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เช้าต่ืนมาตีสามท าวตัรสวดมนต์ในอณุหภมูิ16องศาตีห้าคร่ึงสว่างได้อรุณแล้วเร่ิมเขียนรายงานให้ทาง

แพทยสภา7โมงทานอาการกับท่านประธานสงฆ์เนปาล ท่านญาณปุณณิกะ ท่านเจ้าคุณเทพฯและท่าน        

มหาสพุจน์เสร็จแล้วไปส ารวจสภาพความเสียหายท่ี Bhaktapur สอบถามเร่ืองผู้ เจ็บป่วยในพืน้ท่ีพบว่ามีไม่มาก

แล้วเห็นทีมช่วยเหลือจากเยอรมนัก าลงัช่วยสร้างบ้านท่ีพกัให้ผู้ประสบภัย ออกมาก็ไปพบคณุหมอชัตติและ

ทีมงานท่ี Bir Hospital เป็นรพ.รัฐใหญ่หนึ่งในสามของกาฐมานทุท่านพาไปดูรพ.และเย่ียมตึกสร้างใหม่ท่ีใช้

ดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวทัง้ห้องฉกุเฉินและตึกผู้ ป่วยจะเห็นได้ว่ามีอาสามาช่วยเป็นจ านวน



มากๆ เสร็จแล้วนัง่ประชมุกนัท่ีแผนกกายภาพบ าบดั คณุหมดชนินท์ช่วยประสานขอความต้องการท่ีเขาอยาก

ได้ทัง้ยาเวชภณัท์และทนุในการดแูลผู้ ป่วยสรุปให้เขาท าเป็นรายการสง่ให้ทางแพทยสภาโดยตรง ก่อนกลยัมาท่ี

วดัศิวะฯแวะแลกเงินท่ีร้านหน้าเจดีย์ใหญ่ท่ีคนไทยให้ช่ือว่า eye of Nepal กลบัมาบา่ยโมงจดัยาเสร็จก็ไปออก

หนว่ยครัง้แรกท่ีกงักะปร์ูในเมืองกาฐมานท ุพบความเสียหายเยอะมากๆบางแหง่ยงัไมมี่ใครช่วยเหลือซึง่ก็นบัว่า

แปลกมากๆ ท่ีน่ีท่านอดีตนายก Mr.Jhalahat Khanal มารอพบคณะสอบถามการท างานต่างของโครงการ 

hand 4 Nepal และความต้องการของคณะแพทย์อาสาแพทยสภา ซึ่งก็เรียนให้ท่านทราบว่าเราจะจัด

คณะแพทย์ท างานร่วมกบัคณะสงฆ์ไทยเนปาลอย่างตอ่เน่ืองเช่นครัง้ท่ีท่านมาเย่ียมชมนีไ้ปตลอดประมาณ1-2

เดือนในพืน้ท่ีท่ีทางคณะสงฆ์ก าหนด ท่านกล่าวช่ืนชมและบอกว่ายินดีให้ความสนบัสนนุถ้าต้องการ เสร็จแล้ว

ท่านร่วมแจกของด้วยและลากลบัไป คณะแพทย์ตรวจรักษาผู้ ป่วยต่อจนเย็นเกือบสองร้อยราย ท่านสพุจน์น า

ทีมต่อไปแจกของบนเขาสูงใกล้กาฐมาณฑุท่ีแทบจะไม่มีใครมาเย่ียมเลยแต่ทราบว่าเดือดร้อนเพราะเด็กใน

หมูบ้่านคนหนึง่ท่ีท่านสง่มาเป็นเณรเรียนหนงัสืออยูก่ทม.ส่งข่าวขอความช่วยเหลือไปการเดนิทางล าบากมากๆ 

ใช้เวลานานจนค ่าแต่ทุกคนก็เบิกบานใจ ก่อนกลับวัดศิวะฯท่านภรรยาอดีตนายกเชิญคณะสนทนาจิบชาท่ี

บ้านพกั เราจงึมีโอกาสเรียนใก้ทราบถึงงานของคณะแพทย์ในโครงการHand4Nepal ซึง่ทา่นก็ช่ืนชมและให้เรา

ประสานกับคนสนิทของนายกในการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้และขอให้พระเนปาลตวัแทนของสงฆ์ช่ือ

ท่านนิโคทรับผิดชอบช่วยเหลือหาพืน้ท่ีและการจดัการต่างๆ ให้คณะ เรากล่าวขอบคณุแล้วลาท่านกลบัมาวัด 

คณะแพทย์จดัเตรียมยาส าหรับออกหน่วยในวนัรุ่งขึน้ตอ่จนดกึเสร็จแล้วประชมุสรุปงานได้ความว่าจะขอให้ทาง

แพทยสภาจดัแพทย์ พยาบาลเภสชัทีมละ 4-6 ท่านมาผลดัเปล่ียนกนัชุดละ 1 สปัดาห์ เร่ิม 9-10 พ.ค.นีจ้นถึง

ประมาณปลายมิถุนายนรวม2เดือนช่วยท างานช่วยเหลือชาวบ้านและพระสงฆ์ท่ีเดือดร้อนโดยออกหน่วย

ร่วมกับการแจกของและการช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยัไปด้วยกัน ทัง้นี อ้ยากให้จัดลงทะเบียนอาสาสมัครไว้

ล่วงหน้าจะได้เตรียมการให้เหมาะสมตอ่ไปรวมทัง้การเตรียมให้ความช่วยเหลือด้านตา่งๆ จาก hand 4 Nepal 

และการจดัเตรียมยาและเวชภณัท์อีกด้วย คณะแรกท่ีเร่ิม 9-10 เพราะจะได้กลบัพร้อมคณะตรวจเย่ียมโครงการ

