
กนัยายน 2562 
งานบ าเพญ็กุศลาคุณแม่จิตตส์มร อุดหนุน ซ่ึงมรณะเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 29 สิงหาคม 2562 สิริรวมอายไุด ้ 94 ปี 

3 เดือน จดัข้ึน ณ วดัศรีเอ่ียม บางนา ระหวา่งวนัท่ี 29 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2562 

 

 ท่านเจา้คุณเทพปัญญากว ีวดัมกุฎกษตัริยาราม พระอาจารยบุ์ญมี ถ ้าเต่า พระอาจารยอ์นนัต ์วดัมาบจนัทร์   
พระอาจารยอ์คัรเดช วดับุญญาวาส พระอจ.วะ วดัป่าบวัแกว้ พระอจ.หนุ่ย พระอจ.ฐา มาร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรม
ใหคุ้ณแม่ดว้ย เพื่อนๆ พี่นอ้งกลัยาณมิตรเราก็มากนัมากหนา้หลายตาดว้ยคุณงามความดีของคุณแม่ กระผมอาจขาดตก
บกพร่องในการดูแลตอ้นรับระหวา่งงานพิธีน้ี ทั้งน้ีกระผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ีนะครับ 

 
1 ก.ย. วชัรธรรมสถาน วนัสุดทา้ยของการอบรม ณ วชัรธรรมสถาน หลกัสูตรอาจารยแ์พทยห์ญิงอมรา มลิลา (พี่

แป้น) ไดเ้มตตามาใหก้ารอบรมปฏิบติัภาวนากบัพวกเราอีกคร้ังในปีน้ีครับ กราบขอบพระคุณพี่แป้นและขออนุโมทนา
บุญกบัธรรมะบริกรและผูป้ฏิบติัทุกๆท่านรวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านดว้ยนะครับ 

 
 

4 ก.ย. ส่งเบาะอาสนะไปถวายครูจารยว์ทิยาเพิ่มอีก 50 ชุด รวมเป็น 150 ชุด ไส้ใน 50 แผน่ นอ้งสุวทิยช่์วย
จดัส่งใหค้รับ เพื่อใชใ้นการอบรมปฏิบติัภาวนา ณ วดัป่าดอยแสงธรรมฯ ทนัไดใ้ชใ้น การฝึกอบรม “นกัเรียนคุณธรรม
ดีเด่น” รุ่นท่ี ๑/๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๓ เม่ือวนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ วดัป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน โดยความร่วมมือ
กบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คดัเลือกโรงเรียนในเขตน้ี จ  านวน ๒๐ โรงเรียน ๆ ละ ๕ 
คน รวม นกัเรียน ๑๐๐ คน และครูอีก ๕๐ คน เขา้รับการฝึกอบรมทุกวนัอาทิตยต์น้เดือน ของทุกเดือน เป็นเวลา
ติดต่อกนั ๖ เดือน คิดเป็นจ านวนคร้ังท่ีเขา้อบรม ๖ คร้ัง 



 
6 ก.ย.62 สั่งไมพ้ื้นส าหรับท าศาลาวดัป่ามหาวนัจากอุตรดิตถ์ส่งไปท่ีน่านร้านพี่วชัรีเรียบร้อยแลว้ครับ คุณอา

ปานกรุณาตามไปก ากบัดูแลใหด้ว้ยครับ ไมส้วยมากครับ 

 
วดัป่ามหาวนั จ.น่าน เทพื้นอาคารเก็บน ้ า ปรับพื้นอาคารท่ีพกัคนงานแลว้ครับ เตรียมท าโครงหลงัคา ส่วนถนน

บริเวณท่ีมีน ้าท่วมขงับ่อยๆ ก็ปรับอดัใหเ้รียบร้อยข้ึนครับ 

 
7 ก.ย. จดัซ้ือยาเรียบร้อยครับประมาณส่ีหม่ืนห้า นอ้งฮิมไปรับมาส่งท่ีปากน ้ าเรียบร้อยครับและเตรียมถุงยงัชีพ

ส าหรับออกหน่วยอุบลแลว้ท่ีวชัรธรรมครับ เป็นเส้ือผา้ อาหารกระป๋อง เทียน ไฟเช็คฯ คณะเราเตรียมเดินทางสัปดาห์
หน้าครับ คงไม่ชา้ไปนะครับ ตอนน้ีอยู่น่านเสร็จงานวนัจนัทร์ลงไปจดัยาท่ีธรรมวิภาวนัแลว้ออกเดินทางไปอุบลเลย
ครับ คุณสมศกัด์ิไปรับของท่ีวชัรธรรมจนัทร์เช้าแลว้เดินทางไปดว้ยกนัครับ มีเพื่อนๆตามไปสมทบท่ีอุบลดว้ย ก าลงั
ติดต่อฐานปฏิบติัการในพื้นท่ีครับ น่าจะเขา้ไปรวมกบัคณะพระอาจารยโ์ตง้ภูพร้าวครับ เพราะน ้ าทางร้อยเอ็ด ยโส 
ลดลงแลว้ มารวมกนัท่ีอุบลในหลายพื้นท่ีเลยครับ 

 
วดัป่าคอวงั กราบรายงานท่านอาจารยส์ าอางค ์เร่ืองการก่อสร้าง ตอนน้ีเร่ิมท าฐานท่ีวางถงัน ้าและท่ีพกัคนงาน 

วนัน้ีเร่ิมตีผงัศาลาโรงน ้าร้อน ขดุหลุมเตรียมตั้งเสาห้องน ้าสงฆ ์ 



 
  ปลูกป่า ณ วดัป่ามหาวนั ปลูกตน้ไมเ้พิ่มกนัหน่อยครับวนัน้ีน่าจะไดเ้กือบร้อยครับ ดินแข็งมากๆ ฝน
ไม่ตกมาสามวนั ไดเ้อาตน้กลา้ท่ีเตรียมไวม้าใชด้ว้ย ตอนเอาตน้ไมอ้อกจากถุงมีงูสีทองตวัใหญ่ยาวประมาณเมตรคร่ึง
ออกมาดว้ย ดีท่ีเขาไม่กดัเรา ช่างท่ีวดับอกว่าวนัก่อนพบงูเห่าตวัใหญ่ในท่ีดว้ยแต่เขาคงผา่นมาดูเฉยๆครับไม่ท าอะไร
ใครเช่นกนัครับ 

 
 ปรับพื้นท่ีท าทางเดินภายในวดัและกุฎีสงฆพ์ร้อมทางเดินจงกรมเพิ่มเติม ส่วนถนนหนทางหลกัในวดัท าเสร็จ
เรียบร้อยครับ 

