
ตุลาคม 2562 
1 ต.ค. วดัป่ามหาวนั เร่ิมเจาะบาดาลหลุมท่ีเกา้ วนัน้ีไดไ้ปสามสิบกวา่เมตรยงัไม่เจอน ้าครับ ศาลาโรงน ้าร้อนเท

คานดา้นห้องเก็บของหอ้งพกัแลว้รอตั้งเสาดา้นเตาน ้าร้อน กุฎีตั้งเสากุฎีเจา้อาวาสและเทกน้หลุมกุฎีอ่ืนๆ แลว้ครับ 

 
 ติดตั้งฝ้ากนัความร้อน อุโบสถวดัฉิม ตอนน้ีติดตั้งโครงเหล็กเกือบเสร็จแลว้ครับ ต่อไปก็ติดตั้งแผน่ฝ้าพร้อมโฟม
ไดแ้ลว้ ติดตั้งเสร็จจึงจะทาสีใหม่ครับ งานต่อไปคือพ่นโฟมหลงัคาพระอุโบสถครับ เพราะร้อนมากและมีน ้ าร้ัวซึมบา้ง
แลว้ ก่อนท่ีจะร้ือท าหลงัคาใหม่ซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่มาก เราคงใชพ้น่โฟมไปก่อนนะครับ  

เม่ือ 4 ปีท่ี เราไดร่้วมแกปั้ญหาอุโบสถโดนน ้ าท่วมขงัเป็นประจ าทุกปีเม่ือเขา้สู่หนา้ฝน โดยการยกพื้นอุโบสถเป็น 
2 ชั้น ชั้นล่างเป็นศาลาการเปรียญท่ีใช้ประกอบกิจสงฆ์ ปัจจุบนัมีปัญหาน ้ าร่ัวซึมเหลือเล็กน้อย แต่มีปัญหาความร้อนอบ
อา้วจากพื้นดา้นบนครับ เราจึงขอโอกาสจากท่านอาจารยม์หาบูรณะปรับปรุงศาลาดา้นล่างพร้อมติดโฟมกนัร้อนดว้ยครับ
ในคร้ังน้ี งบประมาณการด าเนินงานจากพี่ออ้ยประมาณ-150,000 บาทครับ รวมทาสีฝาดว้ยครับ-แบบหนา 
อุโบสถเก่าหลงัน้ีสร้างในปี 2340 ศิลปะและรูปทรงอุโบสถเป็นศิลปะในสมยัสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว ซ่ึงสมควร
อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งยิง่ ช่วยกนัรักษาไวน้ะครับ 

ปัจจุบนั พระอาจารย ์ดร.มหาบูรณะ ชาตเมโธ เป็นเจา้อาวาส และเมตตามาเป็นพระอาจารยส์อนธรรมะใหพ้วกเรา
ทุกเดือนในโครงการฟังธรรมะจากพระโอษฐ ์ท่ีรพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ บุคคโล ธนบุรี ทุกวนัอาทิตย์
ท่ีสามของเดือน 09.00-11.00น. 



 
 2 – 4 ต.ค. วดัป่ามหาวนั  เยีย่มคุณอาปานท่ีอุตรดิตถ ์ขอบคุณเร่ืองไมท่ี้จะใชท้  าศาลาใหญ่ แวะซ้ือสุขภณัฑก์บัคุณ
กอ้ยท่ีแพร่ส่งของแลว้วนัน้ีท่ีวดัครับ ก่อนไปก็แวะกราบพระธาตุช่อแฮครับ  

บ่อบาดาลท่ีเกา้กลายเป็นรูเก็บน ้าส าหรับธนาคารน ้าใตดิ้นเสียแลว้ งานศาลาโรงน ้าร้อนวางแผน่พื้นแลว้ครับแต่ยงั
เทคานไม่เสร็จรอเทคานแลว้จะตั้งเสาต่อครับ หอ้งน ้าสงฆก์็รอท าตอมอ้รับแผน่พื้นทางเดินส าหรับท่ีลา้งบาตรครับ งานกุฎี
เจา้อาวาสและกุฎีรับรองพระเถระตั้งเสาแลว้ครับ ปรับแผนแบบแปลนกนันิดหน่อยพรุ่งน้ีน่าจะเร่ิมเร็วข้ึนนะครับ 