ใน 17 พ.ค. และจดัยาท่ีจะต้องใช้มาในวนันัน้เลยจงึจะได้สะดวกยิ่งขึน้ 
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บนัทึกการเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล 3/4 พ.ค.58 วนัวิสาขบูชา-เนปาล-ผู้คนออกมาร้อง
เพลงสวดมนต์แตเ่ช้าเพราะดีเขียนรายงานเสร็จตีสองตีสามกว่าๆก็มีไหวอีกเล็กๆนัง่สมาธิจนเช้า หนาวน้อยลง
หน่อยแล้วก่อนไปฉันเช้าคยุกับมหาสุพจน์ กิตติวณโณ เร่ืองการจดัแพทย์ในชุดต่างๆ สรุปเป็นชุดละ4-6คนดี
แล้วท่านจะได้จดัเอาเป็นหนึ่งหรือสองทีมในแตล่ะวนัสามอาทิตย์นีค้งออกแจกทกุวนัต่อจากนัน้ต้องดเูหตกุาร
เฉพาะหน้าด้วย อาจมีวนัว่างท่ีคณะแพทย์ได้ไปเย่ียมรพ.เช่น BIR หรือส ารวจพืน้ท่ีได้บ้างซึ่งในระยะท่ีสองนีค้ง
ไม่ได้เน้นเป็นอาหารแล้วปัญหาใหญ่คงเป็นเร่ืองท่ีพกัอาศยัเพราะฝนคงเร่ิมตกแล้วความช่วยเหลือท่ีจะให้คง
เป็นเงินคา่ยงัชีพและวสัดรุวมทัง้ปัจจยัท่ีจะให้เขาน าไปบูรณะซ่อมสร้างบ้านหลงัจากช่วงหนึ่งท่ีเราน า เต๊นท์ไป
มอบให้แล้วแตค่งไม่ถาวรเพียงพอ การให้เงินคา่แรงขัน้ต ่าแก่เขาเพ่ือฟืน้ฟูบรูณะบ้านตนเองเป็นแนวความคิดท่ี
ท่านสร้างเหยินแห่งมลูนิธิฉือจีน้ ามาใช้ท่ีฟิลลิปินส์ในวาตะภยัจากพายท่ีุทาโคบนัท าให้ประชาชนมีรายได้และ
เก็บกวาดบ้านเมืองจนสะอาดได้ วิธีการนีจ้งึนา่จะมาใช้กบัเนปาลได้ด้วย เร่ืองวสัดใุนการก่อสร้างก็ใช้ของเดิมท่ี
พอใช้ได้ก่อนเช่นไม้อิฐจากอาคารเดิมเราเพียงซือ้สงักะสีตะปใูห้เขาก็คงพอบ้านหลงัหนึ่งครอบครัวเล็กๆท่ีเรา
ช่วยไปครัง้ทาโคบนัตกหลงัละสามหม่ืนบาทซึ่งก็ใช้ท่ีเนปาลนีไ้ด้เช่นกนั การนีค้งเสร็จได้ภายในหนึ่ง -สองเดือน
บ้านเมืองก็จะกลบัมาสภาพเดิมได้ชาวบ้านก็จะมีท่ีอยู่ท่ีกินได้ตามเดิม 6 โมงเช้าฉันจงัหนัพร้อมท่านสงัฆราช 
ท่านเจ้าคุณเทพและมหาสุพจน์เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณออกเดินทางไปร่วมมอบของจากสมเด็จพระเทพให้
ทางการเนปาลส่วนพวกเรากลบัไปท่ีเดิมคือกังกาปร์ูท่ีมีแค้มปเล็กมีชาวบ้านออกมาพกัอยู่ประมาณ 100 คน 
อยู่รวมกนัในอาคารโครงเหล็กฝาและหลงัคาเป็นสงักะสี ตรวจให้ยาและรักษาได้ประมาณ 80 รายก็เสร็จเม่ือ 
10.30 น.กลบัมาพกัท่ีวดัให้คณะได้รับทานอาหารกลางวนัพกัเล็กน้อยจนเท่ียงคร่ึงก็เดนิทางไปหมู่บ้านธมัมทารี 
ในเมืองกาฐมาณฑจุากวดัไปไมเ่กินหนึง่ชมแตเ่สียหายมากบ้านพกั 300 หลงัมียอดคนเสียชีวิตปัจจบุนั 150 คน
แต่ก็ยงัค้นหากันอยู่บางบ้านก็เร่ิมเก็บของท่ียงัคงใช้ได้ท าความสะอาดเก็บกวาดซ่อมแซมไว้ใช้ต่อไปท่านเจ้า
คณุเทพเดินไปเย่ียมตามบ้านท่ีเสียสูญเสียแล้วสวดพทุธมนต์ให้ตลอดทางท าความปลืม้ปิติให้แก่พวกเขาเป็น
อย่างมากเสร็จแล้วก็แจกทานและตรวจร้กษาให้ชาวบ้านอยู่ จนห้าโมงเย็น 17.00 น.งานนีค้ณุต้องพระชาว
เนปาลท่ีอยู่เมืองไทยคือพระครูปทมุธีรการและพระครูพิศาลธรรมโสภณท่ีมาท าหน้าท่ีเป็นล่ามให้และคณุแมชี่
จากวัดศิวะสันติอีกสามรูปท่ีมาช่วยจัดยาอธิบายการใช้ยาและอาสาสมัครอีกหลายท่านท่ีช่วยท าหน้าท่ีคดั
กรองถามประวตัแิละวดัความดนัท าให้คณุหมอแหลมและคณุหมอมะเดื่อตรวจผปไปกว่าสองร้อยคนโดยมีคณุ
หมอชนินท์คมุแจกจ่ายยาอยู่อีกหนึ่งคน ออกจากธัมมภาลีห้าโมงคร่ึงมาถึงสถานทตูหกโมงกว่านัง่คยุเร่ืองของ
บริจาคตอนนีท่ี้มาทางเคร่ืองบินท่ีต้องมอบเข้าโกดงัรัฐบาลหมดออกมาใช้ไม่ได้และมีหมอจากรพ บ ารุงราษฎร์
มาฉีดวคัซีนหวดันกให้พระและเจ้าหน้าท่ีก่อน เราก็ได้คยุกับท่านทูตเร่ืองเต๊นท์ท่านก็ยินดีจะน าไปมอบให้คน
เดือดร้อนตอ่ไปเกือบ 19.00 น.จงึลาทา่นทตูกลบัวดั 



 
 
 
 

 

 

วันท่ี5 พ.ค.วันท่ี 4 ของภาระกิจส ารวจวางแผนเตรียมงานส่งแพทย์มาร่วมในคณะสงฆ์พระธ รรมทูตใน

โครงการ h4n เช้านีจ้งัหนัเช้ามีน้องเบนซ์ นพ.สรฤทธ์ิ จากรพ.เดชามาร่วมด้วยดเูป็นคนหนุ่มไฟแรงนิสยัสุภาพ

เรียบร้อยดี เป็นนกัปีนเขาเสียด้วยท าให้รู้จดัท่ีเนปาลดีมาก สาวๆคนให้ความสนใจท่ีเดียวแตอ่าจท าให้คนไข้ใน

หนว่ยแพทย์เพิ่มขึน้ก็เป็นได้ หลงัจงัหนัจดัเตรียมยาออกหนว่ยพบวา่ยาขาดหลายตวัแตพ่อจะใช้ได้ในวนันี ้ออก

เดนิทางแตเ่ช้าเลยมีรถบสัใหญ่ 1 คนัรถตู้  2 รถบรรทกุของอีกสามคนั มีน้องหมอปิโยรสจากรพ.บ ารุงราษฎร์กบั

คณะมาร่วมด้วยอีกหนึ่งทีมและมีนักข่าวตามมาอีกสองชุด วันนีเ้ราตัง้ใจไปท่ีเขต Sidupachok ท่ีหมู่บ้าน 

Khatrithok ซึง่อยูใ่กล้กบัทีมหน่วยแพทย์สธ.บ้านเราด้วยแตจ่ดุนีอ้ยู่บนเขาสงูชันเข้าถึงได้ยากและอนัตรายกว่า

11.00 น. ถึงตีนเขาทางเข้าหมู่บ้านต้องเปล่ียนรถนัง่เป็นรถบรรทกุแทนย้ายของทัง้หมดขึน้รถบรรทกุแล้วให้คน

