
พฤศจิกายน 2556 

9 พ.ย. 56 งานวางศลิาฤกษว์ดัปา่บัวทวิา 

เช้าทุกคนเข้าไปพื้นที่ใหม่ ตัดถางวัชพืช เตรียมพื้นที่ ส าหรับพิธีวาง

ศิลาฤกษ์ วางผังศาลาใหญ่โดยท่านเจ้าของที่ ผู้ใหญ่อ านวย และชาวบ้าน 

ประมาณ10.00 น. ผู้ใหญ่สุรพลมาดูพื้นที่พร้อม ดต.สุเมธและดต.บุญ คุยกัน

อีกครั้งเราเลยให้สัญญาว่าจะก่อสร้างในพื้นที่ใบสปก.ตามที่ท่านต้องการและ

ขอเวลา1ปีหลังจากพระสงฆ์มาอยู่แล้ว ถ้าข้อวัตรปฎิบัติใดที่ผิดธรรมวินัยและ

ไม่เหมาะสมเป็นที่ไม่พอใจต่อชาวบ้านคณะผู้จัดสร้างวัดจะรับผิดชอบนิมนต์

ท่านออกจากพื้นที่เอง ผู้ใหญ่สุรพลรับว่าจะไปประชุมกับกรรมการหมู่บ้าน

ต่อไป ต้องขอขอบคุณดต.สุเมธ ผู้ประสานงานให้ด้วยความเคารพครับ บ่าย

ทุกๆคนเริ่มมารอที่ท่าน้ า เรามีน้ าหวาน ขนม อาหารให้พอสมควร พอบ่าย

สองโมงทุกอย่างก็เริ่มจะเข้าที่  

พิธีนี้เพื่อนๆ ที่เคยเห็นเราท าที่อื่นคงคิดว่าไม่ค่อยสวยงามนักแต่ด้วย

เหตุปัจจัยต่างๆนี้ ได้เพียงเท่านี้ก็ดีใจมากแล้วครับ อาจารย์บางลูกศิษย์คุณตา

ทองแถมเดินทางมาท าพิธีให้เองทั้งๆท่านก็79แล้ว ขอบคุณครับ 14.30 น. 

เริ่มพิธีบวงทรวงอัญเชิญเทพเทวดา ผู้ดูแลพื้นที่ให้มารับทราบและอนุโมทนา

ร่วมสร้างวัดแห่งนี้ด้วยกัน เราได้อัญเชิญท่านพญานาคราชมาช่วยด้วยอีก

แรงและบอกท่านว่าเมื่อวัดเสร็จจะสร้างพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางนาค

ปรกไว้เป็นอนุสรณ์ให้ท่านด้วย ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยความราบรื่นจนบ่าย

สามโมงครึ่งได้ฤกษ์ก็วางแผ่นศิลาฤกษ์ประกาศใช้พื้นที่แห่งนี้สร้างเสนาสนะ

ป่ากราบถวายพระรัตนตรัยและพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อความเจริญรุ่งเรือง

ของพระพุทธธรรมต่อไปตราบนานเท่านาน  

กระผมขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆ ทุกๆ ท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญใน

ครัง้นี้และจะพยายามตั้งใจท าให้ดีที่สุดต่อไปครับ 

            



   

   

 

16 พ.ย. 56 งานกฐินพระราชทานวดัปา่บวัแกว้ ญาณสมัปันนุสรณ์ 

ปี 2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้โปรดประทาน

ผ้าพระกฐินแก่วัดป่าบัวแก้วในเดือนสุดท้ายแห่งพระองค์ข้าพระพุทธเจ้า

ทั้งหลายขอกราบส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้และจะจดจ า

ตลอดไปมิรู้ลืม ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ พระเทพสารเวที ประธานสงฆ์วัด

