
พฤศจิกายน 2562 
 1 พ.ย. พระอาจารยน์เรศมาเยีย่มวดัป่ามหาวนั ตั้งแต่ท่านกลบัมาจากตปท. วนัน้ีเพิ่งมีเวลามาเยีย่มวดั
ป่ามหาวนัแห่งน้ี ท่านว่าน่าจะขุดลอกฝายให้ใหญ่ข้ึนเหมือนท่ีคอวงัจะไดเ้อาน ้ ามาใช้ประโยชน์ไดม้ากข้ึน 
กราบขอบพระคุณท่านอจ.นเรศ ท่ีกรุณามาช่วยดูแลในการสร้างวดัน้ีมาตั้งแต่ตน้ครับ 

 
2 พ.ย. วดัป่านนัทบุรี ร่วมงานผา้ป่า 106 ปี สมเด็จญาณ ท่ีทางท่านอาจารยป้์อมจดัถวายเป็นพระราช

กุศลถวาย รู้สึกดีท่ีมีโอกาสท าบุญใหท้่านเจา้พระคุณท่ีเรารักและเคารพยิง่ 

 
วนัน้ีคุณวชิาญ พาเพื่อนๆมาซ่อมแทง้คน์ ้าท่ีร่ัวซึมให้และเอาท่อน ้ าท่ีช่างของเราแกะออก(เพื่อจะเติม

น ้าไดเ้ร็วข้ึน)ใส่กลบัไปใหม่ น ้ าบาดาลท่ีไดจ้  านวนนอ้ยๆต่อวนัเสียไปเปล่าๆทุกวนัเสียดายมากครับ วนัน้ีมี
จนท. จากกรมทรัพยม์าดูวดัพิกดัส่งไปกรมเพื่อประเมินระดบัน ้ าบาดาลในพื้นท่ีวดัให้ เราจะไดท้  าหนงัสือ
ขออนุเคราะห์จากทางท่านอธิบดีต่อไปครับ เห็นวา่ในพื้นท่ีน้ีอยา่งนอ้ยตอ้งสองร้อยกวา่เมตรเลยครับ 

 
3 พ.ย. วดัป่ามหาวนั ช่างวชัท างานโรงน ้ าร้อนต่อ คุณวชัรีและคุณแม่มาช่วยดูแลสั่งงานให้เสร็จทนั

กลางเดือนน้ี เธอช่วยสั่งมุง้ลวด เหล็กฉีก ฝ้าเพดาน สีต่างๆให้ เม่ือวานลืมคุยเร่ืองกระเบ้ืองลายไมใ้นหอ้งพกั
สงฆ์ไปครับ ค่าวสัดุคร้ังน้ี 355,292 บาทครับ ช่างเอ็มหายไปเลย ช่างเอมาเช้าพาช่างมาดูซ่อมเคร่ืองป่ันไฟ 
บอกวา่พรุ่งน้ีคงจะใช้งานไดค้รับ แต่ก็ไม่มีช่างเขา้มาท างาน ส่วนช่างพฒั ท าคานศาลาฟังธรรมกนัอยู่ครับ 



พรุ่งน้ีเห็นวา่จะท าคานศาลาใหญ่ แผน่พื้นท่ีสั่งโรงงานจะมาส่งใหว้นัท่ีหา้ แต่ช่างวชับอกวา่เขาจะปิดท าถนน
หนา้ทางเขา้วดัหา้หกวนัครับ สงสัยตอ้งเล่ือนไปก่อน ตกเยน็ไปเยีย่มคุณแม่พี่วิชาญ นอนป่วยอยูร่พ. น่าน มี
เลือดออกในสมอง พี่เขาช่วยดูแลเร่ืองสร้างวดัมาดว้ยกนั สงสารเลย ไม่ทราบวา่กวา่จะหายเป็นเดือนไดไ้หม 
แพทยใ์หย้าใหพ้กัอยูเ่พราะถา้รู้สึกตวัดีจะปวดศีรษะมากครับ เห็นวา่ยุง่กนัไปทั้งบา้นเลย 

 
4 พ.ย. วดัป่ามหาวนั ช่างวชัเตรียมเทปูนรอบอาคารโรงน ้าร้อน รอปูนมาตอนบ่าย ตอ้งรีบกนัหน่อย

เพราะทางเขา้วดัจะถูกปิดสองสัปดาห์เพราะมีการเทปูนท าถนนทางเขา้วดัของอบต. เมืองจงัครับ ช่างพฒั 
เตรียมท าคานศาลาใหญ่และเอาช่างออกจากพื้นท่ีกลบัสกลนครก่อน ช่างเอม็ยงัไม่เขา้มาท างาน กุฎียงัไม่เร่ิม
งานต่อรอช่างเอซ่อมเคร่ืองป่ันไฟครับ 

 
5 พ.ย. วดัป่านนัทบุรี กราบรายงานท่านป้อมเร่ืองความคืบหนา้ในการก่อสร้างวดัป่ามหาวนั ท่าน

กรุณาพาชมภายในวดัตามบริเวณต่างๆ ทั้งเขตสังฆาวาส เขตฆราวาสและพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่านแนะน าการก่อสร้าง
ของวดัท่านตั้งแต่ตน้วา่มีปัญหาเช่นไรบา้งซ่ึงก็มีมากมายหลายเร่ืองเช่นกนัและใหก้ าลงัใจพวกเราใหพ้ยายาม
ต่อไป มีปัญหาไหนท่ีท่านช่วยไดท้่านยนิดีใหค้วามช่วยเหลือครับ กราบขอบพระคุณครูจารยป้์อมครับ 

