
 
 

 

  



 
 

 

ค ำน ำ 

ศำสนจกัรคุ้มครองส่ิงแวดล้อมด้วยจริยธรรม 

“ วดัจำกแดง ” อ. พระประแดง  จ. สมุทรปราการ  ขนัอาสาเป็นตวั 
แทนฝ่ายพุทธจกัร  กบัการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มดว้ยจรยิธรรม  ทางคณะสงฆ์
ไดร้่วมกนัศกึษาเรยีนรู ้ น าหลกัธรรมค าสอนอนัเป็นแนวทางการปฏบิตัจิาก
พระไตรปิฎก  ที่สอดคล้องกนักบัการผสมผสานด้วยการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
สมยัใหม่  ทัง้นี้กเ็พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย คอืการทีจ่ะท าใหท้รพัยากรธรรมชาติ
ไมส่ิน้เปลอืง  และใชส้อยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด   

แนวทางการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกนักบัหลกัสมยัใหมท่ีเ่รยีกว่า 7R ลด

ปริมำณขยะ และ โครงกำรกิจกรรม 5ส  น ามาเผยแพร่หลายช่องทาง  มี
ทางสื่อหนงัสอื  ออกสื่อของวทิยุ  โทรทศัน์ และสื่อออนไลน์  ทางการเทศนา
ธรรม  ทางการศกึษาดา้นงานสิง่แวดลอ้ม  ปัจจุบนัทางวดัไดต้ระเตรยีมความ
พรอ้มดา้นอาคารและสถานทีส่ าหรบัเป็นศูนยเ์รยีนรู ้ ขณะนี้ไดด้ าเนินการก่อ 
สรา้งแลว้เสรจ็  เตรยีมพรอ้มทัง้บุคลากร  เครือ่งจกัรกลขนาดกลางและขนาด
เลก็  ไดม้กีารเรยีนรูดู้หน้างานจากของจรงิ  จนเขา้ใจ  และเกดิประสบการณ์  
ทัง้หมดนี้จงึเป็นโครงการศูนยเ์รยีนรูฝ่้ายชุมชน  อกีทัง้ทางวดัไดป้ระสานงาน
รว่มกบัฝ่ายรฐั (จ.สมุทรปราการ)  ทุกๆ ฝ่ายจงึไดม้จีติอาสาเขา้ร่วมโครงการ
สิง่แวดลอ้มจนเป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคลื่อน ช่วยเหลอืตามแผนการจดัการ 
ในเรือ่งของ “ ขยะ ” วำระแห่งชำติ   

วดัจากแดงเป็นแหล่งเรยีนรูพ้ระไตรปิฎก  คมัภรีบ์าลใีหญ่   และเป็น
ส านักเรยีนบาลสีนามหลวง  มทีัง้พระภกิษุ  และฆราวาสไดเ้ขา้มาศกึษาเป็น



 
 

จ านวนมากทุกๆ วนั  ฉะนัน้ จงึเป็นศูนยร์วมของบุญกุศล ประชาชนจงึไดม้า
ท าบุญเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน  วดัเป็นสถานทีป่ระสทิธิป์ระสาท
ความรูแ้ละแนวทางปฏบิตั ิ ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา  
ทางวดัจงึเริม่ตระหนักถงึขยะ และสิง่แวดล้อม  เมื่อประชาคมเกดิขึน้จ านวน
มากปัญหาของขยะ และสิง่แวดลอ้ม  กย็อ่มมไีด ้ 

หนังสอืเล่มนี้ ทางวดัจากแดงไดเ้รยีบเรยีงและรวมรวบมาจากคมัภรี์
พระไตรปิฎกอนัเป็นหลกัธรรมค าสอนและการปฏบิตั ิเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้
ทีไ่ดศ้กึษา น าไปปฏบิตัไิดทุ้กๆ ท่านไมจ่ ากดัอาย ุ อาชพี  ไมว่่าจะอยูส่ถานะ
ใด ทัง้หมดน้ีเป็นความจรงิ เพราะธรรมเหล่านี้ คอืธรรมเป็นเครือ่งก าจดักเิลส    

ส่วนความสอดคล้องกบัสิง่แวดล้อมธรรมชาติต่างๆ  หรอืกลไกของ
กฎธรรมชาต ิ ขอ้ก าหนดอนัแน่นอนที่เป็นจรงิของวทิยาศาสตร์  ที่สามารถ
ใหเ้ขา้กบัสงัคมศาสตร ์ มนุษยศ์าสตร ์ ทีจ่ะเหน็เป็นสจัธรรม  ทีม่คีวามสมดุล
มากทีสุ่ด  ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัของพระพุทธศาสนาทีเ่กดิขึน้มาแลว้ประมาณ 
๒,๖๐๐ ปี  จนมาถงึปัจจบุนั  และอกีต่อไปในอนาคตขา้งหน้า  

 
ขอเจรญิพร 

พระมหาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร 
(รกัษาการเจา้อาวาสวดัจากแดง) 
๓๐ มถุินายน ๒๕๖๒ 

วดัจากแดง  ๑๖ ซอยจากแดง  ถนนเพชรหงึษ์ ๑๐  
ต าบลทรงคะนอง  อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมทุรปราการ  10130 
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พ ุท ธ ศำสนำเก้ือกลูต่อส่ิงแวดล้อม 

ท ำให้เรำใส่ใจมำกขึ้นได้หรือไม่ ?  
รอ้ยละ ๙๔.๖ %  ของคนในประเทศไทย   มคีวามเชื่อทางพระพุทธ 

ศาสนา  นี่กห็มายความว่า   การขบัเคลื่อนเพื่อปกป้องและช่วยกนัใส่ใจต่อสิง่ 
แวดลอ้ม  สามารถทีจ่ะท าไดด้ว้ยการอาศยัหลกัธรรมะทีม่อียู่จรงิ  พระพุทธ
องคท์รงตรสัสอนแนวทางปฏบิตัต่ิาง ๆ ซึง่ไดบ้ญัญตัไิวใ้นพระไตรปิฎก  คอื  
พระวนิัยปิฎก  พระสุตตนัตปิฎก  พระอภธิรรมปิฎก  ใหส้อดคลอ้งสมดุลกบั
ธรรมชาตทิีเ่ป็นอยู ่ ตรงตามกฏของธรรมชาต ิ  ทีม่ชีื่อเรยีกตามพระไตรปิฎก
ว่า  นิยำม ๕  (ขอ้ก าหนดทีแ่น่นอน  เป็นไปตามกฎธรรมชาต)ิ 
            พชีนิยาม   (ความแน่นอนของพชื) 
     อุตุนิยาม   (ความแน่นอนของฤดกูาล)             

กรรมนิยาม   (ความแน่นอนของกรรม) 
            ธรรมนิยาม   (ความแน่นอนของธรรม) 
            จตินิยาม    (ความแน่นอนของจติ) 

พทุธศำสนำเก่ียวข้องกบั ต้ น ไ ม้ 
พระโพธสิตัวท์รงประสตูใิตต้น้สาละ  ในสวนป่าลุมพนิี  พระโพธสิตัว ์

เจา้ชายสทิธตัถะตรสัรู ้ณ ใตต้น้พระศรมีหาโพธิ ์  ทีสุ่ดแห่งสมยัพระพุทธเจา้
ทรงเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน   ระหว่างใตต้น้สาละคู่ ณ กรงุกุสนิาราช่วงระยะ 
เวลาทีพุ่ทธกจิทรงด าเนินไปอยู ่ กจิกรรมการบ าเพญ็เพยีร  และการเผยแพร่
พุทธศาสนาของพระพุทธองค ์ กเ็กีย่วเนื่องดว้ยป่าเป็นส่วนมาก  พระผูม้พีระ 
ภาคเจา้ทรงเหน็คุณประโยชน์ของตน้ไม ้ ซึง่ไดท้รงตรสัแสดงไวด้งันี้ 

 



 
อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ               ๒ 

โ ค น ต้ น ไ ม้ ๑ 
มีคณุ  ๑๐  อย่ำงเหล่ำน้ี  คือ 

ความเป็นผูม้ติ้องรเิริม่ (ไม่ตอ้งสรา้งใหม่เหมอืนเรอืน)  เป็นคุณข้อท่ี
หน่ึง.    

ที่โคนต้นไม้นัน้  เป็นสกัว่าเขา้ไปอยู่เท่านัน้  ไม่ต้องปฏบิตัิดูแล  นี้
เป็นคุณข้อท่ีสอง.     

ที่โคนต้นไมน้ัน้เป็นที่ให้ประโยชน์บ้าง  ไม่ให้ประโยชน์บ้างก็นับว่า   
เป็นทีผ่าสุกส าหรบัใชส้อยนัน่แหละ ความทีไ่มบ่ ารงุรกัษา เป็นคุณข้อท่ีสำม.     

โคนต้นไมน้ัน้ ย่อมไม่ปกปิดความน่าตเิตยีน  เพราะว่าเมื่อบุคคลท า
ความชัว่ (ขบัถ่าย ทิ้งของสกปรก) ที่โคนไมน้ัน้ย่อมละอาย  ฉะนัน้  ความที่
ตน้ไมไ้มป่กปิดความน่าตเิตยีน  จงึเป็นคุณข้อท่ีส่ี.    

ยอ่มไมใ่หก้ายซบเซา (เหงือ่ซบ)  เหมอืนอยูก่ลางแจง้  ฉะนัน้  การที ่
กายไมซ่บเซาจงึเป็นคุณข้อท่ีห้ำ.     

ความไมเ่ป็นเหตุของการผกูพนั  เป็นคุณข้อท่ีหก.    
การหา้มความอาลยัในเรอืน (ไมต่อ้งห่วงบา้น)  เป็นคุณข้อท่ีเจด็.    
ไมม่กีารใหอ้อกไปดว้ยค าว่า “เราจกัดแูลรกัษาทีน่ัน้  ท่านจงออกไป”  

เหมอืนในบา้นทัว่ไปเป็นอนัมากไมต่อ้งแยง่ทีก่นัอยู่  เป็นคุณข้อท่ีแปด.    
ความไดปี้ตขิองผูอ้ยู่  อยูแ่ลว้สบายใจ  เป็นคุณข้อท่ีเก้ำ.   
ความเป็นผูไ้มห่่วงใยในทีท่ีต่นไปแลว้ ๆ  เพราะความทีเ่สนาสนะ คอื

โคนตน้ไมเ้ป็นของหาไดง้า่ย  เป็นคุณข้อท่ีสิบ.  

เพราะฉะนัน้พระผูม้พีระภาคเจา้จงึตรสัว่า  เราครัน้เหน็คุณ ๑๐ เหล่า 
นัน้แลว้  จงึเขา้ไปสู่โคนไมด้งันี้. 
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ป่ ำ ไ ม้   คือทุกส่ิงทุกอย่ำง 
พระพุทธเจา้และสาวกของพระองคอ์าศยัอยูใ่นป่า  กช็ื่อว่า  ยอ่มเสพ

เสนาสนะอนัสงดั  คอื  ป่า  โคนไมเ้ป็นต้น  เมื่อเธอกลบัจากบณิฑบาต  ใน
กาลภายหลงัภตัแลว้  นัง่ขดัสมาธ ิ ตัง้กายตรง  ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหน้า  เธอ
ละอกุศลธรรมทัง้หลายอยู ่ ยอ่มช าระจติใหบ้รสิุทธิจ์ากอกุศลธรรมได ้  

ส่ิงแวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำติ 
สิง่แวดลอ้ม  หมายถงึ  สิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยูร่อบ ๆ  ตวัเรามทีัง้สิง่ทีม่ชีวีติ 

และไมม่ชีวีติเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ หรอืจากการกระท าของมนุษย ์     
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเช่น อากาศ  ดนิ  แรธ่าตุ  น ้า 

ป่าไม ้ เป็นตน้ 
สิง่แวดลอ้มทีม่ชีวีติ  เช่น  คน  สตัวต่์าง ๆ  เป็นตน้   
สิง่แวดลอ้มที่มนุษยส์รา้งขึน้  เป็นเครื่องสาธารณูปโภค  คอื บรกิาร  

สาธารณที่จดัท าเพื่ออ านวยประโยชน์แก่มนุษย์  ทัง้ที่ใหคุ้ณภาพชวีติที่ดขี ึน้
และบางคราวกอ็าจท าใหค้วามเป็นอยู่ของสภาพแวดลอ้มทีเ่ลวลง  สิง่อุปโภค
ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินชวีติ  เช่นไฟฟ้า  ประปา  ถนน  โทรศพัท ์ เป็นตน้ 

สิง่แวดลอ้มทัง้หลายทัง้มวล  จะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ  ตามยุค
ตามสมยันิยม   โดยเฉพาะมนุษยเ์ป็นตวัแปรส าคญั   ทีส่ามารถท าใหส้ิง่แวด 
ลอ้มเปลีย่นแปลงทัง้ในทางเสรมิสรา้งและท าลาย 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ มาจากสิง่แวดลอ้ม  เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรม- 
ชาต ิ ในสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดจากการรบกวนจากมนุษย ์ บางสิง่บางอยา่งมี
ความส าคญัต่อการด าเนินชวีติของมนุษย ์ บางอย่างใชแ้ลว้หมดไปบางอยา่ง 



 
อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ               ๔ 

ใชแ้ลว้ไมห่มดคอื  จะไมห่มดไปในอนาคตอนัใกล ้ เช่น  รงัสขีองพระอาทติย ์ 
พลงังานความรอ้นและอากาศ (แมอ้ากาศทีส่ะอาดอาจหมดไปได)้ 

ถึงอย่างไรก็ดี  ทรพัยากรส่วนใหญ่เป็นประเภทที่ใช้แล้วหมดไป   
หมายความว่า  มปีรมิาณที่จ ากัด  และอาจหมดไปได้ในอนาคตหากจดั 
การอย่างไม่เหมาะสม   

ทรพัยากรที่แปรสภาพเป็นวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมอื  เครื่อง           
ใช้  เครื่องอุปโภค  และเครื่องบรโิภคในครวัเรอืน  ที่มนุษย์สามารถได้  
รบัประโยชน์เพื่อด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี  หากแต่ทุกคนช่วยกันรกัษาดู 
แลหรอืใช้สอยไม่ฟุ่มเฟือย  เพื่อรกัษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ขณะที่
ส่วนใหญ่ถูกใช้สอยเพื่อสนองความต้องการก็มบี้าง  

ป ฏิ บ ัติ ธรรม รกัษำส่ิงแวดล้อม 
พระสงฆใ์นฐานะเป็นองคก์รหนึ่งของสงัคมโลก  อาศยัอยู่ทัว่ๆ ไปทุก

ส่วนพืน้ที ่ เป็นผูน้ าทางศาสนา  เป็นผู้น าด้านจติวญิญาณดว้ยคุณค่าทางจติ  
ใจ  ตามแนวทางปรชัญาของพระพุทธศาสนา  ใหเ้กดิความรูท้ีป่ระเสรฐิ  หรอื
เพื่อเขา้ถงึความรูย้ ิง่ (คอืปัญญา)     

ทางคณะสงฆ ์  “ วดัจำกแดง ”  รว่มกนัศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม  ได้
รว่มกนัพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มภายในวดัเป็นระยะเวลาหนึ่งแลว้  จนเกดิเป็น
ศูนยเ์รยีนรูข้องชุมชนและองคก์รต่างๆ  พรอ้มกนันัน้ไดท้ าคู่ขนานกบั  “โครง 
การวดั ประชา รฐั สรา้งสุข”  ได้ให้ความรูธ้รรมจากพระไตรปิฎกดา้นสิง่แวด  
ลอ้มแก่องคก์รต่างๆ  คณะสงฆว์ดัจากแดงไดร้ว่มลงมอืปฏบิตัพิรอ้มๆ กบัชุม 
ชนและองคก์รต่างๆ  เกีย่วกบัการป้องกนั  และแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มทีอ่าจ
จกัเกดิขึน้ในอนาคต  ทางฝ่ายรฐับาลเขา้ใจปัญหาของชาต ิไดก้ าหนดการแก ้      
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ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาต ิ ฉะนัน้  สามประสาน  คอื  ฝ่ายศาสนจกัร  
ฝ่ายฆราวาส  ฝ่ายรฐั  จงึได้มกีารร่วมมอืร่วมใจ  ประสานงานร่วมด้วยช่วย    
กนัหลายๆ ฝ่าย  จติอาสาเพื่อใหเ้ป็นไปในทศิทางหรอืแนวทางเดยีวกนั     

ข ย ะ คือ วสัดท่ีุมำจำกทรพัยำกร 

เศษสิง่ของทีไ่ม่ตอ้งการ  ขยะมลูฝอย  สิง่ของทีใ่ชแ้ลว้หรอืเหลอืใช้ที่
เกดิขึน้จากน ้ามอืของมนุษย ์ การใชช้วีติประจ าวนัของมนุษยใ์นแต่ละวนั   มี
ทัง้ของแขง็ของเหลว  ทีย่อ่ยสลายได ้ ทีย่่อยสลายไมไ่ด ้ ขยะทีน่ ากลบัมาใช้
ประโยชน์ไดแ้ละไมไ่ด ้ ขยะทีม่พีษิต่อมนุษย ์ และขยะทีม่พีษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

สภำพแวดล้อม “รอบ” สภำพแวดล้อม 
ในความหมายที่ดีที่สุด คือ “ท่ีซ่ึงถกูล้อมรอบ.” มกัจะหมายถึง

ธรรมชาติของโลก  ถ้าคิดถึงในแง่ของความรู้สึกก็คือ  ความอ่อนแอลง
ของสงัคมและอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวที่ต ่าลง  หรอืสภาพ 
แวดล้อมที่ท าให้ชีว ิตประจ าวนัของเขาเจรญิขึ้น  ดีขึ้น  ทัง้ทางร่างกาย 
และจติใจเพราะเกิดจากการใส่ใจ  ฉะนัน้ ความเป็นอยู่ในท่ามกลางของ
สภาพแวดล้อมจงึเป็นสิ่งส าคญัยิง่  “โปรดช่วยกนัดูแลส่ิงแวดล้อม”   

ด ำเนินตำมวิถีพทุธได้ดี 
 การสรา้งสมวนิัยและจติส านึกบุคคลสู่สงัคม   จรยิธรรมอนัเป็นความ
ประพฤตดิงีามทางสงัคมมนุษย ์  มคีุณความด ี  ค าสัง่สอนในศาสนา   หลกั
ปฏบิตัใินทางศาสนา   ความมสีต ิ  มปัีญญา   เขา้ใจหลกัธรรมชาต ิ  ความ
จรงิ   เหตุ   ตน้เหตุ   ปรากฏการณ์  ฯลฯ         



 
อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ               ๖ 

 หลกัค าสอนในพระพุทธศาสนาเริม่ตน้ทีต่นเอง   เป็นศาสนาแห่งการ
ปฏบิตั ิ  เจรญิศลี   สมาธ ิ  ปัญญา   แนวทางปฏบิตัทิีท่ าใหเ้บาพรอ้ม  อสิระ  
มปีฏปิทาของความเป็นสมณะ เป็นอยู่สงบจากคุณประโยชน์ของการใชส้อย
ปัจจยั ๔  โดยความสนัโดษ  จงึเกดิประโยชน์ต่อทรพัยากรสิง่แวดล้อมอย่าง
คุ้มค่าที่สุด  ไม่ฟุ่มเฟือย  หรอืไม่ถูกบรโิภคใช้สอยเพื่อสนองความต้องการ
เท่านัน้  ด้วยเหตุนี้ข้อธรรมะที่ควรน ามาปฏิบตัิส าหรบัอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
ตามแนววถิพีุทธ คอื ความสนัโดษดว้ยปัจจยั ๔  

ส ัน โ ด ษ ด้วยปัจจยั ๔  
ความสนัโดษ  คอื  ความยนิดพีอใจตามสิง่ที่ได้มา,  ตามก าลงัเรีย่ว   

เแรง,  ตามสมควร,  ความชอบธรรมของตน,  ในปัจจยั ๔  มจีวีร  บณิฑบาต   
เสนาสนะ  ยารกัษาโรค 

สนัโดษนัน้มี  ๑๒  อย่ำง ๒   คอื  ในจวีร ๓  อยา่ง  คอื   
ยถาลาภสนัโดษ   (สนัโดษตำมท่ีได้)    
ยถาพลสนัโดษ   (สนัโดษตำมก ำลงั)     
ยถาสารปุปสนัโดษ  (สนัโดษตำมสมควร)   

ในบณิฑบาต เป็นต้น  กอ็ย่างนี้  จะบรรยายประเภทแห่งสนัโดษนัน้  
ดงันี้   

สนัโดษในจีวร (เครื่องนุ่งห่ม) 
ภกิษุในพระธรรมวนิัยนี้   ไดจ้วีรดกีต็าม  ไม่ดกีต็าม  เธอยงัอตัภาพ

ใหเ้ป็นไปดว้ยจวีรนัน้นัน่แหละ  ไมป่รารถนาจวีรอื่น  ถงึจะไดก้ไ็มร่บั  อาการ
ของภกิษุนัน้  นี้ชื่อว่า  สนัโดษตำมท่ีได้ในจีวร.  
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แต่ครัน้เธอทุพพลภาพตามปกต ิ หรอืถูกความเจบ็  และชราครอบง า   
เธอห่มจวีรหนัก  ย่อมล าบาก  เธอเปลีย่นจวีรหนักนัน้กบัภกิษุผู้ชอบพอกนั  
แมย้งัอตัภาพใหเ้ป็นไปดว้ยจวีรเบา  กช็ื่อว่า   เป็นผูส้นัโดษแท ้  อาการของ
ภกิษุนัน้  นี้ชื่อว่า  สนัโดษตำมก ำลงัในจีวร.   

