
เมษายน ๒๕๖๔ 

1 เมษายน วดัถ า้ผาด า เร่ิมงานติดตั้งโซล่าเซลลใ์หช้าวบา้นหว้ยผาด า 
หลงัจากกราบรายงานแผนการท างานใหท่้านอาจารยม์หาสมควรแลว้ กข็นอุปกรณ์ขา้วของไปตั้งฐานกนัท่ีรร.
ห้วยผาด า ช่างท่ีมากบัคุณเวโรจน์รวมแปดคนก็พกัรวมกนัท่ีรร.น้ีด้วยเพื่อสะดวกในการท างาน ตอนเช้า
วนัรุ่งข้ึนชาวบา้นในหมู่บา้นกช่็วยกนัขนยา้ยอุปกรณ์ไปวางไวต้ามบา้นต่างๆท่ีจะติดตั้งชุดโซล่าเซลล ์เพื่อให้
ช่างไดท้ างานสะดวกข้ึน ท่านอาจารยแ์จง้ใหท้ราบวา่ ชาวบา้นต่างๆในบริเวณน้ี มีความตอ้งการจะไดชุ้ดโซล่า
เซลลเ์พิ่มข้ึน และจะใหเ้ราด าเนินโครงการต่อเน่ือง จึงไดเ้รียนท่านเบ้ืองตน้ว่าเราจะท าต่อไปอีกประมาณ 2-3 
ปี ปีละ 50 ชุด เพื่อจะไดมี้โอกาสตรวจติดตามผลการใชง้านดว้ย ท่านวา่ชาวบา้นในพื้นท่ีมีอีกหลายร้อยหลงัคา
เรือน แต่กอ็าจใชเ้ราเป็นโครงการน าร่องเพื่อใหค้ณะอ่ืนๆเขามาช่วยดว้ยเช่นกนั คงตอ้งค่อยๆท ากนัไปนะครับ 
อาจล าบากหน่อยแต่กน่็าใหค้วามช่วยเหลือพวกเขานะครับ 

  
4 เมษายน รพ.สต.หอมศีล 
จากท่ีไดไ้ปเยีย่มเยยีน รพ.สต.หอมศีลเมือสองสัปดาห์ก่อน ทางรพ.ตอ้งการหอ้งน ้าส าหรับผูป่้วยเพิ่มเติมอีก
สามหอ้งรวมหอ้งผป.พิการ ปรึกษากบัท่านผอ.หาท่ีจะสร้างกไ็ม่มีเน้ือท่ีเหลือ จึงเชิญคุณสมศกัด์ิมาดูปรับปรุง
แทง้คน์ ้าเดิมท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ปรับเปล่ียนเป็นหอ้งน ้ากนัวนัน้ี เขียนแบบเสร็จจะไดป้รึกษากบัทางรพ.อีกทีครับ 

 

  



5 เมษายน " โครงการมอบแสงสว่าง ส่องธรรมน าใจ " 
เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ครับ ทีมงานนายช่างใหญ่ เวโรจน ์เดินทางกลบัจากดอยแม่ต่ืนแลว้ครับ หลงัจากติดตั้ง
โซล่าเซลลใ์หก้บัรพ.สต.ค าหวนั และชาวบา้นบนดอยแม่ต่ืน-หมู่บา้นหว้ยผาด าจ  านวน 40 หลงัคาเรือน มีแผง
เสียหายไปสองแผงครับ ใชเ้วลาติดตั้งหน่ึงสัปดาห์ ล าบากกนัแยเ่ลยครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ท่านท่ีมี
ส่วนในโครงการน้ีนะครับ 

 

 

   
8 เมษายน วดัวงัขนาย 
วนัน้ีนดักบัช่างเวโรจนไ์ปดูสถานท่ีติดตั้งโซล่าเซลล ์ท่ีวดัวงัขนาย กาญจนบุรี และกราบเรียนท่านเจา้อาวาสถึง
การติดตั้งระบบโซล่าเซลลใ์ห้วดัวงัขนาย ท่านรับทราบและให้พระนทีรับเร่ืองดูแลการติดตั้งกบัช่างเวโรจน์
ครับ หลงัจากเดินดูอาคารสถานท่ี กต็ดัสินใจติดตั้งบนหลงัคาดา้นใตข้องอาคารดูแลผูป่้วยพิการ จึงไดไ้ปกราบ
เรียนท่านเจา้อาวาส และกราบลา ท่านเจา้อาวาสท่านอาพาธตอ้งพกัรักษาตวัอยูใ่นหอ้งป้องกนัเช้ือโรค แต่ท่าน