 
ท าผงัหลกัหมุดเขตท่ีวดั เตรียมปรึกษาท่านพระอาจารยฉ์ตัร เจา้ของท่ีดินพื้นน้ีท่ีถวายครูจารยต์ัน๋ 

เพราะหลงัพระสงฆเ์ขา้พกัภาวนาในเขตวดั จ  าเป็นตอ้งลอ้มร้ัวใหเ้หมาะสมไม่มีการรบกวนต่อการปฏิบติั



ภาวนาของท่าน และท าใหเ้ขตพื้้นท่ีแห่งน้ีเป็นเขตอภยัทาน ไม่มีการรบกวนเบียดเบียน ฆ่าสัตวต์ดัชีวติอีก
ต่อไปครับ 

 

9 พ.ย. เตรียมงานกฐินวดัป่าบวัแกว้  

 
คืนวนัเสาร์ท่ี 9 พ .ย. บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตกเย็นหลกัจดัเตรียมงานกฐิน ท่านอาจารยบุ์ญมี

เมตตาพาพวกเราสวดมนตท์ าวตัรเยน็ และแสดงธรรมให้พวกเราก่อนท่ีจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายใน
องคพ์ระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ ณ วหิารหนา้ศาลาใหญ่ 

ธรรมท่ีท่านเมตตาแสดงให้พวกเรา คือ * อาทิตตปริยายสูตร เป็นพระสูตรท่ีมีเน้ือหาแสดงถึงความ
รุ่มร้อนของจิตใจ (อินทรีย ์๕) ดว้ยอ านาจของกิเลส เปรียบไดก้บัความร้อนของไฟท่ีลุกโพลงอยู่ แสดงให้
เห็นวา่ความร้อนท่ีแทจ้ริงคือความร้อนจากภายใน แต่ทวา่ความสุขหรือความทุกขร้์อนจากกิเลสทั้งปวงลว้น
นั้นก็เป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง คือตั้ งอยู่ไม่ได้ตลอดไป ไม่มีอะไรท่ีควรยึดถือ น่าเบ่ือหน่ายในความผนัแปร 
*อนตัตลกัขณสูตร คือพระสูตรท่ีแสดงลกัษณะ คือ เคร่ืองก าหนดหมายวา่เป็นอนตัตา พระสูตรน้ี มีใจความ
เก่ียวกบั ความไม่ใช่ตวัตนของ รูป คือ ร่างกาย เวทนา คือ ความรู้สึกสุขทุกขห์รือเฉย ๆ สัญญา คือ ความจ า
ไดห้มายรู้ สังขาร คือ ความคิดหรือเจตนา วญิญาณ คือ ความรู้อารมณ์ทางตา หู เป็นตน้ หรือเรียกอีกประการ
หน่ึงวา่ อายตนะทั้ง 6 อนัไดแ้ก่สัมผสัทาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ 

 



 10 พ.ย. เชา้-พระอาจารยบุ์ญมีตรวจบริเวณวดั เชา้ท่านอาจารยบุ์ญมี ข้ึนไปกราบพระธาตุบวัแกว้ 
ชมทะเลหมอก ลงมาแลว้ท่านไปชมองคพ์ระบรมธาตุเจดีย ์ท่านวา่ภายในสะอาดสะอา้นสวยงามดี แต่สีภายนอก
ซีดลงแลว้น่าจะทาสีใหม่ครับ 

 

 07.30-08.30 พระสงฆรั์บบิณฑบาตเสร็จแลว้ร่วมกนัถวายจงัหนั รับพร 

 

กฐิน วดัป่าบวัแกว้ฯ 9.30 น.พิธีทอดกฐินสามคัคี ณ วดัป่าบวัแกว้ฯ มีเจา้ภาพหลกั4ท่าน ทอดผา้กฐิน 
และ มีบริวารกฐินหลากหลายรายการ รวมทั้งวิหารพระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถดว้ยครับ โรงทานปีน้ีมี
คณะศรัทธามาร่วมกนัมากกวา่ทุกปี เขาวา่กนัวา่...อาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมอร่อยสุดยอดไปเลยครับ เสร็จ
แลว้ท่านอาจารยท์่านเมตตาให้โอวาทพวกเราว่า กฐินท่ีเราท านั้นเป็นกาลทาน เหมือนสังฆทานทัว่ไปแต่มี
ขอบเขตในการท าทานไดใ้น1เดือนหลงัออกพรรษาและอ่ืนๆ คือ 
 ***๑. จ  ากดัประเภททาน คือ ตอ้งถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเหมือน 
การใหท้านอยา่งอ่ืนไม่ได ้ 
๒. จ ากดัเวลา คือ ตอ้งถวายภายในระยะเวลา 1 เดือน นบัแต่วนัออกพรรษา เป็นตน้ไป 
๓. จ ากดังาน คือ พระภิกษุท่ีกรานกฐินตอ้งตดั เยบ็ ยอ้ม และครองใหเ้สร็จภายในวนัท่ีกรานกฐิน 
๔. จ ากดัไทยธรรม คือ ผา้ท่ีถวายตอ้งถูกตอ้งตามลกัษณะท่ีก าหนดไว ้ 