นัง่คมุไปผิดกบัถนนทางท่ีมามากเพราะทางมาท่ีน่ีเป็นเส้นทางไปธิเบตของจีนจึงได้รับการสนบัสนนุเร่ืองถนน

อยา่งดี ระหวา่งทางก็สวยงามมากเป็นวิวนาขัน้บนัไดและแมน่ า้ซนึาโกชิ ภาษาเนปาลแปลวา่แมน่ า้ทองค า จาก

ปากทางขึน้ถึงหมู่บ้านเป็นทางลูกรังสูงชันรถบรรทุกตายหยุดเข็นกันเป็นระยะๆ ใครลงไปช่วยเข็นก็ต้องเดิน

ตามมาจนรถหาท่ีจอดได้จึงสามารถขึน้รถอีกครัง้ ขึน้ๆ ลงๆ ตลอดทาง คนบนรถบรรทุกก็โยกไปเยกมาได้

ความรู้สึกเหมือนเกิดแผ่นดินไหวสกั 9 เรกเตอร์ได้ ทางขึน้ข้างหนึ่งเป็นเขาด้านหนึ่งเป็นหน้าผา-เหวสูวชนัน่า

กลวั ทางนีมี้ดนิถลม่เพิ่งใช้รถมาเกล่ียออกได้ไม่ก่ีวนันีเ้อง หมูบ้่านท่ีเรามานีมี้บ้าน 140 หลงัเสียหายไปกว่า100

หลงัคาเรียบหมดผู้คนบาดเจ็บไม่มากตายไป 14 คน อาจเป็นเพราะเป็นท่ีโลง่กว้างแตใ่นเขตนีมี้ผู้ เสียชีวิตเกือบ

สองพนัราย 

13.00 น. หลงัแจกของทัง้ข้าวผ้าห่มไฟฉายฯเสร็จคณะแพทย์ก็เร่ิมออกตรวจรักษาผู้ ป่วย ข้างๆบริเวณแจกของ

ใต้ร่มไม้ใหญ่ ตอนแรกเขาให้ไปตรวจท่ีอนามยัประจ าหมู่บ้าน ท่ีแข็งแรงไม่เสียหายแต่อยู่ไกลจากท่ีแจกของ 

อนามยัเป็นท่ีให้การรักษาดแูลหลกัมีทัง้ห้องคลอดท าแผลและจ่ายยาพร้อมมลูท าให้ผู้ ป่วยท่ีมาหาเราส่วนใหญ่

ก็ได้รับการดแูลเรียบร้อยแล้ว แตอ่ย่างไรก็มีผู้ ป่วยมาตรวจกว่าสองร้อยรายทีเดียว ตรงตามคาดไว้ท่ีจะมีสาวๆ



มารับบริการมากขึน้ทัง้น้องเบนซ์และน้องป๊อปท่ีมาใหม่พ่ีแหลมเราก็เบาลงแต่ผู้ ป่วยท่านกลายเป็นผู้ เฒ่าผู้ แก่

แทน อนัดบัหมอหล่อประจ าคณะจึงต้องตกลงมา กว่าจะตรวจผู้ ป่วยกว่าสองร้อยคนเสร็จก็บ่ายสามโมงกว่า 

ทกุคนในคณะต้องนัง่รถบรรทกุลงมา ขากลบัดจูะนา่กลวักวา่เพราะมองเห็นหน้าผาและไหลเ่ขาอยูข้่างๆและวิว

เบือ้งล่างชดัเจนกว่าขาขึัน .วนันีแ้ดดแรงจริงๆบ่ายแล้วยงัร้อนอยู่เลยแต่ก็ดีกว่าตอนขาขึันและตอนแจกของ

มาก.ผู้ ป่วยหนกัๆก็น้อยกว่าเม่ือวานแตข่ายาหลายตวัเพราะน ามาน้อยเกินไป ผู้ ป่วยท่ีต้องท าแผลก็ไม่มากนกั

ยาท่ีขาดก็เป็นยาแก้ปวดเม่ือยพวก NSAIDs เช่น norgesic, balm ยาใช้น้อยแต่ขาดเช่น propranolol 10 

furosemide Ranitidine ยาเชือ้รา และยา acyclovir เพราะมีผู้ ป่วยงูสวัดด้วย ยาส าคญัอีกอย่างคือ ยาแก้ไอ

เด็ก-ผู้ ใหญ่ m. tussis และยาประจ าในหนว่ยแพทย์ D2, D5, Vitamin B co , Vit B 1-6-12, Multi vitamin เป็น

ต้น แตท่าง กทม.ก็คงจดัหามาให้ได้ต่อไป ส่วนจ าเป็นใช้ออกหน่วยพรุ่งนีพ่ี้แกลมและหมอชนินท์ได้ออกไปหา

ซือ้ก่อนวนันีแ้ล้ว ชดุของคณะแพทย์อาสาก็น่าจะมีน้องๆเภสชัมาจดัท าstockให้ทกุวนัเข้าออกและจดัเตรียมให้

พร้อมออกหนว่ยได้ทกุวนัคงดียิ่งนกั  

17.30 น. ถึงท่ีพกัคณะแพทย์ดยูาและออกไปจัดหาเพิ่มเติม ส่วนท่านอาจารย์เจ้าคณุเทพฯไปตรวจเย่ียมวัด

ตา่งๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือรวมทัง้วดัส าคญัวดัอนนัตกฎิุวิหารท่ีมีประวตัิอนัยาว 40 ปีก่อนสมเด็จท่านเคยมา

จ าพรรษา แต่ปัจจุยนัไม่สามารถเข้าพักอาศยัได้ต้องไปอยู่ในศาลาแทน ซึ่งท่านเจ้าคุณก็ขอรับเป็นเจ้าภาพ

บรูณะเองทัง้หมด เราทัง้หลายขออนโุมทนาด้วยปิติยิ่ง เราเองวนันีไ้ม่คอ่ยสยายมีไข้ปวดศรีษะบ้างจึงไม่ได้ไป

ไหนขออยู่ท ารายงานบนัทึกการเดินทางนีแ้ทน ซึ่งก็ไม่ทรายว่าจะเป็นท่ีถกูใจใครหรือไม ่พรุ่งนีเ้ช้ามีแผนตรวจดู

ความเสียหายของวดัตา่งๆตอ่ สว่นหนึง่ แบง่คนไปรับของจากกทมC130 ทกุคนตัง้ใจรอเต๊นท์เพราะท่ีน่ีเราเหมา

มาหมดเลย ฝนใกล้ตกแล้ว วนันีแ้ทบทะเลาะกนัเพราะเต๊นท์ (ทัง้ๆ ท่ีสนามบินก็มีมากมาย) ส่วนตอนบ่ายซือ้

ยาสร็จก็ออกหน่วยและแจกของต่ออีกประมาณ 200 ชุดมีน้องๆ แพทย์ขอมาช่วยงาน ผมก็เลยให้สมคัรผ่าน

แพทยสภาก่อนแตถ้่าเป็นก่อนวนัท่ี 10 ท่ีมีความจ าเป็นก็ยินดีประสานให้ได้บ้าง หลงัวนัท่ี 10 ไปไทยเรารวมใจ

ท ากนัเป็นทีมแพทย์อาสา จากแพทยสภาดีไหมครับ 

 

 

 



บนัทกึการเดนิทางออกหนว่ยแพทย์อาสาท่ีเนปาล ฉบบัท่ี5/1 วนัท่ี 6 พ.ค. 