 
 
 4 ต.ค. พี่วชัรีพาไปซ้ือรถท่ีไร่สหายน่าน ไปร้านพี่วชัรีวา่จะไปจ่ายค่าวสัดุและถงัน ้ า คุยกนัเพลินเลยลืมเลย ไปเช็ค
ไม ้ประตูและกระเบ้ือง รอไมเ้ฌอร่าจากกทม. นึกวา่ถึงแลว้แต่ยงัครับ เลยไปทานกลางวนักนักบัคุณแม่ดว้ย เสร็จแลว้ขบั
รถไปทุ่งชา้งไปดูซ้ือรถส าหรับใชท่ี้วดัป่ามหาวนัเพราะทางเดินบาตรไกลพอควร 8-9 กม. เลยครับ ซ้ือรถเสร็จแลว้ก็ส่งอู่
ปรับเปล่ียน เคร่ืองช่วงล่างฯท่ีจ าเป็นให้พร้อมรับพระสงฆ์ท่ีจะมาพกัภาวนา คุณวชัรีกรุณาเป็นธุระจดัการให้หมดเลยทั้ง
โอนทั้งรับรถ กราบอนุโมทนาครับ ก่อนกลบัมีตน้โพธ์ิ สวยอยู่ตน้หน่ึง เลยขออาจารยส์ันโดษ เจา้ของไร่เธอบอกให้ขอ
ภรรยา_คุณเชนชาวมาเลก่อน ทั้งสองท่านมาท าไร่ท่ีน่ีไดห้้าปีแลว้เอาความรู้พื้นบา้นมาท าเกษตรพอเพียงปรับท่ีรดร้างมา
เป็นสวนสวยงาม รับชาวต่างชาติมาเรียนวถีิพื้นบา้นหลายๆอยา่ง คนไทยท่านก็สอนดว้ยแต่ไม่คิดเงิน ท่านยงับอกวา่จะช่วย
เราจดัการน ้าท่ีวดัป่ามหาวนัดว้ยเลย. สาธุครับ 



 
  5 ต.ค. ตรวจงานก่อสร้างงวดท่ี 1 งานของช่างเอ ท ากุฎี 5 หลงัตั้งเสาเสร็จแลว้ แต่เสาทางเดินจงกรมยงัไม่ไดต้ั้ง 
ช่างเอขอเบิกงวดหน่ึงไปก่อนเราก็อนุโลมไปเพราะตั้งใจท างานผิดพลาดก็ไม่มากนกัยอมรับได ้ส่วนงานของช่างวชัไม่ถูก
แบบแกแ้บบเอง มีขอ้ผิดพลาดตอ้งแกไ้ขมากอยู ่จึงยงัไม่ไดจ่้ายงวดหน่ึงให้ งานเดิมก็รับเงินไปแลว้แต่ก็ยงัไม่ท าให้เสร็จ
ดว้ย ตอ้งปรับทศันคติกนัอยูน่านพอควร ตกเยน็ยงัตอ้งให้คุณตอ้ร่างสรุปท่ีตกลงกนัเป็นขอ้ๆพร้อมเขียนรูปประกอบให้อีก 
เพิ่มงานพวกเรามากๆเลยครับ คุณฟ้ายงัมาต่อวา่เราอีก เราเลยบอกเธอไปวา่ใหเ้ธอมาคุมงานเองเสียเลย ส่วนป้ัมโซล่าเซลท่ี
เอาเคร่ืองตั้งเวลามาติดตั้งก็ไม่ท างาน เห็นสายท่ีพนัไวห้ลุดออกมา สงสัยมีคนไปเล่นซนจนเสียหาย หาคนท าไม่ไดด้ว้ย  
ตอ้งแจง้ช่างเวโรจน์มาแกไ้ขให้ครับ วนัน้ีตอ้งรบกวนพี่วิชาญ มาช่วยต่อท่อน ้ าของแท็งคท่ี์คุณวชัรีเอามาให้ใหม่อีกหกถงั 
เป็นงานช่างวชัแต่เธอไม่ท า ของเก่าก็ยงัต่อไม่เสร็จติดกาวร์ไปหมดแลว้ดว้ย วุน่ไปหมด รับเงินไปแลว้ทิ้งเลย พี่วิชาญจึงมา
ช่วยต่อใหค้รับ วนัน้ีกวา่จะพกักนัไดก้็เลยเท่ียงคืนครับ 

