเราก็เตรี ยมตั ว นัง่ ภาวนา ฟั ง
ธรรมองค์หลวงตาจาก1 ทุ่มจน 4 ทุ่ม แล้ วนัง่ ภาวนาต่อจนตีสาม อากาศเย็นจนหนาวห่มผ้ าแล้ วยังคงเย็น
อยู่แต่เหมาะมากในการภาวนา ครู จารย์ตื่นมาจัดที่ฉันจังหันตีสามจน ทาความสะอาดศาลา เช้ าท่านไป
บิณฑบาต เราขึ ้นเขาไปวัดถ ้าประกายแก้ ว ซึง่ เป็ นถ ้าใหญ่อยู่บนสันเขาเดินขึ ้นจากศาลาใหญ่ประมาณหนึ่ง
กม. ท่านอาจารย์ทวีปได้ มาพักภาวนาอยู่ตงแต่
ั ้ ปี 2532 จนปี 2541จึงย้ ายลงไปวัดป่ าปางมะนาว มีถ ้าใหญ่
ภายในมีที่พกั และพระประธาน สงบสัปปายะ ด้ านนอกมีกุฎีร้านเล็กนักพักชมวิวเย็นสบาย และยังมีต้น
น ้าซึมออกมาตลอดปี ไปแล้ วทาให้ นึกถึงถ ้าผากงที่เราพักภาวนาตอนบวชเมื่อหลายปี ก่อน ระหว่างทางมี
สุนขั ตัวน้ อยฝาแฝดชื่อเจ้ าอดเจ้ าทนเดินไปเป็ นผู้นาทางด้ วย ความสุขความสงบนี ้เป็ นที่คนได้ ระลึกถวินหา
จริ งๆ ลงมาจากถา้ 7โมงครึ่งก็พากันอังคาสถวายจังหัน วันนี ้มีพ ระลงฉันแค่สี่รูป จากนันเราก็
้
รับอาหารก้ น
บาตรมาพิจารณาเป็ นที่อิ่มท้ องสบายใจ ทาให้ ตงใจว่
ั ้ าจะหาเวลามาภาวนาอีกแน่นอน

วัดท่าซุง ขาล่องกลับกทม.ผ่านอุทัยธานี แวะวัดท่าซุง นัง่ ภาวนากัน และชื่นชมกับพุทธศิลป์ อัน
วิจิตรสวยงามยิ่งนัก ผ่านวันเวลาไปแต่ก็มิได้ เปลี่ยนแปลงไปมากนัก กลับดูเจริ ญรุ่งเรื องดี แม้ ครูจารย์หลวง
พ่อท่านจะจากพวกเรานานแล้ วก็ตาม

20 มีนาคม เริ่มงานก่อสร้ างอาคาร 70ปี ครูจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต ณ รพ ด่านมะขามเตี ้ย นาของจาก
วัดป่ าบัวแก้ วฯ มาเยอะเลย พระอาจารย์สมบัติไม่มนั่ ใจเลยมาคุมงานด้ วย หลังประชุมสรุปแบบก่อสร้ าง
ในช่วงเช้ า คนงานก็ลงของตังเต็
้ นท์ ตัดต้ นไม้ เตรี ยมพื ้นที่

เริ่ มตีผงั ผู้ใหญ่หนุ่ยส่งรถแมคโครตัวเล็กมาให้ ใช้ ทาให้ งานเร็วขึ ้นกว่าใช้ แรงงานคนมากกว่าหลาย
เท่า ที่อยู่ที่พกั ของช่างก็สะดวกสบายดีครับ แต่ของพระอาจารย์วะอาจต้ องปรับเปลี่ ยนหน่อยครับ ไม่คอ่ ย
สะดวกนัก ขอบคุณผู้อานวยการและพี่น้องทุกคนที่รพ.ด่านมะขามเตี ้ยและคนในพื ้นที่หลายท่านที่กรุณาให้
ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีครับทังผู
้ ้ ใหญ่หนุ่ย นายกจุ คุณเวโรจน์และร้ านวัสดุดา่ นไพบูลย์ ที่ชว่ ยเหลือการ
ทางานในครัง้ นี ้เป็ นอย่างดียิ่งครับ งบประมาณในการก่อสร้ างทังหมดอยู
้
ป่ ระมาณ 8 ลบ.