เช้าเตรียมยาออกหน่วยกนัเสร็จก็ไปจงัหนั มีเร่ืองว่าน้องแพทย์สองคณะอยากมาช่วยงานท่ีน่ีและอยากไปแจก
ของเอง เราเลยต้องบอกให้ไปสมคัรผ่านแพทยสภาก่อนเพ่ือจะได้ประสานดยัทางเนปาลให้เรียบร้อยก่อนออก
หนว่ยสว่นของเราก็น าให้พระธรรมทตูแจกหมดเพราะสะดวกในการบริหารงานให้พอเพียงแจกจา่ยในแตล่ะครัง้
ท่างไปมา 14 หมู่บ้านหมดข้าวไปกว่า 30 ตนัแล้ว เต๊นท์ก็ต้องซือ้แจกทุกวันให้พอความต้องการขณะนีเ้ป็น
บริเวณรอบๆ ใกล้กาฐมณัฑุ สปัดาห์หน้าก็จะออกไปต่างจงัหวัดแล้ว เวลาและช่องทางในการบริหารงานจึง
จ าเป็นมาก เราก็ทราบว่าตัง้ใจมาทกุๆคนแตท่ี่น่ีท างานเป็นทีมใครท าตามใจตวัเองคนอ่ืนก็เดือดร้อน ลดตวัตน
ลงงานก็จะมีคณุภาพขึน้ เช้าไปดวูดัท่ีเสียหายในเขตปาตนั เช่นวดัไทยศิริ ศากยะสิงหะ และวดัอนตักุฎิวิหาร
ใกล้วดัลิงSyawamphunath เสียหายมากอยูท่ี่พกัอยูไ่มไ่ด้เลยพระ 15 รูปต้องมาอยูศ่าลาเล็กๆ และโรงครัวแทน
เต๊นท์ก็ตัง้ไม่ได้ลิงกวนมากๆ ท่ีต่างๆ มีทีมแพทย์พยาบาลมาดแูลผู้ ป่วยให้เห็นด้วย กลบัมาท่ีพกัประชุมสรุป
เร่ืองยาเตรียมส่งแพทยสภาเสร็จก็ไปออกหน่วยท่ีวดัพทุธภมูิวิหาร มีชาวบ้านบ้านพงัเสียหายมารับแจกอาหาร
150ครัวเรือนทีมแพทย์ตรวจรักษาประมาณ 100 คน พระเจ้าอาวาสมีนิ่วในถงุน า้ดีขอให้เราช่วยเลยรับปากจะ
รับมาป่าตดัให้ท่ีกทม.เม่ือท่านพร้อม ส่วนพระลูกวดัมีครอบครัวอยู่ท่ี  Phakding ต้องการเต๊นท์มาก ข้าวสาร
ด้วย อย่างอ่ืนมีคนส่งแล้ว พอดีสัปดาห์หน้าคณะพระธรรมทูตอาจลงพืน้ท่ีต้องประสานดูแต่มีน้องหมอท่ี
เมืองไทยอยากไป ถ้าไปเองต้องยินไปแล้วให้ลกูหาบมารับ ถ้านัง่รถต้องไปค้างคืน ลองช่วยเขาด ูกลบัมาวดัห้า
โมงท่านเจ้าคณุพาไปบกัตาปร์ูดหูนว่ยแพทย์จีนให้การรักษาผู้ ป่วยและยงัพาไปกาฐมณัฑุท่ีมีกมุารีอยู่บริเวณนี ้
ได้รับความเสียหายมาก ศาลาห้าชัน้ท่ีคนก าลงับริจาคเลือดอยู่พงัลงมาตายเป็นร้อยทัง้แพทย์พยาบาลและผู้
บริจาค กลบัมาฟังแนวทางการออกหน่วยระยะต่อไปน่าจะล าบากขึน้ เรากลบักันพรุ่งนีค้งต้องไปจัดเตรียม
หลายๆ อย่างเช่น ชุดแต่งกายให้เห็นเป็นทีม, เคร่ืองมืออุปกรณ์ออกหน่วย,ยาออกหน่วยท่ีจัดไว้เป็นชุดๆ 
เรียบร้อยเตรียมออกได้เลยเพ่ือประหยดัเวลาและสะดวกกบัแพทย์ , การให้ปฐมนิเทศน้องๆ ท่ีจะเดินทางมาชดุ
หน้า ใครว่างจะมาช่วยกันคงต้องตัง้ war room จดัของท่ีธรรมวิภาวนั ศกุร์-เสาร์ครับ มาคยุกันก็ได้งานคงไม่
หนกัมากนะ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8 พฤษภาคม  

วนันีค้ณะแพทย์ประชุมจดัวางทีมไปช่วยคณะสงฆ์ท่ีเนปาลน าโดยพล.อ.ต.นพ. อิทธิพร รองเลขาแพทย์สภา

และคณะ ท่ีรพ.บ ารุงราษฎร์ สรุปคณะตอ่ไป 11 พ.ค.นีใ้นขณะท่ีคณะสงฆ์ไทยเนปาลก็ประชมุวางแผนให้ความ

ชว่ยเหลือทัง้ในเมืองนอกเมืองท่ีหา่งไกลอยา่งเป็นระบบโดยศกึษาข้อมลูตรงจากพระในพืน้ท่ี สว่นน้องเบนซ์ของ

เราบอกว่างานไม่มีปัญหาอีกทัง้ยังระดมทุนช่วยสร้างสะพานเช่ือมทางท่ีขาดในแหล่งธุรกันดาน อีกด้วย น่า

สรรเสริญและยกย่องทุกๆ คนจริงๆ เราได้รับมอบหมายให้จดัยาเวชภณัฑ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในทีมให้พร้อมไม่

อายทีมอ่ืน ถ้าดใูนรูปจะเห็นข้อแตกตา่งของทีมไต้หวนักบัท่ีไทยได้เลย แตก็่ได้จดัท าเสือ้ทีมให้แล้ว ชดุประจ าตวั

แพทย์ชุดยาและเวชภัณฑ์น่าจะทันจนัทร์นี ้ชุดทีมคงต้องรอคณะ 13 พ.ค คงได้ใส่สมใจ ไม่ต้องอายทีมอ่ืนๆ

แล้ว! ขอโทษทุกๆคนท่ีท างานไม่เรียบร้อย ประชุมเสร็จเข้าโรงพิมพ์บีบี ขอคณุอาไพบูลย์ท า sticker ฉลายยา

