
มนีาคม ๒๕๖๔ 

1 ม.ีค. รร.นามกยุ ทองผาภูม ิ- ประเมนิรอบ 2- 

โครงการเร่ืองพฒันาอาคารสถานท่ี ของ รร.ในชนบทปี 64 น้ี มีหนงัสือขอการอนุเคราะห์มา 10 โรงเรียน 
มีโรงเรียนท่ีเขา้หลกัเกณฑ์เบ้ืองตน้ 2 รร. ท่ีมีเด็กนักเรียนเกิน 180 คน ในระดบัประถมศึกษา หน่ึงในนั้นคือ     
รร.นามกุยท่ีเคยประเมินไวปี้ก่อนแต่คร้ังก่อนเด็กนกัเรียนไม่ถึงเกณฑ ์แต่ตอนน้ีมีนกัเรียนสองร้อยกว่าคนแลว้
ครับ เลยกลบัมาประเมินอีกคร้ังก่อนจะส่งเร่ืองเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการส าหรับการด าเนินงานปี 64ในเดือน
มีค.น้ี  

อาคารสถานท่ีพฒันาไปมากกว่าเดิม สวยงามข้ึน ทางรร.ส่งเร่ืองการพฒันาอาคารเดิมมาในงบประมาณ 
7.3 แสนบาท แต่ยงัมีความตอ้งการท่ีจะได้อาคารเรียนอีก 4 ห้องขนาดห้องละ 10*22 ม. ซ่ึงใหญ่กว่าแบบ
มาตรฐานของมูลนิธิฯ คือ 6*9 ม. แต่อยา่งไรคงตอ้งส่งเร่ืองเขา้ท่ีประชุมกรรมการใหพ้ิจารณาก่อนในปลายเดือน
น้ีครับ 

 

 

 รพ.หนองปรือ กาญจนบุรี -ประเมิน 1- 
หน่ึงในสามรพ.ท่ีเราจะไดพ้ิจารณาคดัเลือกในการจดัสร้างอาคารมอบให ้ในปี  64 น้ี คณะกรรมการจึง

ไดม้าเยี่ยมเยียนเพื่อส ารวจประเมินความตอ้งการและดูสถานท่ีๆสามารถจดัสร้างอาคารให้ได ้ความตอ้งการ
ปัจจุบนัท่ีไดรั้บทราบจากนอ้งๆ ท่ีรพ.ไดแ้ก่แผนกกายภาพบ าบดัและแผนกทนัตกรรมซ่ึงปัจจุบนัมีเพืยงห้อง
เลก็ๆ ใหท้ างานกนัในแต่ละแผนกครับ คงตอ้งกลบัมาประชุมหารือกนัอีกคร้ังสองคร้ังก่อนจะไปเยีย่มนอ้งๆ อีก
คร้ังครับ 



 
6 ม.ีค. เยีย่มบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

วนัน้ีเขา้ไปเยี่ยมเยียนผป. ท่ีบา้นหลายท่าน มีของฝากติดไมติ้ดมือไปให้เล็กๆน้อยๆเป็นผา้ห่มและ
ขา้วสารอาหารแหง้รวมทั้งขนมขบเค้ียวหน่ึงถุง คุณยายท่านหน่ึงบอกว่าแกะถุงเลยยายจะชิมหน่อย น่ารักมาก    
มีรายหน่ึงอายุยงันอ้ยแต่มีปัญหาในการเขา้สังคมไดรั้บยาแลว้เร่ิมดีข้ึน เราคงตอ้งหาเวลาไปเยี่ยมคุยดว้ยบ่อยๆ 
หวงัว่าจะดีข้ึนกลบัไปใชชี้วิตปกติไดอี้กสักคร้ัง มีของท่ีจะตอ้งเตรียมไปมอบคร้ังหนา้กค็งเป็นมุง้ เส้ือผา้ และท่ี
ยดึขา้งเตียงใหผ้ป. สามารถใชมื้อดึงตวัเองข้ึนนัง่ไดเ้อง มีอะไรช่วยเหลือกนัได ้พูดคุยรับฟังปัญหาเขา ช่วยแกไ้ข
เร่ืองท่ีเราช่วยได ้แบ่งปันความรักความห่วงใย ร่วมสร้างสังคมท่ีอบอุ่นร่วมกนันะครับ สร้างสังคมแห่งการให้ 
การแบ่งปัน  และการช่วยเหลือเพื่อผูป่้วยติดเตียงและยากไร้ในสังคม ผา่นโครงการ ดวงแกว้ ปันรัก ท่ี tmb 040-
233-6242 "วชัรธรรม"  

 

7 ม.ีค. 64 ธรรมะจากพระโอษฐ์ - ปฏจิจสมุปบาท 
ปฏิจจสมุปบาทเป็นการแสดงความเกิด ดบั แห่งทุกข ์ตามธรรมดาของเหตุปัจจยั เป็นหลกัธรรมใหญ่ท่ี