ภกิษุอกีรปูหนึ่ง  ไดจ้วีรมคี่ามากผนืใดผนืหนึ่ง  มจีวีรผา้ไหมเป็นต้น  
คดิว่า  นี้สมควรแก่พระเถระผูบ้วชนาน  นี้สมควรแก่พระเถระผูเ้ป็นพหสูตู  นี้
สมควรแก่พระเถระผูเ้ป็นไข ้  นี้สมควรแก่พระเถระผูม้ลีาภน้อย   จงึถวายแก่
พระเถระเหล่านัน้  แลว้แสวงผา้ทีม่ชีายจากกองหยากเยื่อเป็นต้นดว้ยตนเอง   
ท าสงัฆาฏ ิ  หรอืรบัจวีรเก่าของท่านเหล่านัน้มาครอง   กจ็ดัว่าเป็นผูส้นัโดษ
โดยแท ้ อาการของภกิษุนัน้  นี้ชื่อว่า  สนัโดษตำมสมควรในจีวร. 

สนัโดษในบิณฑบำต (อำหำร)  
อนึ่ง ภกิษุในพระธรรมวนิัยนี้  ไดบ้ณิฑบาตทีเ่ศรา้หมองหรอืประณีต     

เธอยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปดว้ยบณิฑบาตนัน้นัน่แหละ  ไม่ปรารถนาบณิฑบาต
อื่น   ถงึจะได้ก็ไม่รบั   อาการของภกิษุนัน้  นี้ชื่อว่า   สนัโดษตำมท่ีได้ใน    
บิณฑบำต. 

ก็ครัน้เธอเจบ็ไข้  บรโิภคบณิฑบาตที่ปอนๆ อนัเป็นของแสลงตาม    
ปกตหิรอืแสลงต่อความเจบ็ไข ้ ถงึความเป็นผูม้โีรคหนกั  เธอถวายแก่ภกิษุผู้
ชอบพอกนั  บรโิภคโภชนะอนัเป็นสปัปายะจากมอืของภกิษุผูช้อบพอกนันัน้  
กระท าสมณธรรม  กช็ื่อว่า   เป็นผูส้นัโดษแท ้  อาการของภกิษุนัน้   นี้ชื่อว่า   
สนัโดษตำมก ำลงัในบิณฑบำต. 
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ภกิษุอกีรปูหนึ่งไดบ้ณิฑบาตทีป่ระณีต  เธอคดิว่าบณิฑบาตนี้สมควร 
แก่พระเถระผูบ้วชนานเป็นตน้   ถวายแก่พระเถระเหล่านัน้เหมอืนจวีร   หรอื
ถอืเอาบาตรอนัเป็นของๆ พระเถระเหล่านัน้   เทีย่วไปบณิฑบาตดว้ยตนเอง  
แล้วฉันอาหารผสม   จดัว่าเป็นผู้ส ันโดษแท้อาการของภิกษุนัน้   นี้ชื่อว่า  
สนัโดษตำมสมควรในบิณฑบำต. 

สนัโดษในเสนำสนะ (ท่ีอยู่) 
กเ็สนาสนะทีถ่งึแก่ภกิษุในพระธรรมวนิัยน้ี  จะเป็นทีพ่อใจหรอืไม่พอ 

ใจกต็าม   โดยทีสุ่ดกระท่อมทีมุ่งดว้ยหญา้กด็ ี  ทีล่าดดว้ยหญ้ากด็ ี  เธอยอ่ม
ยนิดดี้วยเสนาสนะนัน้นัน่แหละ  หรอืเสนาสนะอื่นที่ดกีว่าซึ่งมาถงึเขา้อกี  ก็
ไมร่บั  อาการของภกิษุนัน้  นี้ชื่อว่า  สนัโดษตำมท่ีได้ในเสนำสนะ. 

กเ็มื่อเธออาพาธมรีา่งกายทุรพล   ไดเ้สนาสนะทีแ่สลงตามปกต ิหรอื
แสลงแก่ความป่วยไข ้  เมื่ออยู่กไ็ม่มคีวามผาสุก   เธอถวายเสนาสนะนัน้แก่
ภกิษุผูช้อบพอกนัเสยี  อยู่ในเสนาสนะอนัเป็นสปัปายะ  เป็นของภกิษุผูช้อบ
พอกนันัน้  กระท าสมณธรรม  ก็จดัว่าเป็นผูส้นัโดษแท้  อาการของภกิษุนัน้ 
นี้ชื่อว่า  สนัโดษตำมก ำลงัในเสนำสนะ.    

ภกิษุอกีรปูหนึ่ง  ไม่รบัเสนาสนะทีด่ ี แมท้ีถ่งึเขา้ดว้ยคดิว่าเสนาสนะ
นี้เป็นของประณีต  เป็นที่ตัง้แห่งความประมาท  หรอืไดเ้สนาสนะอนัประณีต
มถี ้า  มณฑป   และกูฏาคาร  เป็นต้น   เพราะค่าทีเ่ธอมบีุญมาก   เธอถวาย
เสนาสนะเหล่านัน้   แก่พระเถระผูบ้วชนานเป็นต้นเหมอืนจวีร เป็นตน้  ถงึจะ
อยู่ในที่ใดที่หนึ่ง   ก็จดัว่าเป็นผู้สนัโดษโดยแท้อาการของภกิษุนัน้  นี้ชื่อว่า  
สนัโดษตำมสมควรในเสนำสนะ. 
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สนัโดษในคิลำนปัจจยั (ยำรกัษำโรค) 

อนึ่ง  ภกิษุในพระธรรมวนิัยนี้  ได้เภสชัปอน ๆ  หรอืประณีต  เธอ
ยนิดดี้วยเภสชันัน้นัน่แหละ  ไม่ปรารถนาเภสชัอื่น  ถึงจะได้ก็ไม่รบัอาการ 
ของภกิษุนัน้  นี้ชื่อว่า  สนัโดษตำมท่ีได้ในคิลำนปัจจยั. 

กค็รัน้เธอตอ้งการน ้ามนั   ไดน้ ้าออ้ย   เธอถวายน ้าออ้ยนัน้แก่ภกิษุผู้
ชอบพอกนัประกอบเภสชัดว้ยน ้ามนัจากมอืของภกิษุผูช้อบพอกนันัน้ กระท า 
สมณธรรม  กจ็ดัว่าเป็นผูส้นัโดษแท้   อาการของภกิษุนัน้  นี้ชื่อว่า  สนัโดษ
ตำมก ำลงัในคิลำนปัจจยั.     

ภกิษุอกีรปูหนึ่งมบีุญมาก   ไดเ้ภสชัทีป่ระณีตมนี ้ามนั  น ้าผึง้ และน ้า 
ออ้ยเป็นต้นเป็นอนัมาก   เธอถวายเภสชันัน้แก่พระเถระผูบ้วชนาน  เป็นต้น    
เหมอืนจวีร เป็นตน้   ประกอบเภสชัดว้ยวตัถุอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีต่นไดม้าแก่
พระเถระเหล่านัน้  กจ็ดัว่าเป็นผูส้นัโดษแทส้่วนภกิษุใด  วางสมอดองดว้ยน ้า
มตูรเน่าในภาชนะหนึ่ง  วางจตุมธุรส (ของหวาน ๔ อย่าง) ไวใ้นภาชนะหนึ่ง  
เมื่อเขาพูดว่า   สิง่ใดที่ท่านต้องการเอาไปเถดิครบั   ถ้าโรคของเธอระงบัไป
ดว้ยเภสชัขนานใดขนานหนึ่งบรรดาเภสชัเหล่านัน้   เธออนุสรณ์ถงึพระด ารสั
ว่า  ชื่อว่า สมอดองดว้ยน ้ามตูรเน่านี้  บณัฑติมพีระพุทธเจา้เป็นตน้สรรเสรญิ
แลว้  บรรพชาอาศยัเภสชัทีด่องดว้ยน ้ามตูรเน่า  เธอพงึกระท าความอุตสาหะ
ในขอ้นัน้ตลอดชวีติเถดิ   จงึห้ามจตุมธุรสประกอบเภสชั   ด้วยสมอดองน ้า
มูตรเน่า  จดัว่าเป็นผู้สนัโดษอย่างยิง่ทเีดยีว  อาการของภิกษุนัน้  นี้ชื่อว่า  
สนัโดษตำมสมควรในคิลำนปัจจยั.  
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  พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัหมายถงึสนัโดษ  ๓  เหล่านี้ว่า  “ดกู่อนภกิษุ
ทัง้หลาย  กสัสปะนี้สนัโดษดว้ยจวีรตามมตีามได้  คอื  เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีร 
ตามทีไ่ดเ้ป็นตน้อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดว้ยประการฉะน้ี.” 
 สนัโดษแมท้ัง้หมดนัน้มปีระเภทอย่างนี้  กเ็รยีกว่า  สนัตุฏฐี   

สนัตุฏฐนีัน้ (สนัโดษ) พงึทราบว่า เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุประสบ  
การละบาปธรรมทัง้หลาย  มลีะความปรารถนาเกินส่วน   ละความมกัมาก  
และละความปรารถนาลามก เป็นต้น   สนัตุฏฐนีัน้เพราะเป็นเหตุแห่งสุคต ิ  
เพราะเป็นเครื่องอบรมอรยิมรรค  และเพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้อยู่ได้
สบายในทศิทัง้ ๘  ดงัทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัไวว้่า 

                        จำตทฺุทิโส  อปปฺฏิโฆ  จ  โหติ 
                   สนฺตสุสฺมำโน    อิตรีตเรน. 

 ผูส้นัโดษดว้ยปัจจยัตามมตีามได ้ยอ่ม 
    เป็นผูอ้ยูส่บายในทศิทัง้ ๔   และ ไมม่ ี  
    ปฏฆิะเลยดงันี้ เป็นตน้. 

          เราทัง้หลายจกัเป็นผูส้นัโดษดว้ยปัจจยั ๔  ตามมตีามได ้ และจกัเป็น
ผูก้ล่าวสรรเสรญิคุณแห่งความสนัโดษดว้ยปัจจยั  ๔  ตามมตีามได ้ จกัไมถ่งึ
การแสวงหาอนัไม่ควรเพราะเหตุ  จกัไม่สะดุง้  จกัไม่ยนิด ี ไม่ตดิใจ  ไม่พวั   
พนั  จงึเป็นผูม้ปีกตเิหน็โทษ  มปัีญญาเครือ่งสลดัออกใชส้อยบรโิภค 

จบสนัโดษด้วยปัจจยั ๔ 
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พ ุท ธ ศ ำ ส น ำ เ ก้ื อ ห นุ น 

7R  ช่วยลดปริมำณขยะ ๓ 

ขยะเป็นเรื่องทีเ่ราคุน้เคยมากในชวีติประจ าวนัของเรา   มนัสามารถ
เปลี่ยนไปอย่างมากดว้ยหวัใจของเราเอง   การฝึกฝนจติส านึกตามแนวทาง
วถิพีุทธ  คอื  ความสนัโดษในการบรโิภคและความมกัน้อย  เป็นความสอด   
คลอ้งเช่นเดยีวกนักบัขัน้ลงมอืปฏบิตัจิรงิเพื่อป้องกนัขยะ  มกีารเลอืกใช ้ ใช้
ซ ้า  การใชข้องเตมิ  ปฏเิสธ  และลดปรมิาณการบรโิภคใชส้อยสิง่ของเพื่อให้
สอดคลอ้งกบั เจด็แล้วจ ำ: หลกั 7R  ช่วยลดปริมำณขยะ  ซึง่ไดแ้ก่ 

Refuse  [ ปฏิเสธ ]  ปฏเิสธบรรจภุณัฑส์รา้งมลพษิ  เซยโ์นใหก้ล่อง
โฟม และพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ซะ  

Recycle  [ น ำกลบัมำใช้อีก ]  แยกขยะใหง้า่ยต่อการน าไปแปรรปู
หมนุเวยีนวตัถุดบิไมย่อ่ยสลาย  ใหม้ชีวีติอกีครัง้ 

Reuse  [ ใช้ซ ำ้ ]  ใชแ้ลว้ใชอ้กีจนกว่าจะหมดอายกุารใชง้าน  

Refill  [ เติมใหม่ ]  เลอืกใชส้นิคา้แบบเตมิ  ไมเ่พิม่ขยะเกนิความ
จ าเป็น 

Repair  [ ซ่อมแซม ]  ของเสยีกห็ดัซ่อม  ตอ้งใชใ้หคุ้ม้ก่อนกลาย    
เป็นขยะ 

Return  [ กลบัคืน ]  อุดหนุนสนิคา้คนืขวด  หมนุเวยีนบรรจุภณัฑ ์ 
ท าใหใ้ชซ้ ้าไดห้ลายครัง้ 

Reduce  [ ลด ]   ลดการกนิทิง้กนิขวา้งเกนิความจ าเป็น 
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ผ ้ำ จี ว ร ถกูใช้สอยอย่ำงคุ้มค่ำสมยัพทุธกำล 

เรื่องพระเจ้ำอเุทน ๔ 
ครัง้นัน้  พระเจา้อุเทนกบัพระมเหสี   ประทบัอยู่ในพระราชอุทยาน

พรอ้มดว้ยขา้ราชบรพิาร   พระมเหสขีองพระเจา้อุเทน  ได้สดบัข่าวว่า  พระ           
คุณเจา้อานนท์  อาจารยข์องพวกเรา  นัง่อยู่ที่โคนไมแ้ห่งหนึ่ง  ใกลพ้ระราช
อุทยานจงึกราบทูลพระเจา้อุเทนว่า   ขอเดชะ   ข่าวว่า   พระคุณเจา้อานนท ์  
อาจารยข์องพวกหม่อมฉัน   นัง่อยู่ที่โคนไมแ้ห่งหนึ่ง   ใกล้พระราชอุทยาน   
พวกหม่อมฉันปรารถนาจะไปเยีย่มพระคุณเจา้อานนท์  พระเจา้ขา้   พระเจา้
อุเทนตรสัว่า  ถา้เช่นนัน้  พวกเธอจงเยีย่มพระสมณะอานนทเ์ถดิ  

ล าดบันัน้  พระมเหสขีองพระเจา้อุเทน  ไดเ้ขา้ไปหาท่านพระอานนท์
แลว้ถวายอภวิาท  นัง่ ณ ทีค่วรส่วนขา้งหนึ่ง   ท่านพระอานนทช์ีแ้จงให้พระ
มเหสขีองพระเจา้อุเทนผูน้ัง่  ณ ทีค่วรส่วนขา้งหนึ่ง  เหน็แจง้  สมาทานอาจ
หาญรา่เรงิดว้ยธรรมกีถา. 

ครัง้นัน้  พระมเหสขีองพระเจา้อุเทนอนัท่านพระอานนทช์ีแ้จงใหเ้หน็
แจง้   สมาทาน  อาจหาญ  ร่าเรงิ  ดว้ยธรรมกีถา  แลว้ไดถ้วายผา้ห่ม  ๕๐๐  
ผนืแก่ท่านพระอานนท์  ครัน้ชื่นชมยนิดภีาษติของท่านพระอานนท์แลว้  ลุก
จากอาสนะถวายอภวิาท  ท าประทกัษณิแลว้เขา้ไปเฝ้าพระเจา้อุเทน. 

ครัง้นัน้  พระเจ้ำอุเทน  ไดท้อดพระเนตรเหน็พระมเหสเีสดจ็มาแต่ 
ไกลเทยีว  ครัน้แลว้ไดต้รสัถามว่า  พวกเธอเยีย่มพระสมณะอานนทแ์ลว้หรอื                                                               

พระมเหสี  กราบทูลว่า   พวกหม่อมฉันไดเ้ยีย่มพระคุณเจา้อานนท์
แลว้  พระเจา้ขา้ 

อ.ุ  พวกเธอไดถ้วายอะไร  แก่พระสมณะอานนทบ์า้ง 
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ม.  พวกหม่อมฉันได้ถวายผ้าห่ม ๕๐๐  ผนื  แก่พระคุณเจา้อานนท์
พระเจา้ขา้ 

พระเจา้อุเทนทรงเพ่งโทษตเิตยีน   โพนทะนาว่า  ไฉน   พระสมณะ
อานนทจ์งึรบัจวีรมากถงึเพยีงนัน้ พระสมณะอานนท์จกัท าการคา้ขายผ้าหรอื 
จกัตัง้รา้นคา้  แลว้เสดจ็เขา้ไปหาท่านพระอานนท์   ทรงปราศรยักบัท่านพระ
อานนท ์ ครัน้ผ่านการปราศรยัพอใหร้ะลกึถงึกนัแลว้  ประทบันัง่  ณ  ที่ควร
ส่วนขา้งหนึ่ง แลว้ตรสัถามว่า  ท่านพระอานนท ์ มเหสขีองขา้พเจา้มาหาหรอื 

พระอำนนท.์   พระมเหสขีองพระองคม์าหา  มหาบพติร 
        อ.ุ   กพ็ระนางไดถ้วายอะไร  แก่ท่านพระอานนทบ์า้ง 
        อำ.  ไดถ้วายผา้ห่มแก่อาตมภาพ ๕๐๐ ผนื  มหาบพติร 
       อ.ุ   กท็่านพระอานนทจ์กัท าอะไรกะจวีรมากมายเพยีงนัน้ 
        อำ. อาตมภาพจกัแจกใหแ้ก่ภกิษุทัง้หลายทีม่จีวีรคร ่าคร่ามหาบพติร 
         อ.ุ  ท่านพระอานนท ์  กท็่านจกัท าอย่างไรกะจวีรทีเ่ก่าคร ่าคร่าเหล่า 
นัน้ต่อไป 
       อำ.  อาตมภาพจกัท าผา้เหล่านัน้  ใหเ้ป็นผา้ดาดเพดาน  มหาบพติร 

อ.ุ   ท่านพระอานนทท์่านจกัท าอย่างไรกะผา้ดาดเพดานเก่าเหล่านัน้ 
   อำ.  อาตมภาพจกัท าผา้เหล่านี้นัน้ใหเ้ป็นผา้ปฟููก            

อ.ุ   ท่านพระอานนท ์ ท่านจกัท าอยา่งไรกะผา้ปฟููกทีเ่ก่าเหล่านัน้ 
        อำ.  อาตมภาพจกัท าผา้เหล่านัน้ใหเ้ป็นผา้ปพูืน้  มหาบพติร 
        อ.ุ   ท่านพระอานนท ์ ท่านจกัท าอยา่งไรกะผา้ปพูืน้ทีเ่ก่าเหล่านัน้ 
       อำ.  อาตมภาพจกัท าผา้เหล่านัน้ใหเ้ป็นผา้เชด็เทา้  มหาบพติร 
       อ.ุ   ท่านพระอานนท ์ ท่านจกัท าอยา่งไรกะผา้เชด็เทา้ทีเ่ก่าเหล่านัน้ 
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        อำ.  อาตมภาพจกัท าผา้เหล่านัน้ใหเ้ป็นผา้เชด็ธุล ี มหาบพติร 
    อ.ุ   ท่านพระอานนท ์ ท่านจกัท าอยา่งไรกะผา้เชด็ธุลทีีเ่ก่าเหล่านัน้ 
         อำ.  อาตมภาพจกัโขลกผา้เหล่านัน้   ขย ากบัโคลนแลว้ฉาบทาฝา 
มหาบพติร 

         ครัง้นัน้  พระเจา้อุเทนทรงพระด ารวิ่า   พระสมณะเชือ้สายพระศากย
บุตรทัง้หลายน าผา้ไปแยบคายด ีไมเ่กบ็ผา้เขา้เรอืนคลงั แลว้ถวายผา้จ านวน 
๕๐๐ ผนืแมอ้ื่นอกีแก่ท่านพระอานนท์  กใ็นคราวนี้บรขิาร  คอืจวีรบงัเกดิแก่
ท่านพระอานนทเ์ป็นครัง้แรก  คอืผา้  ๑,๐๐๐  ผนื  เกดิขึน้แลว้. 