 
 6 ต.ค. 62 วดัป่ามหาวนั วนัน้ีเราติดตั้งป้ายวดัท่ีแยกหาดผาขน เพราะคนหลงทางกันบ่อยๆครับ ช่างพฒัจาก
สกลนครมาถึงแลว้ วนัน้ีคุยแบ่งงานกนัหลายอาคาร แต่เอาลูกน้องมาแค่สามคน ไวห้ลงัออกพรรษาจึงจะเพิ่มคนไดค้รับ 
เช้าคุณวชัรีพาคุณพ่อคุณแม่มาดูงานเลยคุยเร่ืองการสั่งวสัดุและปูนผสมส าเร็จกนันานหน่อย บ่ายมีเวลาเลยวางผงัอาคาร
เพิ่มอีกห้าอาคาร มีศาลาฟังธรรมท่ีตอ้งเอาแมคโครมาปรับพื้นท่ีให้ แมคโครของคุณดุสิตลอ้เสียก าลงัส่งไปซ่อมเลยไม่ได้
รบกวนเธอ วางผงัเสร็จก็มาคุณงานซกัซ้อมกบัช่างวชั กระดาษท่ีเขียนให้ไปเธอก็ไม่เก็บให้เรียบร้อยตอ้งเขียนให้ใหม่อีก 
เราเลยตอ้งตอกหมุดวดัระดบัให้เองเลยกลวัแกแกไ้ขปรับเองอีก น่ากลวัมากๆ จนเยน็จึงจะพอเขา้ใจกนัไดบ้า้ง ตอ้ตอ้งจบั
มือช่างวางท่อน ้าดีน ้าเสียเลย เพราะท่านจะเทพื้นก่อนค่อยสะกดัพื้นวางท่อ! ทีมช่างพฒัจากสกล เราเช่าบา้นท่ีหาดผาขนให้
พกัอยู่กนั แต่ถา้มาครบทีมคงตอ้งท าท่ีพกับริเวณรอบวดัแทนครับ จึงตอ้งแกปั้ญหาเร่ืองน ้ าให้เร็วท่ีสุดครับ คาดว่ากลบั
จากทริปถวายผา้จ าน าพรรษาคงกลบัไปแกไ้ขไดท้นัครับ 



 

 
 

 8 ต.ค. ร่วมซบัน ้ าตาพี่นอ้งชาวอุบล  พวกเราออกเดินทางจากบา้นปากน ้ าตีส่ี ไปมอบเงินช่วยเหลือตามหน่วยงาน 
วดั รร. รพ. 11 แห่งในอุบลท่ีน ้าท่วมเสียหาย คาดวา่พอจะช่วยเหลือในการซ่อมแซมฟ้ืนฟูส่วนท่ีน ้าท าพงัเสียหายไปไดบ้า้ง
ครับ ในการน้ีไดรั้บเงินช่วยเหลือจากสมาคมศิษยเ์ก่าวิศวะขอนแก่นมาสองแสนเจ็ดใชไ้ปสามแสนกวา่ไดค้รับ อาจไม่มาก
นกัแต่ก็เป็นการแสดงน ้ าใจพี่นอ้งชาวไทยดว้ยกนันะครับ ส่วนบุญต่อเน่ือง เช่น การจดัหาหนงัสือ อุปกรณ์การเรียน โต๊ะ
เกา้อ้ี ให้รร.และเตียงท าฟันให้รพ.สต.หนองกินเพลต่อไปครับ –ขอบคุณนอ้งๆ ตชด.226 ท่ีให้การดูแลคณะเราเป็นอยา่งดี
นะครับ- 

