
มกราคม  2564 

 1 ม.ค. วดัป่าบวัแกว้ ญานสัมปันนุสรณ์ อาคารต่างๆ ท่ีก าลงัด าเนินการทั้งก่อสร้างและปรับปรุงอยูต่อนน้ี -ศาลา

อุโบสถ ก าลงัขยายออกมาอีกดา้นละสองเมตร ตอนน้ีมุงกระเบ้ืองส่วนขยายอยู่ครับ ส่วนก าแพงแกว้ศิลาแลงยงัไม่ได้

เร่ิมท าครับ -ในส่วนท่ีคุณเวโรจน์ช่วยดูแลใหส้องอาคารไดแ้ก่-ศาลา 108 ปี หลวงตาฯ ก าลงัปูกระเบ้ืองพื้นอยูค่รับ -ศาลา 

108 ปี สมเด็จญาณฯ ก าลงัก่อฉาบอยู่ครับ – ชา้งทรงสมเด็จญาณฯ รอบองคเ์จดียคุ์ณประจิตตส่์งช่างชา้งมาซ่อมท าเสร็จ

แลว้ครับ มีเวลาเหลืออยูอี่กสองเดือนส าหรับการซ่อมบ ารุงอาคารและเสนาสนะทั้งหมดในวดั ก่อนท่ีจะเร่ิมงานสีอาคาร

ต่างๆ ในวดัและพระบรมธาตุเจดีย ์เวลาถึงจะมีน้อยแต่ช่วงน้ีเดินทางไปไหนไม่ได ้งานคงคืบหน้าไปไดเ้ร็วข้ึนกวา่เดิม

แล้วนะครับ อาจทนัตามท่ีเคยวางแผนไวก้็ได้ครับ ถึงแมจ้ะยากหน่อย แต่ถ้าไม่ทนัก็คงตอ้งปล่อยทิ้งไวไ้ม่เสร็จตาม

ก าหนดเช่นเคยครับ 

 
3 ม.ค. 64 คนงานลาออก จากวชัรธรรมสถาน! วนัน้ีคนงานท่ีเคยช่วยดูแลวชัรธรรมสถานสิบกวา่ปีลาออกจะไป

เช่าบา้นอยูเ่องหน้าวชัรธรรม เลยตอ้งมาจดัท าผงัแปลน ระบบน ้ า ระบบไฟฟ้า ระบบกุญแจของอาคารต่างๆ เพราะท่ีเรา
จดัท าไวเ้ธอแกไ้ขจดัเปล่ียนตามใจฉนั จนกุญแจหาไม่พบเลยหลายๆ อาคาร ตั้งแต่เชา้ตีหา้คร่ึง ออกเดินทางไปวชัรธรรม 
กวา่จะกลบัมาถึงบา้น หกโมงคร่ึง อย่านึกวา่จะเสร็จนะครับ ไม่ทราบท าไปไดถึ้งคร่ึงทางหรือยงันะครับ นดักนัอีกคร้ัง
สัปดาห์หน้าลุยกนัเต็มๆอีกรอบครับ เบ่ืออย่างไรก็ตอ้งท าครับ เพราะตอนน้ีท่านฐาอยู่รูปเดียว มีพี่เขียวดูแลคนเดียวก็
หนกัอยูค่รับ งานใดเราแบ่งปันไดก้็ตอ้งรับเอามาครับ คุยกนัวนัน้ี คงตอ้งใชไ้ฟโซล่าเซลมาติดตั้งตามจุดต่างๆ ช่วยท่านฐา
หน่อย ท่านจะไดไ้ม่ตอ้งเดินเปิดปิดไฟเชา้เยน็ในเน้ือท่ีสิบไร่ของวชัรธรรมสถานครับ 

 
 

ศาลาอุโบสถ ศาลาอุโบสถ ศาลาอุโบสถ 

ศาลา 108 ปี หลวงตา 



 4 ม.ค. 64 ส่งเตียงไปใหผ้ป. พี่ประยรู Prayoon Vongpromtong พี่ตัน๋ Bow Tun เอาเตียงไปส่งท่ีขนส่ง
นครศรีธรรมราชเรียบร้อยแลว้ อีกสองสามวนัคงถึงผป. ไดใ้ชง้านนะครับ กราบอนุโมทนา 