จบเร่ืองพระเจ้ำอเุทน 
 

ปฏิเสธ  เลิก  ลด  ส่ิงเกินควำมจ ำเป็น 

ว่ำด้วยเรื่องอำหำร 
ความมรีะเบยีบวนิัย  และมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบของตนเอง  ต่อ

ขยะทีจ่ะเกดิขึน้  ฉะนัน้พงึระมดัระวงัสถานทีท่ีอ่าศยั  ท าใหเ้กดิขยะน้อยทีสุ่ด    
อาหารที่ส าเรจ็ด้วยการใส่วสัดุผลติภณัฑ์  ซึ่งไม่สามารถกลบัมาใช้

ประโยชน์ไดอ้กี  ควรหลกีเลีย่ง  มกีารปฏเิสธ  ลด  เพราะฟุ่มเฟือยเกนิความ
จ าเป็นอนัก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อร่างกายและสภาพแวดลอ้ม  ประมวลผลแล้ว
ถอืเป็นหน้าที่  และภาระโดยตรง  ส่วนการลดปรมิาณการกนิพร ่าเพรื่อตาม
กเิลส  จงึเป็นเรื่องง่ายทีจ่ะมจีติส านึกในการรูจ้กัประมาณในการกนิการใชอ้กี  
ทัง้เป็นการใชส้อยทรพัยากรอย่างคุ้มค่า  เหมอืนเช่นหลกัธรรมทีพ่ระองคไ์ด้
ทรงตรสัแก่ภกิษุทัง้หลายเรือ่งคุณของการฉนัอาหารน้อยใน กีฏำคิริสตูร ว่า 

 



 

 

๑๕                                                                                         วดัจากแดง   

เว้นกำรทำนอำหำรในรำตรี  มีโรคเบำบำง 
ว่ำด้วยเหตกุำรณ์ในนิคม ช่ือกีฏำคิริ ๕   

สมยัหนึ่งพระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็เทีย่วจารกิไปในกาสชีนบท พรอ้ม 
ดว้ยภกิษุสงฆห์มู่ใหญ่  ณ  ที่นัน้แล   พระผู้มพีระภาคเจา้ตรสัเรยีกภกิษุทัง้   
หลายมาว่า   ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย   เราฉนัโภชนะ   เวน้การฉนัในราตรเีสยีท ี
เดยีวและเมื่อเราฉันโภชนะเวน้การฉันในราตรเีสยี  ย่อมรูคุ้ณ  คอืความเป็นผู้
มอีาพาธน้อย  มโีรคเบาบาง  กระปรีก้ระเปร่า  มกี าลงัและอยู่ส าราญ  แม้
ท่านทัง้หลายกจ็งมาฉันโภชนะเวน้การฉนัในราตรเีสยีเถดิ  กเ็มือ่เธอทัง้หลาย
ฉันโภชนะเวน้การฉันในราตรเีสยี  จกัรูคุ้ณ คอื ความเป็นผู้มอีาพาธน้อย  มี
โรคเบาบาง  กระปรีก้ระเปร่า  มกี าลงั   และอยูส่ าราญ   ภกิษุเหล่านัน้ทูลรบั
พระผูม้พีระภาคเจา้ว่าอยา่งนัน้  พระเจา้ขา้. 

พ ุท ธ ศ ำ ส น ำ  กบั  ส่ิ ง เ เ ว ด ล้ อ ม 
ปัจจบุนัเมื่อจะใชส้อยน ้าในแม่น ้าล าคลอง   ใหเ้กดิประโยชน์ทีค่วรจะ

ไดก้ค็่อนขา้งจะน้อย  สาเหตุเพราะผูค้นมจี านวนไม่น้อยทีใ่ส่ใจในเรื่องมลพษิ
ของน ้า   เพราะการทีม่นี ้าใชส้อยอย่างสะดวกสบาย   จงึอาจลมืใส่ใจในเรื่อง
ของสิง่แวดลอ้ม   จงึไดท้ิง้ขยะมลูฝอยชิน้น้อยบา้ง   ชิน้ใหญ่บา้ง   ซากสตัว์   
น ้าสกปรกจากโรงงาน  สารเคม ี ผงซกัฟอกต่างๆเป็นตน้ ซึง่มแีนวโน้มสงูขึน้  
จงึต้องเผชญิกบัน ้าไม่บรสิุทธิ ์  เหตุน้ีจงึไม่อาจน ามาใชส้อยใหเ้กดิประโยชน์
โดยส่วนมากได ้  น ้าเป็นสิง่ส าคญัในชวีติประจ าวนัอยา่งหนึ่ง    

แนวทางและหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา   ไดก้ล่าวศลีของภกิษุ
ทีต่้องปฏบิตัติามพระพุทธบญัญตัสิกิขาบท  ซึง่เป็นไปไดก้บัความสอดคลอ้ง
กบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เช่น 



 
อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ            ๑๖ 

เร่ืองพืช (ตน้ไม)้  หา้มการพรากภตูคาม,  
เรื่องน ้ำ  ไม่ควรทิ้งวตัถุต่างๆ  ลงไปในน ้า  หากแต่จะท าให้น ้าขุ่น

หรอืแหง้ขอด  ซึง่ในน ้ามสีตัวเ์ลก็ๆ จะตายเสยี เป็นตน้   
เร่ืองดิน  ไม่ควรขุดดนิ  เพราะย่อมเบยีดเบยีนอนิทรยีอ์ย่างหนึ่งซึ่ง

มชีวีะในดนิ 
เร่ืองก่อไฟหรือเผำ เป็นต้น   ในภายในวตัถุสิง่ต่าง ๆ   อาจมสีตัว์

น้อยใหญ่  ลว้นเมือ่ถูกความรอ้นจะตายเสยี 
เร่ืองเกบ็เสนำสนะ   ขอ้ปฏบิตักิารเกบ็เสนาสนะในทีแ่จง้   
เร่ืองเสนำสนวตัร    ระเบยีบปฏบิตัทิีพ่กัอาศยั 
เร่ืองวจัจกฎีุวตัร   ขอ้วตัรปฏบิตัใินวจัจกุฎ ี(หอ้งสว้ม) 
พระพุทธศาสนานับตัง้แต่เกดิขึน้มา  กว่าสองพนัหกรอ้ยปี   ลว้นแต่

ด าเนินขอ้ประพฤตปิฏบิตัทิีไ่มผ่ดิต่อการด าเนินชวีติของชาวโลก  อกีทัง้ยงัให้
เกดิความสามคัครีะหว่างพระภกิษุกบัชุมชน  ทีเ่กีย่วเนื่องกบัดว้ยธรรมชาตทิี ่  
มอียู ่ ตามทีพ่ระองคไ์ดท้รงตรสัสอนไวใ้นพระธรรมวนิัย  มเีรือ่งดงัต่อไปนี้     

ต้นไม้ ปอดสีเขียว ดดูซบักรองอำกำศ 

ภตูคำมวรรค สิกขำบทท่ี ๑ ๖ 
เร่ืองพืช ภิกษุชำวรฐัอำฬวี  

. . .พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ทรงตเิตยีนว่า   ดกู่อนโมฆบุรษุทัง้หลาย 
ไฉนพวกเธอจงึได้ตดัเองบา้ง  ใหค้นอื่นตดับา้งซึ่งต้นไม้  เพราะคนทัง้หลาย
ส าคญัในตน้ไมว้่ามชีวีะ  การกระท าของพวกเธอนัน่ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อม 
ใสของชุมชนที่ยงัไม่เลื่อมใส   หรอืเพื่อความเลื่อมใสยิง่ของชุมชนทีเ่ลื่อมใส
แลว้. . . 



 

 

๑๗                                                                                         วดัจากแดง   

ทรงบญัญติัสิกขำบท 

“ เป็นปำจิตตีย ์  ในเพรำะพรำกภตูคำม.” 

ทีช่ื่อว่า  ภตูคำม  ไดแ้ก่ พืช  ๕  ชนิด  คอื   พชืเกดิจากเหงา้   พชื
เกดิจากตน้  พชืเกดิจากขอ้  พชืเกดิจากยอด  พชืเกดิจากเมลด็ 

ภกิษุที่ไม่ต้องอำบติั (ไม่ล่วงละเมดิ)  ได้แก่   ภกิษุกล่าวว่า  “ท่าน
จงรูพ้ชืนี้”   หรอื  “ท่านจงให้พชืนี้”  หรอื  “ท่านจงน าพชืนี้มา”  หรอื  “เรามี
ความต้องการดว้ยพชืนี้”  หรอื  “ท่านจงท าพชืนี้ใหเ้ป็นกปัปิยะ”  (ส านวนใด
ส านวนหนึ่ง),  ภิกษุไม่แกล้งพราก,   ภกิษุท าเพราะไม่มสีติ,    ภกิษุไม่รู้,   
ภกิษุวกิลจรติ,   ภกิษุอาทกิมัมกิะ(ภกิษุผูเ้ป็นตน้บญัญตั)ิ  ไมต่อ้งอาบตัแิล. 

ห้ำมท้ิงส่ิงของลงในน ้ำ 
ภตูคำมวรรค สิกขำบทท่ี ๑๐ ๗ 

เร่ืองน ้ำมีตวัสตัว ์ 
โดยสมยันัน้  พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู่  ณ  อคัคาฬวเจดยี ์ 

เขตรฐัอาฬว ี ครัง้นัน้ พวกภกิษุชาวรฐัอาฬวี  ก าลงักระท านวกรรม  รูอ้ยู่ว่า
น ้ามตีวัสตัว ์  จงึรดเองบา้ง   ใหค้นอื่นรดบา้ง   ซึง่หญา้บา้ง   ดนิบา้งบรรดา
ภกิษุทีม่กัน้อย... ต่างกเ็พ่งโทษตเิตยีนโพนทะนาว่า  ไฉน  พวกภกิษุชาวรฐั
อาฬวรีูอ้ยู่ว่าน ้ามตีวัสตัว์  จงึได้รดเองบ้าง  ใหค้นอื่นรดบ้างซึ่งหญ้าบ้าง ดนิ
บา้งเล่า   แลว้กราบทูลเนื้อความนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจา้. . . ทรงสอบถาม 
. . .ทรงตเิตยีน. . .การกระท าของพวกโมฆบุรุษนัน้นัน่  ไม่เป็นไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยงัไม่เลื่อมใส   หรอืเพื่อความเลื่อมใสยิง่ของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว้. . .  



 
อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ            ๑๘ 

ทรงบญัญติัสิกขำบท 

         “ อน่ึง   ภิกษุใด   รู้อยู่ว่ำน ้ำมีตวัสตัว ์  รดกดี็   ให้รดกดี็  ซ่ึงหญ้ำ 
กดี็   ดินกดี็   เป็นปำจิตตีย.์” 

ภกิษุทีไ่มต่อ้งอาบตั ิ ไดแ้ก่ ภกิษุไมแ่กลง้,  ภกิษุไม่มสีต,ิ  ภกิษุไมรู่,้   
ภกิษุวกิลจรติ,   ภกิษุอาทกิมัมกิะ(ภกิษุผูเ้ป็นตน้บญัญตั)ิ  ไมต่อ้งอาบตัแิล          

[ว่ำด้วยเทน ้ำมีตวัสตัวร์ดหญ้ำหรือดิน]  
พงึทราบวนิิจฉยัอกีว่า; ในการรดน ้าสายน ้าไม่ขาดเป็นอาบตัติวัเดยีว

ในหมอ้น ้าเดยีวกนั,  แต่อาบตัทิุกๆ ประโยคแก่ภกิษุผูร้ดท าใหส้ายน ้าขาด   
ถ้าแม้นหญ้าขนาดบรรทุกเต็มเกวยีนภิกษุใส่ลงน ้าประโยคเดียวก็

อาบตัติวัเดยีว,  ภกิษุทิ้งหญ้าหรอืใบไมล้งทลีะเส้น  ทลีะใบ  เป็นอาบตัทิุกๆ 
ประโยค(ทุกๆครัง้ทีท่ิง้), ดนิเหนียวกด็ ี วตัถุอื่นมไีม ้ โคลนและโคมยัเป็นต้น
กด็ ี(ถ้าทิง้) กน็ัยนี้นัน้แหละ,  กว็ธิทีิง้หญ้าและดนิลงในน ้านี้  มไิดต้รสัหมาย   
ถงึน ้ามาก,  น ้าใดเมื่อทิง้หญา้และดนิลงไป   จะถงึความแหง้ไปหรอืจะเป็นน ้า
ขุ่น,  ในน ้าใด  จ าพวกสตัว์เลก็ๆ จะตายเสยี,   บณัฑติพงึทราบว่า  พระผู้มี
พระภาคเจา้ตรสัหมายถงึน ้าเช่นนัน้. 

จกัไม่ถ่ำยอจุจำระ  ปัสสำวะ  หรือบ้วนเขฬะในน ้ำ 
ปำทกุำวรรค  สิกขำบทท่ี  ๑๕ ๘ 

        โดยสมยันัน้   พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู่   ณ   พระเชตวนั  
อารามของอนาถบณิฑกิคหบด ี  เขตพระนครสาวตัถ ี  ครัง้นัน้พระฉพัพคัคยี์
ถ่ายอุจจาระบา้ง   ถ่ายปัสสาวะบา้ง   บว้นเขฬะบา้ง   ลงในน ้า  ชาวบา้นพา
กนัเพ่งโทษตเิตยีนโพนทะนาว่า   ไฉนพระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตรจงึได้
ถ่ายอุจจาระบา้ง   ถ่ายปัสสาวะบา้ง   บว้นเขฬะบา้ง  ลงในน ้า   เหมอืนพวก



 

 

๑๙                                                                                         วดัจากแดง   

คฤหสัถ์ผูบ้รโิภคกามเล่า   ภกิษุทัง้หลายไดย้นิชาวบา้นพวกนัน้   พากนัเพ่ง
โทษติเตียนโพทะนาอยู่   บรรดาที่เป็นผู้มกัน้อย... ต่างก็เพ่งโทษติเตียน
โพนทะนาว่า   ไฉนพระฉัพพคัคยีจ์งึได้ถ่ายอุจจาระบ้าง   ถ่ายปัสสาวะบ้าง   
บ้วนเขฬะบ้างลงในน ้าเล่า... แล้วกราบทูลเรื่องนัน้แด่พระผู้มพีระภาคเจ้า...
ทรงสอบถาม... ทรงตเิตยีนแลว้บญัญตัสิกิขาบท... 

พระอนุบญัญติั 
“ ภิกษุพึงท ำควำมศึกษำว่ำ   เรำไม่อำพำธ   จกัไม่ถ่ำยอจุจำระ  

ปัสสำวะ   หรือบ้วนเขฬะ   ในน ้ำ.” 

อนัภกิษุมใิช่ผูอ้าพาธ  ไมพ่งึถ่ายอุจจาระ   ปัสสาวะ   หรอืบว้นเขฬะ
ลงในน ้ า   ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟ้ือ   มิใช่ผู้อาพาธ   ถ่ายอุจจาระ  
ปัสสาวะ  หรอืบว้นเขฬะ  ลงในน ้า  ต้องอำบติัทุกกฏ.  

ภกิษุต่อไปนี้ไมต่อ้งอาบตั ิ;    ไมแ่กลง้,   เผลอ,   ไมรู่ต้วั,   อาพาธ,   
ของทีถ่่ายไวบ้นบกแลว้ไหลลงสู่น ้า,  มอีนัตราย,  วกิลจรติ, ภกิษุอาทกิมัมกิะ    
(ภกิษุผูเ้ป็นตน้บญัญตั)ิ  ไมต่อ้งอาบตัแิล (ไมต่อ้งล่วงละเมดิ). 
                   

ภิกษุณีเทขยะของเสียลงในท่ีนำ  
ลสณุวรรค  สิกขำบทท่ี  ๙ ๙ 

         โดยสมยันัน้    พระผู้มพีระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู่  ณ   พระเชตวนั 
อารามของอนาถบณิฑกิคหบดี  เขตพระนครสาวตัถี  ครัง้นัน้  พราหมณ์คน  
หนึ่งมนีาขา้วเหนียวอยู่ใกลท้ี่พ านักของภกิษุณี   ภกิษุณีทัง้หลายเทอุจจาระ
บา้ง  ปัสสาวะบา้ง  หยากเยื่อบา้ง  ของเป็นเดนบา้ง  ทิง้ลงในนา  พราหมณ์  



 
อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ            ๒๐ 

นัน้จงึเพ่งโทษ  ตเิตยีน  โพนทะนาว่า  ไฉนภกิษุณีทัง้หลายจงึได้ท านาขา้ว
เหนียวของขา้พเจา้ใหเ้สยีหายเล่า. 

          ภกิษุณีทัง้หลายไดย้นิพราหมณ์นัน้เพ่งโทษ   ตเิตยีน  โพนทะนาอยู่
บรรดาทีเ่ป็นผูม้กัน้อย... ต่างก็เพ่งโทษ  ตเิตยีน  โพนทะนาว่า  ไฉนภกิษุณี
ทัง้หลายจงึได้เทอุจจาระบ้าง  ปัสสาวะบ้าง  หยากเยื่อ(มูลฝอย)บ้าง  ของ
เป็นเดนบา้งลงในของเขยีวสดเล่า. 

ทรงสอบถำม 
       พระผู้มพีระภาคเจา้ทรงสอบถามภกิษุทัง้หลายว่า   ดูก่อนภกิษุทัง้    
หลายข่าวว่าพวกภกิษุณีเทอุจจาระบา้ง   ปัสสาวะบา้ง  หยากเยื่อบา้ง   ของ
เป็นเดนบา้ง  ลงในของเขยีวสด  จรงิหรอื. 
          ภกิษุทัง้หลายกราบทลูว่า  จรงิพระพุทธเจา้ขา้. 