๕. จ ากดัผูรั้บ คือ พระภิกษุผูรั้บกฐิน ตอ้งเป็นผูท่ี้จ  าพรรษาในวดันั้นโดยไม่ขาดพรรษา และมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 5 รูป  
๖. จ ากดัคราว คือ วดั ๆ หน่ึงรับกฐินไดเ้พียงปีละ 1 คร้ังเท่านั้น  
๗. เป็นพระบรมพุทธานุญาต กบัพระสงฆท่ี์จ าพรรษาครบ 3 เดือน 
เม่ือไดรั้บกฐินจะมีอานิสงส์ ระบุอานิสงส์กฐินไว5้ อยา่งคือ 1. เขา้บา้นไดโ้ดยมิตอ้งบอกลาภิกษุดว้ยกนั      2. 
เอาไตรจีวรไปโดยไม่ครบส ารับได ้3. ฉันอาหารเป็นคณะโภชน์ได้ 4. เก็บจีวรไวไ้ดต้ามปรารถนา           5. 
ลาภท่ีเกิดข้ึนเป็นของเธอผูจ้  าพรรษาในวดันั้น ผา้ท่ีไดรั้บ คณะสงฆ์จะคดัเลือกพระผูเ้หมาะสมเป็นผูรั้บไป
กรานกฐินต่อไป ผา้ท่ีเหลือก็แบ่งปันกนัใชผ้ลดัเปล่ียนผา้จีวรท่ีเก่าหรือขาดเป็นตน้  

ปัจจุบนั ค าวา่กฐิน เรามกัมุ่งไปท่ีตวัเงินหรือการก่อสร้างฯ ซ่ึงเป็นการท าให้พิธีกรรมน้ีลดคุณค่าลง
ไป ฆราวาสเองก็แข่งขนักนั พระบางวดัก็จิตใจขุ่นมวัมีกิเลส เกิดข้ึนในใจเช่นความโลภเป็นตน้ จึงท าให้
คุณค่าแห่งพิธีน้ีดอ้ยค่าลงไปจริงๆ ครูบาอาจารยบ์างท่านจึงใหว้ดัในสาขาท่านเลิกพิธีกรรมน้ี หนัไปส่งเสริม
การบงัสุกุลแทน บงัสุกุล แปลว่า ฝ่ังแห่งฝุ่ น, กองฝุ่ น, คลุกฝุ่ น, เป้ือนฝุ่ น เป็นค าใชเ้รียกผา้ท่ีภิกษุชกัจากศพ 
หรือผา้ท่ีทอดไวห้นา้ศพ หรือผา้ท่ีทอดไวบ้นดา้ยสายสิญจน์ หรือผา้ภูษาโยงท่ีต่อมาจากศพดว้ยการพิจารณา
กรรมฐานวา่ ผา้บงัสุกุล โดยเรียกกริยาท่ีพระชกัผา้หรือพิจารณาผา้เช่นนั้นวา่ ชกัผา้บงัสุกุล หรือ พิจารณาผา้
บงัสุกุลเพราะเป็นการส่งเสริมใหพ้ระภิกษุไม่ติดในของสวยของงาม บ ารุงกิเลสตณัหาในใจตน ลมมานะทิฐิ
ในใจลง เพราะนบัวนัก็จะมีการแข่งขนักนั เลือกใชแ้ต่ของดีราคาแพง โยมไม่ซ้ือถวายพระก็ซ้ือเองจนตามมา
ดว้ยปัญหาอีกมากมาย ดว้ยเหตุน้ีเราจึงไม่ไดป้ระกาศยอดบริวารกฐินและผา้ป่าเป็นจ านวนเงิน เพราะอาจ
น ามาแขง่ขนั หาเลขหาเบอร์ฯ ซ่ึงผดิเจตนาของพอ่แม่ครูบาอาจารยแ์ละพุทธานุญาตท่ีใหมี้พิธีกรรมน้ีข้ึนได ้

 
มอบของขวัญปีใหม่ ณ วัดป่าบัวแก้ว จ.กาญจนบุรี 

10 พ.ย. 62 บริจาคทาน หลังพิธีกฐิน   ปีน้ีก็ เช่นเคย ทางมูลนิธิฯ ได้จัดข้าวสารอาหารแห้ง
เคร่ืองนุ่งห่มเคร่ืองกนัหนาวอยา่งดี มามอบให้ชาวบา้นท่ีช่วยเหลือดูแลวดัเช่นใส่บาตร เขา้มาช่วยงานในวดั 
ร่วมงานสาธารณะประโยชน์กบัทางวดัเป็นตน้จ านวน100 ครอบครัว และพิเศษส าหรับปีน้ีคือจกัรยานอีก 
150 คนัจากเพื่อนๆทางไตห้วนัท่ีจดัมอบให้แก่ รพ. 6 แห่งและ รร.อีก 4 แห่งด้วยกนั กราบอนุโมทนากบั
ทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีครับ  ไดท้ราบวา่ทั้งเด็กๆ และทางรพ.ชอบใจกนัใหญ่ครับ รถจกัรยานเรามีเกียร์ 5 
สปีดส าหรับขบัข่ีบนท่ีเนินเขาเช่นทองผาภูมิดว้ยครับ บางคนัเป็นอลูมิเนียม ราคาเกือบสองหม่ืนเลยครับ 