บวรนิเวศมหาวิหาร เลขานุการในพระองค์ทรงมาเป็นประธานทอดผ้าพระ

กฐินแทนพระองค์ท่าน เราได้เข้าไปเตรียมงานตั้งแต่ 12 พ.ย. ชาวบ้านได้

มาร่วมกันจัดเตรียมงานเป็นอย่างดียิ่ง คืนก่อนวันงานมีการสวดมนต์ฟังธรรม

ฉลององค์กฐินก็มีผู้มาร่วมมากอยู่วันกฐินมีผู้ร่วมงานประมาณ 300+ ท่าน คง

เป็นเพราะงานมีช่วงบ่ายหลายท่านจึงกลับไปก่อน แต่อาการก็เป็นใจไม่ร้อน

เลยมีฝนตกเป็นระยะเหมือนปะพรมน้ าพระพุทธมนต์ตลอดงาน โรงทานก็แสน

อร่อยทั้งก๊วยเตี๋ยว ไอศครีมมหาชัยจากคุณซวงและคุณฮั้ว พร้อมพระโอมลูก

ชาย โรงทานผู้ใหญ่ศักดิ์ คุณสุเมธและคุณค ามี ทุกคนชมโรงทานว่าอร่อย

มากๆ จนถึงเวลา13.13 น.ผู้แทนพระองค์มาถึงเริ่มพิธีถวายผ้าอย่างเรียบง่าย 

รวมปัจจัยเงินสดถวายวัด307000 บาท ค่าใช้จ่ายจัดงาน 200000 บาท 

ค่าใช้จ่ายองค์ผ้าป่าถวายกองกฐิน 500000 บ.พร้อมรถตู้โตโยต้า หนี่งคัน 

เสร็จงานท่านเทพสารเวทีมอบของที่ระลึกเป็นรูปสมเด็จพระสังฆราชอีก500



อัน จนเสด็จกลับพระอาจารย์บุญมีเมตตาแสดงธรรมให้โอวาทอีกก่อนท่าน

กลับยังมอบของให้ ร.ร.บ้านหินแหลมด้วย เสร็จงานมูลนิธิจิ้งซือดวงแก้วมอบ

ของขวัญเป็นที่ตอบแทนผู้อุปการคุณวัดอีก 300 ชุดเป็นเสื้อผ้าข้าวสารและ

วิทยุธานินทร์ให้ฟังเสียงพระธรรมจากวิทยุเสียงธรรมบัวแก้ว เป็นอันเสร็จพิธี 

พวกเราเก็บกวาดท าความสะอาดวัดต่อตามเคย สาธุกับทุกทุกท่าน อนุโมทามิ 

   

   

17 พ.ย. 56 เสวนางานเพญ็ภาวนา ปฏบิัตบิูชา “ญาณสังวร” 

ร่วมเสวนากับ ศ.ระพีร์ สาคริก ที่สวนปทุมวนารักษ์ เทดิพระเกยีรติ

สมเด็จพระสังฆราชฯ 

 

19 พ.ย. 56 สรปุกิจกรรมกฐินประจ าปี 2556 

สรุปกฐินประจ าปีมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2556 จ านวน 

14 วัด ได้แก่ วัดป่าเย็นศิระ วัดป่าหลวงตาพระมหาบัว วัดป่าบ้านตาด (พระ

อาจารย์สุดใจ) วัดผาแดง (หลวงปู่ลี) วัดป่าหนองแสง (หลวงปู่เสน) วัดป่า

มอบของผู้มีอุปการคุณ

ดูแลวัด 



ภูสังโฆ (พระอาจารย์วันชัย) วัดป่ากตัญญุตาราม วัดป่าศรัทธาถวาย (พระ

อาจารย์บุญมี) วัดป่าภูผาผึ้ง (หลวงปู่อ้ม) จ.มุกดาหาร วัดป่าไชยชุมพล (พระ

อาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข) จ.เพชรบูรณ์ ส านักสงฆ์พุทธสิงขร (พระอาจารย์

ชัยรัส) จ. ประจวบคีรีขันธ์ วัดป่าสันติพุทธาราม วัดเวฬุวัน วัดป่าบัวแก้ว 

ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี รวม 853,000 บาท กราบเรียนมาเพื่อ

อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ ขอขอบพระคุณที่ทุกๆ ท่านได้มีส่วนร่วมในกุศล

ทานกฐินในปีนี้นะครับ 

   

 