                            ทรงติเตียนแล้วบญัญติัสิกขำบท 
          พระผู้มพีระภาคพุทธเจา้ทรงตเิตยีนว่า   ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  ไฉน   
ภกิษุณีทัง้หลายจงึไดเ้ทอุจจาระบา้ง   ปัสสาวะบา้ง  หยากเยื่อบา้ง  ของเป็น
เดนบา้ง   ลงในของเขยีวสดเล่า   การกระท าของพวกนางนัน่  ไมเ่ป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใสของชุมชนทีย่งัไมเ่ลื่อมใส. . . 

พระบญัญติั 
          “ อน่ึง   ภิกษุณีใด  เท   หรือให้เท   ซ่ึงอจุจำระกดี็   ปัสสำวะกดี็  
หยำกเย่ือกดี็   ของเป็นเดนกดี็   ลงในของเขียวสด  เป็นปำจิตตีย.์” 

ภกิษุณทีีไ่ม่ต้องอาบตั ิ;   มองดูก่อนแลว้จงึเท,   เทบนคนันา,   บอก
ขออนุญาตต่อเจา้ของแลว้เท,   วกิลจรติ,   ภกิษุอาทกิมัมกิะ (ภกิษุผูเ้ป็นต้น
บญัญตั)ิ  ไมต่อ้งอาบตัแิล (ไมต่อ้งล่วงละเมดิ). 
                      



 

 

๒๑                                                                                         วดัจากแดง   

ท ำลำยระบบนิเวศของชมุชนส่ิงมีชีวิต 
เ รื ่อ ง ข ุด ดิ น 

มสุำวำทวรรค   สิกขำบทท่ี ๑๐ ๑๐                            
        โดยสมยันัน้  พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู่  ณ  อคัคาฬวเจดยี ์ 
เขตรฐัอาฬว ี ครัง้นัน้  พวกภกิษุชาวรฐัอาฬวชี่วยกนัท่านวกรรม  ขดุเองบา้ง   
ให้คนอื่นขุดบ้างซึ่งปฐพี   คนทัง้หลายพากนัเพ่งโทษตเิตยีน   โพนทะนาว่า
ไฉน  พระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตร   จงึไดขุ้ดเองบา้ง   ใหค้นอื่นขุดบา้ง
ซึ่งปฐพ ี  พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร   ย่อมเบยีดเบยีนอนิทรยีอ์ย่าง
หนึ่งซึ่งมชีวีะ   ภกิษุทัง้หลายได้ยนิคนพวกนัน้เพ่งโทษตเิตยีนโพนทะนาอยู่   
บรรดาทีเ่ป็นผูม้กัน้อย   สนัโดษ   มคีวามละอาย   มคีวามรงัเกยีจ   ผูใ้ครต่่อ
สกิขาต่างกเ็พ่งโทษตเิตยีนโพนทะนาว่า  ไฉน  ภกิษุชาวรฐัอาฬวจีงึไดข้ดุเอง
บา้ง   ใหค้นอื่นขุดบา้งซึง่ปฐพเีล่า . . . แลว้กราบทูลเนื้อความนัน้แด่พระผู้มี
พระภาคเจา้ . . . ทรงสอบถาม . . . ทรงตเิตยีนแลว้บญัญตัสิกิขาบท . . .                                   

พระบญัญติั 

        “อน่ึง  ภิกษุใด  ขดุกดี็  ให้ขดุกดี็  ซ่ึงปฐพี  เป็นปำจิตตีย.์”                           

           ทีช่ื่อว่า  ปฐพีแท้  คอื  มดีนิรว่นลว้น  มดีนิเหนียวลว้น  มหีนิน้อยมี
กรวดน้อย  มกีระเบือ้งน้อย  มแีรน้่อย  มทีรายน้อย   มดีนิรว่นมาก   มดีนิ
เหนียวมาก   แมด้นิทีย่งัไม่ไดเ้ผาไฟกเ็รยีกว่า   ปฐพแีท.้           

           กองดนิรว่นกด็ ี  กองดนิเหนียวกด็ทีีฝ่นตกรดยงัหยอ่นกว่า ๔ เดอืน
แมน้ี้กเ็รยีกว่า  ปฐพไีมแ่ท.้ 



 
อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ            ๒๒ 

ภกิษุต่อไปน้ีทีไ่มต่้องอาบตั ิ;  ภกิษุกล่าวว่าท่านจงรูด้นินี้  ท่านจงให้
ดนินี้ท่านจงน าดนินี้มา  เรามคีวามต้องการด้วยดนินี้    ท่านจงท าดินนี้ให้
เป็นกัปปิยะดังนี้ ๑,   ภิกษุไม่แกล้ง ๑,   ภิกษุไม่มีสติ ๑,   ภิกษุไม่รู้ ๑,   
ภกิษุวกิลจรติ ๑,   ภกิษุอาทกิมัมกิะ ๑  ไมต่อ้งอาบตัแิล. 

เรื่องภิกษุหลำยรปูก่อไฟ 
โดยสมยันัน้   พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู่  ณ  เภสกลามฤค-  

ทายวนั  เขตเมอืงสุงสุมารคริะ  ในภคัคชนบท  สมยันัน้  ถงึเดอืนฤดูหนาว
ภกิษุทัง้หลายได้ก่อไฟที่ขอนไมม้โีพรงใหญ่ท่อนหนึ่งแลว้ผงิ  กง็เูห่าในโพรง
ไมท้่อนใหญ่นัน้ถูกไฟรอ้นเขา้  ได้เลือ้ยออกไล่พวกภกิษุๆ  ไดว้ิง่หนีไปในที่
นัน้ๆ  บรรดาภกิษุทีเ่ป็นผู้มกัน้อย . . . ต่างกเ็พ่งโทษตเิตยีน   โพนทะนาว่า  
ไฉน   ภกิษุทัง้หลายจงึไดก่้อไฟผงิเล่า   แลว้กราบทูลเรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระ
ภาคเจา้ . . . 

สรุำปำนวรรค สิกขำบทท่ี ๖ ๑๑ 
ทรงอนุญำตให้ตำมประทีปเป็นต้นได้ 

         ก็โดยสมยันัน้แล   ภกิษุทัง้หลายพากนัรงัเกยีจการตามประทปีบ้าง   
การก่อไฟบา้ง   การตดิไฟในเรอืนไฟบา้ง   จงึไดก้ราบทลูเรื่องนัน้แด่พระผูม้ ี
พระภาคเจา้ๆ ทรงอนุญาตว่า  ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  เราอนุญาตใหต้ดิเองกด็ ี 
ให้ผู้อื่นติดก็ดีซึ่งไฟ  เพราะปัจจยัเห็นปานนัน้ได้   อนึ่ง   พวกเธอพึงยก
สกิขาบทน้ีขึน้แสดงอยา่งนี้ว่าดงันี้:-  

พระอนุบญัญติั  ๒ 

“ อน่ึง   ภิกษุใดมิใช่ผู้อำพำธ  มุ่งกำรผิง  ติดกดี็  ให้ติดกดี็  ซ่ึง
ไฟ  เว้นไว้แต่ปัจจยัมีอย่ำงนัน้เป็นรปู  เป็นปำจิตตีย.์ ” 



 

 

๒๓                                                                                         วดัจากแดง   

ภกิษุต่อไปนี้ไมต่้องอาบตั ิ; ภกิษุอาพาธ ๑,  ภกิษุผงิไฟทีผู่อ้ ื่นตดิไว้,  
๑,  ภกิษุผงิถ่านไฟทีป่ราศจากเปลว ๑,  ภกิษุตามประทปีกด็ ี ก่อไฟใชอ้ย่าง
อื่นกด็ ี ตดิไฟในเรอืนไฟกด็เีพราะมเีหตุเหน็ปานนัน้ ๑,  มอีนัตราย ๑,  ภกิษุ
วกิลจรติ ๑,   ภกิษุอาทกิมัมกิะ ๑  ไมต่อ้งอาบตัแิล. 

 

เกบ็เสนำสนะให้เรียบร้อย 
ภตูคำมวรรค  สิกขำบทท่ี ๔ ๑๒ 

        โดยสมยันัน้   พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู่  ณ  พระเชตะวนั   
อารามของอนาถบณิฑกิคฤหบด ี เขตพระนครสาวตัถ ี ครัง้นัน้ เป็นฤดหูนาว   
ภกิษุทัง้หลายจดัตัง้เสนาสนะในทีก่ลางแจง้  ผงิกายอยู่  ครัน้เขาบอกภตักาล    
เมื่อจะหลกีไป   ไม่เกบ็เอง   ไม่ให้คนอื่นเกบ็ซึ่งเสนาสนะนัน้   ไม่บอกมอบ   
หมายแลว้หลกีไป  เสนาสนะถูกน ้าคา้งและฝนตกชะ บรรดาภกิษุทีม่กัน้อย... 
ต่างกเ็พ่งโทษตเิตยีนโพนทะนาว่า   ไฉน   ภกิษุทัง้หลายจดัตัง้เสนาสนะในที่
แจง้แลว้  เมือ่จะหลกีไป  จงึไดไ้มเ่กบ็เอง  ไมใ่หค้นอื่นเกบ็ซึง่เสนาสนะนัน้ไม่ 
บอกมอบหมายแลว้หลกีไป  เสนาสนะถูกน ้าคา้งและฝนตกชะ   แลว้กราบทูล
เนื้อความนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจา้ . . . ทรงสอบถาม . . . ทรงตเิตยีน . . .  

ทรงบญัญติัสิกขำบท 

        “อน่ึง   ภิกษุใดวำงไว้แล้วกดี็   ให้วำงไว้แล้วกดี็  ซ่ึงเตียงกดี็  ตัง่
กดี็  ฟกูกดี็  เก้ำอ้ีกดี็  อนัเป็นของสงฆ์ในท่ีแจ้ง  เมื่อหลีกไป   ไม่เกบ็เอง
กดี็   ไม่ให้เกบ็กดี็  ซ่ึงเสนำสนะท่ีวำงไว้นัน้  หรือไม่บอกมอบหมำย  ไป 
เสีย  เป็นปำจิตตีย.์” 



 
อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ            ๒๔ 

พระพทุธำนุญำตให้เกบ็เสนำสนะ 
         กส็มยันัน้   ภกิษุทัง้หลายอยูใ่นทีแ่จง้   รบีเกบ็เสนาสนะก่อนกาลอนั 
สมควร   พระผูม้พีระภาคเจา้ไดท้อดพระเนตรเหน็ภกิษุเหล่านัน้    ผู้รบีเก็บ
เสนาสนะก่อนกาลอนัสมควร   ครัน้แลว้จงึทรงท าธรรมกีถาในเพราะเหตุเป็น
เคา้มลูนัน้   ในเพราะเหตุแรกเกดินัน้   แลว้รบัสัง่กะภกิษุทัง้หลายว่า 

         ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  เราอนุญาตให้เกบ็เสนาสนะไว้ในปะร า  หรอืที่
โคนไม ้  หรอืในที่ซึง่นกกาหรอืนกเหยีย่วจะไม่ถ่ายมลูรดไดต้ลอด ๘  เดอืน  
ซึง่ก าหนดว่ามใิช่ฤดฝูน. 
 

พวกพระ ๑๗ รปู หลีกไปไม่เกบ็ของสงฆ ์
ภตูคำมวรรค  สิกขำบทท่ี  ๕ ๑๓             

      โดยสมยันัน้   พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู่    ณ   พระเชตวนั  
อารามของอนาถบณิฑกิคหบด ี  เขตพระนครสาวตัถ ี  ครัง้นัน้  พระสตัตรส-
วคัคยีม์พีวก ๑๗ รปูเป็นสหายกนั   เมื่ออยูก่อ็ยู่พรอ้มกนั   เมือ่หลกีไปกห็ลกี
ไปพรอ้มกนั   พวกเธอปทูีน่อนในวหิารเป็นของสงฆแ์ห่งหนึ่งแลว้   เมือ่หลกี 
ไป   ไม่เกบ็เอง  ไม่ใหค้นอื่นเกบ็ซึง่ทีน่อนนัน้   ไม่ไดบ้อกมอบหมายหลกีไป   
เสนาสนะถูกปลวกกดั   บรรดาภกิษุทีม่กัน้อย . . . ต่างกเ็พ่งโทษตเิตยีน . . . 
บญัญตัสิกิขาบท 

พระบญัญติั 

          “อน่ึง  ภิกษุใด  ปูแล้วกดี็  ให้ปูแล้วกดี็   ซ่ึงท่ีนอนในวิหำรเป็น
ของสงฆ์  เมื่อหลีกไป  ไม่เก็บเองกดี็  ไม่ให้เกบ็กดี็  ซ่ึงท่ีนอนอนัปูไว้
นัน้  หรือไม่บอกมอบหมำยไปเสีย  เป็นปำจิตตีย.์”               



 

 

๒๕                                                                                         วดัจากแดง   

   ภกิษุต่อไปน้ีไมต่้องอาบตั ิ;  ภกิษุเกบ็เองแลว้ไป ๑,   ภกิษุใหค้นอื่น
เก็บแลว้ไป ๑,   ภกิษุบอกมอบหมายแลว้ไป ๑,   เสนาสนะมเีหตุบางอย่าง
ขดัขวาง ๑,  ภกิษุยงัห่วงไปยนือยู่ ณ ทีน่ัน้บอกมอบหมายมา ๑,  ภกิษุมเีหตุ
บางอย่างขดัขวาง ๑,   ภกิษุมอีนัตราย ๑,  ภกิษุวกิลจรติ ๑,  อาทกิมัมกิะ ๑,  
ไมต่อ้งอาบตัแิล. 
                      

เ ส ขิ ย ว ัต ร   
(ข้อปฏิบติัท่ีภิกษุต้องศึกษำ) 

เรื่องภิกษุเทน ้ำล้ำงบำตรท่ีมีเมลด็ข้ำวลงในละแวกบ้ำน 

สรุสุรุวุรรค  สิกขำบทท่ี ๖ ๑๔ 
โดยสมยันัน้  พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทบัอยูท่ีส่วนสตัวเ์ภสกฬา-

วนั  เขตพระนครสุงสุมารคริะ  แขวงภคัคชนบท  ครัง้นัน้ภกิษุทัง้หลายเทน ้า
ลา้งบาตรซึง่มเีมลด็ขา้วลงในละแวกบา้น  ใกลโ้กกนุทปราสาทชาวบา้นพากนั
เพ่งโทษตเิตยีนโพนทะนาว่า   ไฉน   พระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตรจงึได้
เทน ้าลา้งบาตรซึง่มเีมลด็ขา้วลงในละแวกบา้น   เหมอืนพวกคฤหสัถผ์ูบ้รโิภค
กามเล่า  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิชาวบา้นพวกนัน้เพ่งโทษ  ตเิตยีนโพนทะนาอยู่   
บรรดาที่เป็นผูม้กัน้อย . . . ต่างกเ็พ่งโทษตเิตยีนโพนทะนาว่า   ไฉน   ภกิษุ
ทัง้หลายจงึไดเ้ทน ้าลา้งบาตร   ซึง่มเีมลด็ขา้วลงในละแวกบา้นเล่า . . .  แลว้
กราบทูลเรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจา้. . . ทรงสอบถาม. . . ทรงตเิตยีน. . . 
การกระท าของพวกโมฆบุรษุนัน้นัน่  ไมเ่ป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยงัไมเ่ลื่อมใส   หรอืเพื่อความเลื่อมใสยิง่ของชุมชนทีเ่ลื่อมใสแลว้ . . .                
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ทรงบญัญติัสิกขำบท 
“ ภิกษุพึงท ำควำมศึกษำว่ำ  เรำจกัไม่เทน ้ำล้ำงบำตรมีเมลด็

ข้ำวในละแวกบ้ำน.” 

สิกขำบทวิภงัค ์
         ...ภกิษุใดอาศยัความไม่เอือ้เฟ้ือเทน ้าลา้งบาตรซึง่ยงัมเีมลด็ขา้วลงใน
ละแวกบา้น   ตอ้งอาบตัทิุกกฏ. 

ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ;   ไม่แกล้ง ๑,   เผลอ ๑,  ไม่รู้ตัว ๑, 
อาพาธ ๑,   เก็บเมลด็ขา้วออกแลว้จงึเทน ้าลา้งบาตร  หรอื  ขยีเ้มลด็ขา้วให้
ละลายแล้วเท  หรอืเทน ้าล้างบาตรลงในกระโถน  แล้วน าไปเทข้างนอก ๑,   
มอีนัตราย ๑,  วกิลจรติ ๑,   อาทกิมัมกิะ ๑  ไมต่อ้งอาบตัแิล. 

 

เสนำสนวตัร ๑๕ 
ระเบยีบปฏิบติัท่ีพกัอำศยั 

สมยันัน้   ภกิษุหลายรปูด้วยกนัท าการงานเกี่ยวกบัจวีรในที่แจง้   มี
กลุ่มพระภกิษุทัง้ ๖ รปู   พากนัท าความสะอาดทีอ่ยู่อาศยั  ไดเ้คาะเสนาสนะ
โดยอยู่เหนือลม  ภกิษุทัง้หลายทีอ่ยูด่า้นใตล้ม  ถูกฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายมา
ตามอากาศเขา้ทีต่วั    

บรรดาภกิษุทีเ่ป็นผูม้กัน้อย...ต่างเพ่งโทษตเิตยีนโพนทะนาว่า ไฉน !  
กลุ่มพระภกิษุทัง้  ๖  รปู   จงึไดเ้คาะเสนาสนะอยู่ทีเ่หนือลม   ภกิษุทัง้หลาย 
ทีอ่ยูท่างใตล้ม   ถูกฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายมาตามอากาศเขา้ทีต่วั  จงึกราบทูล 
เรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจา้. . . 

พระผูม้พีระภาคเจา้จงึทรงบญัญตั ิ“เสนำสนวตัร” แก่ภกิษุทัง้หลาย 
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โดยประการทีภ่กิษุทัง้หลาย  พงึประพฤตเิรยีบรอ้ยในเสนาสนะ. 