แสดงความเป็นไปของชีวติไวท้ั้งหมด มีขอบเขตกวา้งขวางครอบคลุมหลกัธรรมปลีกยอ่ยในระดบัต่างๆอยา่ง
ทัว่ถึง ถา้เขา้ใจหลกัปฏิจจสมุปบาทแลว้ กช่ื็อวา่เขา้ใจชีวติ หรือเขา้ใจพระพุทธศาสนาทั้งหมด ดงัพุทธพจน ์
“… ผูใ้ดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูน้ั้นยอ่มเห็นธรรม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นยอ่มเห็นปฏิจจสมุปบาท …” (มหาหตัถิป
โทปมสูตร, 12/346) 



พระพุทธเจา้ เม่ือแรกตรัสรู้ ประทบัอยู ่ณ ควงตน้โพธิพฤกษ ์ใกลฝ่ั้งแม่น ้าเนรัญชรา เขตต าบลอุรุเวลา คร้ัง
นั้นพระผูมี้พระภาคไดป้ระทบันัง่โดยบลัลงักเ์ดียว เสวยวมุิตติสุขอยู ่ณ ควงตน้โพธิพฤกษเ์ป็นเวลา ๗ วนั พระผู ้
มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท โดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรี จึงท าใหท้รงพิจารณา
วา่น่าจะยากเกินไปจนไม่อาจสอนเวไนยสัตวไ์ด ้แต่เม่ือไดท้รงพิจารณาเปรียบเทียบกบัดอกบวัทั้งส่ีเหล่า จึงทรง
เปล่ียนพระทยัและหนักลบัมาใหก้ารอบรมสั่งสอนช้ีทางดบัทุกขใ์หแ้ก่สรรพสัตวจ์นวาระสุดทา้ย  

พระพุทธเจา้ทั้งหลายลว้นพิจารณาจากนิมิตหมาย(เทวทูต4)ของทุกข์ท่ียิ่งใหญ่ของมนุษยไ์ดแ้ก่ การแก่ 
การเจบ็ และการตาย เม่ือไดเ้หตุจากปลายจึงพิจารณาหาเง่ือนปัจจยัไปยงัตน้ก าเนิดของธรรมต่างๆ จากผลไปหา
เหตุ ยอ้นกลบัไปมา จากเหตุไปหาผล จนมีค าศพัทต่์างๆตามมาไม่วา่จะเป็น ปฏิจจสมุปบาท, อิทปัปัจจยตา หรือ 
ปัจจยาการ ลว้นใช้อธิบายถึงธรรมอนัแสดงเหตุปัจจยัให้ส่ิงหน่ึงเกิดหรือดับไปตามเหตุปัจจยัเหล่านั้น ใน
ขอ้สรุป เหตุและปัจจยัเหล่านั้นมี 12 ประการคือ 

1. อวชิชา : ความไม่รู้แจง้ ไม่รู้ตามเป็นจริง 
2. สังขาร : ความคิดปรุงแต่ง เจตจ านง กรรม โดยมีเจตนาเป็นตวัน า 
3. วญิญาณ : ความรู้ต่ออารมณ์ต่างๆ คือ การเห็น-ไดย้นิ-ฯลฯ-รู้เร่ืองในใจ 
4. นามรูป : ส่วนประกอบของชีวติ ทั้งกายและใจ  
5. สฬายตนะ : ช่องทางรับรู้ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  
6. ผสัสะ : การเช่ือมต่อรับรู้อารมณ์ การติดต่อกบัโลกภายนอก ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
7. เวทนา : ความเสวยอารมณ์ ความรู้สึกสุข ทุกข ์หรือเฉยๆ ไม่สุข ไม่ทุกข ์
8. ตณัหา : ความทะยานอยากในอารมณ์ทั้ง 6 -กามตณัหา-ภวตณัหา-วภิวตณัหา 
9. อุปาทาน : ความยดึติดถือมัน่ ความผกูพนัถือคา้งไวใ้นใจ  
10. ภพ : เจตจ านงท่ีจะกระท าการอนัน าใหเ้กิดแบ่งเป็น กรรมภพ และอุปปัตติภพ คือ ภพท่ีเกิด  
11. ชาติ : ความเกิด ความปรากฏแห่งขนัธ์ 
12. ชรามรณะ : ความแก่-ความตาย เสล่ือมสลายของขนัธ์ 
การท่ีจะพิจารณาดว้ยตนเองจนพบสัจจธรรม หรือ เหตุ-ปัจจยั แห่งธรรมทั้งหลายนั้น เป็นของยากและ

ล าบากยิง่ท่ีบุคคลใดจะสามารถกระท าได ้คงมีแต่ พระพุทธเจา้ และพระปัจเจกพุทธเจา้เท่านั้น ส าหรับพวกเรา
เหล่าสาวกนั้น สะดวกสบายกวา่มากมายนั้นเพราะพระพุทธองคท์รงอธิบายช้ีแนะไวโ้ดยตลอดแลว้ เพียงศึกษา
และนอ้มน าธรรมเหล่านั้นมาพิจารณาอยู ่จนเห็นตามความเป็นจริง-โยนิโสมนสัสิการ- จนจิตน้ีมีปัญญายอมรับ
ในความเป็นจริงนั้น และขจดัอวชิชา อุปาทานในขนัธ์ไดก้ค็งท าใหทุ้กขท่ี์ตอ้งเผชิญอยูน่ั้นเบาบางจนหมดไปได้
สักวนัครับ จบตอนแรก บทเร่ิมตน้ของปฏิจจสมุปบาท บทใหม่ในปี 2564 น้ีครับ  