06.00น. ดอนเมือง –สนามบินอุบล-07.30น. 
08.30น. อาหารเชา้ ท่ีแก่งสะพือ  
09.00น. 1วดัดอนธาตุ 25000 
10.00น. 2.ตชด.226 25000+50000 ** ตชด.226 ช่วยน ้าท่วมและช่วยท าบา้นพกั ขรก.หลงัละ 5 พนั 10 หลงั 
10.30น. 3.รพ.สต.บา้นสร้างแกว้ 25000 
10.45น. 4.รร.บา้นผกัหยา่ 25000 
11.00น. 5.วดัชมพรัูตนาราม 25000   - 6.วดัศรีสวา่ง 25000 - 7.รร.บา้นไร่ใต ้25000 
11.30น. 8.รพ.สต.ไร่ใต ้25000 
12.30น. 9.รพ.สต.สวา่งตก 25000 
14.30น. 10.รพ.สต.หนองกินเพล 25000 
15.30น. 11.วดัช่างหมอ้ ต.ค าน ้าแซบ 25000 
16.00 น. สนามบินอุบล-ดอนเมือง 17.00-18.00 น ** รพ.สรรพสิทธิ อุบล 22000บาท 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217177696508698&set=pcb.10217177782430846&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAEZndjNtsFA3aVQtH9zn2uVCnwkj-xjCDOE2BmQ5vNryfxmq0cV4eXeEFiSVg0cVud_Ra0uDSraWdM&__xts__%5B0%5D=68.ARB7UonYWh--v4BvlN0I-KPemHrGsH4i0cma6C2vnrZpV14jtO40Hp52isuH1pIXCGHKG16umsdXf5_0LG8V0PuXAamnR0D4gJwZ_hD8rrvBxCcb-E5_clR50W9fh42Su9roTiLPtn_FL2KsdL2rwQcw-GFK2fl3wa_Q9p_oVdOWetiYe9dVfeDGxjZNZ9D6k6NOw9drjAEkEuzWxBrA_PkGxySj-zKF27DNwArutc1q7anXugRi0dZu9ua-sgFMjTDHwQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217177696508698&set=pcb.10217177782430846&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAEZndjNtsFA3aVQtH9zn2uVCnwkj-xjCDOE2BmQ5vNryfxmq0cV4eXeEFiSVg0cVud_Ra0uDSraWdM&__xts__%5B0%5D=68.ARB7UonYWh--v4BvlN0I-KPemHrGsH4i0cma6C2vnrZpV14jtO40Hp52isuH1pIXCGHKG16umsdXf5_0LG8V0PuXAamnR0D4gJwZ_hD8rrvBxCcb-E5_clR50W9fh42Su9roTiLPtn_FL2KsdL2rwQcw-GFK2fl3wa_Q9p_oVdOWetiYe9dVfeDGxjZNZ9D6k6NOw9drjAEkEuzWxBrA_PkGxySj-zKF27DNwArutc1q7anXugRi0dZu9ua-sgFMjTDHwQ


 
12-14 ต.ค. จาริกบุญผ้าจ าน าพรรษา  คณะเราปีน้ีมีไม่มากนัก 13 คนเอง วดัท่ีไปกราบถวายก็ได้14วดัแต่

เปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยครับ ปัจจยัท่ีใชไ้ปทั้งหมดประมาณ 8 หม่ืนบาท กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีนะ
ครับ กราบอนุโมทนาครับ 

วนัเสาร์ 12 ต.ค. 
05.00 น. ออกจากธรรมวภิาวนั 
07.00 – 8.30 น. วดัถ ้าประทุน (1) 
9.30- 10.00 น. วดัภูมาส (2) 
10.30-11.00 น. วดัธรรมสถิต (3) 
11.10-11.40 น. วดัมาบจนัทร์ (4) 
12.25- 13.00 น. เก๊ียวปลาสามยา่น อ.แกลง 
13.45-14.30 น. ส านกัสงฆสุ์ขแสงธรรม (5) 
15.00-15.45 น. วดัเขาคิชฌกดูภาวนาราม (6) 
17.00 น. วดัป่าคลองมะลิ 
 

วนัอาทติย์ 13 ต.ค. 
08.20 น. วดัป่าคลองมะลิ (7) 
09.00 – 9.30 น. วดัป่าทรายงาม (8) 
09.50-10.30 น. ท่ีพกัสงฆเ์ขาสิงห์ (9) 
10.15-11.00 น. ก๋วยเต๋ียวหมูเลียง ท่าใหม่ 
11.20-12.00 น. ส านกัสงฆสิ์ริจนัโธ (10) 
14.00 น. วดัโพธิญาณรังสี (11) 
 