กเ็ป็นห่วงเป็นใยและช่วยเหลือคณะเราเป็นอยา่งดี กราบอนุโมทนาบุญครับ โครงการ "แบ่งปันน ้ าใจ ดว้ยไฟ
จากฟ้า" เพื่อผูพ้ิการและสูงอายุ ณ ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูพ้ิการ วดัวงัขนาย อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี และสถาน
ปฏิบติัธรรม วชัรธรรมสถาน ขององคห์ลวงตาพระมหาบวั นครชยัศรีเร่ิมแลว้นะครับ  

 
9 เมษายน วดัป่ากตัญญุตาราม 
เจา้หน้าท่ีส านักพุทธจงัหวดัสระแกว้ เมตตามาตรวจสอบและวดัขนาดวิสุขคามสีมาให้พระอุโบสถ วดัป่า
กตัญญุตารามแล้วครับ หลังตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย หลังสงกรานต์น้ีก็คงจะยื่นแบบรายงานขอ
พระราชทานฯ ไดแ้ลว้ครับ เป็นวดัมากน็านหลายปีมากแลว้ คงถึงเวลาท่ีจะเป็นวดัอยา่งสมบูรณ์ไดแ้ลว้นะครับ 
เม่ือไดรั้บพระราชทาน พวกเรากจ็ะมีโอกาสบูรณะใหญ่วดัแห่งน้ีกนันะครับ วดัน้ีท่ีเราร่วมสร้างถวายในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ร่วมกนั ส่วนผมกส็ร้างถวายบูชาคุณมารดาท่ีเล้ียงดูใหก้  าเนิดเรามาดว้ยครับ-สินทรานุสรณ์- 

 

  
9 เมษายน อาคารอนุสรณ์ 108 ปี ชาตกาลฯ 
อาคาร อนุสรณ์ 108 ปี ชาตกาล องคห์ลวงตาพระมหาบวั ณ วดัป่าบวัแกว้ ญาณสัมปันนุสรณ์ เป็นอาคารชั้น
คร่ึงขนาด 8*16 ม. ชั้นบนไวจ้ดัพิธีฯ หรือใชอ้บรมปฏิบติัธรรม จดัเล้ียงรับรอง ท่ีพกัฯ เป็นทั้งวหิารและศาลา
อเนกประสงคใ์นตวั ชั้นล่างเกบ็ขา้วของไดอ้ยา่งกวา้งขวาง มีอาคารแฝด คือ 108 ปี ญาณสังวรานุสรณ์ (108 ปี 
ชาตกาล สมเดจ็พระสังฆราช องคท่ี์ 19 ) แต่เป็นอาคารท่ีพกัส าหรับสงฆแ์ละมีหอ้งน ้าในอาคาร 2 หอ้งพร้อม
พื้นท่ีซกัลา้ง ชั้นล่างกวา้งขวางส าหรับเกบ็ของเช่นกนัครับ 



 

 
10 เมษายน "แบ่งปันน า้ใจ ด้วยไฟจากฟ้า"  
ติดตั้งโซล่าเซลลใ์ห ้ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูพ้ิการ วดัวงัขนาย อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี เสร็จเรียบร้อยแลว้ครับ ใช้
แผงของSOLO บริษทั ฟิโนร่า จากประเทศฟินแลนด์ ขนาด 375วตัต์ จ  านวน 26แผ่น ผลิตไฟฟ้าได้วนัละ
ประมาณ50ยูนิต( 50ยูนิต=ก าลงัไฟ 50 กิโลวตัตใ์ชง้านนาน 1ชัว่โมง) คาดว่าสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าให้ท่ี
ศูนยดู์แลผูป่้วยน้ีไดเ้ดือนละประมาณ8พนับาท ปีละเกือบแสนบาท ระยะเวลาการใชโ้ซล่าเซลลชุ์ดน้ีประมาณ
25-30ปี บุญคร้ังน้ีอยกูบัพวกเราไปนานพอควรนะครับ มีผูร่้วมบุญมารวมไดป้ระมาณสองหม่ืนบาทแลว้ครับ 
แผงโซล่าเซลล ์บริษทัฟิโนร่ามอบใหค้รับ ส่วนการติดตั้งโดยช่างเวโรจน์และทีมงานครับ ช่วยกนัมอบส่ิงดีๆ
ให้ผูเ้ดือดร้อนและดอ้ยโอกาสนะครับ ถึงแมเ้ราจะเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยดูแลพวกเขา แต่ดว้ยปัจจยัท่ีเรา
พอจะท าไดค้รับ เราพยายามใชก้นัอย่างประหยดัท่ีสุดแลว้ครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนใน
บุญน้ีนะครับครับ 