       ภกิษุอยู่ในวหิารใด  ถ้าวหิารนัน้รก  ถ้าอุตสาหะอยู่   พงึช าระเมื่อจะ
ช าระวหิาร   พงึขนบาตร  จวีร  ออกไปวางไวท้ีค่วรแห่งหนึ่งก่อน,  พงึขนผา้
ปนูัง่   ผ้าปูนอน   วางไวท้ีค่วรแห่งหนึ่ง,  พงึขนฟูกหมอน   ออกไปวางไวท้ี่
ควรแห่งหนึ่ง,   เตียงพงึยกต ่า ๆ  ขนออกไปให้ดี   อย่าให้ครูดสี   กระทบ
กระแทกบานและกรอบประตู  แลว้ตัง้ไวท้ีค่วรแห่งหนึ่ง,   ตัง่พงึยกต ่า ๆ  ขน
ออกไปให้ด ี อย่าให้ครดูสกีระทบกระแทกบานและกรอบประตู  แล้วตัง้ไว้ที่
ควรแห่งหนึ่ง,  เขยีงรองเทา้เตยีง  พงึขนออกไปวางไวท้ีค่วรแห่งหนึ่ง,  พนัก
องิ  พงึขนออกไปวางไวท้ีค่วรแห่งหนึ่ง,   เครื่องลาดพืน้พงึก าหนดทีป่ไูวเ้ดมิ   
แลว้ขนออกไปวางไวท้ีค่วรแห่งหนึ่ง,    

ถา้ในวหิารมหียากไย่   พงึกวาดแต่เพดานลงมาก่อน   พงึเชด็กรอบ 
หน้าต่าง  ประตูและมุมห้อง  ถ้าฝาทาน ้ามนัขึ้นรา  พงึเอาผ้าชุบน ้าบดิแล้ว
เชด็  ถา้พืน้ทาสดี าขึน้รา  พงึเอาผา้ชุบน ้าบดิแลว้เชด็    

ถ้าพื้นไม่ไดท้ า  พงึเอาน ้าพรมแลว้กวาดดว้ยคดิว่า   อย่าใหฝุ้่ นกลบ
วหิาร   พงึกวาดหยากเยื่อไปทิง้เสยี ณ ทีค่วรแห่งหนึ่ง  ไม่พงึเคาะเสนาสนะ
ในที่ใกล้ภกิษุ  ไม่พงึเคาะเสนาสนะในที่ใกล้วหิาร  ไม่พงึเคาะเสนาสนะในที่
ใกลน้ ้าฉนั   ไม่พงึเคาะเสนาสนะในทีใ่กลน้ ้าใช้   ไมพ่งึเคาะเสนาสนะบนทีสู่ง
เหนือลม  พงึเคาะเสนาสนะในทีใ่ต้ลม  เครือ่งลาดพืน้พงึผึง่แดดในทีค่วรแห่ง
หนึ่ง  ช าระ  เคาะ  ปัด  แลว้ขนกลบัไปปไูวต้ามเดมิ,  เขยีงรองเทา้เตยีง  พงึ
ผึง่แดดไวใ้นทีค่วรแห่งหนึ่ง  เชด็แลว้ขนกลบัตัง้ไวต้ามเดมิ  เตยีง  ตัง่  พงึผึง่
แดดไวท้ี่ควรแห่งหนึ่ง  ขดัส ี เคาะ  ยกต ่า ๆ  ท าใหด้ ี  อย่าให้ครดูสกีระทบ
บานและกรอบประตู  ขนกลบัตัง้ไวต้ามเดมิ  ฟูกและหมอน  พงึตากไวท้ีค่วร
แห่งหนึ่ง  เคาะ ปัดใหส้ะอาดแลว้ขนกลบัตัง้ไวต้ามเดมิ  ผา้ปนูัง่และผา้ปนูอน  
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พงึตากไวท้ีค่วรแห่งหนึ่ง   สลดัใหส้ะอาด   แลว้ขนไปปไูวต้ามเดมิ   กระโถน 
พนกัองิ  พงึตากไวท้ีค่วรแห่งหนึ่ง  เชด็แลว้ขนไปตัง้ไวต้ามเดมิ   

พงึเกบ็บาตร  จวีร  เมื่อเกบ็บาตร  พงึเอามอืขา้งหนึ่งจบับาตร   เอา 
มอืขา้งหนึ่งลบูคล าใต้เตยีง หรอืใตต้ัง่แลว้เกบ็บาตร  แต่อยา่เกบ็บาตรบนพืน้ 
ทีป่ราศจากเครือ่งรอง    

เมื่อจะเกบ็จวีร   พงึเอามอืขา้งหนึ่งถอืจวีรเอามอืขา้งหนึ่งลูบราวจวีร   
หรอืสายระเดยีง  พงึท าชายไวข้า้งนอก  ขนดไวข้า้งใน  เกบ็จวีร  ถา้มลีมเจอื
ดว้ยผงคลพีดัมาทางทศิตะวนัออก  พงึปิดหน้าต่างด้านตะวนัออก   ถ้ามลีม
เจอืดว้ยผงคลพีดัมาทางทศิทะวนัตก  พงึปิดหน้าต่างดา้นตะวนัตก  ถ้ามลีม
เจอืดว้ยผงคลพีดัมาทางทศิเหนือ  พงึปิดหน้าต่างดา้นเหนือ  ถา้มลีมเจอืดว้ย
ผงคลพีดัมาทางทศิใต้  พงึปิดหน้าต่างดา้นใต ้    

ถา้ฤดหูนาว   กลางวนัพงึเปิดหน้าต่าง   กลางคนืพงึปิด,  ถ้าฤดูรอ้น   
กลางวนัพงึปิดหน้าต่าง  กลางคนืพงึเปิด   

ถา้บรเิวณ  ซุม้น ้า  โรงฉนั  โรงไฟ  วจัจกุฎรีก  พงึปัดกวาดเสยี   ถ้า
น ้าฉนั  น ้าใชไ้มม่ ี พงึจดัตัง้ไว ้ ถา้น ้าในช าระไมม่ ี พงึตกัน ้ามาไวใ้นช าระ   

ถา้อยูใ่นวหิารหลงัเดยีวกบัภกิษุผูแ้ก่กว่า   ยงัไม่ประพฤตวิตัรภกิษุผู้
แก่กว่า  ไมพ่งึใหอุ้เทศ  ไมพ่งึสอบถามปัญหา  ไมพ่งึท าการสาธยาย   ไมพ่งึ
แสดงธรรม   ไม่พึงตามประทีป   ไม่พึงเปิดหน้าต่าง   ไม่พึงปิดหน้าต่าง   
ถา้เดนิจงกรมในทีจ่งกรมเดยีวกบัภกิษุผูแ้ก่กว่า   พงึเดนิคลอ้ยตามภกิษุผูแ้ก่
กว่า   และไมพ่งึกระทบกระทัง่ภกิษุผูแ้ก่กว่า  ดว้ยชายผา้สงัฆาฏ.ิ                                              

ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย   นี้แล   เป็นเสนาสนวตัรของภกิษุทัง้หลาย  ซึง่ 
ภกิษุทัง้หลายพงึประพฤตเิรยีบรอ้ยในเสนาสนะ. 
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ว ัจ จ ก ุฎี ว ัต ร ๑๖ 
ระเบยีบปฏิบติัในวจัจกฎีุ (ห้องส้วม) 

“ ดูก่อนภิกษุทัง้หลำย  ภิกษุถ่ำยอุจจำระแล้ว   เม่ือน ้ำมีอยู่  จะ
ไม่ช ำระไม่ได้   รปูใดไม่ช ำระ  ต้องอำบติัทุกกฏ ” 

สมยันัน้    ภกิษุทัง้หลาย   ถ่ายอุจจาระในวจัจกุฎตีามล าดบัผูแ้ก่กว่า    
นวกภกิษุทัง้หลายมาถงึก่อน   ปวดอุจจาระกต็้องรอ   พวกเธอกลัน้อุจจาระ
จนสลบลม้ลง   ภกิษุทัง้หลายกราบทลูเรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจา้.  
           พระผูม้พีระภาคเจา้ ...ทรงสอบถามว่า   ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  ข่าว
ว่าภกิษุทัง้หลายถ่ายอุจจาระในวจัจกุฎ.ี.. ตามล าดบัผูแ้ก่กว่า  นวกภกิษุ(พระ
บวชใหม่) ทัง้หลายมาถงึก่อน  ปวดอุจจาระก็ต้องรอ  พวกเธอกลัน้อุจจาระ
จนสลบล้มลง  จรงิหรอื.    ภิกษุทัง้หลายกราบทูลว่า  จรงิพระพุทธเจ้าข้า  
พระผูม้พีระภาคเจา้... รบัสัง่กะภกิษุทัง้หลายว่า    

“ ดกู่อนภิกษุทัง้หลำย   ภิกษุไม่พึงถ่ำยอจุจำระในวจัจกฎีุ  ตำม 
ล ำดบัผูแ้ก่กว่ำ  รปูใดถ่ำยต้องอำบติัทุกกฏ ” 

ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย   เราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระตามล าดบัของผู้มา  
ถงึก่อน . . .   

ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหถ่้ายอุจจาระตามล าดบัของผูม้าถงึ
ก่อน.”  ภกิษุใดไปวจัจกุฎ ี ภกิษุนัน้ยนือยู่ขา้งนอกพงึกระแอมขึน้  แมภ้กิษุผู้
นัง่อยู่ขา้งในกพ็งึกระแอมรบั  พงึพาดจวีรไวบ้นราวจวีร  หรอืบนสายระเดยีง
แลว้เขา้วจัจกุฎ ี ท าใหเ้รยีบรอ้ย  ไม่ต้องรบีรอ้น  ไม่พงึเขา้ไปเรว็นัก  ไม่พงึ
เวกิผา้เขา้ไป  ยนืบนเขยีงถ่ายอุจจาาระแลว้จงึค่อยเวกิผา้  ไม่พงึถอนหายใจ 
ใหญ่พลางถ่ายอุจจาระ  ไม่พงึเคีย้วไมช้ าระฟันพลางถ่ายอุจจาระ  ไมพ่งึถ่าย
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อุจจาระนอกรางอุจจาระ   ไม่พงึถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสาวะ   ไม่พงึบ้วน   
เขฬะลงในรางปัสสาวะ  ไมพ่งึช าระดว้ยไมห้ยาบ   ไมพ่งึทิง้ไมช้ าระลงในช่อง
ถ่ายอุจจาระ  ยนืบนเขยีงถ่ายแลว้พงึปิดผา้  ไมพ่งึออกมาเรว็นัก   ไม่พงึเวกิ
ผา้ออกมา  ยนืบนเขยีงช าระแลว้พงึเวกิผา้   ไม่พงึช าระใหม้เีสยีงดงัจะปุจะปุ   
ไม่พงึเหลอืน ้าไวใ้นกระบอกช าระ  ยนืบนเขยีงช าระแลว้พงึปิดผา้  ถ้าวจัจกุฎี
อนัภกิษุถ่ายไวเ้ลอะเทอะ  ต้องลา้งเสยี   ถ้าตะกรา้ใส่ไมช้ าระเตม็   พงึเทไม้
ช าระ  ถ้าวจัจกุฎรีก  พงึกวาดวจัจกุฎ ี ถ้าชานภายนอก  บรเิวณซุม้ประตูรก   
พงึกวาดเสยี  ถา้น ้าในหมอ้ช าระไมม่ ี พงึตกัน ้ามาไวใ้นหมอ้ช าระ. 

ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย   นี้แล  เป็นวจัจกุฎวีตัรของภกิษุทัง้หลาย   ซึง่
ภกิษุทัง้หลาย  พงึประพฤตเิรยีบรอ้ยในวจัจกุฎ.ี 

จบวตัตกัขนัธกะ  

กำรกวำด มีอำนิสงส ์๕ คือ ๑๗ 
๑. จติของตนเลื่อมใส     
๒. จติของผูอ้ื่นเลื่อมใส      
๓. เทวดาชื่นชม     
๔. เป็นอนัท าตามค าสัง่สอนของพระศาสดา 

        (อกีนยัหน่ึง: ๔. สัง่สมกรรมทีเ่ป็นไปเพื่อใหเ้กดิความเลื่อมใส) 
๕. ชุมชนมใีนภายหลงัถอืเป็นทฏิฐานุคต ิ

              (อกีนยัหนึ่ง ๕. เบือ้งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก  ย่อมเขา้ถงึสุคติ
โลกสวรรค)์ 
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อำนิสงสแ์ห่งกำรกวำด ๑๘  กบัอทุำหรณ์  
ค ว ำ ม สะ อ ำ ด ส่ อ ง ค ว ำ ม เ จ ริ ญ 

๑. จิตของตนเล่ือมใส 
พระปุสสเทวเถระ อยู่ทีก่าฬนัทกาฬวหิาร  ท าการปัดกวาดลานเจดยี์

เสรจ็แลว้ท าจวีรเฉวยีงบ่าขา้งหนึ่ง  ยนืดูลานเจดยี์ ซึง่เกลีย่ทรายไวเ้รยีบรอ้ย  
เหมอืนกบัลาดดว้ยดอกย่างทราย  สวยงามสะอาดตา  เจรญิใจยิง่นัก  ท าให้
เกดิปีตแิละปราโมทยม์ใีจเลื่อมใส  เมื่อจติผ่องใสจงึได้ยนืแลดูพรอ้มกบัเจรญิ
พุทธานุสสต ิ

ในขณะนัน้   มารกไ็ดจ้ าแลงเป็นลงิด า  ปรากฏทีเ่ชงิเขา  แลว้ท าเรีย่     
รายโคมยั (ขีว้วั) ไวเ้กลื่อน  ทีล่านเจดยีแ์ลว้กไ็ป  พระเถระไมส่ามารถเพื่อยก 
จติขึน้พจิารณา,  แต่นัน้ท่านกย็งัท าการปัดกวาดต่อจนเสรจ็แลว้ไดไ้ปเสยี. 

แม้ในวนัต่อมา  ทีนี้มารก็ได้จ าแลงเป็นโคแก่อีก  กระท าประการ
แปลกเช่นนัน้เหมอืนอย่างเดมิ   ในวนัที ่๓  ไดเ้นรมติตนเองเป็นมนุษยม์เีทา้
เกเดนิกะเผลกเอาเทา้คุย้เขีย่ทรายไปรอบๆ ลานเจดยี ์  พระเถระคดิว่า   คน
แปลกเช่นน้ีเราไมเ่คยเหน็เลยในที ่ๆ ประมาณโยชน์หนึ่งโดยรอบบรเิวณแถว
นี้  นี่คงเป็นมารแน่ละ  จงึถามว่า  “เจา้เป็นมารหรอื ?”     

มารตอบว่า  “ถูกแลว้  ผูเ้จรญิ  เราเป็นมาร  เดีย๋วนี้ไม่สามารถที่จะ
หลอกลวงท่านไดล้ะ    

พระเถระถามว่า   ท่านเคยเหน็พระตถาคตหรอื ?    
มารตอบว่า   แน่ละเราเคยเหน็.    
พระเถระกล่าวว่า   ธรรมดามารยอ่มเป็นผูม้ฤีทธิม์อีานุภาพ  ขอเชญิ 

ท่านเนรมติร่างกายใหค้ลา้ยอตัภาพของพระพุทธเจา้ก่อน.   
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มารกล่าวว่า   ขา้พเจา้ไม่สามารถเนรมติรปูเช่นนัน้   ผูเ้จรญิ  แต่เอา
เถอะ   ขา้พเจา้จกันิมติรปูเทยีม   ทีจ่ะพงึเหน็คลา้ยรปูพระพุทธเจา้   แลว้ได้
จ าแลงเพศของตนตัง้อยูด่ว้ยอตัภาพคลา้ยพระรปูของพระพุทธเจา้.   

พระเถระแลดูมารแล้วคดิว่า   มารนี้  มรีาคะ  โทสะ  โมหะ  ยงังาม
ถงึเพยีงนี้  แล้วถ้าเป็นพระพุทธเจา้จะทรงงามขนาดไหนหนอ ?   เพราะว่า  
พระองคป์ราศจากราคะ  โทสะ  โมหะ  โดยทุกประการดงันี้แลว้  ไดเ้กดิปีตมิี
พระพุทธเจา้เป็นอารมณ์  แลว้เจรญิวปัิสสนาไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต์.    

มารพดูขึน้ว่า   “ผูเ้จรญิ  เราถูกท่านหลอกลวงแลว้”    
ฝ่ายพระเถระกล่าวว่า   มารแก่  ไม่มปีระโยชน์อะไรที่เราจะลวงคน

อยา่งท่าน. 

พระเถระมอุีปนิสยัของตนทีข่ยนัท าความสะอาด  คราวทีไ่ดท้ าความ
สะอาดลานพระเจดยีซ์ึง่ถอืว่าเป็นการงานทีสู่ง  เมื่อจติเกดิปีตแิละปราโมทย ์ 
มจีติใจที่สะอาด  ผ่องใสจากกิเลส  กย็่อมเป็นจติที่ถงึพรอ้มแก่การประพฤติ
ธรรม  อาศัยรูปเหมือนพระพุทธเจ้า (ที่ลิงเนรมิต)   จึงน้อมจิตระลึกถึง
พุทธคุณ  แลว้เจรญิวปัิสสนาจงึเป็นเหตุใหบ้รรลุธรรม 

๒. จิตของผูอ่ื้นเล่ือมใส 
พระเถระในวหิารแมบ้างต าบล   กวาดลานเจดยี์   แล้วท าวตัรเสรจ็   

พระเถระ  ๔  รปูผูไ้หวเ้จดยีม์าจากโยนกประเทศ   เหน็ลานเจดยีแ์ลว้ไม่เข้า  
ขา้งใน  ยนือยู่ที่ประตูนัน่เอง  พระเถระรูปหนึ่งตามระลกึได้ ๘ กปั  รปูหนึ่ง
ตามระลกึได้  ๑๖ กปั   รปูหนึ่งตามระลกึได้  ๒๐ กปั   รปูหนึ่งตามระลกึได้ 
๓๐ กปั 
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๓. เทวดำช่ืนชม 
ไดย้นิว่า  ภกิษุรปูหน่ึงในวหิารต าบล ๑  กวาดลานเจดยีแ์ละลานโพธิ ์

แลว้ไปอาบน ้า   เทพดาทัง้หลายมจีติเลื่อมใสว่า   ตัง้แต่กาลทีส่รา้งวหิารน้ีมา   
ไม่มภีกิษุทีเ่คยบ าเพญ็วตัรกวาดอย่างนี้  จงึพากนัมา  ไดย้นืถอืดอกไมอ้ยู่ใน
มอื  พระเถระมาแลว้กล่าวว่า  พวกท่านเป็นชาวบา้นไหน ?     

เทพดาจงึกล่าวว่า   ท่านผูเ้จรญิ   พวกขา้พเจา้อยู่ที่นี่เองเลื่อมใสใน
วตัรของท่านว่า   ตัง้แต่กาลที่สรา้งวหิารนี้มา   ไม่มภีกิษุที่เคยบ าเพ็ญวตัร
กวาดอยา่งนี้   จงึยนืถอืดอกไมอ้ยูใ่นมอื.  

 
๔. สัง่สมกรรมท่ีเป็นไปเพ่ือให้เกิดควำมเล่ือมใส 
ได้ยนิว่าถ้อยค านี้ปรารภบุตรอมาตยค์นหนึ่ง  และพระอภยัเถระเกิด  

ขึน้ว่า  บุตรอมาตยจ์ะเป็นผูน่้าเลื่อมใส หรอืว่าพระอภยัเถระจะเป็นผูน่้าเลื่อม 
ใสหนอ ?   ญาตทิัง้หลายพูดกนัว่า   เราทัง้หลายจกัแลดูชนทัง้  ๒  นัน้ใน  
ทีเ่ดยีวกนั  จงึแต่งตวับุตรอมาตยแ์ลว้ไดพ้ากนัไปดว้ยความคดิว่า  จกัใหไ้หว ้
พระมหาเจดยี,์    

ฝ่ายมารดาของพระเถระใหท้ าจวีรมรีาคาบาทหนึ่ง  ส่งไปใหบุ้ตรดว้ย
สัง่ว่า บุตรของเราจงใหป้ลงผมแลว้ห่มจวีรนี้  มภีกิษุสงฆแ์วดลอ้มจงไหวพ้ระ
มหาเจดยี,์  บุตรอมาตยม์ญีาตหิอ้มลอ้ม  ขึน้สู่ลานเจดยีท์างประตูดา้นปราจนี 

พระอภยัเถระมภีกิษุสงฆแ์วดล้อม   ขึน้สู่ลานเจดยี ์  ทางประตูดา้น
ทกัษิณมาพบกบับุตรอมาตยน์ัน้ทีล่านเจดยีจ์งึกล่าวว่า  ผูม้อีายุท่านเทหยาก  
เยือ่ในทีซ่ึง่พระมหลัลกเถระไดก้วาดไวจ้ะจบัคู่แขง่กบัเราหรอื ?     