 
 5 ม.ค. รพ.หนองววัซอ ความคืบหน้าในการก่อสร้าง อาคาร 72 ปี พระอาจารยบุ์ญมี ธัมมรโต ถ ้าเต่า เตรียมก่อ
ชั้นล่างและหลงัคาชั้นสองครับ งานล่าชา้ไปกวา่ก าหนดมากครับ แต่ก็คงตอ้งอดทนไปครับ บางเร่ืองเราก็ไม่ทราบจะท า
อยา่งไรครับ ผูรั้บเหมาแต่ละคนแตกต่างกนัครับ กราบอนุโมทนากบัทุกท่านท่ีมีส่วนในบุญกุศลน้ีครับ บุญกุศลท่ีท่านท า 
ปัจจยัท่ีท่านร่วมมาเราจะพยายามใช้ให้เกิดเป็นสาธารณประโยชน์ให้มากท่ีสุดครับ เท่าท่ีจะสามารถท าไดค้รับ สังคม
เปล่ียนไปโลกเปล่ียนแปลง คนก็คงเหมือนกนัครับ 

 
 6 ม.ค. 64 ส่งชุดป้องกนัเช้ือโรคตาม รพ.ต่างๆ  วนัน้ีส่งไปได้อีก 2 รพ.ครับ รพ.ละ 100 ตวั รพ.พระปกเกล้า       
จ.จนัทบุรี และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ จ.ชลบุรี ครับ พรุ่งน้ีคงเป็นรพ.สมุทรปราการนะครับ ขอบพระคุณพี่บุญตัน๋             
พี่ประยรู เป็นธุระจดัการส่งให ้2 รพ.น้ีนะครับ ส่วนท่านอ่ืนท่ีรับไปก็ขอขอบพระคุณดว้ยนะครับ ช่วยๆ กนัครับ ทราบวา่
ทุกคนเหน่ือยครับ เราพร้อมเป็นก าลงัใจช่วยเหลือกนัครับ 

 
 7 ม.ค .  64 ส่ งมอบชุดกัน เ ช้ือให้  รพ .ส มุทรปราการ                 
คุณสุพรรณี อาสามารับชุดป้องกนัเช้ือโรคให้ รพ.สมุทรปราการ
อีก 200 ชุดครับ ช่วยกนัในวินาทีน้ี ใครช่วยกนัไดก้็ตอ้งช่วยเหลือ
กนัแลว้นะครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วมใน
บุญกุศลน้ีนะครับ 
 

9 ม.ค. 64 วชัรธรรมสถาน  เชา้ออกจากธรรมะวิภาวนัแต่เชา้ ใส่บาตรกลางทาง แลว้รีบมาถวายจงัหนัท่านอาจารยฐ์าท่ี
วชัรธรรม เสร็จแล้วเดินตรวจระบบน ้ าประปาและระบบน ้ าบาดาล เพื่อเปิดน ้ าหยดรดน ้ าตน้ไมป้ระจ าวนั ต่อดว้ยเช็ค



ระบบกุญแจอาคารต่างๆ ท าไดส้ักคร่ึงก็หมดเวลาแลว้ กลบับา้นกนัก่อน อาทิตยห์นา้มาท าต่อครับ ท่านฐาท่านว่าอยูค่น
เดียวก็สบายดีครับ 

   

11 ม.ค. 64 บริษทัSalo Tech. วนัน้ีโอกาสดีไดม้าเยี่ยมท่ีท างานคุณประจกัษ ์ท่ี 
salo Tech. เพราะคุณประจกัษไ์ดก้รุณาท าเร่ืองขอแผงโซล่าเซลจาก บ.ฟิโนล่า
จ านวน 20 แผง ให้ทางมูลนิธิดวงแกว้ ไปด าเนินการจดัท าระบบไฟฟ้าให้กบั
รพ.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในโครงการน้ี นอกจากจะจดัท าระบบไฟฟ้า
ให้กบัทางรพ.แลว้ ยงัจะท าให้กบัพี่น้องบนดอยแม่ต่ืนบริเวณห้วยผาด าท่ีทาง
วดัถ ้ าผาด าดูแลอยู่ด้วยประมาณ 60 หลงัคาเรือนครับ ขณะน้ีอยู่ในระหว่าง