 

 

ถนนเขา้วดัทางประตูใหญ่และท่ีจอดรถ ทางไปท่ีจอดรถส ารองและกุฎีริมล าธาร พ้ืนท่ีท าท่ีพกัหญิงตามผงัหลกัพร้อมท่ีจอดรถ  

เนินกลางวดัท่ีตั้งศาลาใหญ่ บริเวณท่ีตั้งกุฎีริมล าธาร 



 
8 ก.ย. วดัป่ามหาวนั จ.น่าน ถนนทางเขา้วดัและถนนหนทางในวดัปรับเกือบเสร็จแลว้ครับ อาคารฐานถงัน ้ าก็

จะมุงหลงัคาแลว้ อาคารเก็บของและห้องน ้ าก็ตั้งเสาเทพื้นเรียบร้อย อาคารห้องน ้ าสงฆก์ าลงัขุดหลุมเพื่อจะตั้งเสา ส่วน
โรงน ้ าร้อนเพิ่งวางผงัก าหนดจุดตั้งเสาครับ คุณวชัรีและคุณแม่มาตรวจงานก่อสร้างเลยคุยกนัเร่ืองท่ีท่ีจะขุดเจาะน ้ า
บาดาลและท่ีขดุท าบ่อน ้าผวิดินระบบปิดแถวๆ ริมสระน ้าครับ 

 
 

 บริเวณวดัป่ามหาวนั เราไดขุ้ดเจาะน ้ าบาดาลไปหลายคร้ังแลว้แต่ยงัไม่ไดน้ ้ามาใชเ้ลย ช่างยทุธ บาดาลท่ีน่านก็
เคยมาเจาะให้แลว้แต่ไม่ไดเ้ช่นกนั ขุดบ่อแลว้แต่ก็ไดน้ ้ านิดเดียวไม่พอใชค้รับ วนัน้ีมีเวลาเลยไปกราบพระธาตุแช่แห้ง 
และจุดธูปบอกเจา้ท่ีเจา้ทางท่านหน่อยเผื่อจะเจาะไดน้ ้ าให้พระเจา้พระสงฆ์ท่านไดใ้ช้สร้างวดัวาอารามเพื่อใชป้ฏิบติั
ภาวนาเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมค าสอนขององคพ์ระศาสดาต่อไปไดอี้กนานเท่านาน จะวา่งมงายก็ตอ้งยอม
แลว้ครับ ท่านอาจารยส์ าอางคท่ี์วดัป่าวงัวโิมกขย์งัจะใหพ้ญานาคท่ีวดัไปอยูดู่แลท่ีวดัป่ามหาวนัดว้ยเลยครับพรุ่งน้ีคงได้
เห็นรูปท่านกนัครับ 

 
วางแผนแกไ้ขปัญหาขาดแคลนน ้ า เดินตรวจบริเวณวดัทางทิศเหนือท่ีมีร่องน ้ าไหลผา่นจากทิศใตต้อนบนลงสู่

ทิศเหนือตอนล่าง ระยะความลึกต่างกนั45เมตร สุดทางทิศเหนือตะมีล าธารไหลไปสู่ห้วยสาธารณะ หลงัจากพิจารณา

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216967198126370&set=pcb.10216967260287924&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD9za_Ic7RjSWK3Vwpoda5DkaJfGEYnqDH1qhGJ0hOFrkYxH0z724NYr7hgFqzS679bIfQ8AEW_OZFt&__xts__%5B0%5D=68.ARDNNoAF1CiUneUQkVYVlbTMPGBkmZ87dw8tL06YvzEKxhQtWAXU1jO-Gyp5Rr5VoM0hlwix9ik16OKneA9Rd0hMo5F1h3cVv1CW1NMM9rNaGSCYJVF-ZpwkmjKM29YM-EtQv23msnn1A2HrqEJzSjpO1mo6IzMTgMXFHTlVZYXWO5lAyUYFPuwk7uN_VixTIGJR98-2n0FFdmOfuhd-trQEVeoq4X-M_BF11F4llOKazOoG9HXvVnKp6po67IPZEMz5DQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216967198126370&set=pcb.10216967260287924&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD9za_Ic7RjSWK3Vwpoda5DkaJfGEYnqDH1qhGJ0hOFrkYxH0z724NYr7hgFqzS679bIfQ8AEW_OZFt&__xts__%5B0%5D=68.ARDNNoAF1CiUneUQkVYVlbTMPGBkmZ87dw8tL06YvzEKxhQtWAXU1jO-Gyp5Rr5VoM0hlwix9ik16OKneA9Rd0hMo5F1h3cVv1CW1NMM9rNaGSCYJVF-ZpwkmjKM29YM-EtQv23msnn1A2HrqEJzSjpO1mo6IzMTgMXFHTlVZYXWO5lAyUYFPuwk7uN_VixTIGJR98-2n0FFdmOfuhd-trQEVeoq4X-M_BF11F4llOKazOoG9HXvVnKp6po67IPZEMz5DQ


กบัคุณดุสิตสรุปวา่น่าจะท าฝายแมว้ตลอดทางของร่องน ้ าชะลอน ้ าไวส่้วนดา้นล่างท าเป็นสระเก็บกกัน ้ าไวใ้ชต่้อไป ซ่ึง
มีสระเดิมอยูแ่ลว้เล็กจึงไดย้กขอบสระข้ึนเพื่อให้เก็บน ้ าไดม้ากข้ึน แต่ผา่นไปหน่ึงเดือนน ้ าไม่ไดเ้พิ่มมากข้ึนอยา่งท่ีคิด
ไวค้รับ การท าฝายและสระเก็บน ้าปลายร่องน ้าน่าจะดีกวา่ครับ 

 
 ตรวจสอบแนวทางการใชน้ ้ าประปาหมู่บา้น น ้ าประปาหมู่บา้นหาดผาขนไดพ้ฒันาใหดี้ข้ึนสองสามปีท่ีผา่นมา 
น ้าสะอาดข้ึนและมีคุณภาพดีข้ึนมีแรงดนัสูงกวา่เดิม เราจึงลองตรวจสอบเขพบวา่ถงัน ้าอยูต่  ่ากวา่บริเวณวดัประมาณ 30 
เมตร ท่อหลกัขนาดเพียงหน่ึงน้ิว ปลายทางสุดทา้ยของท่อห่างจากวดั 2.5 กม. สอบถามเจา้ของบา้นแลว้ปรากฏวา่ไหล
บา้งไม่ไหลบา้ง และท่านเปล่ียนเป็นขดุบ่อน ้าผิวดินแบบปิดลึกประมาณสิบเมตรสองบ่อแทนน ้าประปาหมู่บา้น ลองมา
พิจารณาดูการเอาน ้าในท่อหน่ึงน้ิวส่งไปสองกิโลคร่ึงสูงกวา่ตน้ทางสามสิบเมตรคงท าไดย้ากทีเดียวครับ จึงเลือกวธีิขุด
บ่อน ้าผวิดินแบบปิดแทนดีกวา่ครับ 