ภาษาเนปาลให้จะได้ตดิพร้อมถงุยาพรุ่งนี ้ยาจากคณุน้อง (ไทยนคร )และหมอนิสิต พร้อมจดัโดยหมอน้อยหน่า

พรุ่งนี ้ทีมอาสาเตรียมรับมือสุดก าลงัสนบัสนุนแนวหลงัแพทยสภาของเรา เย็นเข้าวชัรธรรมสถานฟังโอวาท

พระอจ.สธุรรม ท่ีวชัรธรรมพรุ่งนีเ้ช้าเข้ากทม.จดัหาอปุกรณ์ประจ าตวัแพทย์ คณุหมอสพฤดีจดัการสัง่ท่ีวดัความ

ดนักบักระเป๋าแพทย์แล้ว วนัอาทิตย์จดัการรวมทกุอย่างพิมพ์แยกประเภทจดักล่องออกหนว่ยและยาเสริม refill 

ทกุอยา่งให้เสร็จ เย็นสง่โรงงานจดั pack pre deliivery เลียนแบบมลูนิธิดวงแก้วเลย เตรียมสง่สนามบนิสวุรรณ

ภมูิเช้าวนัจนัทร์ ขออนโุมทนาบญุกบัทกุๆทา่น 

 

 

 



9 พฤษภาคม 

จัดยาช่วยเนปาลรอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 พฤษภาคม 

 อบรมปฏิบัตธิรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัด
ป่าหนองไผ่ และพระมหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงนิ จ.สกลนคร 

 พระอาจารย์สุธรรมเมตตาแสดงธรรมให้ผู้ปฏิบตัิ ตัง้แต่ 6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม เสร็จจากฟังธรรม พระ

อาจารย์มหาจักรายุทธน าสวดมนต์ท าวัตรเย็นต่อ กลับออกจากหอธรรมก็ล่วงเข้า 4 ทุ่มแล้ว อ่ิมเอิบใจใน

ความสุขสงบของรสพระธรรม...วันสุดท้ายปิดคอร์ส พระอาจารย์มหาจกัรายุทธ เมตตาให้พระกร่ิง และซีดี

นิทานธรรมของทา่นอาจารย์สธุรรม เป็นท่ีระลกึแก่ผู้มาปฏิบตัิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-15 พฤษภาคม 

 ช่วยเหลือผู้ประสบภยัแผ่นดนิไหวที่เนปาล 

วนัท่ี 12 พ.ค. เช้าแบง่กนัออกไปหลายคณะท่านสพุจน์ออกไปแจกของและส ารวจพืืน้ท่ีนอกเมือง กลุม่หลวงพ่อ

ไปเลีย้งอาหาแจกของท่ีรร.ส่วนเราไมส่ามารถไปร่วมกบัคณะใดๆได้เพราะระบบยายงัไม่เรียบร้อยทกุคนต่ืนแต่

เช้าหลงัอาหารเช้าก็จดัยาท าระบบกนัต่อจนเท่ียงทานอาหารกลางวนัเสร็จหลวงพ่อให้ไปส่วนล่วงหน้าเตรียม

งานแตร่ออยู่นานไม่มีใครตามออกไปท่ีรถ ก็เลยกลบัเข้าพกัในห้องพกัเดียวตกึก็สัน่ ไหวอย่างรุนแรงจนข้าวของ

ตกหลอ่นมาหมดทดุคนวิ่งออกไปลานหน้าวดัแตเ่ราภาวนาพิจารณาใจตน สกัพกัก็สงบแตเ่ดนิลงมาข้างล่างก็ดู



จะไหวๆอยู่ จึงรวมตวักันไปนัง่ท่ีริมแม่น า้ทุกคนเพราะต้องออกจากอาคาร สกัพกัก็ตดัสินใจยกเลิกภาระกิจ

เเพราะเราได้เห็นอาคารรอบวดัร้าวบ้างเอียงบ้างก าแพงท่ีรร.ข้างวดัก็พงัลงบางส่วนตวัฐานลา่งของวดัก็ร้าวแตก

ตลอด รถพยาบาลวิ่งไปมาเสียงดงัฟังชดัเลย ตอ่มาก็ไหวอีกๆจนท่านเจ้าอาวาสสัง่ใก้ทกุคนไปอยู่บนสนามแล้ว

กางเต๊นท์อยู่ส่วนคณะแพทย์ออกมาส ารวจพืน้ท่ีหวงัว่าจะช่วยเขาได้บ้าง พบเห็นอาคารต่างๆใกล้วดัร้าวแตก

เสียหายหลายหลงั กลบัมาได้ทราบว่ามีรพ.พงัร้าวต้องย้ายผู้ ป่วยออกมาท่ีถนนจึงขอโอกาสหลวงพ่อท่านก็ให้

ไปชว่ยเขา โชดดีอยา่งยิ่งท่ีจดัยาไว้น้องๆ จดัยาชดุใหญ่ส าหรับผู้ ป่วยแผน่ดินไหวระยะต้นได้ในแคห้่านาทีพร้อม

เสร็จทัง้ยาฆ่าเชือ้ ชดุท าแผลชุดเข้าเฝือกฯลฯ ออกไปเกือบศก.แผ่นดินไหว น้องๆ รีบไปประสานกับหมอท่ีนัน้

จดัการช่วยเหลือผู้ ป่วยเป็นท่ีเรียบร้อยและยงัมอบยา และอปุกรณ์ตา่งให้ไว้อีกส่ีกล่องใหญ่ ก่อนจะลาจากกัน

เป็นท่ียินดีนกั กลยัมาวดัตัง้เต๊นท์นอนกนัหน้าลานวดัทัง้พระทัง้ชีและโยม ต่อมาไฟมา น า้มาสบายแล้วเรา ตัง้

เต๊นท์เสร็จก็เขียนรายงานเตรียมยาและอปุกรณ์ะร้อมเคล่ือนท่ีได้อยา่งรวดเร็ว เพราะอาจเป็นคืนนีพ้รุ่งนีห้รือ....