ท่านอาจารยบุ์ญมี ท่านให้โอวาทแก่ รร.และรพ.ท่ีมารับของว่าให้รู้จกัรับและรู้จกัให้ ให้เป็น เม่ือมีโอกาส
เป็นผูใ้ห้ก็ให้อยา่งเต็มใจจริงใจท าให้ดีท่ีสุด เป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผช่่วยเหลือกนัและกนั เม่ือเป็นผูรั้บก็เป็น
ผูรั้บท่ีดีรู้จกักตญัญูกตเวที ตอบแทนในส่ิงท่ีเราท าได ้อยา่งน้อยก็ดว้ยใจท่ีรู้บุญรู้คุณ จึงจะดี ท่านให้เอาของ
ไปใชอ้ยา่งรู้คุณค่า ประหยดัใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่าเป็นส่วนรวมมิใช่ส่วนตน 

 

 
10 พ.ย. ครูจารยบุ์ญมี ดูท่ีก่อสร้าง ฯ ณ รพ.ทองผาภูมิ เสร็จงานกฐิน ครูจารยเ์มตตาไปเยี่ยมชม

บริเวณท่ีจะก่อสร้าง อาคารห้องประชุมใหญ่/ห้องกายภาพบ าบดั/ห้องแพทย์แผนไทย และห้องน ้ ารวม 
รวมทั้งบริเวณท่ีจะสร้างลิฟต์ส าหรับผูป่้วยข้ึนลงห้องผ่าตดั 4 ชั้นให้ใกล้ๆ กบัทางเขา้ห้องโอพีดีดว้ยครับ 
งบประมาณเบ้ืองตน้อยูท่ี่ 9 ลา้นบาทครับ ตอนน้ีก าลงัเขียนแบบโครงสร้างเพื่อขออนุมติัการก่อสร้างอยูค่รับ 

 

รร.บา้นกยุแหย ่ รร.บา้นหินแหลม 

รพ.สต.บา้นกยุแหย ่ รพ.สต.บา้นปรังกาสี รพ.ทองผาภูมิ 

รพ.ด่านมะขามเต้ีย รพ.สมเด็จพระปิยฯ 

รพ.สมเด็จพระปิยะฯ 



12 พ.ย. วดับุญญาวาส  3 เดือน หลงัจากพิธีวางศิลาฤกษ์ วดัป่ามหาวนั กราบรายงานความคืบหน้า
ของการก่อสร้างวดัป่ามหาวนั จ.น่าน เราเร่ิมก่อสร้าง 15 ส.ค. ก็ครบสามเดือนแล้ว-แต่งานก็ไม่ก้าวหน้า
เท่าท่ีควร งานแรกท่ีให้ช่างวชัท าคือโรงน ้ าร้อนและห้องน ้ าสงฆ์ ปัจจุบนัก็ยงัไม่เสร็จครับ งานช่างเอ กุฏี 5
หลงัก็ยงัไม่เสร็จข้ึนไปไดแ้ค่โครงแลว้ก็ทิ้งงานไปเลย จนตอ้งให้พี่วิชาญช่วยหาช่างมาท าให้ งานช่างพฒั
กา้วหนา้ไปบา้งแต่ก็หยุดงานไปเก่ียวขา้ว ถนนหนา้ทางเขา้วดัก็ก าลงัเทปูน รถใหญ่เขา้ไม่ไดก้วา่จะเสร็จก็22
น้ีครับ เสาร์อาทิตยน้ี์ทางพี่สุเมธก็จะส่งช่างตู่ไปวางสายเมนของระบบไฟฟ้าในวดัแลว้ครับ ซ่ึงก าหนดจะมี
สองระบบคือ DC24 V และ AC220 V ครับ ท่านอาจารยรั์บฟังเสร็จก็บอกให้พระท่ีวดัช่วยหาช่างท ากุฏีให้ 
และบอกวา่จะส่งพระไปช่วยดูแลวดั เม่ือกุฎีเสร็จครับ เราน้ีอายไปเลย รับงานมาแลว้แต่ท าไม่ไดต้ามก าหนด 

 
14 พ.ย. ช่วยอุบล คร้ังท่ี3 

ส่งโตะ๊ทานอาหาร และห้องสมุดไปให ้ร.ร. บา้นกุดดัง่ท่ีอุบลแลว้ครับ เสร็จไปอีกหน่ึง ร.ร. ท่ีไดรั้บผลจาก
น ้าท่วมคร้ังใหญ่ในอุบลฯ อนุโมทนาบุญกบัทุกท่านท่ีมีส่วนในกุศลคร้ังน้ีนะครับ 

 
17 พ.ย. ธรรมะจากพระโอษฐ์  

สรุปบทเรียนของพวกเราในหน่ึงปีท่ีผา่นมาครับ ประมาณ 100 สูตรได ้แบ่งเป็น ทาน 6 ศีล 6 สวรรค ์5 โทษ
ของกาม 5 กิจของฆราวาส 31 อนุโมทนาบุญ 14 ขอ้พึงปฏิบติัของสงฆ ์18 พระสูตรเก่ียวกบั วดัป่ามหาวนั 
15 ก่อนเรียน นอ้งกาญกราบถวายเคร่ืองอดัเสียงใหท้่านอาจารยด์ว้ย  