 
 
9.9.19 กลบัจากน่านมาบ่ายเร่ิมงานจดัยาออกหน่วยเตรียมเดินทางพรุ่งน้ีตีส่ีครับ ดีใจมีพี่ๆนอ้งๆมาช่วยงานกนั

หลายท่านเลย กลวัยงุอยูแ่ต่ลมพดัมาสบายๆ ยงุนอ้ยไปเยอะเลยครับ 

 
10 ก.ย. 62 กทม.-อุบล ออกหน่วยแพทยฯ์1 ออกจากกทม.ตีส่ี ถึงอุบลบ่ายสอง ส ารวจเส้นทาง และประสานงาน

กบัเพื่อนๆและหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ี เสร็จแลว้ประชุมท่ีภูพร้าวท่านเจา้อาวาสกรุณาประสานงานต่างๆให้เป็นระบบ
อยา่งเรียบร้อย กลางคืนนัง่ภาวนากนัตลอดคืนจนเชา้กบัพี่ๆ ท่ีวดั อากาศดีมาก แมจ้ะมีฝนตกเป็นระยะๆก็ตามครับ ก่อน
สวา่งค่อนขา้งหนาวเลย 



 
11 ก.ย. 62 ออกหน่วยแพทยอุ์บลฯ 2 เชา้จดัของเตรียมแจกชุด1ข้ึนรถจากวดัภูพร้าวแลว้ไปรวมพลกนัท่ี ตชด.

226 พิบูลฯ เสร็จแลว้ไปลงเรือท่ีบา้นไร่ใต ้ร่วมกบัทางรพ.สต.ไร่ใต ้น ้ายงัท่วมมากอยูน่ะครับ กลบัข้ึนมาก็บ่ายสามได้
ทานอาหารเชา้กนัพอดี 

 

 
12 ก.ย. 62 ออกหน่วยแพทยอุ์บลฯ 3 เชา้ข้ึนของเสร็จก็ออกจากวดัภูพร้าวแวะซ้ือซาลาเปาท่ีพิบูล ไปฝากนอ้งๆ

รพ.สต.และตชด. เสร็จแลว้ก็ไปลงเรือท่ีรร.ไร่ใตท่ี้เดิมครับ พี่เจา้ของร้านตรงท่าเรือก็ไดดู้แลพวกเราเป็นอยา่งดี วนัน้ีน ้า
ลดลงสัก 50 ซม.ครับ กวา่จะกลบัมาท่ีท่าเรือก็เกือบส่ีโมงครับ 

 



13 ก.ย. วดัดอนธาตุ น ายามาถวายท่านเจา้อาวาส พระอาจารยล์ายปวดศีรษะมากเครียดหน่อยเพราะน ้ าข้ึนมา
จนท่วมกุฎีทั่ีพกัท่านและกุฎีริมน ้าหมด ท่าเรือก็จมไปเลยตอ้งถางหญา้ท าท่าจอดเรือใหม่เลยครับ 

 
วดัป่าสนามชยั กราบพระอาจารยกิ์ต วดัป่าสนามชยั น าของมาร่วมใหท้่านแจกผูป้ระสบภย้บริเวณเด่ือโดมและ

ทรายแกว้ดว้ยครับ 

 
สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีไร่ใต ้ออกหน่วยแพทยค์ร้ังน้ี นอกจากจะไดค้วาม

ช่วยเหลือจากพ่อแม่ครูอาจารย์วดัภูพร้าว วดัป่าสนามชัยและ พี่น้อง ตชด.226 แล้ว ท่ีจะอดขอบคุณในความ
สนบัสนุนช่วยเหลือคณะเราไม่ไดเ้ลยไดแ้ก่ น้องๆจากรพ.สต.ไร่ใต ้ท่ีมาร่วมออกหน่วยดูแลช่วยเหลือผูป่้วยและ
ชาวบา้นพี่นอ้งท่ีตกทุกขไ์ดย้ากร่วมกนันะครับ ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านจากใจ 

 
 พระปิยะพุทธบรมไตรโลกนาถ  อาจารยป์ระทุมกรุณาจดัการป้ันพระปางยนืภาวนาให้ ขากลบัจากอุบลเราจึง
มีเวลาไปติชมแกไ้ขแบบเล็กนอ้ย ก่อนท่ีจะเขา้แบบคงมีเวลาแกไ้ขอีกสักคร้ังครับ 



 
15 ก.ย. ขดุสระเพิ่มข้ึนเพื่อเก็บกกัน ้า เราตอ้งหาทางเก็บน ้าไวใ้ชเ้ท่าท่ีท าไดค้รับ ขยายสระเดิมจาก 15 เมตรเป็น 

40 เมตรครับ แต่อาจเก็บน ้าไวไ้ดไ้ม่ผา่นหนา้แลง้ครับ อยา่งไรก็คงตอ้งท าทุกวถีิทางครับ งานน้ีตีนตะขาบนอ้ยของพี่
แมคโคร ขาหกัตอ้งส่งซ่อมเลยครับ กราบขออภยัคุณดุสิตไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ยนะครับ ขอบคุณคุณดุสิตและนายช่างวชิาญ 
และช่างทุกๆคนท่ีกรุณาช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอดนะครับ 

 

 
 การแกปั้ญหาน ้ า วดัป่ามหาวนั  ตั้งแต่เราเร่ิมสร้างวดัมาตั้งแต่ 25ก.ค.62 เราก็กงัวลเร่ืองน ้ าอยูแ่ต่ก็ไดติ้ดต่อช่าง
ขดุเจาะน ้ าบาดาลมาช่วยกนัเจาะหาอยูห่ลายเจา้ตลอด 1 เดือนท่ีผา่นมา สุดทา้ยคุณกา้นจากผกาพนัธ์ และคุณเสน่ห์ เจาะ
น ้ ามาไดป้ระมาณ 800 และ 500 ลิตรต่อชม.ซ่ึงก็เรียกวา่น้อยมากๆ ท่ีตกลงไวอ้ย่างน้อยตอ้งไดป้ระมาณ 3000 ลิตรต่อ
ชม.จึงจะไดแ้ต่เราก็จ่ายใหไ้ปครับ และพยายามจดัการปัญหาน้ีต่อไป 