วนัจนัทร์ 14 ต.ค. 
08.30 น. วดัโพธิญาณรังสี 
09.00 -11.00 น. วดับุญญาวาส (12) 
12.00-13.00 น. ร้านอ่ิมทอ้ง 
16.00 วดัป่าอมัพโรฯบา้นบึง 
16.30-17.30 น. วดัป่าพิชยัวฒันมงคล 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (14) 
18.00 น. ธรรมวภิาวนั 
 



 
16-17-18 ต.ค. ซ่อมเคร่ืองป้ัมน ้ าโซล่าเซล ชุดเคร่ืองป้ัมน ้ าโซล่าเซลท่ีติดตั้งไปแล้วนั้นใช้การไม่ได้ เพราะน ้ า

บาดาลท่ีขุดเจาะนั้นไดน้ ้านอ้ยมาก สูบเตม็ท่ี1-2นาทีก็หมดแลว้ เราเลยตอ้งแกไ้ขโดยใชเ้คร่ืองตั้งเวลาการดูดเพียงชม.ละ10-
15 นาทีเองครับ ท่ีตั้งไวไ้ด ้10 นาทีเพราะเราลดขนาดท่อท่ีปล่อยน ้ าออกให้เล็กลง คร้ังก่อนมาซ่อมคร้ังหน่ึงโดยเอาเคร่ือง
ตั้งเวลามาแต่ปรากฎวา่มีคนเปิดเคร่ืองเล่น แผงวงจรเคร่ืองควบคุมเสียเลย คุณเวโรจน์เลยตอ้งซ้ือมาเปล่ียนให้ใหม่ เปล่ียน
แลว้ก็ปิดฝาท่อ ลองสูบดู เด๋ียวเดียวก็ใชไ้ม่ได ้วนัรุ่งข้ึนจึงตอ้งไปซ้ือแบต มาเปล่ียนอีก ซ่อมอีกคร้ังจึงใชสู้บน ้ าได ้เยน็ 17
ไปซ้ือท่อกนัอีก เชา้วนัศุกร์ตอ้งไปต่อท่อให้เรียบร้อยแต่ก็ยงัไม่เสร็จดีตอ้งฝากให้พี่วิชาญ กบัช่างพฒัช่วยดูแลต่อให้ครับ 
สรุป น ้าท่ีไดต่้อวนัขณะน้ีประมาณ 1000-1200 ลิตรเองครับ คงตอ้งประหยดักนัหน่อยครับทั้งพระทั้งโยมในวดัครับ 

 
16-17 ต.ค. ครูจารยต์ัน๋เมตตามาตรวจงานก่อสร้าง  ครูจารยท์่านมางานกฐินท่ีพระธาตุจอมกิตติ ท่านจึงมีโอกาสมา

ตรวจดูงานก่อสร้าง เท่าท่ีเห็นก็จะเป็นกุฎีเจา้อาวาส กุฎีรับรองท่ีข้ึนโครงแลว้ กุฎีอ่ืนๆอีก4หลงัยงัเป็นแต่เสาข้ึน ศาลาโรง
ยอ้มก็ยงัไม่ไดมุ้งหลงัคา ห้องน ้ าพระก็ไดแ้ต่ฐานราก ข้ึนเสา ปรับพื้น ฝังท่อบ่อเกราะไวเ้ท่านั้น ส่วนงานช่างพฒัน์ ก็เป็น
ศาลาใหญ่ ศาลาฟังธรรม ศาลาแปดเหล่ียม ท่ีพกัชาย และกุฎีพระอาจารยต์ัน๋พร้อมทางจงกรมครับ  กราบเรียนท่านใหท้ราบ
ปัญหาบางส่วน ท่านจึงเมตตาอธิษฐานจิตบอกเทพยดาในพื้นท่ีให้ (ต่อไปปัญหาน่าจะนอ้ยลงนะครับ...-แต่ปัญหาน่าจะ
เป็นกรรมของเรา อยา่งไรก็คงตอ้งรับไปครับ) ท่านวา่จะส่งพระท่ีวดัมาช่วยดูงานก่อสร้างใหก้ลางเดือนหนา้ครับ 