24-25 มีนาคม เยี่ยมรพ.แม่ตื่น อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ จากที่คณ
ุ หมอจิรพงศ์ ท่านผู้อานวยการ
แม่ระมาดได้ แจ้ งมาทางมูลนิธิฯ ว่าอาเภอแม่ตื่นจะตังรพ.ใหม่
้
และได้ งบมาสร้ างตึกโอพีดีจนเปิ ดใช้ แล้ วเมื่อ
ต้ นปี นี ้ แต่ไม่มีอาคารรับผู้ป่วยจึงอยากให้ เราไปดูกนั ระหว่างทางจากแม่ระมาด ไปออมก๋อย ต้ องผ่านท่า
สองยาง ข้ ามภูเขาหัวโล้ นตลอดทาง เพราะชาวบ้ านตัดต้ นไม้ ถางป่ าปลูกข้ าวโพดกันมาก โดยเฉพาะพื ้นที่
แม่ระมาดและท่าสองยาง พอเข้ าเขต อ.แม่ตื่นของออมก๋อย ก็เริ่ มเห็นสีเขียวบ้ าง แต่ก็กาลังเผาป่ ากันอยู่
เช่นกัน ระหว่างทางบริเวณเขาหัวโล้ น ได้ มีโครงการหลวงเข้ าไปพัฒนาให้ ชาวบ้ านเปลี่ยนอาชีพมาปลูกผัก
แทน แรกๆ ก็ขายไม่ค่อยออกแต่ปัจจุบนั เริ่ มกิจการดีขึ ้นมาก พวกเราก็แวะชมโครงการด้ วย นอกจากชม
โครงการหลวง คุณหมอจิรพงศ์ และหมอภูวนนท์ยงั พาไปกราบนมัสการพระเจดีย์อีกสองแห่ง ที่ครูบาวงศ์
เป็ นผู้สร้ างไว้ สวยงามมากครั บ รพ.แม่ตื่นอยู่ในพื ้นที่ล่มุ น ้าแม่ตื่น เขตออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่เราเคยมา
ออกหน่วยแพทย์ ผ่าตัดให้ เ ด็กพิการสามสี่ ครั ง้ เมื่ อหลายปี ก่อน รพ.แม่ตื่นเป็ นสาขาของรพ.ออมก๋อ ย
ปั จ จุบัน มี ป ระชากรดูแ ลอยู่ป ระมาณหมื่ น แปดพัน คน เปิ ด รพ.มาตัง้ แต่ต้ น ปี แต่เ มื่ อ ได้ คุย กับ ท่ า น
ผู้อานวยการทราบว่ามีผ้ มู ารับบริ การยังไม่มาก และยังไม่จาเป็ นต้ องรับ ผู้ป่วย ผู้อานวยการท่านพาชม
พื ้นที่รพ.ซึ่งเป็ นพื ้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาดประมาณแปดไร่ การพัฒนารพ.แห่งนี ้คงต้ องให้ มีผ้ อู านวยการที่

เสียสละเวลามาอยู่ดูแลพัฒนาที่นี่อย่างจริ งจัง สรุ ปเราจึงเก็บงานนี ้ไว้ ในโอกาสต่อไปครับ ต้ องขอบคุณ
ท่านผู้อานวยการจิรพงศ์และหมอภูวนนท์ที่เมตตาพาคณะเรามาชมและรับทราบสถานการณ์จริ ง ในที่
ห่างไกลและทุรกันดารแห่งนี ้