 
9 ม.ีค. 64 เจ้าหน้าทีม่าช้ีเขตพทัธสีมาฯ 
นายอ าเภอและเจา้หนา้ท่ีส านกัพุทธฯ มาช้ีเขตพทัธสีมา เพื่อท่านเจา้อาวาสจะไดส้ร้างซุม้เสมาใหถู้กตอ้งตามจุด
ท่ีถูกก าหนดครับ มีเวลาอีกสองเดือนเตม็ๆ ถา้ท่านอยูดู่แลก ากบัการก่อสร้างก าแพงและซุม้เสมาคงจะส าเร็จได้
นะครับ เพราะคร้ังก่อนท่านว่าจะเสร็จปลายเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผ่านมา ก็คงต้องผ่านไปจนท าถนนภายใน
ภายนอกวดัไม่ทนัแลว้ครับ ส่วนเร่ืองการบูรณะเสนาสนะอ่ืนๆก็คงตอ้งแลว้ก็แลว้ไปอีกครับ ถา้มีผูช่้วยในวดั
แบ่งเบาภาระท่านไดก้ค็งจะดีนะครับ เพราะทั้งงานภายในวดั งานก าแพง งานซุม้เสมาแลว้กย็งัมีงานภายนอกวดั
อีก ปวดหวัแทนเลยครับ 

 
13 ม.ีค. วดัป่าบัวแก้วฯ 

ความคืบหน้าของการบูรณะซ่อมแซมวดัป่าบวัแกว้ และศาลาอุโบสถ เร่ิมเป็นรูปร่างแลว้ครับ แผ่น
แกรนิตคาถารัตนมาลา ช่างเตย้ท าไดร้วดเร็วมากเลยครับติดตั้งเกือบเสร็จแลว้ครับ คงช่วยใหง้านบูรณะวดัเสร็จ
เร็วข้ึนไดน้ะครับ แต่งานก าแพงยงัไม่ไดก้า้วหนา้ไปเท่าไรครับ เพิ่งเร่ิมท าฐานใบเสมาซุ้มแรกครับ ขอบารมี
หลวงตาช่วยดูแลใหเ้สร็จทนังานพิธีดว้ยนะครับ (รบกวนคจ.อีกแลว้) 

 
14 ม.ีค. มอบท่ียดึขา้งเตียงใหผู้ป่้วย 

เชา้น้ีนอ้งกาญพาไปมอบท่ียดึขา้งเตียงใหผ้ป.ท่ีแพรกษา พร้องทั้งมีขนมติดไมติ้ดมือไปมอบให้คุณยาย
ดว้ย คุณยายตาบอด ขาไม่มีแรง แต่แขนยงัพอมีแรงอยู ่ลุกข้ึนนัง่ทานน ้าอาหารเองไม่ได ้ตอนกลางวนัคุณยายมกั
ตอ้งอยูค่นเดียวจะเรียกใครมาช่วยพยงุลุกข้ึนกไ็ม่ค่อยจะมี เราจึงจดัหาท่ียดึตวัขา้งเตียงไปให ้หลงัติดตั้งเธอพยงุ



ตวัเองลุกนัง่ทานอาหารทานน ้ าเองได ้เธอขอบคุณเราทั้งน ้ าตาและยงัแสดงการลุกนัง่ใหเ้ราดูเสียหลายคร้ังเลย 
ดว้ยความรักความปรารถนาจากพวกเราทุกคนส่งไปใหคุ้ณยาย ขอใหเ้ธอจงมีความสุขกาย สบายใจยิง่ข้ึนต่อไป
นะครับ คร้ังหนา้ถา้มีโอกาสกลบัไปเยีย่มอีก เราวา่จะเอาเสียงสวดมนตแ์ปลไปใหเ้ธอฟังขา้งเตียง จะไดมี้โอกาส
เขา้ถึงพระธรรมไดแ้มน้อนติดเตียงครับ กราบอนุโมทนาบุญ 

 
เยีย่มบ้านผู้ป่วย 

เชา้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนผูป่้วยหลายท่าน เอาของไปมอบให้ ไดพู้ดคุยกนับา้ง ให้ก  าลงัใจกนับา้ง และจบลงท่ี
ตรวจดูการก่อสร้างบา้นใหผู้ป่้วยพิการและครอบครัวท่ีใกลจ้ะเสร็จเรียบร้อยแลว้ นอ้งท่ีเราเอาของไปให้ปกติ
เธอไม่ค่อยพูดจาหรือแมแ้ต่ยิม้แยม้ วนัน้ีเธออารมภดี์ ขอคุณแม่ท าน ้ าแดงโซดาและกาแฟเยน็ใหพ้วกเราเองเลย 
น่ารักมากๆ ส่วนคุณยายท่ีไดท่ี้ยดึขา้งเตียงกดี็ใจใชข้องใหม่ใหเ้ราดูใหญ่เลย เห็นแลว้พวกเราทั้งมูลนิธิและอสม. 
ต่างมีความสุขกนัทัว่หนา้ มีอีกรายท่ีติดเตียงแลว้มีหลายโรค ตอ้งลา้งไตอาทิตยล์ะสามส่ีคร้ังเราไปเยี่ยมแต่เธอ
ลุกไม่ไหวเลย อีกสองสามรายกค็งตอ้งไปวนัอ่ืนครับ  