ในเบ้ืองตน้คงตอ้งใชเ้ท่าท่ีมีไปก่อน คุณดุสิตก าลงัติดต่อทางม.เชียงใหม่ให้มาส ารวจ คุณกาญ ก าลงัติดต่อทาง
กรมทรัพยใ์ห้มาช่วยดูแลให้ เราเองก็ไดขุ้ดสระเพิ่มการเก็บกกัน ้ าแลว้จาก15ม.เป็น40เมตร และท่ีก าลงัจะท าต่อไปคือ
บ่อเก็บกกัน ้ าผิวดิน-ธนาคารน ้ า- ซ่ึงก็ค่อยๆท าไปนะครับ การแกปั้ญหาอ่ืนๆก็เช่นใชน้ ้ าในการก่อสร้างนอ้ยลง เช่นใช้
ปูนผสมส าเร็จ ใชโ้ครงสร้างเหล็กมาทดแทน คสล.เท่าท่ีท าไดเ้ป็นตน้ครับ ทีมงานเราตั้งใจท างานกนัอยา่งหนกัเพื่อให้
ครูบาอาจารยจ์ะตอ้งไม่ล าบากไปดว้ย เราเองคงไม่เป็นไรครับ ตั้งใจวา่วดัน้ีจะใชเ้วลาก่อสร้างใน9เดือน เก็บงานอีกหน่ึง
เดือนก็จะส่งมอบวดัในเดือนท่ี 11 วนัท่ี 11 มิ.ย. วนัคลา้ยวนัเกิดท่านอาจารยต์ัน๋ ดว้ยใจท่ีเคารพศรัทธาในองคท์่าน และ
เพื่อพระพุทธศาสนาพวกเราจึงมาร่วมบุญกุศลกนันะครับ อุปสรรคมีบา้งแต่ก็คงผา่นไปครับ อาทิตยห์นา้เราก าลงัจดัหา
ช่างก่อสร้างเขา้มาช่วยงานเพิ่มอีกสองสามราย จะไดเ้สร็จทนัเวลาท่ีตั้งใจไวค้รับ สอบถามราคาไปหลายๆท่ีแลว้ครับ รอ
ช่างท่ีท างานไดดี้ รับผดิชอบ และราคาเหมาะสมดว้ยครับ 



 เร่ืองการใชน้ ้ าในบ่อท่ีเจาะไดค้งตอ้งรบกวนคุณเวโรจน์ มาช่วยพวกเราอีกแรงครับ เร่ิมงานกนัสัปดาห์หนา้น้ี
ครับ รวมทั้งระบบน ้ าท่ีจ  าเป็นหลกัต่างๆ ทั้งถงัเก็บน ้ า ท่อ HD PE ท่ีจะท าเป็นท่อ Main หลกัในการใชจ่้ายน ้ าภายในวดั
ครับ อาคารเก็บน ้ าเพิ่งเสร็จไปหน่ึงหลงั เราวางแผนจะท า 3 หลงัแต่คงค่อยๆ ท าไปนะครับ หนีไปเท่ียวน ้ าท่วมอุบลส่ี
ห้าวนั งานชา้ไปหน่อย แต่ก็จ  าใจครับ พี่นอ้งเดือดร้อน ไปเยี่ยมให้ก าลงัใจกนั ใจเขาใจเรานะครับ เห็นหนา้ปรับทุกข์
ปรับสุขกนัหน่อยก็ยงัดีครับ 

 

 
 นอ้งจิราย ุและนอ้งไชยยศ เอาเคร่ืองมือช่าง/ก่อสร้างมาร่วมสร้างวดัป่ามหาวนัครับพอดีไม่ค่อยไดอ้ยูบ่า้นครับ 
รับของแลว้จะน าข้ึนไปวดัพรุ่งน้ีครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 
 ธรรมะจากพระโอษฐ์ 15 ก.ย.62 เร่ืองวดัป่ามหาวนัในพุทธกาล(ต่อ) ท่านทบทวนเร่ืองต่างๆของเดือนท่ีแลว้ 
และสอนเร่ืองปฐมปาราขิก 1 ตติยปาราชิก 3 และจตุตปาราชิก 4 -เร่ืองก าเนิดรัตนสูตรท่ีปัดเป่าภยั 3 จากเมืองไวสาลี-1-
อดยาก2-โรคติดต่อ 3-สัตวแ์ละอมนุษยรั์งควาญ  

เร่ืองคุณวิเศษในการปฏิบัติภาวนา-ได้แก่ วิโมกข์,ญาณ,
มรรคภาวนา,การท าผลให้แจง้,ความยินดีในเรือนว่าง(หมายถึงการ
เขา้ไปอยูใ่นองคฌ์าน) และทบทวนเร่ืองคุณธรรมของทา้วสักกะ/ผล
ของการใหท้าน-สีหเสนาบดี และพระสูตรท่ีทรงสอนพระนางปชาบ
ดีโคตมีใหบ้รรลุธรรม 
 



17 ก.ย. เตียงคุณแมจิ่ตตส์มร พี่ออ้ยพาไปมอบใหห้ลวงปู่ ท่ีวดัป่าศิริด ารงวนาราม. หลวงปู่ ป่ันเป็นเจา้อาวาส ครู
บาธวชัชยั เป็นพระอุปัฏฐาก ท่านเมตตามากทั้ง 2 รูปเลยครับ กราบขอบพระคุณพี่ออ้ยและคุณเกริงท่ีท าใหคุ้ณแม่ยงัมี
โอกาสท าบุญแมล้ะสังขารไปจากโลกและจากพวกเราไปดีแลว้นะครับ 

 

 
18 ก.ย. แบบผงัหลกัของวดัออกมาแลว้นอ้งกบ Kob Hanbumraj จึงไดช่้วยท าภาพจ าลองส่วนต่างๆในวดัใหเ้รา

เห็นภาพก่อนท่ีจะด าเนินการก่อสร้างจริง ซ่ึงมีประโยชน์อยา่งมากในการตดัสินใจเลือกแบบอาคารต่างๆใหเ้หมาะสม
ลงตวักบัสถานท่ีในการท างานครับ 