ด าเนินการจดัหาอุปกรณ์และระดมทุนเพื่อจะไดเ้ร่ิมโครงการใหไ้ดห้ลงัจากสถานการณ์โควิดดีข้ึนแลว้นะครับ ทั้งน้ีทาง
มูลนิธิฯไดป้ระสานงานกบัทางรพ.แม่ระมาดและทางวดัถ ้าผาด าท่ีดูแลอยูใ่นพื้นท่ีแลว้ครับ 
 

13 ม.ค. 64 มอบของขวญั เล้ียงอาหาร ณ ดอยสันจุ ๊
ดอยสันจุ๊ ชายแดนรัฐฉาน-ไทใหญ่ ไทย แมจ้ะเป็นจุดท่ีอ่อนไหว แต่ก็มี
เด็กๆ ก าพร้า เสียบิดามารดาจากการต่อสู้สงครามท่ีเขาเองก็ไม่รู้เร่ืองดว้ย
เลย หลายปีก่อนเราไปมอบของให้เด็กๆ และชาวบ้านท่ีดอยไตแลงกับ
หลวงปู่ฟัก ก็เป็นกลุ่มเดียวกนั ปีน้ี เราไปมอบของปีใหม่ให้ชาวบา้นและ
เด็ก ๆ 100 หลังคาเรือน + ทหารไทยท่ีดูแลพื้นท่ีอยู่ด้วย ของท่ีเป็นส่ิง
ตอ้งการ ของเขาไดแ้ก่ ขา้วสาร/อาหารแห้ง/เคร่ืองนุ่งห่มกนัหนาว/ผา้ห่ม 
นอกจากแจกของแทนน ้ าใจแลว้พวกเราจะเล้ียงอาหาร (แสนอร่อย) ท่ีเรา
ช่วยกนัท าให้พวกเขาพร้อมถวายจงัหันพระสงฆ์สามเณร 12 รูปบนดอย
ดว้ยครับ อากาศเร่ิมหนาวแลว้ แบ่งปันความรักความปรารถนาดี จากใจถึง
ใจ แมเ้รามกัจะบอกวา่ไม่มีเวลา ยุ่ง แต่เพื่อส่ิงดีๆ เล็กๆ นอ้ยๆ ให้พวกเขา 

ลดเวลายุง่ๆ ในชีวติของตวัเองแบ่งปันกายใจ ขา้วของท่ีดูเหมือนจะเกินความจ าเป็นใหพ้ี่ๆ นอ้งๆ เด็กๆ ท่ีทั้งชีวติอาจไม่มี
โอกาสจะยุง่เหมือนพวกเราไดเ้ลยนะครับ เมตตาธรรมค ้าจุนโลก...นอ้ยๆ ใบน้ี 

 



 
15 ม.ค. 64 พิพิธภณัฑธ์รรมเจดีย ์องคห์ลวงตา เร่ิมงานบูรณะกุฏีองคห์ลวงตา กุฏีองคห์ลวงตาท่ีเราร่วมกนัสร้าง

ถวายไว ้ณ วดัป่าบวัแกว้ฯเพื่อเป็นอนุสรณ์ เป็น พิพิธภณัฑธ์รรมเจดีย ์ขององคห์ลวงตาบา้นตาด ปีน้ีครบ 108 ปี ชาตกาล
องคท์่าน ท่านอาจารยว์ะ กรุณาปรับปรุงแกไ้ขตกแต่ง ท าหลงัคาและเปล่ียนไมบ้นัใดทางข้ึนกุฏี ท าสีไมใ้หม่ และจะ
ซ่อมแซมไมท่ี้พุพงัเสียหายไปตามกาลเวลาดว้ยครับ 