 
การมีโอกาสไดพ้บปะพูดคุยกนักบัผูป่้วยเหล่าน้ีท าใหพ้วกเรามีก าลงัใจในการท่ีจะสร้างสรรส่ิงดีๆท่ีเรา

สามารถจะกระท าไดเ้พื่อมอบใหพ้วกเขามากยิง่ข้ึน เพราะเราเองบางคร้ังอยูก่บัตวัเองกรู้็สึกวา่เร่ิมจะเหน่ือยอ่อน
กบัชีวิตและปัญหานานาประการ แต่เปรียบเทียบกบัพวกเขาแลว้ ความทอ้แทล้ม้เลิกกิจกรรมการงานต่างๆไป
เพราะอุปสรรคเหล่านั้น ไม่ช่วยท าอะไรใหเ้ราดีข้ึนไดเ้ลย อาจรู้สึกสบายใจหายเหน่ือยบา้ง แต่คุณค่าของชีวติท่ี
เหลืออยู่นั้นขาดหายไปจริงๆ การงานนัน่เราท าเท่าท่ีจะกระท าไดเ้ต็มท่ีสุดแรงกายแรงใจท่ีมีอยู่ก็คงพอแลว้มั้ง
ครับ อดีตท่ีเคยท าอะไรไดม้ากมายกผ็่านไปแลว้ วนัน้ีขอเพียงเท่าน้ีไปก่อน ดงัท่ีครบาอาจารยท่์านสอนไว ้“ท า
ไปไม่หยดุไม่ถอย” คงดีนะครับ 

กราบรายงานครูอาจารย์สุธรรม 

กราบรายงานการด าเนินโครงการ 108 ปีองคห์ลวงตา และนอ้งกาญจนา จะรับเป็นประธานมูลนิธิดวงแกว้ฯต่อ
จากเรา ท่านเมตตาใหโ้อวาทว่า การท างานมูลนิธิเป็นงานหนกัทั้งเหน่ือยกายเหน่ือยใจ มีคนทั้งชมทั้งติเตียน มี



สรรเสริญมีนินทา ทั้งพอใจและไม่พอใจเรา ท่านใหอ้ดทนและพิจารณาตนเองวา่เป็นจริงหรือไม่ ส่ิงใดผดิกค็วร
แกไ้ข ส่ิงใดพิจารณาแลว้ถูกระเบียบถูกธรรม ก็ท าต่อไป ท่านให้หมัน่ขอความแนะน ากบัผูรู้้อยู่เสมอๆทั้งพระ
และฆราวาส เพราะบางคร้ังเราอาจท าผิดโดยไม่รู้ตวัไม่ตั้งใจได ้มีผูรู้้คอยตกัเตือนก็จะท าให้เราไม่ผิดไม่พลาด 
การงานท่ีท าจึงเป็นกุศลอยา่งแทจ้ริง โอวาทน้ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับท่านประธานคนใหม่ แมก้ระทัง่ตวั
เรากเ็ป็นก าลงัใจอยา่งดียิง่ โดยเฉพาะในเวลาช่วงสุดทา้ยของชีวติน้ี 

 
พระธรรมเทศนาครูอาจารย์สุธรรม 
บ่ายฟังธรรมจากคจ. สุธรรม เน่ืองจากโควดิเราเลยไม่ค่อยมี
โอกาสพบท่านเท่าไร วนัน้ีโอกาสดี ไดฟั้งค าสอนจากท่าน
เท่าท่ีพอฟังมาแบ่งปันกนันะครับ 
เร่ืองสร้างบา้นไวอ้ยูอ่าศยั  ท่านวา่คนเราไม่มีบา้นยอ่มล าบาก