ไดย้นิว่า  ในอตัภาพทีล่่วงไปแลว้พระอภยัเถระเป็นพระมหลัลกเถระ  
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ได้กวาดลานเจดยีท์ี่กาชรคาม  บุตรอมาตยเ์ป็นมหาอุบาสกถอืหยากเยื่อไป
เทในทีซ่ึง่ท่านกวาดไว ้

 
๕. เป็นอนัท ำตำมค ำสัง่สอนของพระศำสดำ 

ได้ยนิว่า  พระสำรีบุตร  ไปสู่หมิวนัตประเทศ  ไม่กวำดดูก่อนนัง่
เข้ำนิโรธที่เง ือ้มต าบลหนึ่ง  พระผู้มพีระภาคเจา้ทรงระลกึถึง  ก็ทรงทราบ
ความที่พระเถระไม่กวาดก่อนนัง่  จงึเสดจ็มาทางอากาศทรงแสดงรอยพระ
บาทไวใ้นที่ซึ่งมไิด้กวาดข้างหน้าพระเถระแล้วเสดจ็กลบั  พระเถระออกจาก
สมาบตัแิล้วเหน็รอยพระบาทของพระผู้มพีระภาคเจา้แล้ว   ประจงตัง้ไว้ซึ่ง
ความละอายและความเกรงกลวัอย่างแรงกล้า  คุกเข่าลงคดิว่า  พระศาสดา
ไดท้รงทราบความทีเ่ราไมก่วาดก่อนนัง่แลว้หนอ  บดันี้  เราจกัขอใหพ้ระองค์
ทรงท าการทกัทว้งในท่ามกลางสงฆ ์ ไปสู่ส านกัของพระทศพล   ถวายบงัคม
แล้วนัง่   พระผู้มพีระภาคเจา้ตรสัว่า  เธอไปไหน ? สารบีุตร   แล้วตรสัว่า  
“บดัน้ี  กำรท่ีไม่กวำดก่อนนัง่   ไม่สมควรแก่เธอ   ผู้ตัง้อยู่ในต ำแหน่ง
เป็นรองถดัเรำไป   จ ำเดิมแต่นั้นมำพระเถระเมื่อยืน  แม้ในสถำนท่ี
ปลดลกูดมุ  ได้เอำเท้ำเข่ียหยำกเย่ือแล้วจึงยืน.”  

โ ร ค ผิ ว ห นั ง ห ำ ย  
เรื่องเจ้ำหญิงโรหิณี ๑๙  

ไดย้นิว่า  สมยัหนึ่ง  พระอนุรุทธผูม้อีายุไดไ้ปเมอืงกบลิพสัดุ์  พรอ้ม
ดว้ยภกิษุ  ๕๐๐  ครัง้นัน้  พวกพระญาตขิองท่าน  ทรงสดบัว่า  พระเถระมา
จงึไดไ้ปสู่ส านกัพระเถระ  เวน้เเต่พระน้องนางของพระเถระ  ชื่อโรหณิ ี   

พระเถระถามพวกพระญาตวิ่า  " พระนางโรหณิอียูไ่หน ? " 
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          พวกพระญาต.ิ   อยูใ่นต าหนกั  เจา้ขา้. 
          พระเถระ.   เหตุไร ?  จงึไมเ่สดจ็มา. 
          พวกพระญาต.ิ   พระนางไมเ่สดจ็มา  เพราะทรงละอายว่า  'โรคผวิ 
หนงัเกดิทีส่รรีะของเขา'  เจา้ขา้                                                      
          พระเถระกล่าวว่า   "ท่านทัง้หลายจงเชญิพระนางเสดจ็มาเถิด"  ให้
ไปเชญิพระนางเสดจ็มาแลว้  จงึกล่าวอย่างนี้กะพระนางผูท้รงฉลองพระองค์
เสดจ็มาแลว้ว่า  "โรหณิ ี เหตุไร ?  เธอจงึไมเ่สดจ็มา."           
          พระนางโรหณิี.   ท่านผู้เจรญิ  โรคผวิหนังเกดิขึน้ที่สรรีะของหม่อม
ฉนั;  เหตุนัน้  หมอ่มฉนัจงึมไิดม้าดว้ยความละอาย 
          พระเถระ.   กเ็ธอทรงท าบุญไมค่วรหรอื ? 
          พระนางโรหณิ.ี   จะท าอะไร ?  เจา้ขา้ 
   พระเถระ.   จงใหส้รา้งโรงฉัน            

พระนางโรหณิ.ี   หมอ่มฉนัจะเอาอะไรท า ? 
          พระเถระ.   กเ็ครือ่งประดบัของเธอไมม่หีรอื ? 
          พระนางโรหณิ.ี   มอียู ่ เจา้ขา้ 
          พระเถระ.   ราคาเท่าไร ? 
          พระนางโรหณิ.ี   จกัมรีาคาหมืน่หนึ่ง 
          พระเถระ.   ถา้กระนัน้  จงขายเครือ่งประดบันัน้  ใหส้รา้งโรงฉนัเถดิ 
          พระนางโรหณิ.ี   ใครเล่า ?  จกัท าใหห้มอ่มฉนั  เจา้ขา้ 
          พระเถระ.   แลดพูระญาตซิึง่ยนือยูใ่นทีใ่กลเ้เลว้กล่าวว่า  " ขอจงเป็น
ภาระของพวกท่านทัง้หลาย." 
          พวกพระญาต.ิ   กพ็ระคุณเจา้จกัท าอะไรหรอื ?  เจา้ขา้ 
          พระเถระ.   แมอ้าตมภาพกจ็กัอยู่ในที่นี้เหมอืนกนั,  ถ้ากระนัน้พวก
ท่านจงน าทพัพสมัภาระมาเพื่อโรงฉันน่ี  
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          พวกพระญาตนิัน้ตรสัว่า   " ดลีะ  เจา้ขา้ "  จงึน ามาแลว้ 
          พระเถระ.   เมื่อจะจดัโรงฉัน  จงึกล่าวกะพระนางโรหณิีว่า  " เธอจง
ใหท้ าโรงฉันเป็น ๒ ชัน้   จ าเดมิแต่กาลทีใ่หพ้ืน้ชัน้บนเรยีบ  แลว้จงกวาดพืน้
ล่าง   แลว้ใหป้อูาสนะไวเ้สมอ ๆ,  จงใหต้ัง้หมอ้น ้าดื่มไวเ้สมอๆ. " 

พระนางรบัค าว่า   " ดลีะ  เจา้ขา้ "  แลว้จ าหน่ายเครื่องประดบั  ให้
ท าโรงฉัน  ๒  ชัน้   เริม่แต่กาลทีใ่หพ้ืน้ชัน้บนเรยีบแลว้   ไดท้รงท ากจิมกีาร
กวาดพืน้ล่างเป็นตน้เนือง ๆ  พวกภกิษุกน็ัง่เสมอ ๆ. 

ล าดบันัน้   เมื่อพระนางกวาดโรงฉันอยู่นัน่แล   โรคผวิหนังก็หายไป
แลว้   เมื่อโรงฉันเสรจ็   พระนางนิมนต์ภกิษุสงฆ ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประมุข
แลว้  ไดถ้วายขาทนียะและโภชนียะทีป่ระณีตแด่ภกิษุสงฆม์พีระพุทธเจา้เป็น
ประมขุซึง่นัง่เตม็โรงฉนั                                           

พระศาสดาทรงท าภตักจิเสรจ็แลว้ตรสัถามว่า "นี่เป็นทานของใคร ?" 
          พระอนุรทุธ.   ของโรหณิพีระน้องนางของขา้พระองค ์ พระเจา้ขา้  
          พระศาสดา.   กน็างไปไหน ? 
          พระอนุรทุธ.   อยูใ่นต าหนกั  พระเจา้ขา้ 

พระศาสดา.   พวกท่านจงไปเรยีกนางมา 

          พระนางไม่ประสงค์จะเสดจ็มา  ทนีัน้  พระศาสดารบัสัง่ให้เรยีกพระ
นางแมไ้ม่ปรารถนา (จะมา) จนได ้  กแ็ล  พระศาสดาตรสักะพระนางผูเ้สดจ็
มาถวายบงัคมประทบันัง่แลว้ว่า  " โรหณิ ี เหตุไรเธอจงึไมม่า ? " 
          พระนางโรหณิ.ี   " โรคผวิหนงัมทีีส่รรีะของหมอ่มฉนั   พระเจา้ขา้ 
หมอ่มฉนัละอายดว้ยโรคนัน้  จงึมไิดม้า. " 
          พระศาสดา.  กเ็ธอรูไ้หมว่า " โรคนัน้อาศยักรรมอะไรของเธอ จงึ
เกดิขึน้ ? " 
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          พระนางโรหณิ.ี   หมอ่มฉนัไมท่ราบ  พระเจา้ขา้  
          พระศาสดา.   โรคนัน้อาศยัความโกรธของเธอ  จงึเกดิขึน้แลว้ 
          พระนางโรหณิ.ี   กห็มอ่มฉันท ากรรมอะไรไว ้?  พระเจา้ขา้  

กรรมในอดีตของพระนำงโรหิณี 
          ล าดบันัน้   พระศาสดาทรงน าอดตีนิทานมา (ตรสัแก่พระนาง) ว่า:- 
    ในอดตีกาล  พระอคัรมเหสขีองพระเจา้พาราณส ี  ผกูอาฆาตในหญงิ
นกัฟ้อนของพระราชาองคห์นึ่ง  ทรงด ารวิ่า  " เราจกัใหทุ้กขเ์กดิแก่หญงินัน้ "  
แล้วให้เขาน าลูกเต่ารา้งใหญ่มา   รบัสัง่ให้เรยีกหญิงนักฟ้อนนัน้มายงัส านัก
ของตนแลว้  ใหใ้ส่ผงเต่ารา้งบนทีน่อนทีผ่า้ห่มและทีร่ะหว่างเครื่องใชม้ผีา้ปทูี่
นอนเป็นตน้  ของหญงินกัฟ้อนนัน้  โดยประการทีน่างไมท่นัรูต้วั  โปรยลงแม้
ทีต่วัของนาง  ราวกะท าความเยย้หยนัเล่น  ทนัใดนัน้เองสรรีะของหญงินัน้ได้
พุพองขึน้เป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่   นางเกาอยู่ไปนอนบนที่นอน  เมื่อนางถูกผง
เต่ารา้งกดัแมบ้นที่นอนนัน้  เวทนากล้ายิง่นักเกดิขึน้แล้ว  พระอคัรมเหสใีน
กาลนัน้  ไดเ้ป็นพระนางโรหณิ ี

พระศาสดา  ครัน้ทรงน าอดตีนิทานนัน้มาแลว้ตรสัว่า " โรหณิีกก็รรม
นัน่ที่เธอท าแลว้ในกาลนัน้,  กค็วามโกรธกด็ ี ความรษิยาก็ด ี แมม้ปีระมาณ
เลก็น้อย  ยอ่มไมค่วรท าเลย "  ดงันี้แลว้  จงึตรสัพระคาถานี้ว่า :- 

โกธ ํ ชเห  วิปปฺชเหยฺย  มานํ                       

สญโฺญชนํ   สพพฺมติกฺกเมยฺย 

ตนฺนามรปูสฺมึ  อสชฺชมานํ 

อกิญฺจนํ  นานุปตนฺติ  ทุกฺขา. 
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      " บุคคลพงึละความโกรธ,   สละความถอืตวั 
ล่วงสงัโยชน์ทัง้สิน้ได ้ ทุกขท์ัง้หลายยอ่มไมต่กตอ้ง, 
บุคคลนัน้   ผูไ้มข่อ้งในนามรปู   ไมม่กีเิลสเครือ่ง 

  กงัวล. " 

ในกาลจบเทศนาชนเป็นอนัมากบรรลุอรยิผลทัง้หลายมโีสดาปัตตผิล 
เป็นตน้.                                                             

          แมพ้ระนางโรหณิี  กด็ ารงอยู่ในโสดาปัตตผิล  สรรีะของพระนางไดม้ี
วรรณะดุจทองค า   ในขณะนัน้เอง   พระนางจุตจิากอตัภาพนัน้แลว้   เกดิใน
ระหว่างเขตแดนของเทพบุตร  ๔ องคใ์นภพดาวดงึส์   ไดเ้ป็นผูน่้าเลื่อมใสถงึ 
ความเป็นผูม้รีปูงามเลศิ   เทพบุตรทัง้  ๔ องคเ์หน็นางแลว้   เป็นผูเ้กดิความ
สเินหาววิาทกนัว่า  " นางเกดิภายในแดนของเรา,  นางเกดิภายในแดนของ
เรา."  ไปสู่ส านกัของทา้วสกักเทวราชกราบทูลว่า " ขา้แต่เทพเจา้ ขา้พระองค์
ทัง้สีเ่กดิคดขีึน้  เพราะอาศยัเทพธดิานี้,  ขอพระองคท์รงวนิิจฉัยคดนีัน้ "  แม้
ทา้วสกักะ   แต่พอไดท้รงเหน็พระนางกเ็ป็นผูเ้กดิสเินหา   ตรสัอย่างนัน้ว่า " 
จ าเดมิแต่กาลทีพ่วกท่านเหน็เทพธดิานี้แลว้  จติเกดิขึน้อยา่งไร. ? "      

ล าดบันัน้  เทพบุตรองคห์นึ่งกราบทูลว่า  " จติของขา้พระองคเ์กดิขึน้
ดุจกลองในคราวสงครามก่อน  ไมอ่าจสงบลงไดเ้ลย. "  
          องค์ที่ ๒.  จติของขา้พระองค์ [เกดิขึน้]   เหมอืนแม่น ้าตกจากภูเขา
ยอ่มเป็นไปเรว็พลนัทเีดยีว. 
          องคท์ี ่๓.  จ าเดมิแต่กาลทีข่า้พระองคเ์หน็นางนี้แลว้   ตาทัง้สองถลน
ออกแลว้   ดุจตาของป ู
          องค์ที่ ๔.  จติของขา้พระองค์   ประดุจธงที่เขายกขึน้บนเจดยี์   ไม่
สามารถจะด ารงน่ิงอยูไ่ด ้ 



 

 

๓๙                                                                                         วดัจากแดง   

ครัง้นัน้   ท้าวสกักะตรสักะเทพบุตรทัง้สี่นัน้ว่า  " พ่อทัง้หลาย   จติ
ของพวกท่านยงัพอข่มไดก่้อน  ส่วนเราเมื่อไดเ้หน็เทพธดิานี้   จงึจกัเป็นอยู่  
เมือ่เราไมไ่ด ้ จกัตอ้งตาย. " 

          พวกเทพบุตรจงึทูลว่า  " ขา้แต่มหาราช  พวกขา้พระองค์ไม่มคีวาม
ต้องการด้วยความตายของพระองค์ "  แล้วต่างสละเทพธดิานัน้  ถวายท้าว
สกักะแล้วหลกีไป   เทพธดิานัน้ได้เป็นที่รกัที่พอพระหฤทยัของท้าวสกักะ   
เมื่อนางกราบทูลว่า  " หม่อมฉันจกัไปสู่สนามเล่นชื่อโน้น "   ท้าวสกักะกไ็ม่
สามารถจะทรงขดัค าของนางไดเ้ลย  ดงันี้แล. 

จบเร่ืองเจ้ำหญิงโรหิณี 

เรื่องนำงลำชเทวธิดำ ๒๐ 
เพ่ิมบญุด้วยกำรกวำด เป็นต้น 

นางนุ่งผา้ทพิยป์ระมาณ ๑๒ ศอกผนืหนึ่ง  ห่มผนืหนึ่ง แวดลอ้มดว้ย
นางอปัสรตัง้พนั   เพื่อประกาศบุรพกรรม   จงึยนือยู่ทีป่ระตูวมิานอนัประดบั 
ดว้ยขนัทองค า  เตม็ดว้ยขา้วตอกทองค าหอ้ยระยา้อยู่  ตรวจดูสมบตัขิองตน   
ใครค่รวญดว้ยทพิยจกัษุว่า  " เราท ากรรมสิง่ไรหนอ  จงึไดส้มบตันิี้ "   

ไดรู้ว้่า "สมบตันิี้เราไดเ้เลว้   เพราะผลแห่งขา้วตอกทีเ่ราถวายพระผู้
เป็นเจา้มหากสัสปเถระ "  นางคดิว่า " เราได้สมบตัเิหน็ปานนี้  เพราะกรรม
นิดหน่อยอย่างนี้   บดันี้  เราไม่ควรประมาท  เราจกัท าวตัรปฏบิตัแิก่พระผู้
เป็นเจา้ท าสมบตันิี้ใหถ้าวร "  

จึงถือไม้กวำด และกระเช้ำส ำหรบัเทมูลฝอยส ำเรจ็ด้วยทองไป
กวำดบริเวณของพระเถระ   แล้วตัง้น ้ำฉันน ้ำใช้ไว้แต่เช้ำตรู่ 
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         พระเถระเหน็เช่นนัน้ส าคญัว่า " จกัเป็นวตัรทีภ่กิษุหนุ่มหรอืสามเณร
บางรปูท า. "   แมใ้นวนัที ่๒ นางกไ็ดท้ าอย่างนัน้   ฝ่ายพระเถระกส็ าคญัเช่น 
นัน้เหมอืนกนั   แต่ในวนัที ่๓ พระเถระไดย้นิเสยีงไมก้วาดของนาง  และเหน็
แสงสว่างแห่งสรรีะฉายเขา้ไปทางช่องลกูดาล  จงึเปิดประตู (ออกมา) ถามว่า 
" ใครนัน่  กวาดอยู ่? " 
          นำง.  ท่านเจา้ขา้  ดฉินัเองเป็นอุปัฏฐายกิาของท่านชื่อลาชเทวธดิา.                                                                                     
          พระเถระ.  อนัอุปัฏฐายกิาของเรา  ผูม้ชีื่ออยา่งนัน้  ดเูหมอืนไม่ม.ี 
          นำง.  ท่านเจา้ขา้  ดฉิัน  ผูร้กัษานาขา้วสาล ี ถวายขา้วตอกแลว้  มี
จติเลื่อมใสก าลงักลบัไป  ถูกงกูดัท ากาละแลว้  บงัเกดิในเทวโลกชัน้ดาวดงึส์   
ท่านเจา้ขา้  ฉันคดิว่า  " สมบตันิี้เราไดเ้พราะอาศยัพระผูเ้ป็นเจา้  แมใ้นบดันี้   
เราจกัท าวตัรปฏบิตัแิก่ท่าน  ท าสมบตัใิหม้ัน่คง  จงึไดม้า." 
          พระเถระ.  ทัง้วานนี้ทัง้วานซนืนี้ เจา้คนเดยีวกวาดทีน่ี่  เจา้คนเดยีว
เขา้ไปตัง้น ้าฉนัน ้าใชไ้วห้รอื ? 
          นำง.  อย่างนัน้  เจา้ขา้. 
          พระเถระ.  จงหลกีไปเสยีนางเทวธดิา  วตัรทีเ่จา้ท าแลว้   จงเป็นอนั
ท าแลว้  ตัง้แต่นี้ไปเจา้อยา่มาทีน่ี้ (อกี). 
          นำง.  อยา่ใหด้ฉิันฉิบหายเสยีเลย  เจา้ขา้,   ขอพระผูเ้ป็นเจา้   จงให้
ดฉินัท าวตัรแก่พระผูเ้ป็นเจา้  ท าสมบตัขิองดฉินัใหม้ัน่คงเถดิ. 
          พระเถระ.   จงหลกีไป  นางเทวธดิา,  เจา้อยา่ท าใหเ้ราถูกพระธรรม
กถกึทัง้หลายนัง่จบัพดัอนัวจิติรพงึกล่าวในอนาคตว่า  ' ไดย้นิว่านางเทวธดิา  
ผูห้นึ่ง   มาท าวตัรปฏบิตั ิ  เขา้ไปตัง้น ้าฉันน ้าใช้  เพื่อพระมหากสัสปเถระ, '   
แต่นี้ไปเจา้อยา่มา ณ ทีน่ี้  จงกลบัไปเสยี.                    
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         นำงจงึออ้นวอนซ ้าๆ อกีว่า  " ขอท่านอยา่ใหด้ฉิันฉิบหายเลยเจา้ขา้." 
พระเถระคดิว่า  " นางเทวธดิานี้  ไม่เชื่อฟังถอ้ยค าของเรา "   จงึปรบมอืดว้ย
กล่าวว่า  " เจา้ไมรู่จ้กัประมาณของเจา้." 