 
 ศาลาอุโบสถ วดัป่าบัวแก้วฯ วดัป่าบัวแก้วฯสร้างถวายองค์หลวงตาบ้านตาดเม่ือ 2555 ปัจจุบันได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาแลว้ และมีก าหนดจะผูกพทัธสีมา ฝ่ังลูกนิมิตในกลางปีน้ี ประมาณตน้เดือนพค. ขณะน้ีก าลงั
ปรับปรุงบูรณะศาลาใหญ่เดิมให้เป็นศาลาอุโบสถ เร่ิมงานมาตั้งแต่เดือนพย. ขณะน้ีท าหลงัคาและปูพื้นส่วนท่ีขยาย
ออกมาจากศาลาเดิมใกลจ้ะเสร็จแลว้ครับ 

 
 อาคาร108 ปีฯ อาคาร คู่ 108 ปีองคห์ลวงตาบา้นตาด และอาคาร 108ปี สมเด็จญาณฯ สร้างไวบู้ชาคุณพ่อแม่ครู
บาอาจารยท่ี์เคารพรักเทิดทูลเหนือเศียรเกลา้ทั้งสององค ์ไว ้ณ วดัป่าบวัแกว้ ญาณสัมปันนุสรณ์ ซ่ึงเราก็ไดส้ร้างพระบรม
ธาตุเจดีย ์ญาณสังวรานุสรณ์ ไว ้ณ วดัแห่งน้ีดว้ย พ่อแม่ครูจารยท์ั้งสองเป็นสหธรรมิกสหายสนิท ท่ีเป็นปูชนียบุคคลใน
วงคพ์ระป่ากรรมฐานในยุคปัจจุบนั เป็นครูบาอาจารยท่ี์เมตตาอบรมสั่งสอนเรามานานหลายสิบปี การท่ีไดมี้โอกาสตอบ
แทนพระคุณท่าน แมเ้พียงเล็กนอ้ยแต่ก็ดว้ยกายและใจน้ีท่ียงัรักและเคารพท่านอยูมิ่รู้วาย  

ปีน้ีครบ 108 ปี ชาตกาลของทั้งสององค์ เราจึงถือโอกาสอนัเป็นมงคลน้ีสร้างอาคารน้ีถวาย เพื่อนๆท่านใดท่ี
ยงัคงรักและเคารพในองคท์่านเรียนเชิญร่วมบุญดว้ยกนันะครับ ใกลเ้สร็จแลว้ครับ อีกประมาณหน่ึงเดือนก็คงจะเสร็จ
แลว้ครับ ผา่นมาเกือบสามเดือนแลว้ครับ 



 

 17 มค. 64 สถานสงเคราะห์คนพิการพระประแดง เชา้น้ีน้องกาญพามาสถาน
สงเคราะห์คนพิการพระประแดง มอบขา้วสารหน่ึงกระสอบใหค้นพิการท่ีน่ี แต่เรา
เขา้ไปเยี่ยมมิไดเ้พราะป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด ปกติเรามาจดัเล้ียงทุกๆ ปี
แต่ปีน้ีมาประสานจดัเล้ียง แต่ท าไม่ไดค้รับ คงตอ้งเปล่ียนไปจดัอย่างอ่ืนแทนนะ
ครับ 
 

19 ม.ค. 64 อาคาร 72 ปี พระอาจารยบุ์ญมีฯ 
ความคืบหนา้ในการก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารยบุ์ญมีฯ ณ รพ.หนองววัซอ เร่ิมก่อผนงัชั้นล่างไปตามหอ้งต่างๆ และ
โครงหลงัคา ใกลจ้ะไดมุ้งแลว้ครับ ในภาวะเช่นน้ี การเพิ่มพื้นท่ีในการรักษาพยาบาลใหก้บัแพทย ์พยาบาล เป็นส่ิงจ าเป็น
อยา่งยิง่ครับ เพื่อนๆ ท่ีมีจิตเมตตาช่วยเหลือพี่นอ้งท่ีเดือดร้อน เรียนเชิญนะครับ 

 
21 ม.ค. 64 ศาลาอุโบสถ วดัป่าบวัแกว้ฯ จากศาลาใหญ่เดิม ท าการขยายออกทุกดา้น และก าลงัท าก าแพงแกว้รอบ

อุโบสถ ดว้ยศิลาแลงครับ เพื่อนๆ ร่วมบุญดว้ยกนันะครับ 

 