 
17 ต.ค. เยีย่มรพ.ปัว ทางรพ.น่านกรุณาประสานใหท้ราบวา่ทางรพ.ปัวมีความตอ้งการเคร่ืองฟอกไต เราดูงานท่ีวดั

ป่ามหาวนัเสร็จเยน็ 16 เราจึงไปพกัท่ีวดัพระธาตุจอมกิตติ พอเชา้ 17 ต.ค. ก็รีบมาดูงานท่ีรพ.ปัว พบกบัน้องปารมี ท่ีดูแล
เร่ืองเคร่ืองฟอกไตอยู ่ทราบวา่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้1 เคร่ืองส าหรับผป.ในไอซีย ูและแจง้ใหเ้ราทราบวา่ท่ีไอซีย ูเตียงท่ีใช้
อยูมี่สภาพเก่า บางเตียงหกัแลว้ จึงบอกความตอ้งการขอเตียงจ านวน 3-8 เตียงเป็นเตียงธรรมดาหรือไฟฟ้าดว้ยก็ได ้แต่พอ
กลบัมากทม.ทางหมอปารมีขอเคร่ืองฟอกไตมาเป็นสองเคร่ืองพร้อมระบุบริษทัมาดว้ย และขอเตียงเป็นเตียงไฟฟ้า เร่ืองน้ี
จะน าเขา้ท่ีประชุมกรรมการมูลนิธิฯเพื่อหาความช่วยเหลือรพ.ปัวต่อไปครับ 

 
20 ต.ค.ธรรมะจากพระโอษฐ์ วนัน้ีท่านสอนเร่ืองพระสูตรท่ีแสดงในเมืองเวสาลี วดัป่ามหาวนัต่อครับ - มหาสี

หนาทสูตร-โลมหงัสนปริยาย. 
มหาสีหนาทสูตร กล่าวถึงเร่ืองในสมยันั้นมีพราหมณ์ช่ือสุนกัขตัตลิจฉวีบุตรท่ีมีศรัทธาบวชกบัพระพุทธเจา้ ต่อมา

ปฏิบติัไปไม่ไดถึ้งมรรคถึงผลจึงลาสิกขาออกมาและกล่าววาจาว่าพระพุทธเจา้ ทรงปราศจากญาณทสัสนะอนัวิเศษของ
อริยะ ด้วยความท่ีเขาเป็นบุรุษเปล่า จึงท าให้เป็นท่ีมาให้ พระพุทธเจา้ตรัสกบัพระสารีบุตรถึง ทศพลญาณ 10 ประการ 
แสดงฐานะแห่งผูอ้งอาจย่อมบนัลือสีหนาทในบริษทัทั้ง8 ให้เป็นไป ด้วยก าลงัเหล่านั้น,และเป็นผูแ้กล้วกล้าประกอบ
เวสารัชชธรรม 4, บริษทั 8, ก าเนิด 4, คติ 5, อุปมาการเห็นคติของบุคคล,พรหมจรรยป์ระกอบดว้ยองค ์4, ปฏิปทามิใช่ทาง
ตรัสรู้, วาทะและทิฏฐิ 

ผา้จ าน าพรรษา ถวายก่อนออกพรรษาไดไ้ม่เกิน10วนั บางแห่งให้10วนัก่อนกฐิน เม่ือไดผ้า้แลว้ก็น าไปตดัเยบ็ยอ้ม
ไดเ้ช่นเดียวกบัผา้กฐิน โดยเฉพาะวดัท่ีมีพระจ าพรรษาไม่ครบองคก์ฐิน จะไดน้ าผา้ไปตดัเยบ็ยอ้มจีวรใหม่ได ้

คืบพระพุทธเจา้ 
1คืบพระสุคต คือประมาณ 25ซม. (-12น้ิว) 
พระภิกษุท ากุฎีเองหรือขอให้ผูอ่ื้นท าใหเ้ช่นบอกบุญไดไ้ม่เกิน 7*12 คืบพระสุคต หรือประมาณ 1.75*3เมตร (วดั
จากกุฎีภายใน) ตัง่เตียงสูงไดไ้ม่เกิน 8 น้ิวพระสุคต-(16.6ซม.) ผา้ท่ีถวายอยา่งต ่า 4*8น้ิวพระสุคตจึงน าไปใชไ้ด ้