ในการอยูอ่าศยั ใชชี้วติ เราจึงควรสร้างบา้นไวพ้กัอาศยัเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัพกัผอ่น บา้นท่ีท่านใหส้ร้างกคื็อบา้น
ส าหรับจิตใจดวงน้ีของเรา ใจไม่มีบา้นไม่มีท่ีอยูอ่าศยักจ็ะล าบากตอ้งท่องเท่ียวไปต่างๆนานาตามอารมณ์ท่ีผา่น
เขา้มา ทางส่ิงกระทบทางตาหูจมูกล้ินกายใจ ท าใหใ้จไม่สงบ ร้อนไปตามอ านาจกิเลส เราจึงตอ้งหาท่ีพกัใหใ้จ
ดวงน้ี สร้างบา้นใหเ้ขา ท่านวา่เร่ิมตน้กใ็หใ้ชค้  าบริกรรม พุทโธ. เป็นหลกัยดึใหใ้จสงบลงก่อน. แรกๆไม่วา่ใครก็
ตอ้งผา่นความล าบากมาแลว้ทั้งนั้นแมพ้ระพุทธองคเ์องกต็อ้งผา่นมาเป็นเวลาถึงหกปี พวกเราท าเด๋ียวน้ีไดผ้ล
เด๋ียวน้ีจะไดอ้ยา่งไร ค่อยๆท าไป จนใจเขา้ถึงความสงบ เม่ือใจสงบกเ็ปรียบเสมือนใจมีบา้นอยูมี่ท่ีพกัอาศยัไม่
ตอ้งร้อนรนไปกบัส่ิงต่างๆภายนอกดงัเช่นใจท่ีไม่มีบา้น กราบระลึกในพระคุณพ่อแม่ครูอาจารยค์รับ      
15 มี.ค. ถวายจังหันพระอาจารย์ฐา ดูงานตดัตน้ไมท่ี้ลม้จากพาย ุปรึกษาท่านเร่ืองการอบรมเดือนหนา้ โดยท่าน
พระอาจารยว์ิทยา วดัป่าดอยแสงธรรมฯ และนิมนตท่์านไปดูงานศูนยก์ายภาพบ าบดัท่ีรพ.ท่าม่วง สัปดาห์หนา้ 
ส่วนเส้ือผา้ท่ีจดัไวส้ าหรับมอบให้ผูป้ระสบภยั ผูข้าดแคลนและดอ้ยโอกาส ก็จดัไวเ้พิ่มแลว้เตรียมส่งมอบใน
เดือนหนา้ไดเ้ลยครับ 

 



ดูงานแก้ไขแผ่นแกรนิต  
แผ่นพระคาถารัตนมาลา บางแผ่นท่ีท าไปแลว้มีผดิบา้งตอ้งกลบัมาแกไ้ข บางแผ่นตอ้งท าใหม่เลยครับ ส่วนงาน
แผน่ใบเสมาก าลงัตกแต่งใกลจ้ะเสร็จแลว้ครับ ศุกร์เสาร์น้ีคงถึงวดัแลว้ครับ 

    
ประชุมก าหนดการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทีด่อยแม่ต่ืน  
เท่ียงประชุมสรุปเร่ืองการติดตั้งระบบโซลาร์เซลลใ์หก้บั รพ ค าหวนัและชาวบา้นหว้ยผาด า ดอยแม่ต่ืน อ าเภอ
แม่ระมาด จงัหวดัตาก ระหว่างวนัท่ี 29 มี.ค. ถึง 6 เม.ย. ศกน้ี หลงัสรุปงานหลกัต่าง ๆ เร่ืองแผงโซลาร์เซลล์
ส่งไปรพ. แม่ระมาดแลว้ ส่วนแบตเตอร่ีและฐานติดตั้งแผงโซลาร์เซลลจ์ะส่งไปท่ี รพ.สต. บา้นแสม ในวนัท่ี  
23-25 มี.ค. น้ี ทั้งน้ีไดป้ระสานกบัทางวดัถ ้าผาด า พระอาจารยม์หาสมควรและคุณหมอจิระพงศท่ี์รพ. แม่ระมาด 
เร่ืองการขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ข้ึนไปติดตั้งบนดอยแลว้ รอการประสานกลบัมาครับ 

 
17 ม.ีค. 64 อาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมฯี 
ความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคาร 72 ปี พระ
อาจารยบุ์ญมี ท่ีรพ.หนองววัซอ งานฉาบยงัท า
ต่อไปเร่ือยๆ ครับ   งานไฟฟ้าเร่ิมวางท่อแลว้ครับ 
ช่วงน้ีใชเ้วลามากหน่อยครับ  

18 ม.ีค. 64 พธีิมอบบ้านให้ผู้พกิารและด้อยโอกาส 

พิธีมอบบา้นท่ีสร้างใหม่แทนหลงัท่ีผุพงัของผูพ้ิการและดอ้ยโอกาสในต าบลพุทธรักษา สมุทรปราการ 
ใชเ้วลาก่อสร้าง 1 เดือนเตม็ ไม่สามารถใชว้สัดุเก่าเดิมของบา้นเลย ตอ้งเปล่ียนใหใ้หม่หมดทุกอยา่ง ขยายพื้นท่ี
ดา้นหนา้หลงัใหอ้ยูไ่ดส้บายยิง่ข้ึน ติดประตูหนา้ต่างเหลก็ใหแ้ขง็แรงทนทานไปอีกหลายสิบปี ผนงัใชเ้มทลัชีทอ
ย่างหนาทนทานแข็งแรง ท าหนอ้งน ้ าให้ใหม่เพิ่มประตูเขา้ห้องน ้ าจากในบา้นให้ผูป่้วยสามารถเขา้ห้องน ้ าได้
สะดวกยิง่ข้ึน เปล่ียนชกัโครกเป็นแบบนัง่ราบ ใหผู้ป่้วยใชไ้ดส้ะดวกข้ึนดว้ย ดา้นหลงับา้นขยายพื้นท่ีออกไป ท า