 

   



12 เมษายน อาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมฯี 
ความคืบหนา้ของการก่อสร้างอาคาร 72ปี พระอาจารยบุ์ญมี ธมัมรโต ณ รพ.หนองววัซอ มาถึงวนัสงกรานต์
แลว้ครับ เพื่อตอบแทนพระคุณ บูชาคุณของพ่อแม่ครูอาจารยบุ์ญมี ท่ีเมตตาช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอด     
ทั้งการส่งศิษยไ์ปช่วยดูแลวดัป่าบวัแกว้และวชัรธรรมสถานขององคห์ลวงตา รวมทั้งท่ีท่านเมตตาอบรมพวก
เราให้พระธรรมค าสั่งสอน ณ สถานปฏิบติัธรรมและการภาวนาสัญจรนอกสถานท่ี ทั้งวดัป่าบวัแกว้และ     
วชัรธรรมสถานเป็นท่ีท่ีเราร่วมกนัสร้างและรักษาไวเ้พื่อรักษาไวซ่ึ้งพระธรรมวินยัและเพื่อด าเนินตามค าสอน
ขององคห์ลวงตาพระมหาบวัฯตลอดไป กราบระลึกพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย ์

 
13 เมษายน ติดโซล่าเซลล์ ส าหรับ วดัวงัขนาย 
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลลบ์นหลงัคา สถานสงเคราะห์ผูพ้ิการ ณ วดัวงัขนายท่ีปัจจุบนัดูแลผูป่้วยอยูก่วา่ 120 คน 
เสร็จเรียบร้อยแลว้ เร่ิมใชง้านแลว้ครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีร่วมกนันะครับ 

  
 
14 เมษายน 64 ถ า้พระภูววั 
กราบถวายปัจจยั พ่อแม่ครูอาจารยเ์สถียร ตามท่ีเคยรับปากกบัองคห์ลวงตาบา้นตาดไว ้
ยิง่ในยคุโควดิน้ี ปัจจยัคงเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะผูค้นทีาจะเขา้ไปวดัคงลดนอ้ยลงครับ 
กราบบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย ์
 
 



14 - 15 เมษายน จัดไทยธรรมเพิม่อกีสองร้อยชุด 

จัดเตรียมไทยธรรมส าหรับพิธีผูกพัทธสีมาฝัง

ลูกนิมิต ณ วดัป่าบวัแกว้ ตามท่ีท่านเจา้อาวาสแจง้

มา พระเถระท่ีท่านนิมนต์มาร่วมพิธี 40 รูปครับ 

แล้วย ังต้องเตรียมส าหรับพระอุปัชฌาย์คู่สวด

ส าหรับนาคท่ีจะเขา้พิธีบรรพชาอุปสมบทฉลองพระอุโบสถอีกดว้ยครับ ในส่วนท่ีท่านใหมู้ลนิธิรับผดิชอบ ได้

ท าใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ครับ ทั้งเร่ืองใบเสมา มีดตดัหวาย แผ่นป้ายคาถารัตนมาลารอบก าแพงแกว้ กระเบ้ือง

ลายไมส้ าหรับพระอุโบสถ ศาลา 108 ปี หลวงตาพระมหาบวัฯ ส าหรับจดังานต่างๆหนา้พระอุโบสถ และศาลา 

108 ปีญาณสังวรานุสรณ์ ส าหรับรับรองเป็นท่ีพกัพระสงฆ ์อาคารทั้งคู่มีหอ้งเกบ็ของขนาดใหญ่จุเก็บของได้

อยา่งมากเพียงพอกบัความตอ้งการไปไดอี้กนาน และยงัไดส้ร้างกุฎิรับรองพระเถระ ผนงัและเพดานเป็นโฟม