ศาลา 108 ปี หลวงตา 

ศาลา 108 ปี ญาณสังวรานุสรณ์ 



อาคาร 108 ปี หลวงตาพระมหาบวัฯ ใกลเ้สร็จแลว้ครับ เร่ิมก่อสร้างมาแลว้เกือบสามเดือนแลว้นะครับ บูชาคุณ
องคท์่าน แมเ้พียงเล็กนอ้ยนะครับ 

 
 อาคาร 108 ปี ญาณสังวรานุสรณ์สร้างระลึกเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจา้พระคุณสมเด็จฯในวาระ 108 ปีชาตกาลของ
พระองคท์่าน ขณะน้ีเร่ิมเทปูนพื้นชั้นบนแลว้ครับ หอ้งน ้ าก็เป็นรูปเป็นร่างแลว้ครับ อาคารน้ีจะใชรั้บรองพระสงฆ ์ตั้งแต่
พระอาคนัตุกะ และนวกะท่ีจะเขา้มาพกัภาวนา ณ วดัป่าบวัแกว้ฯ แห่งน้ี 

 
 23 ม.ค. ธรรมวภิาวนั จดัของสังฆทานเพื่อส่งถวายพอ่แม่ครูอาจารยใ์นตจว.ชุดแรก 18 วดั  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



23 มค. เยีย่ม รพ.สต. พุทธรักษา 
เยีย่มอนามยัพุทธรักษา วางแผนการเยี่ยมบา้นปู้ป่วยติดเตียงติดบา้น และผูป่้วยท่ียากไร้ในเขตเมืองสมุทรปราการ คุณเล็ก
และท่านอาจารยธ์นาชยัพาชมรพ.สต.พุทธรักษา ท่ีมีเน้ือท่ีใชง้านค่อนขา้งนอ้ย ตอ้งการขยายเพื่อจะไดใ้ห้การดูแลรักษา
ผูป่้วยไดม้ากข้ึนและดียิ่งข้ึน คงตอ้งใช้เวลาอีกสักหน่อยนะครับ เพื่อจดัวางผงัอาคาร และเขียนแปลนแต่งเติมอาคารให้
เหมาะสมกบังานท่ีจะเพิ่มข้ึนครับ ในเวลาเช่นน้ี ผูเ้ดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดมีเพิ่มมากข้ึน เราทุกคนในสังคมใน
ประเทศคงตอ้งร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัแลว้นะครับ 

พรุ่งน้ี นดัเยี่ยมเยียนผูป่้วยท่ีบา้นแต่เช้านะครับ ใครสนใจติดต่อคุณกาญครับ มอบขา้วสารอาหารแห้งผา้ห่มให้
ผูป่้วยกนัครับ รับจ ากดัครับ ขอเป็นคนท่ีเคยและทราบระเบียบการเยีย่มผป.แลว้นะครับ 

 

 
 วดัหวัคู ้ ท าบุญเล้ียงเต่าเล้ียงสุนขัวดัหวัคู ้ท่ีวดัมีสุนขัสองสามร้อยตวั เต่าอีกพอๆกนั วนัน้ีมาคุยสอบถามวา่ทาง

วดัยงัมีแมวอีกหลายร้อยตวัเช่นกนั มีคนงานช่วยดูแลก็จริง แต่ก็ยงัคงขาดแคลนอยูค่รับ ถา้มีคนใจบุญมาช่วยก็คงดีข้ึน

ครับ คุยกบัพระท่านวา่พรุ่งน้ีจะเอาขา้วสารมาถวายท่านสักกระสอบแบ่งเบาภาระในการดูแลนอ้งๆสุนขัพวกน้ีครับ 

การดูแลสุนขัท่ีวดัแห่งน้ีน่ารักมากครับ สุนขัป่วยมีกรงใหอ้ยู ่และยงัมีคนพาไปรักษาให้ดว้ย ตวัท่ีเกเรยงัคงใหอ้ยู่
ในกรง แต่ตวัไหนนิสัยดีไม่เกเรก็อนุญาตให้ออกมานอนเล่นนอกกรงไดค้รับ แต่ละตวัหนา้ตาแววตาดูยิม้แยม้มีความสุข
ดีครับ ไม่เหมือนบางแห่ง ตาเศร้ามากๆ พรุ่งน้ีไปท าบุญกนันะครับ บ่ายๆวนัอาทิตย ์เยีย่มนอ้งหมา...เต่าแลว้แมวดว้ย 