ท่านอาจารยเ์มตตาทบทวนเร่ืองต่างๆใหฟั้งอีกคร้ัง รวมทั้งมีรายละเอียดปลีกยอ่ยใหฟั้งดว้ยเช่น นาย
ช่างท่ีสร้างเจดียใ์หพ้ระพุทธเจา้ในกาลก่อนลดความสูงเจดียจ์าก100เป็น80โยชน์ ผลคือในชาติภพต่อไปท่าน
จึงมีร่างกายท่ีเต้ียกวา่คนอ่ืน เป็นเคร่ืองเตือนใจเราวา่แมท้  าการงานท่ีเป็นกุศล แต่ก็มีอกุศลเขา้แทรกไดทุ้กเม่ือ 
ท าการงานใดเราจึงตอ้งมีศีล มีสมาธิ มีสติเป็นพื้นฐานอยูเ่สมอ อยา่พลาด 



สุดทา้ยท่านสรุป ลงท่ีวมุิตติสูตร 5ประการคือ1.การฟังธรรม 2.การแสดงธรรม 3.การสาธยายธรรม 
4.ตรึกตรองธรรม 5.เจริญสมาธินิมิต อนัวา่พระธรรมเหล่าใดลว้นลงท่ีเหตุและผล 84000พระธรรมขนัธ์ ลว้น
สรุปลงท่ีอริยสัจจส่ีทั้งส้ิน ตราบใดท่ีเรายงัมีความประมาท ไม่มีความเพียร ใจคอไม่เด็ดเด่ียว การจะไปถึง
หนทางแห่งวมุิต คงเป็นไปมิไดจ้ริงๆ ดีใจท่ีไดมี้โอกาสมาฟังธรรม แมปั้จจุบนัเหลือแค่เดือนละคร้ังแต่ก็มี
ความสุขจริงๆ พระธรรมอนัแสนประเสริฐยิง่ ขออนุโมทนากบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในกุศลน้ีนะครับ 

 
20 พ.ย. เตรียมงานวดัป่ามหาวนั จ. น่าน เชา้ไปรับของบริจาคจากคุณหญิงท่ีร้าน inclear สุรวงค ์

บ่ายไปประชุมปรึกษาเร่ืองแบบศาลาฟังธรรม และโรงยอ้มกบัคุณประธาน เยน็มาเยีย่มคุณสันติสุข สมาชิก
ในทีมเราท่ีนอนป่วยเป็นไขเ้ลือดออกท่ีรพ.บ าราศฯ กลบัมายทุธนาช่วยเตรียมของข้ึนไปน่าน ...หมดไปอีก
วนั ขอให้เพื่อนเราหายเร็วๆนะครับ รวมทั้งเพื่อนๆทุกๆคน มีสุขภาพแขง็แรงมี ก าลงัทั้งกายและใจพร้อม
ท าบุญกุศลตลอดไปนะครับ 

 
23 พ.ย. วดัป่ามหาวนั เชา้ไปเตรียมเช่าบา้นใหช่้างอีกหน่ึงชุดจากบุญญาวาสท่ีส่งมาช่วยท ากุฎีและท่ี

พกัอุบาสิกา เสร็จก็เขา้ไปตรวจงานแกไ้ขงานศาลาอเนกประสงคนิ์ดหน่อยแลว้ออกไปปัว เช็ควสัดุก่อสร้าง 
จ่ายค่าวสัดุกบัคุณวชัรี เรียนปรึกษาเร่ืองการใชว้สัดุกนัอยูน่าน เสร็จทานกลางวนักนัท่ีบา้นคุณวชัรีเลย บ่าย
กลบัมาคุยกบัช่างรองเร่ืองแบบการก่อสร้างและวสัดุท่ีจะใชส้ าหรับงานกุฎีเพื่อจะไดเ้ร่ิมงานไดพ้รุ่งน้ีเลย เยน็
ตรวจงานศาลาอเนกประสงคแ์ต่ก็ยงัไม่เสร็จ พี่วชัอยากให้จบงานแลว้แต่เราขอแกไ้ขอีกหน่อยเท่าท่ีเขาพอจะ
ช่วยได ้ก่อนกลบัจ่ายค่าแรงงวดแรกของช่างยม แลว้ปรึกษางานกบัคุณวิชาญท่ีเสร็จงานจากเวียงสาแลว้มา
ช่วยดูแลงานท่ีวดัให้ วางแผนต่อระบบน ้ าประปาอาทิตย์หน้า และขอร้องให้พี่ เขาช่วยดูคณะส ารวจ
ธรณีวทิยาท่ีจะเขา้มาส ารวจน ้าบาดาลตน้เดือนหนา้น้ี ท่ีเราไม่อยู ่กวา่จะกลบัเขา้มาในเมืองก็มืดแลว้ 



 
24 พ.ย. วดัป่ามหาวนั ช่างรอง 

เชา้กราบรายงานพระอาจารยน์เรศท่ีวดัป่าคอวงัเสร็จก็ไปดูงานช่างรองท่ีมาใหม่จากบุญญาวาส มาช่วยท ากุฎี
ต่อจากช่างเอท่ีท าคา้งไว ้เร่ิมงานวนัแรกบรรยากาศแปลกใหม่แต่ก็ค่อยๆท ากนัไปครับ ขอบคุณช่างรอง 
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย ์