กนัความร้อนอยูไ่ดอ้ยา่งสบายจากแสงแดดอนัร้อนแรงของทองผาภูมิ ส่วนท่ีเราท าเกินไปอีกหน่อยเพราะเห็น

ท่านเจา้อาวาสท่านมีกิจมากท าไม่ทนัก็จะเป็นบูรณะเสนาสนะต่างๆ เช่นถ ้าบวัแกว้และกุฎิต่างๆ เพื่อแบ่งเบา

ภาระท่านจะไดมี้เวลาจดัการเร่ืองต่างๆไดท้นักบัท่ีตกลงกนัไว ้กราบอนุโมทนากบัทุกๆท่านท่ีไดมี้ส่วนร่วมใน

การบูรณะและร่วมสร้างเสนาสนะถวายวดัป่าบวัแกว้ ท่ีเราร่วมกนัสร้างถวายพ่อแม่ครูอาจารยห์ลวงตา พระ

มหาบวัฯ นะครับ 

 

 

 

 

17 เมษายน เตรียมป้ายศาลาฯ 
เตรียมป้ายศาลาถวายครูจารยม์หาสมควร แต่กย็งัไม่ทราบวา่จะไดไ้ปมอบใหท่้านไดเ้ม่ือใด เพราะยงัตอ้งกกัตวั
14 วนัอยูเ่ลยครับ ไปไดเ้ม่ือไรกจ็ะรีบไปถวายครับ 

 



17 เม.ย. วดัวงัขนายฯ 
กราบรายงานท่านเจา้อาวาส เร่ืองติดตั้งโซล่าเซลลใ์หก้บัอาคารฟ้ืนฟูผูพ้ิการฯเรียบร้อยแลว้ วดัในวนัน้ีแทบจะ
ไม่มีผูค้น เงียบมากๆ จะเขา้ไปเยีย่มผูป่้วยท่ีศูนยก์ไ็ม่ไดเ้พราะอาจติดเช้ือได ้หลงัรายงานท่านเสร็จกเ็ลยตอ้งลา
กลบั ไดท้ราบว่ามีทั้งรพ.และวดัอีกหลายแห่งตอ้งการให้ทางมูลนิธิฯไปติดตั้งให้บา้งเช่นกนั คงตอ้งค่อยๆ
พิจารณาตามความจ าเป็นนะครับ 

 

 
17 เมษา มอบพระพทุธรูปให้น้อง 
นอ้งธรรมบริกรเราก าลงัจะยา้ยบา้นใหม่ เลยแวะมามอบ
พระพุทธรูปใหเ้พื่อเป็นศิริมงคล ขอบุญกุศลท่ีนอ้งไดช่้วยเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จงดลบนัดาลใหน้อ้งและครอบครัวมีความสุข
ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไป ส่ิงไม่ดีไม่งามใดๆ 
จงผา่นพน้ไปอยา่ไดแ้ผว้พาน 
18 เมษายน วชัรธรรมสถาน 
เช้าน้ีกราบถวายจงัหันท่านอาจารยฐ์า เกา้โมงพี่สุเมธสุงช่างไฟมาช่วยดูระบบไฟฟ้าท่ีวชัรธรรม ช่างตู่มา
ประเมินความเสียหาย เดินดูสายไฟตามอาคารต่างๆแลว้ จ  าตอ้งปิดไฟไปหลายอาคารเลยครับ สายไฟใหมช้็อต
หลายแห่ง สรุปแลว้ การแกไ้ขคงตอ้งเดินไฟใหม่คงจะดีกว่าครับ ตดัเอาสายท่ีเดินใตดิ้นออกไปหมด แลว้
เดินสายลอยติดอาคารแทนครับ สัปดาห์น้ีท่านผอ.ตัน๋จะพาช่างมาตั้งเสาเพื่อเดินไฟเขา้อาคารใหม่ครับ เสร็จ
แลว้ช่างตู่จะพาทีมมาตรวจเช็คไฟใหล้ะเอียดแลว้เดินสานใหม่ ตั้งตูไ้ฟใหม่ครับ กราบขอบคุณพี่สุเมธ ท่ีกรุณา
นะครับ ไม่มีช่างมาดูแลให้พวกเราคงท ากนัไม่ไหวครับ กราบขอบคุณทุกๆท่านท่ีเมตตาช่วยกนัดูแลสมบติั
ขององคห์ลวงตาครับ 