 
 แสวงหาตน้โพธ์ิ เพื่อจะสร้างมุมสงบส าหรับปฏิบติัภาวนาภายในวดัป่ามหาวนัเพิ่มเติม เราจึงมองหาตน้โพธ์ิ
ใหญ่ๆพอประมาณเพื่อมาอยูท่ี่ลานโพธ์ิภายในวดั เหมือนกบัท่ีเคยสร้างท่ีวดัอ่ืนๆ พระอาจารยไ์ดจึ้งพาชมตน้โพธ์ิท่ีสมยั
สร้างวดัใหม่ๆ เคยใชเ้ป็นลานโพธ์ิแต่ปัจจุบนัไม่ไดใ้ช้แลว้ครับ แต่วดัคอวงัอยูไ่กลไปหน่อย จึงว่าจะลองมองหาท่ีอ่ืน
ใกลว้ดัป่ามหาวนัดูก่อนครับ 



 
 ถงัน ้าชุดแรก มาส่งแลว้ครับ 6 ใบประมาณส่ีหม่ืนส่ีพนับาทครับ ฐานวางถงัชุดท่ีสองกบัถงัน ้าอีกหกถงัคงเป็น
ตน้เดือนหนา้แลว้ครับ 

 
20 ก.ย. ร่างพื้นท่ีท าท่ีจอดรถ ร่างพื้นท่ีท าท่ีจอดรถ ร้ัวและประตูใหญ่ของวดั และปักหมุดส าหรับอาคารครัว 

หอ้งน ้าโยม และท่ีพกัอุบาสิกา บริเวณตอนเหนือของวดั แต่คงตอ้รออีกสักพกัถึงจะท าไดค้รับ ร่างไวก่้อนวา่เพียงพอ
ไหม สรุปจอดรถไดป้ระมาณ 18 คนัครับ ซ่ึงก็น่าจะพอนะครับส าหรับวดัเล็กๆ แห่งน้ี 

 

 

ป้ัมโยกบาดาลแบบหางลิง วิธีแกน้ ้าไม่พอใชอี้กวธีิท่ีเราเลือกคือการใชป้ั้มโยกบาดาลครับ บ่ายน้ีติดตั้งแลว้โยก
น ้ามาใชไ้ดเ้หมือนสมยัท่ีเราอยูท่ี่วดัป่าบา้นตาด,วดัป่านานาชาติเลย ออกแรงหน่อยพอไดน้ ้าใช ้ส าหบัการก่อสร้างน่าจะ
พอรวมถึงการใช้ทัว่ๆไปในวดั แต่ไม่ทราบสมยัน้ีจะมีคนท่ีจะมายอมใช้สักก่ีคนนะครับ เราจึงตดัสินใจไม่ใส่หัว
กระโหลกท่ีปลายท่อ เพราะถา้ไม่ใชน้านๆจะติดจนใชไ้ม่ได ้แต่ถา้ไม่มี แต่ละคร้ังท่ีเร่ิมใชต้อ้งอาศยัน ้ากรอกลงไปก่อน
เพื่อดึงน ้ าไวไ้ม่ให้ไหลกลบัได้เร็วครับ เหน่ือยหน่อยแต่มีน ้ าใช้ครับ มีท่ีพอติดตั้งได้สองจุดแต่เราติดตั้งไวจุ้ดเดียว 
เพราะกลวัจะหาคนใชไ้ม่ไดค้รับ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217053440042364&set=pcb.10217053474243219&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnFzZOD2Wc747faZkVHt1QuVy3WMHTSEKueG1PVyk691hh-nI-YBfalzY7Jv7XuGIrIVrl7Z6RmxSk&__xts__%5B0%5D=68.ARDqAULNcNxHjUD9boYSVrv5Nu-eJ5qz2IaIEmYvpChZOu7v_DH6E7h0RsDnSnjVLBWsRdBYNdyiiohC_4zgbLAhcWwbIMJ_sQ4OMqtufe5wD6pk3gWPg8KDibiES_UTBYgMoqf-7CyCYHTLq-kbxfMund29uw09GDfe-OCFgZrbDA5xCKZxCofKSzOn-p21nUX_pXQYUNEzKMFFhlhNxO793Ksm2n14ewPBGYQbs3hBwY4eLjOiSrdgvjUG37lSqbxI2A
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217053440042364&set=pcb.10217053474243219&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnFzZOD2Wc747faZkVHt1QuVy3WMHTSEKueG1PVyk691hh-nI-YBfalzY7Jv7XuGIrIVrl7Z6RmxSk&__xts__%5B0%5D=68.ARDqAULNcNxHjUD9boYSVrv5Nu-eJ5qz2IaIEmYvpChZOu7v_DH6E7h0RsDnSnjVLBWsRdBYNdyiiohC_4zgbLAhcWwbIMJ_sQ4OMqtufe5wD6pk3gWPg8KDibiES_UTBYgMoqf-7CyCYHTLq-kbxfMund29uw09GDfe-OCFgZrbDA5xCKZxCofKSzOn-p21nUX_pXQYUNEzKMFFhlhNxO793Ksm2n14ewPBGYQbs3hBwY4eLjOiSrdgvjUG37lSqbxI2A


 
 ผลการดูดน ้ าบาดาล จากการตรวจสอบผลการดูดน ้ าบาดาลจากเคร่ืองโซล่าป้ัมท างานไดดี้ แต่สามารถดูดได้
เพียงสองนาทีน ้ าก็หมด เคร่ืองยงัท างานแต่ไม่มีน ้า แกไ้ขโดยปรับเพิ่มแรงดนัปลายท่อ ไดน้ ้ าพอๆ กบัปริมาณเดิมแต่สูบ
ไดน้านข้ึนเป็น 15 นาที ก็ตอ้งหยุดเพราะน ้าหมด ทดลองอยูจ่นเยน็ สรุปวา่ตอ้งปรับแต่งเคร่ืองป้ัมน ้ าใหท้  างานเพียงชม.
ละสิบห้านาที เพื่อป้องกนัเคร่ืองป้ัมเสีย พยายามหาเคร่ืองตั้งเวลา อตัโนมติัท่ีน่านไม่มีเคร่ือง DC เลย           คุณเวโรจน์
จะกลบัไปท าให้ท่ีเมืองกาญจนบุรี สัปดาห์หนา้ค่อยไปรับมาติดตั้งเองท่ีน่าน รอไปก่อนนะครับน ้าบาดาลในพื้นท่ีวดัน้ี 
แต่เม่ือติดตั้งได้คาดว่าจะได้น ้ าเพียงวนัละ 1600 ลิตรเองครับ น่าจะพอส าหรับพระใช้ แต่คงไม่พอส าหรับโยมครับ 
เพราะเธอไม่ค่อยประหยดัการใชน้ ้ากนัเท่าไรเลย 