วัดป่ าขะเนจื ้อ-อรทัยบรรพต แม่ระมาด ตาก กลับจากแม่ตื่น พวกเราก็เข้ าพักภาวนาที่วดั ป่ าขะเนจื ้อ อ.แม่
ระมาด วัดนี ้อยู่หา่ งจากรพ.แม่ระมาดประมาณแปดกม. ท่านอาจารย์ศรี ลูกศิษย์ลป.หล้ า ลป.ศรี เมตตานัง่
อบรมเราจนเกือบเที่ยงคืน เล่าเรื่ องราวต่างๆมากมายให้ เราฟั ง ท่านเคยอยูก่ บั ท่านอาจารย์ทวีที่ภจู ้ อก้ อ และ
มาอยู่ที่บางกะม่าด้ วยกัน ท่านกับท่านอาจารย์บญ
ุ เรื อง และท่านอาจารย์มงคลก็สนิทกัน ต่อมาท่านมาอยู่
กับลป.เจี ้ย และลป,ยังมาเยี่ยมท่านที่วดั ป่ าแห่งนี ้และให้ เงินสร้ างศาลาโดยบอกให้ ทา่ นอาจารย์ศรี อยูภ่ าวนา
ที่นี่ต่อไป หลังเที่ยงเราก็นงั่ ภาวนากันตลอดคืน เช้ าช่วยจัดศาลาเตรี ยมถวายจังหั น และออกไปเดินบาตร
พร้ อมหลวงปู่ ที่หมู่บ้านขะเนจื ้อ มีเด็กเดินตามด้ วยพอเสร็ จพระอาจารย์ก็ให้ ขนมเป็ นสินน ้าใจด้ วย ทุกุ ๆวัน
จะมีชาวบ้ านมาร่วมถวายจังหันหลายคน ถวายจังหันเสร็ จเราก็ทานอาหารก้ นบาตรพร้ อมๆกันช่วยกันล้ าง

จานเก็บศาลาแล้ วส่งพระอาจารย์ไป กทม.เพื่อไปจาริ กที่อินโดนิเซียต่อไป วัดนี ้มีเจ้ าแมวน้ อยรับแขกอยู่ตวั
หนึง่ และสุนขั ตัวใหญ่อีกสี่ตวั น่ารักมากๆ

25 มี.ค. ณ รพ.วังเจ้ า ตาก ความคืบหน้ าของอาคาร 70ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต
ประชุมดูงานที่รพ.วังเจ้ า งานผ่านไปอย่างรวดเร็ว พื ้นเทเกือบเสร็จแล้ ว กาลังเตรี ยมตังเสา
้ และเหล็กโครง
หลังคา ส่วนหอพระกับศาลพระเจ้ าตากยังไม่เริ่ม อาคารที่พกั ญาติและทางเชื่อมอาคารก็ยงั ไม่ได้ เริ่ม คง
ต้ องรออีกหน่อยครับ

27 มี.ค. ความคืบหน้ าของการก่อสร้ างอาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขาม
เตี ้ย กาญจนบุรี ทาหลุมเสร็จ เทพื ้นเสร็จ กาลังเตรี ยมตังเสาครั
้
บ

30 มีนาคม ตรวจงาน อาคารตรวจรักษาโรครพ.ปรังกาสี งานเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วครับ เปิ ดใช้ ได้ แล้ ว แต่
ต้ องรอเปิ ดเป็ นทางการโดยครูจารย์บญ
ุ มี 13 พ.ค.นี ้พร้ อมกับ อาคารเรี ยน ร.ร.บ้ านหินแหลมนะครับ ใครว่าง
กราบเรี ยนเชิญร่วมบุญกันนะครับ ตอนนี ้คนไข้ คงมีห้องตรวจและที่รอรับการตรวจที่เรี ยบร้ อยสวยงามแล้ วครับ
กราบอนุโมทนากับทุกๆท่านที่มีสว่ นในบุญกุศลครัง้ นี ้ด้ วยนะครับ

ทาเรื่ องมอบที่ดินถวายวัดป่ าบัวแก้ ว มอบที่ดนิ บริ เวณพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์ ที่สร้ าง
ถวายท่านเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ ให้ รวมกับที่ดินสร้ างวัดป่ าบัวแก้ วฯที่สร้ างถวายองค์หลวงตาพระมหาบัว ที่
ทาเรื่ องไปแล้ วเมื่อเดือนก่อนครับ