 



 
24 ม.ค. 64 รพ.สต. พุทธรักษา เช้ามารับฟังการท างานดูแลผูป่้วยติดเตียงติดบ้าน ของอนามัยพุทธรักษา 

สมุทรปราการ มีคนไขติ้ดเตียงติดบ้านอยู่หลายๆคนครับแต่ละคนปัญหาก็มากพอควร เปรียบเทียบกบัผูป่วยลกัษณะ
เดียวกนัในต่างจงัหวดั ดูจะล าบากกว่ามากเพราะในต่างจงัหวดัจะมีลูกหลานญาติมิตร เพื่อนบา้นมาคอยช่วยดูแลผูป่้วย 
แต่สังคมเมืองคนท่ีจะมาช่วยดูแลก็หายาก ญาติท่ีอยูด่ว้ยกนัก็ตอ้งท างานหาเงิน พื้นท่ีหอ้งพกัก็มกัจะแคบเล็กกวา่ตจว.มาก
ครับ ดีใจท่ีมีโอกาสไดม้าดูแลพวกเขาจากสถานการณ์โควดิน่ีเองท่ีท าใหเ้ราไปไหนไม่ไดต้อ้งกลบัมาดูแลคนใกลต้วัครับ 
เร่ิมงานวนัแรกน่ีเรารับฟังรายงานสรุปผูป่้วยท่ีจะเขา้ไปเยี่ยมเยียนจ านวนเจ็ดราย ก่อนท่ีจะเขา้ไปพบผป. และครอบครัว
รับฟังปัญหาและความตอ้งการจากเขาโดยตรง 

 
เยีย่มบา้นผูป่้วยติดเตียงติดบา้น 
วนัน้ีพวกเราจดัขา้วสารสองถุงมาม่าปลากระป๋องขนมปังเส้ือผา้ ผา้ขนหนูผา้ห่มฯ มามอบให้ผป.ติดเตียงติดบา้นใน
ชุมชนแพรกษา สมุทรปราการ มีผูป่้วยจ านวนมาก ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคเส้นเลือดในสมอง โรคชรา โรคเบาหวาน       
ความดนัฯ ผูป่้วยเหล่าน้ียงัมีความขาดแคลน ขาดโอกาส มากมาย หลากหลายอยา่งท่ีพวกเราสามารถช่วยเหลือสนบัสนุน
ใหคุ้ณภาพชีวติเขาดีข้ึนไดอ้ยา่งไม่ล าบากเลย ขอเพียงมีใจแบ่งปันความสุขเล็กๆ นอ้ยๆ ของเราใหเ้ขาบา้งเท่านั้นเองครับ 

 
ผูป่้วยนาง ป. อายุ 7 3ปี แขนขาอ่อนแรง อยูก่นัหกคน ลูกสาวดูแล บา้นอยูก่นัมานานพุพงัพร้อมจะพงัลงมา พื้นและโครง
หลงัคาไม่แข็งแรง ทางเทศบาลมาดูสองปีแลว้แต่ยงัมาช่วยแกไ้ขใหไ้ม่ได ้หลงัจากมอบขา้วสารอาหารแหง้ ผา้ห่มให้แลว้ 
เราจึงส ารวจคร่าวๆ ดูแลว้คงตอ้งให้ความช่วยเหลือ แต่คงเอาช่างมาช่วยประเมินอีกทีก่อนน าเร่ืองเขา้ประชุมกรรมการ
มูลนิธินะครับ 



 

ผูป่้วยอมัพาต 
หน่ึงใน ผูป่้วย cva อาย ุ45 อยู่
กนัหอ้งเช่าเล็กๆ สามคน 
สุนขัสองตวั อาชีพเก็บขยะ 
อยูก่นัล าบากมาก  