 
 เดินท่อ PE เป็นท่อประปาหลกัรอบพื้นวดั เดินท่อต่ออีกหน่ึงวนัพร้อมต่อท่อพีอีขนาดสองน้ิวไวเ้ป็นท่อประปา
หลกัของวดัป่ามหาวนั คุณวิชาญและสมาชิกจาก ส เตง็ไตรรัตน์มาช่วยอีกตามเคย ขอ้ต่อท่ีแต่ละคนขนัปิดไม่เขา้ คุณ
อาร์ตใชมื้อเปล่าปิดเขา้อยา่งสบาย ขอบพระคุณครับ ท่อ 1200 เมตรราคาแสนกวา่บาทจึงหมดไปดว้ยเวลาสองวนัน้ีครับ 
ส่วนการกลบฝังท่อตอ้งรอรถแมคโครก่อนครับ 

 
21 ก.ย. ขออนุเคราะห์น ้าจากคุณนอ้ง จากปัญหาน ้าบาดาลท่ีเราเผชิญอยู ่เราจึงไม่มีน ้าพอใชใ้นการก่อสร้าง แต่

เพื่อใหก้ารก่อสร้างเสนาสนะต่างๆด าเนินต่อไปได ้เราจึงไดเ้รียนขอความอนุเคราะห์จากคุณดุสิตอีกคร้ัง ทั้งๆ ท่ีเธอ
ก าลงัยุง่กบังานรับปริญญาของลูกชาย เธอก็รีบส่งน ้าจากประปาน่านมาใหเ้ราใชใ้นการก่อสร้างคนัใหญ่เลยครับ กราบ
ขอบพระคุณนะครับ 



 
 ป้ัมโยคน ้าบาดาล หลงัจากติดตั้งป้ัมโยคน ้าบาดาลท่ีวดัเสร็จ มีเวลาเราจึงไปดูป้ัมบาดาลท่ีวดัหาดผาค า ท่านเจา้
อาวาสมาอธิบายการท างานของป้ัมท่ีติดตั้งมากวา่ 30 ปีครับ ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชแ้ลว้ครับ 

 
 ช่างกุฎีมาตีผงั วนัน้ีทีมงานจากกทม.นัง่รถทวัร์มาสมทบคณะครับ เลยนดัช่างเอมาตีฝังกุฎีทั้งหา้หลงัก่อนจะตก
ลงเร่ืองสัญญาก่อสร้างในวนัพรุ่งน้ีครับ เร่ิมงานกนัตั้งแต่เชา้ วางผงักุฎีทั้งหา้หลงั มีการแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 
พร้อมจดัวางทางเดินจงกรมประจ ากุฎีใหเ้หมาะสมดว้ย 

 

 
22 ก.ย. สรุปท าสัญญาก่อสร้างกุฎี เชา้ไปตลาดซ้ือปลาและหอยมาปล่อยชีวติเขาเป็นทานท่ีสระน ้าภายในวดัให้

เขาอยูส่บายปลอดภยัเฝ้าวดัใหเ้ราไวก่้อน เม่ือวานหลงัจากท่ีเราร่วมกนัวางผงักุฎีทั้งหา้เสร็จ วนัน้ีเราก็มาท าสัญญา
ก่อสร้างกนัครับ ลงรายระเอียดของกุฎีแต่ละหลงัพร้องแบบทางเดินจงกรมประจ ากุฎี เสร็จก็ส ารวจอาคารแต่ละหลงั



ตรวจงาน งานไปไดอ้ยา่งชา้ๆครับ กงัวลอยูเ่หมือนกนัวา่จะไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้แต่ก็ท  ากนัสุดๆแลว้ครับ 
วนัน้ีเร่ิมท าอาคารฐานวางถงัเก็บน ้าเพิ่มอีกหกใบครับ อีกสัปดาห์คงจะเสร็จครับ 

 

 
 

เช่าบา้นส าหรับช่างก่อสร้าง ก่อนกลบักทม.เราไปดูบา้นเช่าท่ีบา้น
หาดผาขนส าหรับช่างอีกชุดท่ีจะมาจากวดัดอยธรรมเจดีย ์เป็นสองชั้นใหญ่ดี 
แต่คงตอ้งใหเ้ขามาดูกนัเองอีกทีครับ 

 

 

สุขภณัฑ ์ส าหรับหอ้งน ้าพระสงฆ ์แวะร้านคุณกอ้ยท่ีจงัหวดัแพรซ้ือสุขภณัฑส์ าหรับห้องน ้าพระสงฆ ์เธอให้
ค  าแนะน าและลดใหพ้อสมควรครับ ก าหนดส่งของตน้เดือนหนา้ครับ  

 
26 ก.ย. 62 รพ.ด่านมะขามเต้ีย ตามท่ีทางรพ.ตอ้งการเส้ือผา้ผป. ผา้คลุมเตียง คาดเตียงฯ ทางมูลนิธิดวงแกว้จึง

ขอความกรุณาจากคุณยุทธนา  จดัท าให้ทั้งหมดจ านวน 200 ชุด แต่หลงัจากท าเสร็จและมอบให้รพ.ไปแลว้เม่ือ ก.ค.ท่ี
ผา่นมา ยงัเหลือผา้อยู ่คุณยทุธนาจึงท าเพิ่มให้อีก 47 ชุดครับ วนัน้ีเราเลยมามอบให้ท่ีรพ.พร้อมชมอาคารท่ีพวกเราสร้าง
กนัไวอ้ย่างมีความสุข ( ห้าโมงเยน็แลว้ แต่ทั้งห้องฟันและห้องกายภาพ ยงัท างานกนัอยู่เลยครับ) กราบอนุโมทนาบุญ
กบัทุกๆ ท่านท่ีไดร่้วมบุญกนัมาโดยตลอดนะครับ  



