26-27-28 ธ.ค.63 มอบของช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
เราไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ทางภาคใต้ กนั นะครับ มีเด็ก ๆ และผู้ป่วยที่เดือดร้ อนจานวนมากจากน ้าท่วมใหญ่ในปี
นี ้ ถึงแม้ จะมีพายุฝนเข้ าช่วงปลายสัปดาห์นี ้พอดี แต่ก็คงไม่เป็ นอุปสรรคต่อคณะเราเท่าไรนะครับ ช่วยกันได้ เท่าที่ทาได้ ครับ
ชาวคณะคงต้ องมีการเตรี ยมพร้ อมสาหรับโควิดเป็ นอย่างดีนะครับ ดูแลตัวเองให้ ได้ ดีก่อนจึงจะดูแลผู้อื่นได้ ครับ ครัง้ ก่อน 2-3
ปี มาแล้ วที่เราได้ ไปออกหน่วยที่ จ.นครศรี ธรรมราช กลับไปเยี่ยมพี่น้องเราหน่อยครับ
26 ธ.ค. 63 เยี่ ย มครอบครั ว ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย อ.ท่ า ศาลา พี่นิ่ม (นฤมล อินทรโชติ ผู้อานวยการสานักงานภาคใต้
นครศรี ธรรมราช) สหทัยมูลนิธิ พาคณะเยี่ยมผู้ประสบภัยจากน ้าท่วมใหญ่ที่ผา่ นมา บางครอบครัวบ้ านพังไปทังหลั
้ งเลยครับ
ต้ องปลูกให้ ใหม่เลย ดีที่ตอนพังลงมาไม่มีใครอยู่ เพราะน ้าท่วมก่อนจึงย้ ายไปอยูบ่ ้ านญาติกนั
ในโลกนี ้ยังมีผ้ ทู ี่เดือดร้ อนกระจายอยูใ่ นสังคมเดียวกับพวกเราอยูม่ ากมายนะครับ การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน มากบ้ าง
น้ อยบ้ าง ด้ วยความเมตตาช่วยเหลือกันและกัน จะทาให้ สงั คมเราก้ าวต่อไปด้ วยกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ ้นนะครับ ไม่วา่ วันนี ้
จะเป็ นเขา สักวันอาจเป็ นเราก็ได้ ความรัก การแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน จึงสาคัญยิ่ง และไม่ควรที่จะจางหายไปจาก
ใจของพวกเราเลย ด้ วยความรัก ความปรารถนาดี จากใจ

ศูนย์เรี ยนรู้ชีวิตฯ สหทัยมูลนิธิ
เย็นวันนี ้เรามาพักกันที่ศนู ย์เรี ยนรู้ ชีวิต มอบข้ าวสารอาหารแห้ ง เครื่ องอุปโภคบริ โภค เครื่ องกันหนาว ตุ๊กตา รองเท้ าฯ ให้
เด็กๆและครอบครัวในความดูแลของสหทัยมูล นิธิ ภาคใต้ ที่ มีอยู่ประมาณร้ อยครอบครั ว เสร็ จแล้ วก็ฟั งธรรมะจากท่าน
อาจารย์ฐา และจับสลากของขวัญปี ใหม่สาหรับคณะอาสา มูลนิธิดวงแก้ วกันครับ ก่อนเข้ าที่พกั เรามาทานอาหารกันที่ร้าน
ข้ าวต้ มนายหัว มีอาจารย์สรุ ิยะและภรรยามาทานอาหารเย็นด้ วยกัน หมอสุริยะเป็ นเพื่อนรักสมัยเรี ยนแพทย์จฬุ าครับ มาใต้ ที่
้ ้ก็เช่นกันครับ เธอยังมาช่วยขนของเข้ าอาคารด้ วยเลยครับ คุยกันได้ ไม่นาน เวลามีน้อย
ไรก็เป็ นต้ องรบกวนเธอเสมอๆ ครัังนี
แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ เจอกันครับ ที่ศนู ย์มีเด็กๆบ้ านน ้าท่วมมาพักเหลืออยูห่ นึง่ ครอบครัวเราเลยได้ มอบของให้ เด็กๆ ด้ วยเลยครับ