ผูป่้วยอายแุปดสิบ อยูค่นเดียวไม่มีญาติ เป็นอมัพาตแขนขาอ่อนแรง อยูบ่า้นเช่าหอ้งเล็กๆคนเดียว อารมณ์ดียิม้แยม้แจ่มใส
น่ารักมากครับ เลยวา่จะเอาเคสน้ีเขา้ท่ีประชุม พาอาสามาจดัระเบียบท าความสะอาดบา้นคุณยายใหใ้นช่วงงานปีใหม่ของ
มูลนิธิปีน้ีครับ เห็นสภาพบา้นรกมาก ของดีๆท่ีมีคนมาให ้แมแ้ต่ของพระราชทาน ผา้ห่มท่ีมูลนิธิน ามาให้ เธอก็บอกวา่จะ
เอาไปให้คนท่ีจนและล าบากกวา่เธอแถวๆระแวกบา้นดว้ยครับ น่ารักจงั! เลยวา่จะชวนเพื่อนๆไปช่วยเธอบา้ง ไปกนันะ
ครับ ซ้ือตูเ้ส้ือผา้ ชั้นวางของ ของใชใ้นหอ้งน ้า และเส้ือผา้ใหม่ใหเ้ธอดว้ยครับ 

 
 วดัหวัคู ้ลาดกระบงั 
เย็นๆ หลังเยี่ยมบ้าน น้องกาญพามาเล้ียงแมวหมาท่ีวดัหัวคู้กันอีก คร้ังน้ีเอาข้าวสารมาหน่ึงกระสอบกับอีกสองถุง 
สังฆทาน ยา ชุดผา้ไตร และยา่ม มาถวายท่านเจา้อาวาส อยา่งท่ีเคยบอกนะครับ แมวหมาท่ีน่ีอารมณ์ดีมากๆ เพราะปล่อย
เขาเป็นอิสระ เขา้กรงตอนเยน็ บา้นหมาอยูร่วมกนัเป็นกรงใหญ่ บา้นแมวอยูแ่ยกกรง แต่ละกรงมีคอนโดเป็นชั้นๆอยูก่นั
หลายชั้นๆละหลายตวั อยา่งเจา้ขาวเจา้ด าท่ีอยูใ่นหอ้งเจา้อาวาสก็ท าตวัเป็นเจา้ของห้องเลย สังฆทานวางตรงไหน เจา้ขาว
ตามไปเฝ้าเลยครับ 

 
 
 



25 มกราคม 64  อาคาร 72 ปี พระอาจารยบุ์ญมีฯ 
อาคาร 72 ปี พระอาจารยบุ์ญมี ณ รพ.หนองววัซอ เห็นเป็นรูปเป็นร่างแลว้ครับ ตอนน้ีก าลงัมุมหลงัคา ก่อผนงัชั้ีนบนและ
ชั้นล่างอยู่ครับ เม่ืออาคารเสร็จทาง รพ.คงจะได้พื้นท่ีใช้สอยเพิ่มข้ึนอีกมากครับ คงจะท าให้เจา้หน้าท่ีรพ.ท างานได้
สะดวกข้ึนในสถานการณ์ยุคโควิดเช่นน้ีนะครับ เพื่อนๆท่ียงัไม่ไดร่้วมบุญกบัพ่อแม่ครูอาจารย ์ยงัมีโอกาสนะครับ เรียน
เชิญครับ 

 
28 ม.ค. 64 ส่งสังฆทานถวายครูบาอาจารย ์
จดัการปิดกล่อง จดัส่งไปรษณียถ์วายพ่อแม่ครูจารยต์ามวดัต่างๆ รอบแรก 18 วดั อีกไม่ก่ีวนัคงถึงวดันะครับ กราบ
อนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีนะครับ 