 
23 ต.ค. ท าบุญผา้ป่าสร้างก าแพงวดัป่ากตญัญุตาราม วดัท่ีสร้างถวายในหลวงรัชกาลท่ีเกา้ และอุทิศส่วนกุศลให้

คุณแม่สินทรา เม่ือ 2548 หลายปีก่อนแล้ว แต่ปัจจุบนัป่าไมร่้มร่ืน จึงมีชาวบา้นจะเขา้มาตดัไมไ้ปขาย เราจึงตอ้งสร้าง
ก าแพงป้องกนัไว ้พระเจา้พระสงฆท์่านจะไดส้ะดวกสบายข้ึน เราท าไปส่วนหน่ึงแลว้ทางดา้นทา้ยวดัประมาณ 1.5กม ท่ี
เหลือประมาณหน่ึงกม. จะจดัท าหลงัออกพรรษาน้ีครับ งานน้ีเราถวายเร่ิมตน้ไปหน่ึงแสนก่อนครับ แลว้ก็จะค่อยๆจดัหา
ทุนใหเ้พื่อนๆไดร่้วมบุญกนัต่อไปครับ 

 
กฐินวดัธรรมปิฎก บ่ายออกจากวดักตญัญุตาราม เราก็มาร่วมบุญกุศลถวายกฐิน ณ วดัธรรมปิฏก ทบัลาน อ.นาดี 

ปราจีน พร้อมกบัมอบเส้ือผา้ ผา้ห่ม เคร่ืองอุปโภคบริโภคใหท้างวดัดว้ย วดัน้ีเราสร้างปี 51จากท่ีท่ีไม่มีตน้ไมเ้ลย ปัจจุบนั
ตน้ไมร่้มร่ืนสวยงามดี ท่านอจ.ปริญญา ท่านแจง้ใหท้ราบวา่หลงัคาร่ัว มีเวลาคงตอ้งหาช่างมาดูแล ซ่อมแซมใหเ้รียบร้อย
แลว้นะครับ ปีก่อนมีคนมอบท่ีใหท้่านสร้างวดัท่ีบางคลา้เกือบส่ีสิบไร่ ท่านจึงมีภาระตอ้งสร้างวดัใหม่อีกครับ แต่มีลูกศิษย์
ลูกหาดูแลอยูแ่ลว้คงไม่ล าบากนะครับ ปีน้ีเอาเพียงวดัป่ามหาวนั ท่ีน่านก็คงหนกัพอแลว้นะครับ 

 
 

  24 ต.ค. คุณออม -คมกฤช ขอถวายรถใหพ้ระอจ.ฐา 
คุณออมพาไปดูรถท่ีจะถวายใหท้่านอจ.ฐา ท่ีวชัรธรรมสถาน ส าหรับไวใ้หท้่านไปศาสนกิจตามท่ีต่างๆ รวมทั้งไว้

ออกโรงทานท่ีท่านชอบต่อไปครับ คุณแบว๊ร่วมออกค่ายางและปรับแต่งรถใหส้วยงาม 15000 บาทครับ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217323492393504&set=pcb.10217323538234650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA26eeE7p3SRoY9mwN50hMPwdNipIMYGMGtW-W7N4R_YqVZCrKG28UFYb5HgCCFu2CJXpO3hAcG3eE8&__xts__%5B0%5D=68.ARAqQ0403lWnvgJdYRfHuyLzIeU2wt_QYwfuSIRjomnhiZJK5bJ8mTjWapFfs7J_ySH2gCEgM8z3vd5WelCDc2Z_x6a3fqreaZXuar6YKfd1CODLFRhNsgxJ9o7GlD5O870J3KR7QEs5X3v9Rm7LgTys5C8s8iavREknZZXX6PAC2d76AZJFsfH0JHbbXntkJgTrdH1PAfBc9PG1O0gzJ1gm8ssd81Rrt-O927QMS9WxijDBTBbRqa-JXUocOsSPjdkiMg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217323492393504&set=pcb.10217323538234650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA26eeE7p3SRoY9mwN50hMPwdNipIMYGMGtW-W7N4R_YqVZCrKG28UFYb5HgCCFu2CJXpO3hAcG3eE8&__xts__%5B0%5D=68.ARAqQ0403lWnvgJdYRfHuyLzIeU2wt_QYwfuSIRjomnhiZJK5bJ8mTjWapFfs7J_ySH2gCEgM8z3vd5WelCDc2Z_x6a3fqreaZXuar6YKfd1CODLFRhNsgxJ9o7GlD5O870J3KR7QEs5X3v9Rm7LgTys5C8s8iavREknZZXX6PAC2d76AZJFsfH0JHbbXntkJgTrdH1PAfBc9PG1O0gzJ1gm8ssd81Rrt-O927QMS9WxijDBTBbRqa-JXUocOsSPjdkiMg