         นำงไม่อาจด ารงอยู่ในทีน่ัน้ได้  เหาะขึน้ในอากาศ  ประคองอญัชลไีด้
ยนืรอ้งไห ้(คร ่าครวญอยู่) ในอากาศว่า  " ท่านเจา้ขา้  อยา่ใหส้มบตัทิีด่ฉิันได้
เเลว้ฉิบหายเสยีเลย,  จงใหเ้พื่อท าใหม้ัน่คงเถดิ." 

บุญให้เกิดสขุในภพทัง้สอง 

          พระศาสดา   ประทบันัง่ในพระคนัธกุฎีนัน่เอง   ทรงสดบัเสยีงนาง
เทวธดิานัน้ร้องไห้    ทรงแผ่พระรศัมดีุจประทบันัง่ตรสัอยู่ในที่เฉพาะหน้า
นางเทวธดิา   ตรสัว่า   " เทวธดิา  การท าความสงัวรนัน่เทยีว  เป็นภาระ.'   
ของกสัสปผูบุ้ตรของเรา   แต่การก าหนดว่า  ' นี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วมุ่ง
กระท าแต่บุญ   ย่อมเป็นภาระของผู้มคีวามต้องการด้วยบุญ ,  ด้วยว่าการ
ท าบุญเป็นเหตุใหเ้กดิสุขอย่างเดยีว  ทัง้ในภพนี้  ทัง้ในภพหน้า "  ดงันี้  เมื่อ
จะทรงสบือนุสนธแิสดงธรรม  จงึตรสัพระคาถานี้ว่า 

ปญุญฺญเฺจ  ปริุโส  กยิรา      กยิราเถนํ  ปนุปปฺนํุ 
ตมหิฺ  ฉนฺท ํ กยิราถ         สโุข  ปญุญฺสสฺ  อจุจฺโย. 

            ถา้บุรษุพงึท าบุญไซร,้  พงึท าบุญนัน้บ่อย ๆ   
พงึท าความพอใจในบุญนัน้,    เพราะว่าความสัง่ 
สมบุญท าใหเ้กดิสุข. " 
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มิ ลิ น ท ปั ญ ห ำ 
ปพุพปโยคกถำ ๒๑ 

บพุพกศุลกำรแห่งพระเจ้ำมิลินทก์บัพระนำคเสน 

มบีรมกษตัรยิพ์ระองคห์นึ่ง  ทรงพระนามชื่อว่า  วชิติาวบีรมกษตัราธิ
ราช  พระบาทครองราชสมบตัเิป็นใหญ่ในสาคลราชธานี  สงเคราะหแ์ก่อาณา
ประชากรชาวพระนคร  ดว้ยสงัคหวตัถุ ๔ ประการ  ทรงพระราชศรทัธาสรา้ง 
พระอารามวหิารลงแทบใกลฝั้ง่คงคา  แลว้กอ็าราธนานิมนต์พระมหาเถระอนั
รูพ้ระไตรปิฎกมาใหอ้ยู่ทีว่หิาร   แลว้พระราชทานจตุปัจจยัทัง้ ๔   มพีระราช
ศรทัธาปรนนิบตัติราบเท่าสิน้พระชนม์  กไ็ดข้ึน้ไปบงัเกดิในชัน้ดาวดงึสา  ได้
เป็นสมเดจ็อมรนิทร ์ แวดลอ้มแห่หอ้มไปดว้ยแสนสุรางคน์างฟ้าเป็นมโหฬาร  
ด้วยอานิสงส์ที่พระองค์สรา้งวหิารและได้ถวายจตุปัจจยัทัง้ ๔  และอารามที่
พระเจา้วชิติาวสีรา้งไว้  ถงึพระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ดี  กย็งัมพีระภกิษุ
อาศยัอยูเ่ป็นอนัมากเหมอืนแต่ก่อน 

     ครัง้นัน้ยงัมพีระภกิษุองค์หนึ่งทรงศลีสงัวร   เวลารุ่งเช้าจบัไมก้วาด   
คนัยาวไดก้ไ็ปสู่สถานลานพระเจดยี์  ท าอญัชลกีรนมสัการแลว้กร็ะลกึถงึพระ
พุทธคุณพลางกวาดลานพระเจดยี์พลาง  ด้วยจติศรทัธาเลื่อมใส  จงึกวาด
หยากเยื่อนัน้มามัว่สุมไว้เป็นกองๆ แล้วก็รอ้งเรียกสามเณรน้อยศษิยใ์ชส้อย
ของตน  ให้ขนเอาหยากเยื่อไปทิ้งเสยีจากลานพระเจดยีน์อกบรเิวณ   ส่วน
ว่าสามเณรนัน้พาลจะอยู่ขา้งเกยีจครา้น  พระอาจารยเ์รยีกถงึ ๓ ครัง้กน็ิ่งเฉย
อยู่  ท าเป็นไม่ได้ยนิ  พระภกิษุที่เป็นอาจารย์จงึตดี้วยคนัไมก้วาดแล้วด่าว่า  
ดกูรสามเณร  ใจกระดา้งว่ายากสอนยาก 
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    ส่วนว่าสามเณรนัน้ก็รอ้งไห้วิง่ไปด้วยเรว็พลัน  ขนเอาหยากเยื่อนัน้
ไปเทเสยีดว้ยกลวัอาจารย ์ แลว้กต็ัง้ปณิธานความปรารถนาว่า  “ ขา้พเจา้ได้
ขนหยากเยือ่มาใหพ้น้ลานพระเจดยี ์ ขอผลบุญนี้แมน้ขา้พเจา้จะไปเกดิในภพ
ใดๆ กด็ ี ขอใหข้า้พเจา้นี้มอี านาจศกัดิใ์หญ่อนัแกลว้กลา้  เปรยีบดุจแสงพระ
อาทติยเ์มือ่เวลาตะวนัเทีย่งทุกๆ ชาตไิปจนกว่าจะส าเรจ็แก่พระนิพพาน”  ตัง้
ปณิธานความปรารถนาฉะนี้แลว้  กล็งไปสรงน ้าช าระกาย  ด าผุดด าว่ายค่อย
สบายใจ   แลเหน็ลูกระลอกในท้องแม่น ้านี้มากมายนักหนา   กย็นิดปีรดีาจะ
ใครม่ปัีญญาเฉลยีวฉลาดไม่รูสุ้ดรูส้ ิน้  เปรยีบเหมอืนระลอกสายน ้าหว้งน ้านัน้  
สามเณรกอ็ภวินัทข์ึน้เหนือเกศ  ตัง้ปณิธานปรารถนาอกีว่า “ เดชะทีข่า้พเจา้
กระท าตามค าพระภิกษุที่เป็นอาจารย์  ท่านจะสงเคราะห์อาตมาให้ได้กอง
กุศลจงึบงัคบัอาตมา  อ านาจผลแห่งบุญกุศลนี้  ขา้พเจา้ยงัไม่ไดพ้ระนิพพาน
ตราบใด  ข้าพเจา้จะเกิดไปในชาติใดๆ  ขอให้ข้าพเจา้นี้มปัีญญาดุจหนึ่งว่า
กระแสลูกคลื่น  ลกูระลอกในกระแส  ขออยา่ใหปั้ญญารูส้ ิน้รูสุ้ดเลย ตราบเท่า
ขา้พเจา้ไดส้ าเรจ็แก่พระนิพพานเถดิ ” 

      ฝ่ายว่าพระภกิษุทีเ่ป็นอาจารยเ์อาไมก้วาดมาพาดไวย้งัที่  แลว้กไ็ปสู่ 
ตนีท่าเพื่อจะสรงซึ่งน ้า  ได้ฟังสามเณรตัง้ปณิธานความปรารถนาดงันัน้  จงึ
มาด ารวิ่า   “ ความปรารถนาของสามเณรนี้   จะส าเรจ็ดงัใจคดิ   เหตุอาศยั
อานุภาพพระพุทธคุณ  ควรทีอ่าตมาจะปรารถนาบา้ง  ด ารแิลว้กย็ิม้แยม้ดว้ย
วติกว่าสามเณรนี้ได้ปรารถนา  ทัง้นี้กอ็าศยัแก่อาตมาใช้  พระภกิษุนัน้จงึยอ
กรนมสัการไหวพ้ระพุทธคุณแลว้ จงึตัง้ปณิธานความปรารถนาว่า “ ขา้พเจา้
ยงัมไิดส้ าเรจ็แก่พระนิพพานตราบใด  จะไปเกดิในภพอนัใดๆ กด็ ี สามเณรนี้
ขอให้มีปัญญาเหมือนอุทกธาราระลอกในท้องแม่น ้ า ข้าพเจ้านี้จะขอให้ม ี   
ปัญญาหาทีสุ่ดมไิด้  แมส้ามเณรนี้ไปพบกบัขา้พเจา้ในภพใดๆ  จะไต่ถามซึง่
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อรรถปัญหา  ถงึว่าจะมอีรรถอนัลกึซึง้คมัภรีภาพยากทีจ่ะแก้ไขประการใดกด็ี  
ขอใหข้า้พเจา้แกซ้ึง่ปัญหาของสามเณรน้ีใหจ้งได้  มอุีปมาฉนัใด  ประดุจบุรุษ
อนัมปัีญญาอนัเจรญิ สางดว้ยดา้ยอนัยุ่ง ใหรู้ว้่าขา้งปลาย สางดา้ยยุ่งออกได ้ 
อย่าให้รูจ้นทางที่จะแก้ปัญหานี้เป็นอนัขาด  ด้วยอำนิสงส์ท่ีข้ำพเจ้ำกวำด
และใช้สำมเณรน้ี  ให้เอำหยำกเย่ือมำท้ิงเทเสียให้พ้นลำนพระเจดียใ์น
กำลครัง้น้ี ” 
     แมน้อนัว่าพระภกิษุกบัสามเณรทัง้สองนัน้  ท่องเที่ยวตายเกดิอยู่ใน   
มนุษยแ์ละสวรรค์ประมาณสิ้นพุทธนัดรหนึ่ง  ล่วงมากพ็อถึงพระพุทธุปบาท
ศาสนาสมเด็จพระบรมนายกโลกนาถเจ้าของเรา  เมื่อจะเข้าสู่พระนิพพาน
ล่วงลบัไป  จงึตรสัพยากรณ์นิเทศท านายไวว้่า  เมื่อศาสนาตถาคตล่วงไปได ้
๕๐๐ ปี  จะมพีระภกิษุองคห์นึ่งมนีามชื่อว่า “พระนำคเสน  จะมำแก้ปัญหำ
ของพระยำมิลินท์”  จะแก้ไขซึง่ธรรมวนิัยพระไตรปิฎกทีต่ถาคตตรสัเทศนา
ไว ้ โดยสุขุมคมัภรีภาพลกึล ้าฟัน่เฝืออยู่นัน้  ใหก้ระจ่างแจง้แจ่มใจรุ่งเรอืงตัง้
มัน่ไปใหถ้ว้น ๕,๐๐๐ พระพรรษาและเนื้อความนี้กว็สิชันามาแลว้... 
 

ธุ ด ง ค์ ธรรมเป็นเครื่องก ำจดักิเลส 

        ธตุธรรม ๒๒   คอื  ธรรม  ๕  ประการอนัเป็นบรวิารของธุดงค์

เจตนาเหล่านี้คอื (ธรรมเครื่องก าจดักเิลส)       
๑. อปัปิจฉตา ความมกัน้อย    ๒. สนัตุฏฐติา ความสนัโดษ     
๓. สลัเลขตา ความขดัเกลา    ๔. ปวเิวกตา ความสงดั     
๕. อทิมัฏัฐกิตา ความมสีิง่นี้เป็นประโยชน์     



 

 

๔๕                                                                                         วดัจากแดง   

ในธรรม  ๕  ประการนัน้  ความมกัน้อยและความสนัโดษเป็นอโลภะ   
ความขดัเกลาและความวเิวกจดัเขา้ในธรรม ๒  ประการคอือโลภะและอโมหะ   
ความเป็นผูม้สี ิง่นี้  คอืญาณนัน่เอง . . .    

ธตุงัคนิเทศ ๒๓ 
  ธรรมเคร่ืองขดัเกลำกิเลส มีควำมมกัน้อยเป็นต้น 
พระโยคผีูม้ศีลีสมาทานแลว้   ควรท าการสมาทาน “ธดุงค”์ (ต่อไป) 

ดว้ยเมือ่ท าอย่างนัน้  ศลีของเธอมมีลทนิอนัลา้งแลว้ดว้ยน ้า  คอื  คุณมคีวาม
มกัน้อยและความสนัโดษ  ความขดัเกลา  ความสงดั  ความไม่สัง่สม (กอง
กเิลส)  ความปรารภความเพยีร  และความเป็นผู้เลีย้งง่ายเป็นต้น  ก็จกัเป็น
ศลีบรสิุทธิด์ ี และขอ้วตัรทัง้หลายของเธอ  กจ็กัถงึพรอ้มด้วยผูม้สีมาจารทัง้
ปวง  บรสิุทธิด์ว้ยคุณคอืศลีและพรตอนัหาโทษมไิดด้งัน้ีแลว้  จกัเป็นผูช้ื่อว่า
ตัง้อยู่ในอรยิวงศ์  (ประเพณีของพระอรยิเจา้)  ๓  ข้ออนัเป็นวงศ์เก่า  ควร
บรรลุอรยิวงศ์ข้อค ารบ ๔  กล่าวคอื  ความเป็นผู้มภีาวนาเป็นที่มายนิดไีด ้ 
เพราะเหตุนัน้  เราจกัเริม่ธุดงคกถา  ณ  บดันี้         

เพื่อยงัคุณทัง้หลายมคีวามมกัน้อยสนัโดษเป็นอาท ิ  อนัเป็นเหตุผ่อง
แผ้วแห่งศลี   มปีระการดงักล่าวแลว้ให้ถงึพรอ้มต่อไป   แท้จรงิธุดงค์  (ถงึ) 
๑๓ ขอ้  พระผูม้พีระภาคเจา้ไดท้รงอนุญาตไวส้ าหรบักุลบุตรทัง้หลาย  ผูส้ละ
โลกามสิได้  ไม่อาลยัในร่างกายและชวีติ  ใคร่จะยงัอนุโลมปฏปิทาให้ส าเรจ็
ถ่ายเดยีว  ธุดงค ์๑๓ นี้  คอือะไรบา้ง  คอื 

 ๑. ปังสกุลูลิกงัคะ  องคแ์หง่ภกิษุผูม้กีารทรงไวซ้ึง่ผา้บงัสกุุลเป็นปกติ 

 ๒. เตจีวริกงัคะ      องคแ์หง่ภกิษุผูม้กีารทรงไวซ้ึง่ไตรจวีรเป็นปกต ิ

 ๓. ปิณฑปำติกงัคะ    องคแ์หง่ภกิษุผูม้กีารเทีย่วไปบณิฑบาตเป็นปกต ิ
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 ๔. สปำทำนจำริกงัคะ  องคแ์หง่ภกิษุผูม้กีารเทีย่วไปตามล าดบัเรอืนเป็น  
                                               ปกต ิ
 ๕. เอกำสนิกงัคะ     องคแ์หง่ภกิษุผูม้กีารฉนั ณ อาสนะเดยีวเป็นปกต ิ

 ๖. ปัตตปิณฑิกงัคะ   องคแ์หง่ภกิษุผูม้อีนัถอืเอากอ้นขา้วในบาตรเป็น 
                                             ปกต ิ 
 ๗. ขลปัุจฉำภตัติกงัคะ องคแ์หง่ภกิษุผูอ้นัไม่ฉนัปัจฉาภตัรเป็นปกต ิ

 ๘. อำรญัญิกงัคะ         องคแ์หง่ภกิษุผูม้อีนัอยูใ่นป่าเป็นปกติ 
 ๙. รกุขมลิูกงัคะ          องคแ์หง่ภกิษุผูม้อีนัอยูโ่คนไมเ้ป็นปกต ิ

 ๑๐. อพัโภกำสิกงัคะ    องคแ์หง่ภกิษุผูม้อีนัอยูใ่นทีแ่จง้เป็นปกต ิ
 ๑๑. โสสำนิกงัคะ    องคแ์หง่ภกิษุผูม้อีนัอยูใ่นป่าชา้เป็นปกต ิ
 ๑๒. ยถำสนัถติกงัคะ   องคแ์หง่ภกิษุผูม้อีนัอยูใ่นเสนาสนะตามทีจ่ดัให ้

เป็นปกต ิ
 ๑๓. เนสชัชิกงัคะ    องคแ์หง่ภกิษุผูม้อีนัอยู่ดว้ยความนัง่เป็นปกต.ิ 

ปังสกุลิูกงัคกถำ 
กำรสมำทำน 

 ก่อนอื่น   ปังสุกูลกิงัคะย่อมเป็นอนัสมาทานดว้ยค า ๒  ค านี้   ค าใด
ค าหนึ่งว่า:-  

“ คหปติทำนจีวร   ปฏิกฺขิปำมิ ” 
ขา้พเจา้งดผา้อนัเป็นของคฤหบดถีวาย. 

“ ป สุกลิูกงฺค    สมำทิยำมิ ” 
ขา้พเจา้สมาทานองคข์องภกิษุผูม้กีารทรงผา้บงัสุกุลเป็นปกต.ิ 
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วิธีปฏิบติัในปังสกุลิูกงัคะ 
 กใ็นบรรดาผา้ทีน่บัว่าเป็นผา้ปังสุกูล คอื (๒๓ ชนิด) 

ผา้ทีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่าชา้    ผา้ทีเ่ขาทิง้อยูต่ามทางเขา้ตลาด 
ผา้ทีท่ิง้อยูต่ามตรอก ผา้ทีเ่ขาทิง้อยูใ่นกองหยากเยือ่ 
ผา้ทีใ่ชเ้ชด็ครรภมลทนิ   ผา้ทีเ่ขาผลดัอาบน ้ามนตแ์ลว้ทิง้ 
ผา้ทีเ่ขาทิง้ตามท่าน ้า ผา้ทีเ่ขานุ่งไปป่าชา้แลว้ทิง้ 
ผา้ถูกไฟไหมแ้ลว้ทิง้    ผา้ทีโ่คเคีย้วแลว้เขาทิง้ 
ผา้ปลวกกดัแลว้ทิง้ ผา้หนูกดัแลว้เขาทิง้ 
ผา้ขาดรมิแลว้ทิง้ ผา้ขาดชายแลว้เขาทิง้ 
ผา้ทีย่กเป็นธงแลว้ทิง้ ผา้ทีห่่มจอมปลวกท าพลกีรรมแลว้ทิง้ 
ผา้ของภกิษุดว้ยกนั ผา้ทีเ่ขาทิง้ ๆ ไวใ้นทีร่าชาภเิษก 
ผา้ส าเรจ็ดว้ยฤทธิ ์ ผา้ทีต่กอยูต่ามทางไม่มเีจา้ของ 
ผา้ทีล่มหอบไป   ผา้ทีเ่ทวดาถวาย 
ผา้ทีค่ลื่นทะเลซดัขึน้ฝัง่ 

เหล่านี้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง   พระโยคผีูม้ธีุดงคอ์นัไดส้มาทานอย่างนัน้
แลว้   พงึถอืเอามาฉีกเนื้อผา้เป่ือยทิง้เสยี   ซกัเนื้อผา้ทีย่งัเหนียวท าเป็นจวีร   
เปลือ้งคฤหบดจีวีรผนืเก่าแลว้ใชเ้ถดิ. 