 
20 เมษา อาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญม ี
ความคืบหนา้ของการก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารยบุ์ญมีฯ ท่ีรพ.หนองววัซอ เร่ิมงานฝ้าเพดานและเร่ิมทาสี
ครับ 

 
21 เมษา วชัรธรรมสถาน 
พี่ตัน๋ พี่ประยรูไปช่วยตั้งเสาเตรียมท าสะพานไฟเขา้อาคารส านกังานใหม่ และตดัตน้ไมท่ี้โคน้ลม้จากพายท่ีุ
ผา่นมาเม่ือสองวนัก่อน ช่วยกนัดูแลสถานปฏิบติัธรรมขององคห์ลวงตาพระมหาบวั 

 
24 เมษายน : วดัโบสถ์วรดิตถ์ อ่างทอง 
เชา้น้ีเรามีก าหนดจะเดินทางไปดูงานท่ีรพ.บา้นแหลม เพชรบุรี เพื่อจดัเตรียมติดตั้งโซล่าเซลลใ์ห้ทางรพ. แต่
ได้รับการประสานงานว่าเจา้หน้าท่ีรพ.ติดโควิด ขอให้เล่ือนไปก่อน จึงเปล่ียนแผนมาช่วยเหลือเด็กๆท่ีจ.
อ่างทองแทน วดัแรกท่ีเรามาเยีย่มคือวดัโบสถว์รดิตถ ์ 
วดัโบสถว์รดิตถ ์เป็นวดัเลก็ๆ อยูใ่นอ าเภอป่าโมก จ.อ่างทอง สถานท่ีน้ีไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั แต่กลบัเป็นสถานท่ี
ชุบเล้ียงเดก็ก าพร้าและเด็กดอ้ยโอกาสหลายร้อยชีวติ นอกจากใหอ้าหารและเส้ือผา้ วดักมี็โรงเรียนใหเ้ดก็ๆ ได้
เรียนหนงัสือตั้งแต่ชั้นระดบัอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงเป็นโรงเรียนการกศุลของวดัในพระพุทธศาสนา 
ไดรั้บอนุญาตตั้งข้ึนเพื่อเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส หลวงพ่อท่านเจา้อาวาสไดใ้หก้ารอุปการะเด็กก าพร้ายากจนชาย-
หญิงอายุตั้งแต่ 3 ขวบข้ึนไป จ านวนประมาณ 300 กว่าคน เด็กๆในการอุปการะบางส่วนจะเป็นเด็กชาวเขาท่ี



พ่อแม่เสียชีวติจากการสู้รบและทหารน ามาฝากไว ้รวมถึงเดก็ก าพร้าจรจดัท่ีมีผูพ้บเห็นน ามาฝากไว ้เดก็ยากจน
จากครอบครัวท่ีมีลูกมาก และเดก็ท่ีมีปัญหาครอบครัวจากการหยา่ร้างของพ่อแม่ รวมทั้งเดก็ท่ีพ่อแม่ไปท างาน
ไม่มีผูดู้แลเล้ียงดู ตั้งแต่สามขวบจนโต บางคนถึงแมอ้อกไปเรียนรร.อ่ืนแลว้เช่นไปเรียนปวส.ต่อได ้แต่ไม่มีท่ี
พกัอาศยัหรือพกัภายนอกมีค่าใชจ่้ายสูงหลวงพ่อกอ็นุญาตใหก้ลบัมาอยูท่ี่วดัต่ออีกคร้ังหน่ึงได ้เดก็ๆพวกน้ีกย็งั
ไดเ้ป็นก าลงัดูแลรุ่นนอ้งๆในวดัต่อไปอีกดว้ย 
วนัน้ีเด็กอยูไ่ม่มากเพราะเดินทางกลบับา้นจากสถานการณ์โควิด แต่กย็งัเหลืออยูท่ี่วดักว่า 50 คน เราจึงไดเ้อา
ขา้วสารอาหารแหง้และของใชจ้  าเป็นอีกเลก็นอ้ยมาบริจาคใหท้างวดัเพื่อช่วยดูแลเดก็ๆเหล่าน้ีครับ 