 
  

 
เคร่ืองป่ันไฟมาถึงแลว้ครับ คุณสมศกัด์ิขบัรถมาแต่เชา้จาก กทม. น าเคร่ือง

ป่ันไฟคุณเวโรจน์มาถึงวดัป่ามหาวนัแลว้ครับ ยกไม่ไหวตอ้งรบกวนรถแมคโครแลว้ 
 

 

 

29 ต.ค. ประชุมหารือ การปรับปรุงรพ.ทองผาภูมิ กราบนิมนต์ท่านอจ.วะ ไปดูพื้นท่ีท่ีเราจะปรับท าเป็นห้อง
ประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก แผนกกายภาพบ าบดั แผนกแพทยแ์ผนไทย และท่ีท าลิฟทรั์บส่งผป.ชั้น1-4 ท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ 
เสร็จแลว้แวะไปกราบขอพระอจ.สาคร ใช้ช่ือท่านเป็นช่ือห้องประชุมใหญ่ เพื่อแสดงความเคารพรักท่ีพวกเรามีต่อท่าน 
และระลึกส่ิงต่าง ๆ ท่ีท่านช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอดครับ งานน้ีมีคุณเวโรจน์และน้องๆท่ีเทศบาลมาช่วยกนัดูแบบ
แปลนอาคารท่ีจะสร้างใหม่ดว้ยครับ ทางจนท.แผนกกายภาพบ าบดั และแพทยแ์ผนไทยก็มาดูท่ีดว้ยกนั เพื่อปรับแต่งผงัการ
ใชพ้ื้นท่ีทั้งสองชั้นท่ีจะมาท าใหม่ดว้ยครับ เหล็กท่ีจะใชม้าท าคานและโครงสร้างอาคารใหม่ท่ีจะสร้างจะใชเ้ป็น เหล็ก H/I 
Beam เราก าหนดจะเร่ิมงานตน้ปีหน้าครับ เพื่อนๆใครสนใจเป็นเจา้ภาพ ร่วมเช่น ลิฟท ์ห้องกายภาพ ห้องแพทยแ์ผนไทย 
แจง้มานะครับ ยนิดีมากเลยครับ 

 
31 ตุลาคม วดัป่ามหาวนั กุฎี เร่ิมข้ึนหลงัคากุฎีท่านเจา้อาวาสแลว้ครับ กุฎีอ่ืนๆก็ข้ึนโครงเกือบครบทุกกุฎีแลว้ครับ 

ชา้หน่อยท่ีจะครบทั้งหา้หลงัในเดือนหนา้ แต่กลางเดือนคงมีท่ีใหพ้ระสงฆไ์ดพ้กัภาวนาสักสองสามรูปครับ 



 
 

งานท าฝายดินเก็บน ้า ณ วดัป่ามหาวนั คุณดุสิต จาก บริษทั ส เตง็ไตรรัตน์ ส่งใหช่้างวิชาญมาช่วยท าฝายดินเก็บ
กกัน ้าในพื้นท่ีวดัใหเ้กือบจะเสร็จแลว้ครับเหลืออีกนิดหน่อยก็คงเรียบร้อยแลว้ครับ แต่โดยการคาดเดาคงจะอีกสองสามปี
กวา่จะเก็บน ้าไวไ้ดค้รับ. ท่ีเหลือคงเอาไวพ้อวดัก่อสร้างอาคารเสร็จแลว้ค่อยปรับแต่งใหเ้รียบร้อยเพื่อใหพ้ร้อมในพิธีถวาย
วดัแห่งน้ีต่อคณะสงฆต่์อไปนะครับ 9-10-11 มิถุนายน 63 นะครับ เรียนเชิญร่วมบุญกนันะครับ 

 
 