 

 
 

วดัป่ามหาวนั ศาลาอเนกประสงค ์ช่างวชัส่งงานศาลาอเนกประสงค ์แลว้ครับเยน็น้ี อาจไม่เรียบร้อย
เท่าท่ีเราตอ้งการแต่เธอก็พยายามเต็มท่ีของเธอแลว้ มีห้องพกัสงฆห์น่ึงห้อง ห้องโซล่าเซลท่ีจะมาติดตั้งตน้
เดือนหนา้หน่ึงหอ้ง หอ้งพกั/เก็บของใหญ่ 6*3 ม. อีกหน่ึงห้องและระเบียงอเนกประสงคอี์กประมาณ60ตรม. 
ดา้นหนา้ใช้เป็นท่ีท าบุญถวายจงัหันรับผา้ป่า ฯ ช่วงแรก เม่ือวดัก่อสร้างเสร็จก็จะเป็นศาลาปานะท่ีพกัของ
พระในวดัและท่ีพกัพระอาคนัตุกะไดด้ว้ยครับ ไฟฟ้าทั้งวดัก็จะไดจ้ากศาลาหลงัน้ีครับ อนุโมทนากบัคุณคิง
ยทุธเจา้ภาพดว้ยครับ 



    

     
25 พ.ย. วดัป่าค่าวสุิทธิญาณ เชา้อากาศเยน็มีหมอกเตม็ไปหมดสวยงามดีครับ เขา้กราบเรียนท่านอจ.

นเรศเร่ืองงานก่อสร้างเสร็จก่อนเขา้วดัจึงแวะไปวดัป่านนัทบุรี พระท่ีวดัปวดทอ้งล าไส้อุดตนัตอ้งส่งไป
ผา่ตดั ตอนเยน็อจ.ป้อมพาไปดูวดัป่าค่าท่ีเวียงสา มีพื้นท่ี10+ไร่แต่เป็นเชิงเขา โบสถ์สร้างไม่เสร็จคา้งเหลือ
แต่เสา ปรึกษากนัแลว้คงจะท าโบสถ์ให้เสร็จและท ากุฎีให้พระพกัไดส้ักห้ารูป แต่ผงัเดิมของวดัมีถนนตดั
สองเส้นจึงวา่จะขอทางออกดา้นหนา้จากชาวบา้นท าถนนประมาณหา้หกเมตรยามสามสิบเมตร และใชถ้นน
เดิมเป็นท่ีในวดัก่อสร้างกุฎีสงฆแ์ทน วดัจะเป็นสัดส่วนและสวยงามข้ึนมากครับ กวา่จะกลบัมาถึงท่ีพกัก็สาม
ทุ่มได ้

 

 
26 พ.ย. ต่อท่อน ้าตามอาคารต่างๆ เยน็พี่วชิาญเขา้มาต่อท่อน ้าจากสายเมนไปอาคารต่างๆ ใหส้ามจุด

คือหอ้งน ้าสงฆแ์ละกุฎีเจา้อาวาสกบักุฎีรับรอง ช่างจะไดท้  างานไดส้ะดวกข้ึน แลว้ยงัเอาแบตเตอร่ีเคร่ืองป่ัน
ไฟไปชาร์ตใหด้ว้ยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ 

 
 พระอาจารยส์มยัมาเยี่ยมวดัป่ามหาวนั ท่านสมยัเมตตามาเยี่ยมดูงานก่อสร้างให้ คงสงสัยว่าสร้างกนัมาตั้ง
นานท าไมส่ีเดือนเพิ่งจะไดอ้าคารเดียว เสร็จดูงานก่อสร้างขอช่างทั้งสามชุดท่านก็เดินชมระบบฝายดินท่ีท า

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217609243257097&set=pcb.10217609338139469&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC69uBbbGpAvbijOaxQX7YUZRZk81qwF84gbSz22uOB3RCdZVLJmmdyNkxeNahQBFqVTVC02XQHDSgf&__xts__%5B0%5D=68.ARDPcLyMAN2gOWyo8_za9KPIc8fl-9MNG61wfFFfD4VxezWxoaprDcGpBWsldlf8xmS9uy2d4WWb24PWl9eFMeOh8-Et_kmSIKJ6gnJeNMVYWBpHkI0vG3GAGiCcv2kSGXwUtB0Y-IwRkvDNjUc38763WU2QulBwChvWbTYytCZn-_jsVDPZkzL0ommdiylO-l8vZMvvERb5GYoIBLtyWxskdqIOBBWfVK_fP7Y0VUCbkMgYzEPNX4cgXoFWIPIJnzoHOA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217609243257097&set=pcb.10217609338139469&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC69uBbbGpAvbijOaxQX7YUZRZk81qwF84gbSz22uOB3RCdZVLJmmdyNkxeNahQBFqVTVC02XQHDSgf&__xts__%5B0%5D=68.ARDPcLyMAN2gOWyo8_za9KPIc8fl-9MNG61wfFFfD4VxezWxoaprDcGpBWsldlf8xmS9uy2d4WWb24PWl9eFMeOh8-Et_kmSIKJ6gnJeNMVYWBpHkI0vG3GAGiCcv2kSGXwUtB0Y-IwRkvDNjUc38763WU2QulBwChvWbTYytCZn-_jsVDPZkzL0ommdiylO-l8vZMvvERb5GYoIBLtyWxskdqIOBBWfVK_fP7Y0VUCbkMgYzEPNX4cgXoFWIPIJnzoHOA