ขอบคณุส าหรับทกุๆ ก าลงัใจและความหว่งใยท่ีมอบให้เราจะพยายามท าดีท่ีสดุท่ีเราท าได้ส าหรับทกุๆคนครับ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

13 พฤษภาคม ภาระกิจวันนีเ้ราจัดยาเวชภัณฑ์ฉุกเฉินส าหรับหน่วยฉุกเฉินผู้ ป่วย150_200คนและชุด

ตรวจรักษาประจ ากายเคล่ือนท่ีเร็วส าหรับผป5-10คนอีกสามชดุเสร็จแล้วทานอหารเช้าเป็นข้าวต้มเปล่ียนจาก



มามา่แล้ว เสร็จก็ตรวจร่างกายทีมงานพระเณร ชี คนวนัและชาวบ้านรอบๆจนเพลถวายภตัเสร็จหมอแอมกราบ

ลาท่านเจ้าคณุและสงัฆราชาเราไปส่งน้องแอมเข้าสนามบินได้ตัว๋เรียบร้อยกลบัมาประชมุเตรียมงานกับคณะ

สงฆ์ 1250มีไหวอีก4.2และ13.30ไหวอีก5.2ท่าอจ.สพุจน์รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากประเทศต่างๆทัง้ญ่ีปุ่ นอินเดีย

อเมริกาและออสเตเรียคาดว่าจะมีไหวครัง้ใหญ่อีกจึงอาจต้องชลอการท างานรอดสูถานการไปก่อน บ่ายทาง

คณะแพทย์ก็ได้ค าสัง่ให้ชลอปฏิบตัิการทางการแพทย์เช่นเดียวกนัเพราะเอาความปลอดภยัของคณะเป็นใหญ่  

คณุหมอสมชายกบัคณุหมอนิสิตก็ขมกัเขมน่เตรียมจดัยาให้เป็นระบบเดียวกบัยาชดุใหมท่ี่จะสง่มาจากกทม.แต่

ก็ยุ่งยากมากเพราะระบบเดิมท่ีวางไว้ไม่รู้เร่ืองยาปนกันไปหมดและไม่มีการเช็คstock ท่านจึงต้องออกแรงกัน

ยากล าบากพอควรทัง้นีเ้พ่ือแพทยอาสาในรุ่นต่อๆไปจะได้ใช้ระบบเดียวกันได้สบาย ส่วนท่านใดท่ีมีความรู้

ความสามารถจะเปล่ียนระบบกรณามาช่วยกนัจดัในครัง้หน้าครัง้นีข้อเก็ยความเก่งกาจฉลาดยิ่งไว้กับตวัก่อน

ครับ พอจดัเสร็จมีการประชมุร่วมกบัคณะสงฆ์เนปาลสรุปจะลองออกกน่วยพรุ่งนีด้วู่าจะไหวไหมเราจงึต้องเอา

ยาฉุกเฉินแยกออกและจดัยาประจ าวนัใหม่ การประเมินสถานการณ์จึงต้องท าวนัต่อวนัจริงๆ ส่วนคณะทาง

กทม.ก็เร่งให้ท ารายการยาส่งให้วนันีไ้ม่ทราบเลยว่าจะเสร็จเม่ือใด นอกจากจดัยาตรวจรักษาแล้วเรายงัได้ร่วม

มอบของให้กบัผู้ เดือดร้อนคณะตา่งๆด้วยถึงไมไ่ปเย่ียมเขาเขาก็พยายามมารับกบัเรารู้สกึดีจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ี14 พ.ค.58 วนันีเ้ช้าคณะแพทย์จดัเอายาชดุฉกุเฉินเก็บแยกไว้แล้วจดัยาออกหน่วยใหมโ่ดยจดัท ากลอ่งยา

ออกหน่วยให้ใช้งานได้สะดวกสบายกว่าเดิมแตย่งัไม่ทนัเสร็จต้องไปทานข้าวต้มเช้าก่อน ท่านเจ้าคณุเมตตาให้

โอวาทสอนการท างานให้เป็นระบบเพ่ือรุ่นตอ่ไปจะสบายขึน้ กลบัลงมาจากห้องอาหารไปเตรียมยาจนเสร็จแต่

ยงัไม่ได้พิมพ์ stock ยาไว้ให้รุ่นน้องว่าจะพิมพ์คืนนี ้ เช้า 8 โมงท่านเจ้าคณุไปเย่ียม วดัเราเลยออกมาส ารวจ

พืน้ท่ีดูสภาพประเมินการออกหน่วยของรุ่นต่อไปและติดต่อขอเข้าชมหน่วยแพทย์ท่ี 7 ของเยอรมันท่ีเคยไป

เย่ียมเขาเม่ือครัง้ก่อนท่ีบกัตาปร์ูระหวา่งทางดบู้านเมืองสงบแล้วไมมี่เสียงรถฉกุเฉินแล้วแตช่าวบ้านยงัอาศยัอยู่

ในเต๊นท์เป็นส่วนใหญ่ ถึงแค้มป์เยอรมนั 9.30 น.ฟังเขาอธิบายการท างานอยู่นานพวก เขาก็เป็นอาสาสมคัรมา

ในนามประเทศจากมูลนิธิ Navis มีทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัคร วิศวะรวม15คนผลัดเปล่ียนกันทุกสอง

สปัดาห์ หน้าท่ีท่ีให้บริการคือ 1. การตรวจรักษาผู้ ป่วยในพืน้ท่ีพร้อมรักษาผ่าตดัเล็กทุกวนั  2. การผลิตน า้ด่ืม

และน า้ใช้ให้ชมุชน น า้ด่ืม5000-10000 ลิตร น า้ใช้30000 ลิตรทกุวนั 3. สร้างเต๊นท์พกัชัว่คราวให้ประชาชนใน

ชุมชนประมาณ300 คน 4. สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้ชุมชนชั่วคราวนี ้เช่น ห้องน า้ ไฟฟ้า solar cell 

บริจาคสิ่งของใช้จ าเป็น รวมทัง้อาหารบางส่วน 5.จัดเตรียมท่ีพักเต๊นท์นอนของจนท.ห้องครัว เต๊ท์นท างาน 

เต๊นท์เก็บของ ระบบยาและของใช้จะผลดัเปล่ียนทกุสองสปัดาห์ การตดิตอ่ส่ือสารใช้เนต-ในพืน้ท่ีและดาวเทียม 

โดยมีศนูย์ประสานงานในกาฐมณัฑดุ้วย ทัง้นีไ้ด้ตดิตอ่เชิญเขามาบรรยายให้แพทย์พยาบาลท่ีประเทศไทยด้วย 

11.00 น. กลบัไปทานอาหารกลางวนัท่ีฐาน มีการประชุมวางแผนการท างานต่อเน่ืองในสปัดาห์ต่อไปเร่ิม 18

พ.ค.คาดว่าทีมแพทย์ก็จะเร่ิมได้ในเวลาเดียวกนั  12.30 น.ออกหน่วยท่ี Tokha Jhora ซึ่งเป็นเมืองบริวารทาง

เหนือของกาฐมณัฑุ อยู่ห่างไปประมาณ20กม.แต่ใช้เวลาเดินทาง1ชม.ผ่านทางพืน้ราบขึน้ไปบนหุบเขาสงูแต่

สวยงามมากตามทางมีตึกรามบ้านช่องเสียหายให้เห็นเป็นระยะๆชาวบ้านยังพักอยู่ในเต๊นท์เป็นส่วนใหญ่ 

14.00 น.คณะสงฆ์แจกของให้ผู้ประสบภัย คณะแพทย์เร่ิมงานขนานกันไปมีคุณหมอสมชายและหมอนิสิต

ตรวจ หลงัจากอาสาสมคัรพระไทย-เนปาลลงทะเบียนและวดัความดนั การจา่ยยามีอาสาสมคัรอดีต 1st.Lady 

มาช่วยอธิบายยาให้ผู้ ป่วยด้วย ระบบการจดัยาท่ีดีท าให้มีอาสามาช่วยได้ง่ายขึน้การตรวจรักษาเรียบร้อยเสร็จ