 
24 เมษายน : วดัสระแก้ว อ่างทอง 
วดัสระแกว้ไดเ้ร่ิมใหก้ารอุปการะและเล้ียงดูเด็ก ๆ นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นตน้มา เม่ือนบัวนัเดือนปีจวบ
จนถึงปัจจุบนัน้ีก็ย่างเขา้ปีท่ี ๖๗ แลว้ ซ่ึงผูริ้เร่ิมในการให้ความอุปการะแก่เด็ก ๆ ก็คือ พระครูขนัตยาภิวฒัน์ 
หรือหลวงพ่อ ฉบบั และเน่ืองจากหลวงพ่อฉบบัเคยเล่นลิเกมาก่อนท่ีจะมาอุปสมบท ท่านจึงมีด าริท่ีจะอบรม
สั่งสอนศิลปะวทิยาดา้นการแสดงลิเกใหแ้ก่เดก็ ๆ เพื่อจะไดรั้กษาและสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของไทยให้
ด ารงสืบไป แลว้ส่ิงน้ีกก็ลายมาเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของวดัสระแกว้เม่ือหลาย สิบปีก่อน จนเป็นท่ีชินหูของ
คนทัว่ไปว่า ลิเกเด็กก าพร้าวดัสระแกว้ เพื่อหารายไดช่้วยเหลือค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูเด็กก าพร้า -ท่ีตั้งของ 
สามคัคีสมาคาร เป็นศูนยโ์ครงการทอผา้ตามพระราชประสงค์ มีการส่งเสริมการทอผา้ ยอ้มผา้ และพิมพใ์น
ลกัษณะต่าง ๆ มากมาย ผา้ทอท่ีมีช่ือคือผา้ทอท่ีบางเสด็จ และไดมี้การจดัตั้งคณะลิเกเด็กก าพร้า เพื่อหารายได้
ช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูแลเดก็ก าพร้าอีกดว้ย 
วนัน้ีเรามาร่วมบริจาคปัจจยัเพื่อช่วยดูแลเดก็ๆในช่วงท่ีวดัขาดรายไดจ้ากสถาณการณ์โควดิน้ีครับ 

 
 
 



25 เมษายน ส่งก าลงัใจให้บุคลากรทางการแพทย์ 
แมจ้ะเป็นส่ิงเลก็ๆนอ้ยๆท่ีเราร่วมกนัท า เพื่อส่งก าลงัใจใหแ้ก่พี่นอ้งแพทยพ์ยาบาลและบุคลากรท่ีก าลงัต่อสู้กบั
ไวรัสโควิด-19 น้ีทุกๆท่าน จากการระบาดในคร้ังใหม่น้ี พวกเราจึงร่วมกนัจดัการส่งน ้ ายาฆ่าเช้ือ ท าความ
สะอาดให้แก่รพ.ต่างๆ 32 แห่งทัว่ประเทศ และก าลงัเตรียมส่งขา้วสาร อาหารแห้ง เป็นเสบียงให้รพ.ต่างๆ
ต่อไปครับ วนัน้ีคงไม่จ าเป็นตอ้งหาคนผดิ หรือรอใครสั่งการอะไร เพราะพี่นอ้งประชาชนคนไทยถึงเวลาตอ้ง
ช่วยเหลือกนัในทุกๆดา้นท่ีตนท าไดแ้ลว้ เพื่อหยุดสถานการณ์การระบาดคร้ังน้ีให้เร็วท่ีสุดนะครับ ป้องกนั
ตนเอง ป้องกนัคนท่ีเรารัก ร่วมกนันะครับ 

 
26 เมษายน ส่งของช่วยให้ก าลงัใจ รพ.ต่างๆ 
พี่ประยรู พี่บุญตัน๋ไปส่งเวชภณัฑไ์ปรพ.ค่างๆช่วยสนบัสนุนแพทยพ์ยาบาลสู้โควดิ19 รอบน้ีครับ 

 
28 -29 เมษา ซ่อมสายไฟเมน ณ วชัรธรรมสถาน 
พี่สุเมธส่งช่างตู่และคณะไปปรับเปล่ียนสายไฟหลกัของวชัรธรรมท่ีเสียหายใหม่ วนัน้ีเร่ิมเดินสะพานไฟเขา้
อาคารส านกังานครับ คงอีก 1-2 วนัคงเรียบร้อยไดค้รับ ขอบพระคุณพี่สุเมธครับ 

 
 