ไว ้เหลือน ้ าอยู่ไม่ก่ีบ่อครับ สระน ้ าดา้นหลงัน ้ าลดไปไดส้ักคร่ึงเมตรไดค้รับ ก่อนกลบัท่านยงัเอาอาหารมา
แจกช่างดว้ย กราบขอบพระคุณครับ 

 
27 พ.ย. วดัป่ามหาวนั น่าน คืนเดียวน ้ าร่ัวไหลออกไป 20000 ลิตรได ้(ไดน้ ้ าวนัละ 1000 ลิตรเองนะ

ครับ) เพราะขอ้ต่อท่ีต่อไวไ้ม่แน่น และอาจมีบางส่วนท่ีแตกไดจ้ากท่ีกลบฝังไวใ้นดิน คงตอ้งเดินเช็คหาท่ีร่ัว
กนัยกใหญ่เลยครับ มาแต่เชา้ช่างมาขอใหส้ั่งอิฐบล็อกขาดอยูส่องสามร้อยก่อน น่าจะบอกเสียตอนก่อนหมด
นะครับ หมดแลว้ค่อยบอกแยจ่งั 

 
28 พ.ย.วดัป่ามหาวนั -กุฎรัีบรองพระเถระ- 

ช่างรองตีบุผนงัภายในเสร็จแลว้ หอ้งน ้าก่อใกลเ้สร็จแลว้ ก าลงัท าระเบียงดา้นนอกก่อนท่ีจะท าฝาครับ งาน
กา้วเดินไปอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดเ้ขา้พกัภาวนาใหไ้ดใ้นตน้เดือนน้ีครับ กราบอนุโมทนาบุญครับ 

 

ห้องน ้าสงฆ์  ช่างพฒัมาช่วยงานต่อจากช่างเอ็ม ท าหลงัคาและระแนงไมเ้สร็จแลว้ครับ ก าลงัจบัระดบังาน
ฉาบ ท ายากมากๆครับ งานศิลป์ท่ีเอ็มท าไวเ้ป็นผนงัเป็นคล่ืน เอียงไปมา ประตูก็ตอ้งทุบท าใหม่ หน้าต่างก็
สลบับนล่างเอียงอีกต่างหาก จบัทางนั้นแกท้างน้ี ตอ้งใชฝี้มือกนัหน่อย อยา่งไรก็ขอให้สงฆไ์ดใ้ชข้องสวยๆ 
ดีๆ นะครับ สั่งนั่งร้านมาเพิ่มให้อีก10อัน งานคงจะเร็วข้ึนนะครับ .....ขอบพระคุณ-ร่วมกับท าเพื่อ
พระพุทธศาสนาครับ 

 



กุฎีเจ้าอาวาส ช่างยมเอาทีมสาวๆ มาช่วยอีกสามคน+1ตวั ฝานอกเสร็จ ฝ้าในเสร็จ ก าลงัท าห้องน ้ า 
และปิดจัว่ครับ กา้วไปไดช้า้ๆแต่ไม่หยดุไม่ถอยก็คงตอ้งเสร็จไดส้ักวนั...(ก่อนพระเขา้) 

  
29 พย. วดัป่ามหาวนั บาดาลบ่อท่ี11 ช่างยุทธมาเจาะบาดาลบ่อท่ี 11 เจาะไป 100 กวา่เมตรไม่พบน ้ า 

กลบัไปแลว้ครับ กุฏีเร่ิมท าพื้น หอ้งน ้ าเร่ิมฉาบผนงัแลว้ครับ ระบบน ้าช่างวชิาญ นอ้งอาร์ต ช่วยแกไ้ขใหไ้ม่
ร่ัวซึมแลว้ครับ ใชน้ ้ากนัไดส้ะดวกข้ึนแลว้ 

 
 30 พ.ย. วดัป่าบวัแกว้ เชา้ตีส่ีนอ้งกาญรับออกมาไปวดัป่าบวัแกว้ ทองผาภูมิ ท่านอจ.วะไม่อยู่ ท่าน
ไก่อยูก่บัท่านเอครับ อากาศเยน็สบายมีหมอกลอยทึบบา้งสวา่งบา้งตลอดทาง เจดียส์วยงามอยูแ่ต่มีบางส่วน
ท่ีเปล่ียนไปตามวนัเวลา เชา้มีชาวบา้นมากวาดบนัใดทางข้ึนเจดียเ์ห็นแลว้สุขใจมากๆ ถวายจงัหนัเสร็จก็ไปดู
บ่อบาดาลท่ีท่านอจ.สาครมาท าไวใ้ห ้โชคดีมากๆ เพราะป้ัมน ้ าท่ีเราสูบจากแม่น ้ าเสียพอดีเลยครับ ต่อไปคง
ตอ้งใชบ้าดาลแลว้ 
 