อย่างรวดเร็ว สองชม.131 ราย เดินทางกลบัฐานแล้วออกไปส ารวจราคาของท่ีจะซือ้ของให้ชาวเนปาลและของ

ต่างๆส าหรับคณะในรุ่นต่อๆไป คืนนีค้งต้องพิมพ์รายการยาทัง้หมดท่ีใช้เก็บยาท่ีเหลือและจดัยาออกหน่วย

ส าหรับน้องๆชดุตอ่ไปและประชมุสรุปงานประจ าวนัและวางแผนงานในรุ่นตอ่ๆ ไปร่วมกบัคณุหมอสมชายและ

คณุหมอนิสิตท่ีจะต้องไปอบรมสง่งานในบา่ยวนัเสาร์ท่ี 16 นีใ้ห้น้องๆ ท่ีจะเดนิทางชดุตอ่ไปในวนัท่ี 18 นีถ้้าไมมี่

เหตเุปล่ียนแปลง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16- 17 พฤษภาคม 

 ท าบุญครบรอบวันมอบเสนาสนะวัดป่าบวัแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ 

 16 พ.ค. เราท าวตัรสวดมนต์นัง่ภาวนาและฟังธรรมจากหลวงพอ่บญุมีครูจารย์ถ า้เตา่เสร็จแล้วบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตพุระท่ีวดั-ท่านสอนให้สร้างบารมีท าดีให้มากๆ เพราะถ้ายงัต้องอยู่ในวฏัฏสงสารก็จะเป็น

เคร่ืองชว่ยเหลือเราให้เอาอย่างพระโพธิสตัว์ กรรมท่ีสร้างจะติดในใจเราและจะน าเราไปสูส่ิ่งท่ีดีเช่นพระยศสะท่ี

เคยชว่ยเผาศพเกิดอสภุะสญัญาในอดีตตามมาท าให้เกิดเบื่อหนา่ยในกามเดินออกจากบ้านมาพบพระพทุธเจ้า

ได้ฟังธรรมและบรรลุธรรมได้ แต่ท่านเตือนว่าเวลาท าความดีต้องระวงัอกุศลเข้าแทรกต้องคิดเป็นมีสติตามรู้

ตามดใูจเพียรอยู่ ส ารวมระวงัใจอยู่ทกุขณะแม้ว่าจะยงุอยู่อย่างไรท างานมากเพียงไหนใจก็ไม่ทิง้ธรรม มองอยู่

เห็นอยู่ในช่องทางแห่งกุศลรักษาไว้สร้างขึน้ให้คงอยู่อย่างดีส่วนสิ่งไม่ดีท่ีเกิดขึน้ทัง้ความคิดและการกระท าให้

รีบละเสีย ความคิดไม่ดีอกุศลใดๆ ต้องรีบก าจัดอย่าให้เป็นกรรม-อย่าเอาถูกผิดกับโลก โลกเป็นเช่นนัน้เอง 



รักษาและดใูจเรา อยา่มุง่ผู้ อ่ืนอยา่เพง่โทษใคร ให้เพง่โทษเราแก้ท่ีเรา ทกุๆ การกระท า จะใหญ่จะเล็กจะมากจะ

น้อย ก็หาเหตหุาผล ย้อนกลบัมามองใจเรา แก้ไขตวัเราใจเราเสมอ อยา่ให้อศุลมาแทรกได้ 

 

 

 

 

 

 17 พ.ค.ท าบุญตักบาตรพระ 13 รูปถวายจังหันถวายไทยธรรมถวายผ้าป่ารวม 81,500 บาท 

พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ ให้พรหลวงปู่ ให้โอวาทวาทให้พวกเราอยู่ในศีลในธรรมเสร็จพิธีเช้าก็ปลูกป่าด้วย

แรงของพ่ีๆ และเด็กนกัเรียนบ้านหินแหลมรวมเกือบสามพนัต้นบนท่ีดินพืน้ใหม่ของวดัเป็นท่ีสุขใจอ่ิมบุญอ่ิม

ท้องจากโรงทานแสนอร่อยตามเคยเสร็จงานมีของท่ีระลกึและขนมให้เด็กๆ อีกสขุใจอิ่มบญุจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 พฤษภาคม 

 อัญเชญิพระบรมสารีริกธาตุทูลเกล้าถวายพระราชนีิแห่งภฎูาน 

 เราเดินทางเข้าเฝ้าเพ่ือทูลเกล้าถวายพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสงัฆราชแด่พระราชินีแห่ง

ประเทศภฏูานQueen Mother Ashi Dorji Wangmo Wangchuk เพ่ือบรรจ ุณ วดั Drul Wangyal Lhakhang ท่ี

สร้างให้พระมหากษัตริย์องค์ท่ีส่ีพระราชบิดาของกษัตริย์จิก้ม่ีองค์ปัจจุบัน ท่านทรงเป็นประธานมูลนิธิ  

Terayana ดแูลการศกึษาศาสนาสงัคม สาธารณะสขุงประเทศท่านสร้างวดัให้พระสวามีท่ีทรงครองราชอายุ16

และมอบพระราชอ านาจให้ประชาชนเป็นประชาธิปไตรในปี 2551พร้อมมอบราชสมบตัิให้เจ้าชายจิ๊กม่ีแทนใน

ขณะท่ีทุกคนในประเทศต้องการท่านแต่ท่านบอกว่าเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดแล้วและไม่ควรให้ประเทศอยู่ในมือคน

เพียงคนเดียวเพราะตอ่ไปทกุเร่ืองเป็นความไมแ่นน่อนเสมอ เม่ือทา่บรรจพุระบรมธาตเุสร็จเราจะไปเย่ียมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

25-27 พฤษภาคม 

 จาริกบุญศกึษาพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอนิโดนีเซีย 

 น าพาคณะมาแสวงบญุศกึษารากเง้าของพระพทุธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียนี ้เป็นการเดินทางเข้า

ไปสู่อดีตอนัรุ่งเรืองของชาวพทุธ ได้สมัผสัพลงัศรัทธาอนัยิ่งใหญ่ท่ียงัคงอยู่ตลอดไปอีกนานเท่านาน เหมือนจะ

เพิ่มพลงัศรัทธาในใจพวกเราให้มากขึน้ในการกระท าบุญกุศล และก้าวตามรอยพระพุทธบาทท่ีพระพุทธองค์

ทรงน าพาไป     



บโุรพทุโธ ความยิ่งใหญ่แหง่พระพทุธศาสนาในอดีตใช้เวลาสร้างเกือบร้อยปีตัง้อยูบ่นท่ีราบท่ีแมน่ า้สอง

สายมาบรรจบกนัประมาณ87เฮกเตอร์ใช้หินภเูขาไฟล าเรียงมาทางน า้สร้างขึน้ประมาณ พ.ศ.1300 ก่อนนครวดั