26 ธ.ค.63 อสม.อ.เชียรใหญ่ นครศรี ธรรมราช เช้ าออกจากที่พกั ตีห้าครึ่งไปรพ.เชียรใหญ่ นัดพบคณะอสม. นักบริ บาล
ท้ องทิ่น ให้ การต้ อนรับ พวกเรามอบข้ าวสารอาหารแห้ ง เครื่ องกันหนาว เครื่ องอุปโภคบริโภค ให้ พวกเธอช่วยไปมอบให้ ผ้ ปู ่ วย
ติดเตียงในพื ้นที่ประมาณ 100 ครอบครัว มีพี่จิ๋ม เฉลิมพร อดีตจนท.รพ.เชียรใหญ่เป็ นผู้ประสานงานให้

เช้ าเราถวายจังหันท่านฐาและมอบของที่กศน.เชียรใหญ่ ก่อนที่พวกเราจะร่วมไปเยี่ยมบ้ านผู้ป่วยติดเตียงในพื ้นที่
พร้ อมกับนักบริ บาลท้ องถิ่นครับ

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อ.เชียรใหญ่
คณะมูลนิธิและอสม.เชียรใหญ่ ร่วมเดินทางไปมอบเครื่ องอุปโภคบริโภค เครื่ องกันหนาวและปัจจัยบ้ านละ1250 บาท แก่ผป.
ในพื ้นที่อ.เชียรใหญ่ ซึ่งประสบอุทกภัยเป็ นส่วนมาก แม้ จะเป็ นของเล็กน้ อยไม่มากนัก แต่ก็เป็ นของแทนใจจากพวกเราทุกๆ
คนนะครับ เห็นพี่น้องผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี ้แล้ วเศร้ าใจ สงสารจริ งๆ แต่ก็ยงั ดีกว่าอีกหลายๆ พื ้นที่ที่เราไปเยี่ยมพบมา ที่แห่งนี ้
ส่วนใหญ่มีญาติคอยดูแลใกล้ ชิด และยังมีอาสาสมัคร นักบริบาลท้ องถิ่นที่เสียสละแรงกายแรงใจให้ ความช่วยเหลือพวกเขา
อยู่ เห็นแล้ วปลื ้มใจแทนเขาจริ งๆ เรามาเยี่ยมเขาครัง้ เดียวแต่พวกเธอต้ องมาประจาทุกๆ สัปดาห์ นี่แสดงให้ เราเห็นถึงความ
รักความเอื ้ออาทร ของผู้คนที่มีจิตใจแสนดีที่ยงั ให้ โลกนี ้ยังสว่างไสวไปด้ วยแสงแห่งศรัทธา ด้ วยความรักที่ผ้ คู นมีให้ แก่กัน
ถึงทริ ปนี ้จะเหนื่อยกันมากแต่พวกเราในคณะล้ วนยิ ้มแย้ มแจ่มใส่ด้วยใจที่มีความสุขยิ่งจริงๆครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ
ท่านที่มีสว่ นในบุญนี ้นะครับ

29 ธ.ค.63 ส่ งเตียงให้ ผป.เชียรใหญ่ จากการที่เราได้ ไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และผู้ป่วยติดเตียงที่อ.เชียรใหญ่ มีผ้ ปู ่ วย
อยูห่ นึง่ รายที่ต้องย้ ายบ้ านมาอยูก่ บั ลูกแต่ไม่มีเตียงสาหรับผู้ป่วย คุณหมอสพฤดีจงึ ขอมอบเตียงของคุณแม่จิตต์สมรให้ พี่
ประยูรและพี่ตนั๋ รับอาสาไปส่งที่ขนส่งให้ วนั ที่4มกราคมนี ้ครับ กราบอนุโมทนาครับ