หอ้งน ้ าใหใ้หญ่ข้ึน จะไดใ้ชซ้กัผา้อาบน ้ าไดส้ะดวกกว่าเดิม บา้นหลงัน้ีทาง รพ.สต.พุทธรักษา ไดท้ าหนงัสือขอ
ความอนุเคราะห์มายงัมูลนิธิฯ หลงัไปส ารวจแลว้เห็นสมควรใหก้ารช่วยเหลือครับ 

เชา้กราบนิมนตค์รูบาอาจารยว์ดัอโศมาเจริญพระพุทธมนต ์ถวายจตุปัจจยัไทยธรรม ถวายจงัหัน เสร็จ
แลว้มอบพระพุทธรูป น ้าพระพุทธมนต ์ขา้วสารเสกไวใ้หค้รอบครัวผูป่้วยดว้ย เสร็จไปอีกหน่ึงกิจกรรมนะครับ 
กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนในบุญกุศลท่ีดีงามน้ีนะครับ หน่ึงในกิจกรรมบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบา
อาจารยห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน (108 ปีชาตกาล) 

 

 
มอบบ้านให้ผู้พกิาร 

หน่ึงในโครงการสร้างคุณงามความดี บูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย ์องคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสัม
ปันโน แมมิ้อาจทดแทนพระคุณท่านท่ีมีต่อตวัเรา ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาได ้แต่ก็ขอกระท าเพื่อเทิดทูน
พระคุณท่านเหนือเศียรเกลา้ 

บ้านหลังน้ีทางได้มีเหตุจากการท่ีพวกเราได้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านผูป่้วยพิการติดเตียง ติดบ้านใน
สมุทรปราการ หน่ึงในผป.ในพื้นท่ีรพ.สต.พุทธรักษาท่ีเราไดไ้ปเยี่ยมเยียนเป็นผป.ขาไม่มีแรงนอนติดบา้นอยู่
แมแ้ต่นั่งก็นั่งได้ไม่นาน แต่บา้นท่ีเธออาศยัอยู่นั้นเก่าผุพงัหมด พื้นและเสาก็ถูกปลวกกดัแทะจนขาดผุพงั      
ตอนแรกเราตั้งใจจะใชว้สัดุท่ียงัมีสภาพดีอยูข่องบา้นเดิมเป็นบางส่วน แต่หลงัจากร้ือดูแลว้ไม่อาจสามารถใชไ้ด ้
จึงตอ้งใช้วสัดุใหม่ทั้งหมด ผนังเป็นเมทลัชีท เสา/โครงเป็นเหล็กทั้งหลงั หลงัคาก็เปล่ียนเป็นเมทลัชีทด้วย      
พื้นอาคารใชว้วีา่บอร์ดแบบหนาแทนพื้นไมท่ี้ผพุงัหกัไปแลว้ หอ้งน ้าเก่าหมดสภาพจึงตอ้งท าหอ้งน ้าใหใ้หม่และ
ขยายใหใ้หญ่ข้ึนกว่าเดิมเพื่อสะดวกในการใชง้านของผูพ้ิการ และเปล่ียนหวัส้วมเป็นแบบนัง่ราบใหผ้ป.นั่งได้
สะดวกอีกดว้ย  กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนในบุญกศุลน้ีดว้ยนะครับ ดว้ยความรัก ความปรารถนา
ดีจากใจ 



 

  

  
 



19 ม.ีค. 64  ฐานรับแผงโซล่าเซลล์ 
ณ Jumpway.Co.,LTD / ซีวกีา้ โรง 2 ฉะเชิงเทรา ทุกคนก าลงัเร่งมือช่วยกนัท าฐานรองรับแผน่โซล่าเซล

ใหท้นั 25 มี.ค. น้ีเพื่อจะไดส่้งไป รพ.แม่ระมาดในศุกร์ท่ี 26 เดือนน้ีครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับ 

 
20 ม.ีค. 64 วชัรธรรมสถาน 

ถวายจงัหนัท่านฐา ดูงานวชัรธรรม เตรียมของไปมอบใหช้าวบา้นในชนบทเมษาน้ี และเตรียมงานอบรม
ปฏิบติัธรรมปลายเดือนเมษายน หลกัสูตรพระอาจารยว์ทิยาครับ 

 

 
รพ.หนองปรือ 111 หมู่1 ต าบลหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 

คณะกรรมการมูลนิธิฯเดินทางไปเยีย่มเยยีนรพ.หนองปรือ กาญจนบุรี อีกคร้ัง รพ.น้ีสร้างมา 6-7 ปีแลว้
ครับ ค่อยๆเร่ิมจากตึกผูป่้วยนอกจนขยามมารับผูป่้วยในได้ อ.หนองปรือ เคยมีรพ.อ าเภออยู่แล้วในช่ือ
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี แต่ค่อนขา้งอยูไ่กลชุมชน ต่อมามีผูบ้ริจาคท่ีดินสร้างรพ.ใหม่ และค่อยๆ
เร่ิมด าเนินงานมากวา่หกเจด็ปี จนมีผูป่้วยมากข้ึน ปัจจุบนัมีการตรวจรักษาผูป่้วยและรับผูป่้วยคา้งคืนได ้ก าลงัจะ
แยกตวัออกมาเป็นรพ. 30 เตียงในปีหนา้ อาคารสถานท่ีกมี็อยูแ่ลว้จ  านวนหน่ึง แต่กย็งัไม่พร้อมในหลาย ๆ ดา้น  