 
 บ่ายไปดูรพ.ทองผาภูมิกบัเพื่อนๆ ท่ีตอ้งการแบ่งเบาภาระของรพ. มีท่านผอ.นวลจนัทร์ พาชมพื้นท่ี เร่ือง
เบ้ืองตน้คือหน่วยไตเทียมท่ีรพ.มีเคร่ืองฟอกไตไม่เพียงพอเพื่อนๆ กลุ่มท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพของทองผาภูมิ  จึงอยากจะ
ร่วมกนัพฒันารพ.ทองผาภูมิ พอคุยๆกนัไปก็เร่ิมรับทราบปัญหามากมายในรพ.เราจึงน้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ร่วมกนั
จากท่านผอ.ท่ีกรุณาพาน าชม สรุปปัญหาเบ้ืองตน้ ขาดพื้นท่ีห้องตรวจรักษา, ตึกผป.ในยงัไม่สะดวกส าหรับผป.และ
จนท. เพราะตอ้งเข็นผป.ข้ึนชั้นสอง, ห้องผ่าตดั-ห้องคลอดอยู่ชั้นสองแต่ไม่มีลิฟท์, ห้องกายภาพ บ าบดัแออดัท างาน
ยาก -อยากไดแ้บบรพ.ด่านมะขามเต้ียท่ีเราท าใหบ้า้ง, ทางรพ.ยืน่ของบประมาณเพื่อตึกอุบติัเหตุและผป.นอกไปแลว้ แต่
ไม่ทราบวา่จะไดเ้ม่ือไร? ใชเ้วลาดูงานอยูส่องชม.คร่ึง เราจึงรับเร่ืองมาพิจารณาร่วมกนัก่อนวา่จะท าอะไรใหก้บัทางรพ.
ไดบ้า้งครับ คงตอ้งใชเ้วลาประชุมหารือกนัอีกสักพกัครับ 

 
 วดัป่าบวัแกว้  บนัไดทางข้ึนพระธาตุบวัแกว้เสร็จแลว้ หลงัจงัหนัเราพากนัไปสักการะพระธาตุบวัแกว้ โดย
เดินข้ึนบนัไดท่ีเพิ่งท าเสร็จใหม่ๆเลยครับ สะดวกสบายมากๆ มีจุดชมววิ ท่ีพกัริมทาง มีราวจบัทั้งสองขา้ง จากท่ีเคยเดิน
20-30นาที ตอนน้ีเดินชา้ๆก็สิบกวา่นาทีเองครับ เรียนเชิญเพื่อนๆนะครับใครวา่งมากราบพระธาตุบวัแกว้กนัครับ 
สวยงามและศกัด์ิสิทธ์ิมากๆ เดินถึงยอดเขาหายเหน่ือยเป็นปลิดทิ้งเลยครับ 

 
 วางผงัสร้างวหิารพระปิยะพุทธบรมไตรโลกนาถ ณ หนา้ศาลาใหญ่ วดัป่าบวัแกว้ฯ ใหเ้สร็จทนักฐินปีน้ี( 10พ.ย.) 

 



27 ก.ย. วดัป่ามหาวนั วนัน้ีช่างขุดเจาะน ้ าบาดาลมาช่วยเราหาน ้ าบาดาลในวดัอีกคร้ัง มาตั้งแต่เชา้ จดัของ
เขา้ท่ีเขา้ทางแลว้ก็เร่ิมขุดเลยตกเยน็ผา่นไปไดส้ามสิบเมตรยงัไม่ไดน้ ้ าครับ งานกุฎีช่างเอก็ก าลงัไล่เทกน้หลุมเตรียมตั้ง
เสาครับ ตอนน้ีเร่ิมกุฎีท่านเจา้อาวาสและกุฎีรับรองพระเถระอยู่ครับ งานช่างวชัก็เทคานตั้งเสาห้องน ้ าสงฆ์แลว้ ก าลงั
เตรียมตั้งเสาอาคารศาลาโรงน ้าร้อนอยูค่รับ 

 

 
28 ก.ย. เคร่ืองฟอกไต จากการท่ีไดไ้ปพบท่านผอ.รพ.ทองผาภูมิ เราไดท้ราบวา่รพ. มีความตอ้งการเคร่ืองฟอก

ไตเพิ่มอีกสองเคร่ืองครับ ทางรพ. ส่งใบเสนอราคามาให้แล้วครับเคร่ืองละ 550000 ฿ ครับ เผื่อมีท่านท่ีสนใจเป็น
เจา้ภาพหรือจะร่วมบุญกนั ส่วนตน้ปีหนา้หลงัจากประชุมหารือกนัจนไดข้อ้สรุป เราคงเร่ิมงานช่วยปรับปรุงรพ. ทองผา
ภูมิกนันะครับ งบประมาณน่าจะอยูป่ระมาณ 20-25 ลา้นบาทครับ ไวร้อขอ้สรุปก่อนนะครับ 

 
 น ้าท่วมอุบล ยงัมีวดั รพ. และหน่วยงานอีกหลายแห่งท่ียงัเดือดร้อนจากผลของภยัน ้ าท่วมในคร้ังน้ี เราในนาม
มูลนิธิเล็กๆ ไดรั้บทราบปัญหาและตั้งใจจะกลบัไปเยี่ยมเยียนและให้ก าลงัใจเพื่อนๆท่ีอุบลอีกคร้ังตน้เดือนหนา้พร้อม
ให้ความช่วยเหลือตามก าลงัท่ีจะท าได ้เพื่อนท่านใดประสงคจ์ะร่วมบุญกนัเรียนเชิญติดต่อท่ีท่านเลขานะครับ หรือส่ง
ปัจจยัร่วมบุญไดเ้ช่นเดิมท่ีบญัชีวชัรธรรมและมูลนิธิดวงแกว้ครับ ปล. ใครพอมีขอ้มูลรพ.วดัและหน่วยงานท่ีเดือดร้อน
จากน ้าท่วมช่วยส่งภาพและรายช่ือติดต่อมาใหด้ว้ยนะครับ ขอบพระคุณครับ  

 



28 ก.ย. งานเดือนท่ีสาม เดือนท่ีสามน้ีเป็นงานสร้างโรงน ้ าร้อน หอ้งน ้าสงฆ ์และกุฎีพระเถระ กุฎีเจา้อาวาส 
และกุฎีพระลูกวดัอีกสามหลงัครับ งานกุฎีขดุหลุมแลว้ เทพทน้กน้หลุมไปสามหลงั เตรียมท าไมแ้บบแลว้สั่งเหล็ก
มาแลว้รอตดัให้เรียบร้อยท่ีบา้นพี่วชัก่อนค่อยยกเขา้วดัครับ งานช่างวชัท าฐานถงัน ้าเสร็จแลว้ ก าลงัเทพื้นห้องน ้าและตั้ง
เสาโรงน ้าร้อนครับ ชา้หน่อยค่อยๆไปนะครับ 

 

 
น ้าบาดาลบ่อท่ีแปด...ผา่นไป สองวนัท่ีคุณลุงเทพมาช่วยหาน ้าให ้พยายามกนัตลอดสองวนัเจาะไปร้อยกวา่