 
ประชุมแบบห้องประชุมใหญ่_ห้องกายภาพ_ห้องแพทยแ์ผนไทย_ห้องน ้ ารวมและลิฟต์ผูป่้วยรพ 

ทองผาภูมิครับ มีแกไ้ขเล็กนอ้ย เช่นระยะห่างเสา คานคอดินท่ีขุดหาในพื้นท่ีไม่พบตอ้งท าใหม่ครับ ลิฟต์ก็
ตอ้งแกไ้ขขนาดใหญ่ข้ึนจาก 2*3 เมตรเป็น2.60 *3.30 ม. หลุมดา้นล่างก็ตอ้งขยายเพิ่ม จากขอ้มูลท่ีทางบริษทั



เหรียญทองมาดูพื้นท่ีแลว้ เห็นวา่เธอจะร่วมบุญดว้ยแต่ไม่ทราบเท่าไรนะครับ ท ากนัสุดๆ ไปกนัครับ ไม่ได้
เอาอะไรเขา้ตวักนัทั้งนั้นทุกคนท าเพื่อสาธารณะกนัจริงๆใครจะช่วยเราก็ยินดีมากๆเลยครับ แต่ให้ขอ กลวั
จะถูกต่อว่ากลบัมาครับ ประชุมประเมินแลว้ก็ไม่เปล่ียนแปลงไปเท่าไรครับ 12-15 ลา้นบาท ข้ึนกบัว่าจะ
ประหยดัไดม้ากน้อยเพียงใดครับ เพื่อนๆ ใครมีก าลงัจะช่วยเหลือไดก้็ยินดีนะครับ รพ.ในชนบทแห่งน้ียงั
ตอ้งการความช่วยเหลืออีกมากครับ 
 

 
  

 30 พ.ย. กราบรายงานครูจารย์สาคร  มีโอกาสกราบรายงานเร่ืองแบบ
อาคารท่ีปรึกษาแกไ้ขกนั และขอช่ืออาคาร ศิษยท์่านท่ีนัง่ฝังอยูจึ่งร่วมกนั
สรุปวา่ใชเ้ป็น "อาคาร 75ปี หลวงปู่ สาคร ธมัมาวุโธ" นะครับ ท่านเมตตา
เล่าเร่ืองชา้งในป่าทองผาภูมิให้ฟังดว้ย ท่านติดตามเร่ืองชา้งในป่ามาเกือบ
20ปีแลว้ ปัญหาของชา้งท่ีออกมารบกวนชาวบา้นเกิดจากอาหารในป่าขาด
แคลนลง แต่ท่ีใหญ่กวา่นั้นคือ แหล่งน ้ าท่ีเขาจะตอ้งใชข้าดแคลนลง ท่าน
จึงสร้างสระน ้ าใหช้า้งไดด่ื้มกิน รวมทั้งท าโป่งดินเกลือ ทดแทนให้กบัโป่ง
ธรรมชาติให้ชา้งดว้ย ชา้งด่ืมน ้ าวนัละเป็นร้อยๆลิตรครับ ถา้น ้ ามีโป่งเกลือ
มี เขาก็คงอยากอยูใ่นป่ามากกวา่มาอยูใ่นไร่ครับ เพราะถา้น ้ าอุดมสมบูรณ์ 
อาหารในป่าก็พอจะมีให้ชา้งไดค้รับ สาธุ ก่อนกลบัออกมาทางคุณแม่ชีท่ี
ว ัดร่วมกันบริจาคเงินส าหรับ 1 ตรม.มาให้ด้วย รายแรกเลย กราบ

อนุโมทนาบุญครับ ช่วยผูป่้วยคนเจบ็ป่วย ยากไร้ในชนบทกนัครับ  
 
  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217643471552783&set=pcb.10217643512113797&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAePXtfi3nd9xgIWFM9qux-Fr-Opsc6LC-WwUH-oxOS9-iSlFZw-u-L5xfwHOu0oajp-MAWqSgcxB1g&__xts__%5B0%5D=68.ARBlOx5rlzcjDFedNmSBhVSyYnGwoua6AYf_X4AHx4DrTUt1gLjmF0ed-g35ogIwxm2-7E9achpfMY1SRImKLdP5ZFl-90eAjXmck6ZiksiQDIcvW0G--IcwHagW0YmK_zNHR1taZWZM6YsGMzzbLKg7KeaASbwcn0-sO-k7hcbPzsBcKLxV65fxp0MO1-6IXwUK_vlkXcUonGY4jGPWRKMXs_y8ws7BKkZ5T9MtZ66OWqQ7Mq_EYZ2G8Ob7OWhD6m9JygC6N5auONzuWWDZKyLE5QQ7bcA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217643471552783&set=pcb.10217643512113797&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAePXtfi3nd9xgIWFM9qux-Fr-Opsc6LC-WwUH-oxOS9-iSlFZw-u-L5xfwHOu0oajp-MAWqSgcxB1g&__xts__%5B0%5D=68.ARBlOx5rlzcjDFedNmSBhVSyYnGwoua6AYf_X4AHx4DrTUt1gLjmF0ed-g35ogIwxm2-7E9achpfMY1SRImKLdP5ZFl-90eAjXmck6ZiksiQDIcvW0G--IcwHagW0YmK_zNHR1taZWZM6YsGMzzbLKg7KeaASbwcn0-sO-k7hcbPzsBcKLxV65fxp0MO1-6IXwUK_vlkXcUonGY4jGPWRKMXs_y8ws7BKkZ5T9MtZ66OWqQ7Mq_EYZ2G8Ob7OWhD6m9JygC6N5auONzuWWDZKyLE5QQ7bcA