คร้ังน้ีท่านผอ.นพ. กฤษณะ หงษาครประเสริฐ ไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการทราบว่า เร่ืองท่ีตอ้งการให้ทาง
มูลนิธิฯช่วยเหลือเร่งด่วนคือ อาคารท่ีจะรองรับแผนกทนัตกรรม และ แผนก กายภาพบ าบดั  



แผนกทนัตกรรมปัจจุบนัอยู่ในห้องเล็กๆท างานดว้ยกนัสองเตียง การจกัารเร่ืองการป้องกนัการติเช้ือก็ท าได้
ล  าบาก ส่วนแผนกกายภาพบ าบดัก็ท างานอยู่ในห้องเล็กๆห้องเดียว มีเตียงฝึกกายภาพ 1 เตียงอยู่นอกห้อง 
หลงัจากท่ีรับทราบปัญหาต่างๆ เรากไ็ดไ้ดเ้ดินดูสถานท่ีและร่างแบบผงัอาคารกนั ทางมูลนิธิฯมอบของท่ีระลึก
ใหก้บัท่านผอ.และเจา้หนา้ท่ีรพ. เสร็จแลว้จึงไดล้ากลบัเพื่อน าเร่ืองเขา้ประชุมกบัคณะกรรมการใหญ่ของมูลนิธิ
เพื่อวางแผนการใหค้วามช่วยเหลือรพ.แห่งน้ีต่อไปครับ โดยจะน าเขา้เป็นหน่ึงในโครงการบูชาคุณองคห์ลวงตา
108 ปีชาตกาลขององคท่์านครับ รูปแบบอาคารท่ีพิจารณาเบ้ืองตน้คืออาคารท่ีทางมูลนิธิฯ สร้างมอบใหร้พ.ด่าน
มะขามเต้ียครับ 

 

 

 
วดัวงัขนายทายกิาราม 

เยีย่มถวายปัจจยัไทยธรรมแด่ท่านเจา้อาวาส วดับ่อน ้ าแร่ พร้อมมีรพ.รับดูแลผป.พิการกว่า110คน ดูการ
บริหารจดัการการดูแลผูพ้ิการในวดัวงัขนาย 

พระครูกาญจนสุตาคม ท่านเจา้อาวาส มีความเมตตาต่อผูเ้จบ็ป่วย ผูทุ้กขย์าก และผูท่ี้ทุกขท์รมานจากโรค
ร้ายต่างๆ ท่านจึงเร่ิมมีด าริท่ีจะช่วยดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บความสะดวก สบาย ในการอยูบ่  าบดัรักษาตวัดว้ยน ้ าร้อน 
น ้ าแร่ ท่ีวดัวงัขนายฯแห่งน้ี ซ่ึงนบัวนัจะมีคนป่วยเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆท่านเจา้อาวาส จึงใหช้าวบา้นในละแวกนั้น 
เขา้มาดูแลผูเ้จ็บป่วยในเร่ืองต่างๆ ไม่ว่าจะเร่ืองกินอยู่ ขบัถ่าย กิจวตัรประจ าวนั ซ่ึงในบางรายช่วยเหลือตวัเอง
ไม่ไดเ้ลย จึงตอ้งจดัหา จดัจา้งผูดู้แลคนป่วย (พี่เล้ียง) เขา้มาดูแลในเร่ืองน้ี ผูป่้วยในปัจจุบนัน้ีจึงไดรั้บความสุข 



ความสบายอยา่งดี ทั้งเร่ืองท่ีพกั อาหาร น ้า-ไฟ โดยทางวดัเกบ็ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีกบัผูป่้วยเพียง 300-400 บาทต่อ
เดือน เงินท่ีน ามาใชจ่้ายในเร่ืองต่างๆเหล่าน้ี ไม่วา่จะเป็นค่าน ้า ค่าไฟ ค่าอาหาร ลว้นไดม้าจากการท าบุญและการ
บริจาคของผูมี้จิตศรัทธาในองคพ์ระครูกาญจนสุตาคม และดว้ยจิตอนัเป็นกุศลของเหล่าพุทธศาสนิกชน ทั้งส้ิน 
ทั้งปวง 

 

 
20 ม.ีค. 64 เยีย่มสุสาน-เตรียมงานภาวนาสัญจร 

หลงัเสร็จงานเดือนพค. ทั้งผูกพทัธสีมาฝังลูกนิมิต เปิดเจดียอ์งคห์ลวงตา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ใน
เดือนมิถุนายน เรามาท าบุญปฏิบติัภาวนากนัอีกนะครับ กลางๆ เดือนมีเนสัญชิก ในสุสานอีกตามเคยครับ 
ก าหนดการประมาณ 12-13 มิ.ย. นะครับ รายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบต่อไปครับ 

 

   

 