เมตร ผล. .. ไดน้ ้ามานิดเดียวตั้งแต่เชา้ไดแ้ต่ฝุ่ นมาจนบ่ายส่ีเร่ิมเห็นน ้า หา้โมงกวา่สุดท่ีร้อยสามเมตร. น ้าไม่พอใชแ้น่  
สรุปวา่ยา้ยบ่อยา้ยท่ีเจาะ พรุ่งน้ีเร่ิมกนัใหม่ จ่ายค่าน ้ามนัค่าของใชไ้ป รถลุงมาเสียท่ีหนา้งานอีกตอ้งเรียกช่างมาซ่อม ป้ัม
โซล่าเสียตอ้งสั่งซ้ือด่วนเกือบๆสามหม่ืนได ้สงสารลุงจงั 

 
จ่ายเงินค่าวสัดุและดูของท่ีส่งมาฝากไว ้ค่าวสัดุคร้ังน้ีเกือบสามแสนครับ ส่งของไปแลว้ คุณวชัรีพาเดินดูของท่ี

ส่งมาฝากเก็บไว ้มีประตูเหล็กจากไดมอนด์ดอร์. กระเบ้ืองจาก SCG. ไมพ้ื้นจากอุตรดิตถ ์ส่วนหนา้ต่างเหล็กส่งไปฝาก
ไวท่ี้วดัคอวงัครับ มีลูกแมวนอ้ยเฝ้าของให้ 

 



 
 เหล็กส าหรับกุฎีเจา้อาวาสและกุฎีรับรองพระเถระ ส่งแลว้ครับ เกือบสามแสนกวา่ โอนไม่พอเลยจ่ายไปก่อน
สองแสนพรุ่งน้ีจ่ายท่ีเหลือครับ 

 

 
29 ก.ย. เม่ือ 4 ปีท่ี เราไดร่้วมแกปั้ญหาอุโบสถโดนน ้าท่วมขงัเป็นประจ าทุกปีเม่ือเขา้สู่หนา้ฝน โดยการยกพื้นอุโบสถ

เป็น 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นศาลาการเปรียญท่ีใชป้ระกอบกิจสงฆ ์ปัจจุบนัมีปัญหาน ้ าร่ัวซึมเหลือเล็กนอ้ย แต่มีปัญหาความร้อนอบ
อา้วจากพื้นดา้นบนครับ เราจึงขอโอกาสจากท่านอาจารยม์หาบูรณะปรับปรุงศาลาดา้นล่างพร้อมติดโฟมกนัร้อนดว้ยครับใน
คร้ังน้ี งบประมาณการด าเนินงานจากพี่ออ้ยประมาณ-150,000บาทครับ รวมทาสีฝาดว้ยครับ-แบบหนา 

อุโบสถเก่าหลงัน้ีสร้างในปี 2340 ศิลปะและรูปทรงอุโบสถเป็นศิลปะในสมยัสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึง
สมควรอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งยิง่ ช่วยกนัรักษาไวน้ะครับ  

ปัจจุบนั พระอาจารย ์ดร.มหาบูรณะ ชาตเมโธ เป็นเจา้อาวาส และเมตตามาเป็นพระอาจารยส์อนธรรมะใหพ้วก
เราทุกเดือนในโครงการฟังธรรมะจากพระโอษฐ ์ท่ีรพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ บุคคโล ธนบุรี ทุกวนั
อาทิตยท่ี์สามของเดือน 09.00-11.00 น. 

 
วดัป่ามหาวนั วนัน้ีอยู่น่าน มาดูขุดเจาะน ้ าบาดาล เม่ือวานเป็นหลุมท่ีแปดแต่ขุดไป 103 เมตรไม่ได้น ้ าครับ 

วนัน้ีเชา้ จะดึงท่อออกยา้ยหลุมแต่เฟืองเสีย วิ่งหาร้านกลึงเหล็กก็ไม่มีเปิดสักร้าน รถช่างเทพก็ให้ช่างท่ีหมู่บา้นลากไป
ซ่อมรออะไหล่ หมดเวลาไปหน่ึงวนัครับ พรุ่งน้ีเร่ิมกนัใหม่ ไปโรงกลึงแต่เชา้ ถา้เสร็จก็คงไดเ้ร่ิมงานบ่ายๆ ครับ ส่วน



งานอ่ืนก็ท าไปเร่ือยๆ ครับ กุฎีเร่ิมเทฐานตอมอ้แลว้ครับ โรงน ้าร้อนก าลงัตั้งเสาและท าคานล่างครับ ห้องน ้ าก าลงัท าพื้น
อยู ่เขา้เดือนท่ีสามแลว้ครับแต่ยงัไปไม่ถึงไหนเลย กลบัมาพกัท่ีบา้นแต่หวัวนัไขข้ึ้นปวดหวัหน่อย พรุ่งน้ีคงหายนะครับ 

 
30 ก.ย. วดัป่ามหาวนั  พี่วชัรีเอาถงัน ้ ามาส่งแลว้ครับ ตอนน้ีครบ 12 ใบแลว้ครับ เกือบแสนบาทเลยครับ แต่ก็

จ  าเป็นตอ้งเก็บน ้ าไวใ้ชต่้อๆไปครับ ช่างวชัยงัไม่ไดต่้อท่อส าหรับหกใบหลงัครับ กุฎีเจา้อาวาสเทตอม้อแลว้ครับพรุ่งน้ี
คงตั้งเสาได ้ครับ ส่วนห้องน ้ าก็รอคานกบัตอมอ้ส าเร็จรูปท่ีสั่งไปครับ โรงน ้ าร้อนก็ก าลงัจะเทคานครับ ช่างเจาะน ้ า
บาดาลก็ไปกลึงเฟืองกลบัมาบ่าย พรุ่งน้ีคงเร่ิมงานไดค้รับ ถนนหนา้ทางเขา้วดัตอนน้ีมีบริษทัรับเหมา อบต. เมืองจงัมา
เทปูนครับ ท่านขดูหนา้ถนนออกหมดแลว้ก็ทิ้งงานไปเลย รถยนตย์งัผา่นล าบากเวลาฝนตกยิง่แยใ่หญ่ มอเตอร์ไซด์คว  ่า
ไปหลายรายแลว้ น่าจะคิดถึงผูค้นผา่นไปมาบา้งมาปรับเกล่ียหนา้ถนนให้หน่อยก็ยงัดีครับ ทิ้งงานไปเลย เห็นขนหน้า
ถนนท่ีขดูมาไปถมท่ีอีก อบต. คงไม่ไดม้าตรวจงานครับ น่าสงสารชาวบา้นจงั ถนน 6 เมตร ยาว 600 เมตรตั้ง 2.7 ลา้น 
น่าจะท าดีๆหน่อยนะครับ 

 

 

 