25 พ.ย. 56 จัดของเตรยีมออกหนว่ยแพทยช์่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจาก

พายไุตฝุ้น่ ทีป่ระเทศฟลิปิปนิส์ 

สัมภาระตอนน้ียาและเครื่องกรองน้ า พร้อมกับอาหารส าเร็จรูปอีก 10 

กล่อง ยาเม็ดละลายน้ าฆ่าเชื้อโรครวม 30 ลัง มูลค่าประมาณ 500000 บ. ขอ

อนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในครัง้น้ีครับ  

         

27 พ.ย. 56 ออกหนว่ยแพทย ์ณ ประเทศฟลิปิปินส์ 

ขนของมาทั้งหมด 35 ลังแล้ว 250 กก. ผ่านมาได้เรียบร้อย ทีมเราคุณ

หมอชนินจะเป็นผู้ประสานงานกับทางกาชาดและรพ. ในพื้นที่ให้ จุดที่จะเข้า

ไปท างานคือ tacloban และ sarma ท่านเลขาแพทย์สภาขอให้ส ารวจพื้นที่

วัดป่าเย็นศิระ  วัดป่ากตัญญุตาราม วัดป่าบ้านตาด 



ส าหรับคณะแพทย์อาสาสมัครที่จะตามมาออกหน่อยช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน

รุ่นต่อไป  

   

พบกาชาดเซบูทราบว่าการท างานผ่านกาชาดต้องผ่านทางกาชาด

สากลและกาชาดฟิลิปปินส์ก่อนหรือผ่านทางรัฐบาล/กระทรวงสาธารณะสุข 

แจ้งให้ทราบว่าทางเหนือของเซบูเสียหายมากแต่มีกาชาดญี่ปุ่นและเยอรมัน

มาตั้งศูนย์ช่วยเหลืออยู่แล้ว เสร็จแล้วไปพบคณะบดีของมหาลัย SWU South 

Westhern Dr. Arline และคณะทราบว่าทางมหาลัยจัดหน่วยแพทย์ไปช่วย

ทางเหนือของเซบูร่วมกับหน่วยของอิสราเอล และน าของไปบริจาคให้ด้วย 

ปกติในวันเสาร์อาทิตย์ เลขาท่านอยู่ Sarmar มีพี่ชายเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นั้น

และบอกว่าขาดทีมแพทย์และความช่วยเหลืออย่างมาก ไม่ค่อยมีคนเข้าไปใน

พื้นที่ ข่าวก็ไม่มีออกทั้งๆ ที่โดนตั้งแต่แรกล าบากมากๆ  ออกมาก็ไปที่San 

Carlos Uni. พบทีมงานคุณพ่อ Eugine และคุณพ่อ แอนโทนี่ ชื่อคุณ Brenet 

Abreneka  มีศูนย์ช่วยเหลืออยู่7 แห่งใน Tacloban โดยใช้ทีมแพทย์จาก 

Tacloban med center มี คุณหมอFlorentino , และคุณหมอ Valenrino เป็น

ผู้น าซึ่งเราจะเข้าไปหาวันพรุ่งนี้ ทีมนี้ยินดีจะท างานร่วมกับทีมเราได้ตลอด

ทุกเรื่อง ซึ่งดูจะเหมาะสมที่สุดแต่ไม่มีหน่วยช่วยเหลือที่ซ่าม่า 

สรุปเราจะเข้า tacloban และ sarmar พรุ่งนี้เิอาของไปให้และพร้อม

ออกหนว่ยแพทย์ และประเมินสถานการณ์อีกครั้ง คาดว่าคงจะสามารถ

ประสานงานต่อเนือ่งได้ทั้งสองพื้นทีไ่ดใ้นทริปต่อไป โดยจะสร้างบ้านให้ผู้

เดือดร้อนเหมือนกบัที่เราท าในพื้นที่อ่ืนๆ ด้วยครับ 

              



           