 
29 ม.ค. 64  กราบครูจารยบุ์ญมี 
ครูจารยท์่านปวดหลงั ท า MRI แลว้พบพยาธิสภาพ ลองให้ยาทานก่อน ไม่ดีข้ึน จึงตอ้งเร่ิมกายภาพบ าบดั แต่ท่านไดรั้บ
ยาฉีดแกป้วดไปก่อน จึงตอ้งประเมินผลอีกคร้ังหลงัยาหมดฤทธ์ินะครับ  ทางมูลนิธิจึงไดจ้ดัถวายสังฆทาน ปานะและท่ี
ดึงหลงั พยุงหลงั จะไดช่้วยคลายกลา้มเน้ือให้ลดการอกัเสบลงนะครับ ส่วนนอ้งกายภาพท่ีรพ.หนองววัซอจะไดเ้ขา้ไป
ถวายการรักษาดูแลต่อเน่ืองต่อไปครับ พวกเราท่ีเป็นศิษย ์คงตอ้งช่วยกนัรักษาธาตุขนัธ์ของท่านนะครับ การเดินทาง    
นัง่รถนานๆ นัง่ท่าเดียวนานๆ เดินบาตรนานๆ ยกของหนกั หรือการบีบนวดอย่างรุนแรง ฯ เป็นส่ิงท่ีท่านไม่อาจท าได้
เพราะจะท าใหพ้ยาธิสภาพยิ่งเพิ่มข้ึน ส่วนเร่ืองการอบรมท่ีวชัรธรรมปรึกษาท่านแลว้คงตอ้งงดไปก่อนนะครับ เร่ืองท่ีดิน
มอกระโดนท่านเจา้พนกังานท่ีดินหนองบวัล าภูแจง้ผลการตรวจสอบมาแลว้ สรุปว่าอยู่ในเขตป่าไมถ้าวรครับ คงเป็น
เร่ืองอีกนานเร่ืองการออกเอกสารสิทธิในเขตป่าถาวร สรุปคงสร้างวดัในพื้นท่ีแห่งน้ีไม่ไดค้รับ ส่วนท่ีท่ีซ้ือแลว้คงตอ้ง
โอนให้ท่านอาจารยเ์พื่อใชไ้ดเ้พียงท่ีพกัสงฆต่์อไปครับ การก่อสร้างก็คงไม่ไดท้  าอะไรมากเพราะอยูใ่นเขตป่าไมน้ะครับ 
เร่ืองการสร้างเจดียท่ี์วดัป่าศรัทธาถวายท่านก็ให้รอปรึกษากนัก่อน เป็นอนัวา่โครงการ108 ปีบูชาคุณองคห์ลวงตาปีน้ีคง
เป็นการสร้างศาลา108ปีหลวงตาและบูรณะวดัท่ีวดัป่าบวัแกว้ ฯ , และการสร้างอาคารตึกพิเศษ-สงฆอ์าพาธ 108ปีหลวง
ตาพระมหาบวั ใหร้พ.หนองววัซอ เป็นหลกันะครับ 



 
ตรวจงาน รพ.หนองววัซอ 
อาคาร 72 ปี พระอาจารยบุ์ญมี ธมัมรโต หลงัคามุงเสร็จแลว้ ก าลงัก่อผนงัอยูค่รับ งานต่อไปคงจะจุกจิกยิง่ข้ึนแลว้ครับ คง
ตอ้งหมัน่ตรวจงานกนัหน่อยครับ 

 
30 ม.ค.64 วนัละสรีรสังขารครบ 10 ปีองคห์ลวงตาพระมหาบวั กราบองค์หลวงตา ถวายจงัหัน ถวายกร่ิงติดตามตวัให้
ท่านอาจารยเ์ชอร่ี 

 
 
ถวายสังฆทานวดัชยัมงคล  คณะเราไดม้าเยี่ยม
ท่านจงกลท่ีวดัชยัมงคล นิคมอุตสาฆกรรมอุดร 
ถวายสังฆทาน คุยปรึกษาเร่ืองต่างๆพอหาย
คิดถึงก็ลากลบัครับ 

 
31 มค.64   เยีย่มบา้นผูป่้วยติดเตียงกบัอสม. 
เยี่ยมบา้นผูป่้วยติดเตียงสามราย ยากจนและ
เป็นอัมพาตทั้ งสามราย บ้านพงัสองหลัง ท่ี
ควรต้องซ่อมแซมบูรณะให้  หลังเยี่ยมบ้าน
เสร็จก็ไปทานอาหารร่วมกนักบัพี่ๆอสม. 