22 ม.ีค. 64 บ.จั๊มเวย์ 

ตรวจติดตามงานผลิตฐานรองรับแผ่นโซล่าเซลลใ์ห้ทนัส่งรพ.แม่ระมาดในศุกร์ท่ี 26 น้ี ส่วนแผงโซล่า
เซลล์ส่งไปท่ีรพ.แม่ระมาดเรียบร้อยแลว้ครับ ทั้งหมดน้ีเลยเป็นภาระของคุณหมอจิระพงศ ์ท่ีช่วยด าเนินการ
ขนส่งแผงโซล่าและวสัดุข้ึนไปใหบ้นดอย ทั้งน้ีคณะท างานของมูลนิธิฯจะเดินทางพร้อมคุณเวโรจนแ์ละช่างโซ
ล่าเซลลไ์ปเร่ิมติดตั้งชุดโซล่าเซลลใ์หท่ี้รพ.และท่ีหมู่บา้นในวนัจนัทร์ท่ี 29 มี.ค.น้ีครับ อีกเพียงแค่ 1 สัปดาห์กจ็ะ
เร่ิมงานกนัแลว้ครับ ไม่ทราบจะโดนพายฤุดูร้อนหรือเปล่านะครับ ส่วนคณะเพื่อนๆท่ีร่วมบุญกนัมาในโครงการ
นดักนัจะไปเยีย่มชมโครงการช่วงสงกรานตน้ี์ครับแต่ไปกนัล าบากหน่อยเพราะตอ้งหารถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ไปกนั
ครับ จากตีนดอยถึงหมู่บา้นกส็ักส่ีชม.ไดค้รับ (ถา้ฝนไม่ตกนะครับ) 

 
เยีย่มรพ.สต.หอมศีล 

"หอมศีล" เป็นช่ือต าบลท่ีตอ้งการส่ือวา่เป็นต าบลแห่งศีลธรรม โดยเจา้ฟ้าอษัฏางค ์ท่ีทรงเสดจ็มาประทบั
ท่ีวดัหอมศีลในปัจจุบนั รพ.สต.หอมศีล น้ีมีประวติัยาวนานกว่า 60 ปี มีเรือนไมส้ักสวยงามท่ีสร้างตั้งแต่ พ.ศ.
2503 ความตอ้งการสนบัสนุนจากมูลนิธิฯไดแ้ก่ห้องน ้ าผูพ้ิการและห้องน ้ าส าหรับผูป่้วยท่ีมารับบริการ จึงได้
ส ารวจดูสถานท่ีกนั และรอใหท้างเจา้หนา้ท่ีปรึกษากบัชาวบา้นในพื้นท่ีก่อน เม่ือไดส้ถานท่ีแลว้จึงจะหาช่างไป
เขียนแบบเพื่อสร้างหอ้งน ้ามอบใหท้างโรงพยาบาลต่อไปนะครับ 

 
 



25 ม.ีค. 64 ส่งวสัดุอปุกรณ์โซล่าเซลล์ 
วนัน้ี จดัส่งวสัดุอุปกรณ์โซล่าเซลล ์ทั้งแผงโซล่าเซลล ์แบตเตอร์ร่ี ฐานรองรับแผงโซล่าเซลลข้ึ์นไปแม่

ระมาดแลว้ครับ ทุกอยา่งจะพร้อมสัปดาห์หนา้แลว้ครับ คณะเราและช่างเวโรจนจ์ะข้ึนไปด าเนินการวนัจนัทร์ท่ี 
29 น้ีครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีร่วมสนบัสนุนโครงการมานะครับ แต่เน่ืองจากเจา้ภาพท่ีร่วมมามีจ านวน
ไม่มาก เราจึงขอรวมทุกคนข้า้ดว้ยกนั เป็นเจา้ภาพร่วมทั้งหมดเลยนะครับ งบประมาณท่ีตั้งไวผ้ดิพลาดไปหน่อย
ครับ เช่นท่ีรพ.ตั้งไว ้1.5 แสน กก็ลายเป็น 2 แสนครับ งานน้ีในส่วนของมูลนิธิฯประมาณ 4 แสนครับ นอกนั้น
เพื่อนๆร่วมมาดว้ยอีกประมาณ 4 แสนครับ นบัว่ายงัดีนะครับ กราบอนุโมทนาทุกท่านอีกคร้ังนะครับ ขอให้
ทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญกศุลน้ีจงมีชีวติท่ีสวา่งไสวดว้ยแสงแห่งธรรมและความสุขความเจริญตลอดไปนะครับ  
ดว้ยรักและปรารถนาดีจากใจ 

  

27 ม.ีค. จัดของเตรียมมอบให้พีน้่องดอยแม่ต่ืน 
จดัเตรียมเส้ือผา้ใหม่ชุดละ 20 ตวั อาหารแหง้มาม่า ปลากระป๋อง ขนม ผา้ห่ม จ านวน 40 ชุด 

เตรียมพร้อมมอบใหพ้ี่นอ้งท่ีเขา้ร่วมโครงการ แสงไฟแสงธรรม ในวนัมอบชุดโซล่าเซลลใ์น 13 เมษายน ปีใหม่
น้ี จดัเกือบเสร็จแลว้ครับ 

 