28 พ.ย. 56 

วันนี้ตื่นตีหนึ่งออกจากรร. ไปรอขึ้นเครื่องแอร์ฟิลิปปินส์ไปทาโคบัน ถึง

สนามบินมองเห็นสภาพเมืองที่พังยับเยิน มีเครื่องบินกองทัพจอดขนของ/คน

อยู่สองล า เจ้าของรพ. Tacloban Med. Center Dr. valenriano มารับคณะ

เองเลย ท่านพาชมเมืองที่ก าลังท าความสะอาด โดยมูลนิธิจากไต้หวันจ้างวัน

ละสี่ร้อยเปโซต่อคนต่อวัน มาถึงรพ. พบคณะกาชาดทาโคบัน ทานอาหารเช้า

เสร็จไปเยี่ยมรพ.ศูนย์ yisata พบผอ. รพ. ทราบว่าได้รับของบริจาคมา

จ านวนมากแต่ขาดยาฉีด เครื่องดูดเสมหะ ลาริ้งโก แอมบูแบค และเสื้อ

เจ้าหน้าที่รพ. จากนั้นมาเยี่ยมรพ. Bathany ของคริสตจักร เสียหายมากๆจน

เปิดท าการยังไม่ได้ มีคณะแพทย์จากอเมริกามาท าน้ าสะอาดแจกจ่ายให้คน

ทั่วไปจากบ่อน้ าในรพ. ต่อจากนั้นไป รพ. เซนต์ปอล ที่คณะแพทย์ชาวเกาหลี

ขอตั้งรพ. สนามอยู่ พบคุณแม่ชี Eloisa เป็นหมอที่ปรึกษาของผู้ว่า แนะน าให้

เราจัดทีมมาช่วยระยะหลังจากนี้ไปหนึ่งเดือนและให้พักและออกหน่วยไป

พร้อมกับจนท. ของท่าน ซึ่งจะไปตามจุดที่เดือนร้อนต่างๆเช่นเมืองPalo เป็น

ต้น กลับ มาทานอาหารที่รพ. แล้วเดินทางไป Sarmar ตลอดทางไปเมืองถูก

ท าลายไปเกือบหมด ข้ามสะพานไปฝั่งซาม่าแต่ก็ต้องกลับเพราะถ้าจะไปเมือง

จีวันที่ตั้งใจไว้ต้องขับไปอีกสี่ชม. จึงกลับไม่ทันและอันตรายด้วย หมอวาเลน

เลียโนจึงพาไปดูเมืองPalo และ Palawan ที่เสียหายอย่างหนักและก าลังรอ

ความช่วยเหลืออยู่ เสร็จแล้วไปรพ. วิจัยพยาธิที่มูลนิธิสะมาริตันมาตั้งรพ. 

ค่ายอยู่ เรียนรู้งานกับเขาหน่อยแล้ว ไปอนุสาวรี  แมคอาเธอร์ ที่ เลเต้

landing  ฝนตกหนักมากๆจึงกลับมาทาโคบัน ไปรพ. Tacloban City ต่อด้วย 

RTR MH ที่เสียหายน้อยมากเป็นศูนย์ที่แพทย์ต่างชาติมาร่วมท างานหลาย

กลุ่ม มีของ/เสื้อผ้า/อาหารแห้งจากรัฐสภาส่งมาช่วยจ านวนมาก กลับมาที่พัก



ห้าโมงครึ่ง ประชุมสรุปงานทราบว่าทางรพ. ต่างๆ ขาดยาฉีดและยาโรค

เรื้อรัง เช่น HT HD และปัจจัยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น น้ ามัน เป็นต้น  

เราจึงวางแผนการไว้เบื้องต้นดังนี้  

1. รพ. Tacloban Med Center จะช่วยซ่อมหลังคาให้ ในงบประมาณ

400000บ. และช่วยจัดหายาฉีด/ผ่าตัดที่จ าเป็นให้ด้วยโดยส่งมาเป็นกรณี

ด่วนพิเศษ 

2. รพ. ศูนย์ทาโคบัน จัดหาเสื้อ uniform เจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาลให้ 

ประมาณ 700 ตัวและเสื้อกาวน์แพทย์ห้าสิบตัวในงบประมาณ 100000 บาท

และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการอีกในงบประมาณ 200000 บ. 