300 ปีเป็นจุดก าเนิดของอาณาจักรศรีวิชัยท่ีเกิดการแยกกันระหว่างธิดาสองพระองค์ท าให้ฝ่ายนับถือ

พระพทุธศาสนา ย้ายไปตอนเหนือของชวา-สมุาตราแตไ่ปเจริญมากทางสวุรรณภมูิตอนลา่ง ส่วนฮินดตู้องย้าย

ท่ีถึงสองครัง้เพราะภัยภูเขาไฟและแผ่นดินไหวไปอยู่บนเกาะบาหลีจนเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้ชวาเปล่ียนเป็น

อิสลามในยคุตอ่จากนัน้ ถ้าย้อนไปดวูดัเมนดดุท่ีเป็นวดัแรกท่ีเร่ิมสร้างปราสาทหินก่อนบโุรพทุโธ –ท าให้นึกช่ืน

ชมผู้ ท่ีใช้ปราสาทเล็กๆ เป็นพลงัก าลังใจสร้างจินตนาการสร้างบุโรพุทโธท่ีใหญ่เป็นร้อยๆ เท่าขึน้มาได้ ไม่มี

ศรัทธาท่ีเข้มแข็งจริงๆไม่มีทางเกิดขึน้ได้เลยกุศลและบุญบารมียิ่งใหญ่เช่นนี  ้ช่ือบุโรพุทโธ-แปลตามศัพท์

แปลวา่ศาสนสถานหรือวดับนท่ีสงู monastry -above หมายถึงอารามหรือศาสนะสถานท่ีอยูเ่หนือสดุหรือสงูสดุ

หรือยิง่ใหญ่ท่ีสดุนัน้เองแตบ่างคนแปลวา่วดัท่ีอยู่บนเขา? อาจเป็นเพราะคนแปลส่วนใหญ่ไมใ่ชเ่ป็นชาวพุทธมัง้

ครับ! สกัครัง้ในชีวิตน่าจะได้มาช่ืนชมกัน บุโรพุทโธมีลกัษณะปิระมิดขัน้บนัไดส่ีฐานแรกส่ีเหล่ียมต่อจากนัน้

กลมส่ีชัน้ล่างเป็นกามโลก-กามภพ คือโลกของสัตว์ท่ียังวนเวียนอยู่ในกาม-รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส - 

uncontrolled desire เป็นผู้ตกอยู่ในวฎัฎะ ถกูจงูไปด้วยตญัหา มีรูปแกะสลกัของกรรมและผลของกรรมต่างๆ

ให้ดสูามชัน้ตอ่มาเป็นรูปภพ-รูปโลก controlled desire ผู้ เร่ิมเห็นสจัจธรรมควบคมุตญัหาแล้วหาทางออกจาก

ทุกข์ -มีรูปพุทธประวัติเป็นหลัก ละเอียดมากๆ ทัง้ใบหน้าท่าทางทีแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 

สามชัน้ก่อนสดุท้ายเป็นอรูปโลก เป็นผู้บ าเพ็ญเพียรเข้าสมาบตัท่ีิไมย่ดึติดในรูปแล้วตัง้แตข่ัน้ห้าจนถึงแปด แทบ

จะหลดุพ้นไปไม่เหลืออะไรแล้ว เช่นพวกโยคีตา่งๆ แตก็่ยงัมิใช่ทางพ้นทกุข์ตามพระธรรมค าสอนของพระพุทธ

องค์ มีเจดีย์ 72 องค์บรรจุพระพทุธรูปไว้ภายในมีช่องส่ีเหล่ียมจตรัุสและขนมเปียกปนูโดยรอบท าให้มองและ

สมัผสัองค์พระได้ เจดีย์ใหญ่สดุท้ายภายในมีพระพุทธรูปท่ีสร้างไม่เสร็จบรรจุอยู่ เพราะสดุท้ายความสมบูรณ์

ย่อมไม่มีอยู่จริง จึงหยดุการสร้างไว้เพียงเท่านัน้ แตก็่ยงัเป็นเจดีย์แสดงถึงพระนิพพานความหลดุพ้นจากวฏัฏะ

สงสารและทุกข์ทัง้ปวง ภาพรวมก็เป็นเมนดลูา-(ช่ือวัดเมนดุด)แสดงถึงจักรวาลทัง้หมดท่ีครอบสรรพสัตว์ไว้

นัน้เอง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 พฤษภาคม 

 เย่ียมอจ.ก าพลเพ่ือนรักอีกครัง้เพราะได้ขา่ววา่ไมส่บายอีกและก าลงัตดัสินใจ

ไปพบหมอเฉินท่ีดแูลคณุแม่ของเรา ทา่นแข็งแรงขึน้แล้วและต้องเตรียมตวัก่อน

เดนิทางวา่ไปไหวไหม ทกุๆ คนคงต้องชว่ยกนั 

 

30 พฤษภาคม 

 เย่ียมหลวงพ่อปัญญา โพธาราม หลวงพ่อกลบัมาอยู่ห้องปลอดเชือ้ท่ีวดัเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ 21 พ.ค. 

เกือบสองสปัดาห์หลงัมีอาการชกันานเกือบ 5 นาทีเม่ือ 18 พ.ค.ท่ีผ่าน

มา แตท่างคณุหมอสมบรูณ์ ผอ.รพ. โพธารามได้ดแูลเป็นอย่างดี ท า

การตรวจร่างกายแล้วคาดว่าน่าจะมีเลือดออกในสมองอีกครัง้ สอง

สปัดาห์หลงัชกั อาการโดยทัง่ไป ปกตดีิ มีเสมหะมากกวา่เดมิเล็กน้อย

ปอดและการหายใจปกติ แตด่จูะอ่อนเพลียและตอบสนองช้าลงและ

ลดลงบ้าง ทางรพ.นดัตรวจอีกต้นเดือนหน้าครับ 

 

 



 เย่ียมชมรมพทุธฯ ท่ีรพ.บ้านแหลมท่ีเราเคยมาเม่ือ 8-9 ปีก่อน เลยสนทนาข้อคดิเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจาก

การบวชแบง่ปันกนั พอหายคดิถึง ทราบวา่ปัจจบุนัพฒันาไปมากมีการนิมนต์ครูบาอาจารย์สายวดัป่ากรรมฐาน

มาให้ธรรมะแก่จนท.และชาวบ้านรวมทัง้คนป่วยและญาติ เปิดโอกาสให้ได้ท าบุญกันทัง้ทางการท าทานและ

บญุกิริยาวตัถอ่ืุนๆ นบัวา่เป็นแบบอยา่งท่ีดีของจนท.รัฐ และรพ.ทัว่ไป เสร็จแล้วยงัได้ไปเย่ียมวดัป่าวชัรธรรมท่ีมี

ผู้ถวายท่ีดนิริมป่าโกงกางใกล้ๆ วดั (3กม) สงบเงียบมีลมทะเลพดัมาตลอด ทา่นอยากจะบรูณะศาลาใหม ่แตดู่

จะล าบากอยูเ่พราะอยูใ่นเลนเลย ขอให้ส าเร็จสมใจหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