3. จัดสร้างบ้านพักให้ผู้สูญเสียบ้านทั้งหลังจ านวน 10 ครอบครัวๆ ละ 

50000 บ. รวม 500000 บ.  

4. หาทุนช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดแพทย์อาสามาร่วมงานฟื้นฟูประเทศ

ฟิลิปปินส์จ านวน 300000 บ. รวมงบประมาณเบื้องต้นขั้นต่ า ในโครงการร่วม

บูรณะฟื้นฟูประเทศฟิลิปปินส์ 1,500,000 บาท เสร็จประชุมก็ทานอาหาร

เตรียมการดูงานพรุ่งนี้กับหมอวาเลนเลยโนโดยจะไปดูงานสภากาชาดและ

แจ้งสังกัดกลุ่มแพทย์จากเมืองไทยมาช่วยบูรณะที่ทาโคบันด้วยอีกหนึ่งกลุ่ม 

สรุปแพทย์ที่มาช่วยงานในพื้นที่ได้แก่  ไทย จีน ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลี 

มาเลเซีย เวียดนาม แคนาดา เป็นต้น 
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เช้านี้ช่วยกันดูคนไข้หัวใจหยุดเต้นมาที่ห้องฉุกเฉินแต่ไม่สามารถกู้

ชีพได้เสียไปหนึ่งราย สายๆจึงไปที่ศูนย์ประสานงานสภากาชาติสากลและ

กาชาดฟิลิปปินส์ที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ ร.ร. Layte Park Hotel เรือที่จอดอยู่ลอย

ขึ้นมาติดอยู่บนฝั่ง เราได้รายงานตัวกับรองผอ. ศูนย์ว่ามาจากแพทยสภา

ประเทศไทย เขาเลยให้เราร่วมออกหน่วยเยี่ยมบ้านกับอาสาสมัครฟิลิปปินส์ที่ 

Barangay 39 Calvary Hill ตรวจครรภ์ให้วัคซีนเด็กๆ ทั้งโปลิโอ หัดและให้ 

vit A กันnight blindness อีกด้วย บ่ายเสร็จเดินออกมาแล้วต้องกลับมารพ. 

เอง พบแพทย์ที่จบพร้อมๆ กับหมอชนินนั่งรออยู่ คุยกันหลายเรื่อง หมอหัวใจ

ที่อยู่ USA กลับมาหลังพายุเข้าพอดีต้องเดินเกือบ 3 ชม. ผ่านศพมาเป็น

จ านวนมาก เสร็จแล้วออกมาเยี่ยม รพ. Tacloban City ที่เสียหายอย่างมาก

ทั้ง รพ. หมอที่นั้นเล่าให้ฟังว่าพายุเข้าอยู่เกือบ 5 ชม. หลังคาลอยหายไปหมด 

เราเลยตกลงว่าจะช่วยกันหาทุนมาท าหลังคาให้ใหม่เฉพาะ OPD และ OR 

งบประมาณเบื้องต้น 400,000 บ. ออกมาเขาแนะน าให้ไปเมืองที่เสียหาย

อย่างมากคือเมือง Taro,Tanauan, Dagami และTorasa ระหว่างทางแวะ

เข้าไปดู ร.ร. Oriantal ที่สวยมากในเกาะนี้ ปัจจุบันพังยับเยิน และเดินต่อไป 

Mc Arthor Park บริเวณที่ท่านยกพลขึ้นบกที่นี้เพื่อปล่อยให้ฟิลิปปินส์เป็น

อิสระจากญี่ปุ่น คนที่นี่ชื่นชมเขามาก คณะเรายังได้จ่ายกับข้าว/ผลไม้มาท า

กันเองที่ รพ. ด้วย กลับมาถึงรพ.ฟังสรุปความต้องการที่จะขอให้คณะเราช่วย

คือ 1. ยาและเครื่องมือผ่าตัด 2. ทุนซ่อมท าหลังคา 1.2 ล้านบาท  



เราพิจารณาแล้วคงหาเงินบริจาคมาช่วยประมาณ 500,000 บาท ส่วน

ยาและอุปกรณ์จะขอรับบริจาคแทนได้เท่าไรก็เท่านั้น  

   

   

          

   