ประเภทแห่งปังสกุลิูกภิกษุ 
 ปังสุกูลกิภกิษุม ี ๓  จ าพวก  คอื  ผูถ้อือยา่งอุกฤษฏ ์ ๑   ผูถ้อือยา่ง
กลาง ๑  ผูถ้อือยา่งเพลา ๑  ใน  ๓ จ าพวกนัน้   

ผู้ถอืเอาแต่ผ้าที่ตกอยู่ในป่าช้าเท่านัน้ชื่อว่า เป็นผู้ถอือย่างอุกฤษฏ์,   
ผูถ้อืเอาจวีรทีผู่ป้รารถนาบุญทอดไว้  ดว้ยคดิว่าบรรพชติจกัถอืเอาดงันี้ชื่อว่า  
ผูถ้อือยา่งกลาง,  ผูถ้อืเอาผา้ทีเ่ขาวางถวายแทบเทา้ชื่อว่า ผูถ้อือยา่งเพลา. 
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ควำมแตกแห่งปังสกุลิูกงัคะ 
           ธุดงคข์องปังสุกูลกิภกิษุ ๓ จ าพวกนัน้  จ าพวกใดจ าพวกหนึ่งกต็าม 
ยอ่มแตกในขณะทีเ่ธอยนิดผีา้  ทีพ่วกคฤหสัถถ์วาย  ตามความชอบใจพอใจ
ของตน   นี้เป็นความแตกในปังสุกูลกิงัคะนี้. 

อำนิสงสแ์ห่งปังสกุลิูกงัคะ 
 สว่นอานิสงสพ์งึทราบดงัต่อไปนี้   คอื   

๑. การบวชอาศยับงัสุกุลจวีร  หรอืภกิษุผูท้รงไวซ้ึง่ผา้บงัสุกุล  ชื่อว่า  
เป็นผูม้คีวามประพฤตปิฏบิตัสิมควรแก่ปัจจยัอนัเป็นเครือ่งอาศัย    

๒. ไดต้ัง้อยูใ่นอรยิวงศข์อ้ที ่๑ (สนัโดษดว้ยจวีร)    
๓. ไมต่อ้งล าบากเพราะการรกัษา    
๔. ไมเ่ป็นผูม้คีวามเป็นไปเกีย่วเกาะกบัผูอ้ื่น     
๕. ไมม่คีวามกลวัเพราะโจรภยั     
๖. ไมม่ตีณัหาในการบรโิภค      
๗. มบีรขิารเป็นสมณสารปู      
๘. มปัีจจยัตามที่พระผู้มพีระภาคเจา้ทรงสรรเสรญิไว้ว่า   เป็นของ

เลก็น้อยดว้ย   เป็นของหาไดง้า่ยดว้ย   เป็นของหาโทษมไิดด้ว้ย    
๙. เป็นผูน่้าเลื่อมใส     
๑๐. ธุตธรรมมคีวามมกัน้อยเป็นตน้อ านวยผล  
๑๑. สมัมาปฏบิตัเิพิม่พูนขึน้    
๑๒. ท าใหป้ระชุมชนผูเ้กดิในภายหลงัได ้ทิฏฐำนุคติ (แบบอยา่ง). 

จบปังสกุลิูกงัคะธดุงค ์
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ปิณฑปำติกงัคกถำ 
กำรสมำทำน 

 แมปิ้ณฑปาตกิงัคะกเ็ป็นอนัสมาทานดว้ยค าสองค านี้ ค าใดค าหนึ่งว่า  
 “ อติเรกลำภ    ปฏิกฺขิปำมิ ”   ขา้พเจา้งดอตเิรกลาภเสยี    

“ ปิณฺฑปำติกงฺค    สมำทิยำมิ ”   ขา้พเจา้สมาทานองคข์องภกิษุผูม้ ี
การเทีย่วบณิฑบาตเป็นปกต.ิ 

วิธีปฏิบติัในปิณฑปำติกงัคะ 
 กปิ็ณฑปาตกิภกิษุนัน้  ไมพ่งึยนิดภีตั ๑๔ อยา่งเหล่านี้  คอื 

 ภตัรทีเ่ขาถวายสงฆ ์  ภตัรทีเ่ขาถวายเจาะจง 
 ภตัรทีเ่ขาถวายดว้ยการนิมนต ์ ภตัรทีเ่ขาถวายดว้ยสลาก 
ภตัรทีเ่ขาถวายประจ าปักข ์    ภตัรทีเ่ขาถวายประจ าวนัอุโบสถ  
ภตัรทีเ่ขาถวายประจ าวนัปาฏบิท ภตัรทีเ่ขาถวายแก่พระอาคนัตุกะ 
ภตัรถวายแก่ภกิษุผูเ้ตรยีมเดนิทาง ภตัรทีเ่ขาถวายแก่ภกิษุอาพาธ 
ภตัรทีเ่ขาถวายแก่ภกิษุอุปัฏฐากภกิษุอาพาธ  ภตัรทีเ่ขาหุงตม้ขึน้ในวดั 
ภตัรทีเ่ขาถวาย ณ ทีบ่า้นใกลเ้รอืนเคยีง  ภตัรทีเ่ขาผลดัถวายโดยวาระ   

ประเภทแห่งปิณฑปำติกภิกษุ 
 ส่วนว่าโดยประเภท   แมปิ้ณฑปาตกิภกิษุนี้กม็ ี ๓  จ าพวก   ใน  ๓  
จ าพวกนัน้    

ผูท้ี่ถอือย่างอุกฤษฏ์   ย่อมรบัภกิษาที่ทายกน ามา (ถวายจากเรอืน)  
ขา้งหน้ากไ็ด ้  (จากเรอืน)  ขา้งหลงักไ็ด้,   ยนืที่ประตูบา้นหนึ่ง   แมเ้มื่อคน 
(บา้นอื่นๆ มาขอ) รบับาตรกไ็ด,้   รบัภกิษาทีเ่ขาน ามาถวายในเวลากลบักไ็ด ้ 
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แต่ (เลกิบณิฑบาต),   นัง่ลงแลว้ยอ่มไมร่บัภกิษา (อกี)  ในวนันัน้    

ผูถ้อือย่างกลาง  แมน้ัง่ลงแลว้ยงัรบั (อกี) ในวนันัน้  แต่ไม่รบันิมนต ์ 
เพื่อฉนัในวนัพรุง่ 

ผูถ้อือย่างเพลา  ย่อมรบั (นิมนต์) เพื่อฉันในวนัพรุ่งก็ได้   ในวนัต่อ   
ไปก็ได้  ปิณฑปาติกภกิษุทัง้ ๒ ประเภทนัน้  ย่อมไม่ได้ความสุขในการอยู่
โดยเสร,ี   ผูถ้อือยา่งอุกฤษฏเ์ท่านัน้จงึได ้ 

ควำมแตกแห่งปิณฑปำติกงัคะ 
 ก็ธุดงค์ของปิณฑปาติกภกิษุทัง้ ๓ พวกนี้  ย่อมแตกในขณะที่ยนิดี
อตเิรกลาภมสีงัฆภตัรเป็นตน้นัน่แล  นี้เป็นความแตกในปิณฑปาตกิงัคะนี้ 

อำนิสงสแ์ห่งปิณฑปำติกงัคะ 
 ส่วนอานิสงสม์ดีงัต่อไปนี้   คอื     

๑. การบวชอาศยัการบรโิภคค าขา้วทีแ่สวงหาดว้ยก าลงัแขง้       
๒. ไดต้ัง้อยูใ่นอรยิวงศข์อ้ที ่๒ (สนัโดษดว้ยบณิฑบาต) 
๓. ไมเ่ป็นผูม้คีวามเป็นไปเกีย่วเกาะกบัผูอ้ื่น       
๔. มปัีจจยัตามที่พระผู้มพีระภาคเจ้าทรงสรรเสรญิไว้ว่า  เป็นของ

เลก็น้อยดว้ย  เป็นของหาไดง้า่ยดว้ย  เป็นของหาโทษมไิดด้ว้ย     
๕. ย ่ายคีวามเกยีจครา้นเสยีได ้     
๖. มอีาชวีะบรสิุทธิ ์      
๗. ไดบ้ าเพญ็เสขยิปฏบิตั ิ
๘. ไมต่อ้งเลีย้งผูอ้ื่น       
๙. ไดท้ าความอนุเคราะหผ์ูอ้ื่น     
๑๐. ละมานะได ้    
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๑๑. ป้องกนัตณัหาในรสได ้     
๑๒. ไม่ต้องอาบตัิเพราะคณโภชนสกิขาบท  ปรมัปรโภชนสกิขาบท

และจารติตสกิขาบท 
๑๓. มคีวามประพฤติสมควรแก่ธุตธรรมทัง้หลาย  มคีวามมกัน้อย

เป็นตน้     
๑๔. สมัมาปฏบิตัเิพิม่พูน      
๑๕. ไดอ้นุเคราะหป์ระชุมชนผูเ้กดิในภายหลงั 

จบปิณฑปำติกงัคธดุงค ์

สภำพแวดล้อมดี  ดีต่อกำรปฏิบติั 
ปลิโพธ  คือ  เคร่ืองกงัวลต่ำง ๆ เหล่านี้  บุคคลผู้ต้องการปฏบิตัิ

ธรรมอย่างจรงิจงั  จะต้องก าจดัให้หมดไปเสยีก่อนเป็นเบื้องแรก  สิง่เหล่านี้
แม้ดูเหมอืนว่าเล็กน้อย  แต่ก็ควรท าการตัดเครื่องกังวลเสยีก่อน   ฉะนัน้  
บุคคลผู้ปฏบิตัพิงึท าการช าระปัดกวาด  ท าความสะอาดสิง่ที่อยู่ภายนอกให้
เรยีบรอ้ยแล้ว   ต่อมากช็ าระล้างร่างกายให้สะอาด  จงึพลอยให้จติใจผ่องใส   
สบาย   สะอาด   ผ่องแผว้   เบกิบาน   ควรแก่การเจรญิภาวนา   ท าใหเ้กดิ
ความเจรญิก้าวหน้าในการปฏบิตั ิ  แลว้ตดัเครื่องกงัวลต่าง ๆ ได้อย่างไรบา้ง
เล่า ?   กล็ว้นแลว้แต่  เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัของเราซ ิ คอืว่า 

ตดัเครื่องกงัวลเลก็ๆ น้อยๆ ๒๔                   
[ ขทุทกปลิโพธ ] 

 ในคมัภรีว์สิุทธมิรรคแสดงโดยสงัเขปว่า ;   พงึท าการตดัเครือ่งกงัวล
เลก็ๆน้อยๆเสยี นกับวชผูเ้จรญิภาวนา  ผูอ้ยู่ในวดัอนัสมควรแก่ภาวนาอย่าง 
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นี้แลว้  เมือ่มเีครื่องกงัวลเลก็ๆ น้อยๆ แมช้นิดใดอยู ่กค็วรตดัเครื่องกงัวลแม้
ชนิดนัน้เสยีก่อน  ท าอยา่งไรบา้ง ?  ท าอยา่งนี้คอื  

๑. ผม  เลบ็  และขนทีย่าวพงึโกนหรอืตดัเสยีใหเ้รยีบรอ้ย  
๒. จวีรทีเ่ก่าช ารุดสกึหรอ  กพ็งึท าใหม้ัน่คงดว้ยการปะหรอืดามเป็น

ตน้  หรอืพงึชุนหรอืถกัเสยีใหเ้รยีบรอ้ย 
๓. จวีร ( ส ี) หมองไปกย็อ้มเสยีใหเ้รยีบรอ้ย  
๔. ถา้มบีาตรเป็นสนิม  กพ็งึรมบาตรใหม้สี ี 
๕. พงึช าระปัดกวาดเตยีงและตัง่ เป็นตน้  ใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 

ตดัเครื่องกงัวลเลก็ๆน้อยๆ ของฆรำวำส 
มขีอ้สนันิฏฐานว่า;   ในส่วนของฆราวาส   พงึตดัเครื่องกงัวลเลก็ๆ 

น้อยๆ เหล่านี้ไดแ้ก่   
๑.  ผมและเลบ็ตดัใหเ้รยีบรอ้ย  ขนทีย่าวพงึโกนหรอืตดัเสยี  
๒. ดูแล  จดัเก็บเครื่องนุ่งห่มให้สะอาดเรยีบรอ้ย  ที่ช ารุดก็พงึแก้ไข

ใหเ้รยีบรอ้ย  ถา้เก่าๆ ช ารดุคร ่าครา่  กน็ าไปใชท้างอื่นใหเ้กดิประโยชน์ทีสุ่ด 
๓. การจดัแจง  จดัเกบ็ขา้วของเครือ่งใชส้อยทุกๆอยา่ง  ใหเ้ป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในบา้น   
 ๔. พงึช าระปัดกวาด  ท าความสะอาดบา้นรวมถงึบรเิวณรอบๆ บา้น  
ทุกๆ ส่วนของบา้น 

ผูต้ดัปลิโพธได้อย่ำงนัน้แล้ว  จึงควรเรียนกรรมฐำน.  
[กลุบตุรจะเรียนกรรมฐำนต้องบ ำเพญ็ศีลให้บริสทุธ์ิก่อน] 

         กุลบุตรควรช าระศลี ๔ อยา่งใหห้มดจดก่อน.   ในศลีนัน้  มวีธิชี าระให้
หมดจด  ๓  อยา่ง   คอื    
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ไม่ต้องอาบตัิ  ๑   ออกจากอาบตัทิี่ต้องแล้ว  ๑   ไม่เศรา้หมองดว้ย
กเิลสทัง้หลาย  ๑.      

จรงิอยู่  ภาวนาย่อมส าเรจ็แก่กุลบุตรผูม้ศีลีบรสิุทธิอ์ย่างนัน้. กุลบุตร
ควรบ าเพญ็แมศ้ลีทีท่่านเรยีกว่า  อภสิมาจารกิศลี  ใหบ้รบิูรณ์ดเีสยีก่อน ดว้ย 
อ านาจวตัรเหล่าน้ี  คอื    

วตัรทีล่านพระเจดยี ์   
วตัรทีล่านตน้โพธิ ์   
อุปัชฌายวตัร    
อาจรยิวตัร     
วตัรทีเ่รอืนไฟ     
วตัรทีโ่รงอุโบสถ    

มหำวัตร ๑๔ . จริงอยู่  กุลบุตรใดพึงกล่าวว่า  เรารกัษาศีลอยู่ ,  
กรรมด้วยอภสิมาจารกิวตัรจะมปีระโยชน์อะไร ? ข้อที่ศลีของกุลบุตรนัน้จกั
บรบิูรณ์ได ้ นัน่ไม่ใช่ฐานะทีจ่ะมไีด้.  แต่เมื่ออภสิมาจารกิวตัรบรบิูรณ์ศลีกจ็ะ
บรบิรูณ์.  เมือ่ศลีบรบิรูณ์  สมาธยิอ่มถอืเอาหอ้ง.   

สมจรงิดงัพระด ารสัที่พระผู้มพีระภาคเจา้ตรสัไว้ว่า   ดูก่อนภกิษุทัง้   
หลาย !  ขอ้ทีภ่กิษุนัน้หนอไมบ่ าเพญ็ธรรม  คอื  อภสิมาจารกิวตัรใหบ้รบิรูณ์
แลว้  จกับ าเพญ็ศลีทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์ได้ นัน่ไมใ่ช่ฐานะทีจ่ะมไีด ้ เรือ่งนี้ควร
ใหพ้สิดาร.  เพราะเหตุ  ฉะนัน้ กุลบุตรน้ีควรบ าเพญ็แมว้ตัร  มเีจตยิงัคณวตัร
เป็นตน้  ทีท่่านเรยีกว่า  อภสิมาจารกิวตัร  ใหบ้รบิรูณ์ดว้ยดเีสยีก่อน. 

         เบือ้งหน้าแต่การช าระศลีใหห้มดจดนัน้  กค็วรตดัปลโิพธ(ความกงัวล)  
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมอียู่ในบรรดาปลโิพธ ๑๐ อย่างที่พระอาจารยท์ัง้หลาย
กล่าวไวอ้ยา่งนี้ว่า 
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ปลิโพธ ๑๐  อย่ำงนัน้ 
                คือ  อำวำส ๑    ตระกลู  ๑    ลำภ  (คือปัจจยัส่ี) ๑    
                คณะ   (คือหมู)่  ๑     กำรงำน    (คือกำรก่อสร้ำง)   

เป็นท่ีค ำรบห้ำ  ๑    อทัธำนะ (คือเดินทำงไกล) ๑   
              เดินทำงไกล)  ๑     ญำติ  ๑    อำพำธ  ๑    คณัฐะ 
                (คือกำรเรียนปริยติั)  ๑     อิทธิฤทธ์ิ  ๑. 

ปลิโพธ ๑๐ อย่ำง ๒๕ 
อรรถาธบิายในปลโิพธ  ๑๐  เหล่านัน้   พงึทราบดงันี้  

๑. อำวำสปลิโพธ 
        หอ้งเลก็ ๆ  แมเ้พยีงหอ้งเดยีว   บรเิวณแมเ้พยีงแห่งเดยีวหรอืแมท้ัง้
สงัฆารามเรยีกว่า  ทีอ่ยู่ (อำวำส)  อาวาสนี้นัน้หาไดเ้ป็นเครือ่งกงัวลแก่ภกิษุ
ไปเสยีหมดทุกรปูไม่ หากแต่ภกิษุใดก าลงัขวนขวายอยูใ่นการก่อสรา้งเป็นต้น
ในวดันัน้   หรอืมกีารสัง่สมสิง่ของไวม้ากในอาวาสนัน้    หรอืมคีวามอาลยัใจ
ผกูพนัดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่งในวดันัน้  ทีอ่ยูน่ัน้ยอ่มเป็นเครือ่งกงัวลแก่ภกิษุนัน้
เท่านัน้      

๒. กลุปลิโพธ 
 ตระกลู  หมายเอา   ตระกูลญาตหิรอืตระกูลอุปัฏฐาก  กแ็หละ   แม้
ตระกูลอุปัฏฐากยอ่มเป็นเครือ่งกงัวลแก่ภกิษุบางรปูผู้ชอบอยู่คลุกคล ีโดยนัย
อาทวิ่า  เมื่อตระกูลอุปัฏฐากมคีวามสุข  ภกิษุกพ็ลอยมคีวามสุขดว้ย    ภกิษุ 
(เช่น) นัน้  เมื่อเวน้จากญาตโิยมในตระกูลแล้ว   กเ็พยีงวดัใกล้ๆ  (ญาตโิยม)
กไ็มย่อมไปฟังธรรม   แต่ภกิษุบางรปูแมม้ารดาบดิากไ็มเ่ป็นเครือ่งกงัวล. 
   



 

 

๕๕                                                                                         วดัจากแดง   

๓. ลำภปลิโพธ 
 ลำภ   หมายเอา  ปัจจยั ๔,   ปัจจยั  ๔  เหล่านัน้   เป็นเครือ่งกงัวล
อยา่งไร ?    

ธรรมดาภกิษุผูม้บีุญไป  ณ  ทีไ่หนๆ   ย่อมมพีวกมนุษยพ์ากนัถวาย
ปัจจยัซึง่มเีครือ่งบรวิารเป็นอนัมาก เธอมวัแต่อนุโมทนาและแสดงธรรมโปรด
มนุษยเ์หล่านัน้  ย่อมไมไ่ดโ้อกาส  เพื่อจะบ าเพญ็สมณธรรมตัง้แต่รุ่งอรุณจน   
ถงึปฐมยาม  ไม่ขาดจากการเกีย่วขอ้งกบัมนุษยเ์ลย  พอถงึเชา้วนัใหม่  พวก
ภกิษุผูถ้อืบณิฑบาตทีม่กัมากดว้ยปัจจยัมาเรยีนอกีแลว้ว่า ท่านขอรบัอุบาสก   
คนโน้น  อุบาสกิาคนโน้น  อ ามาตยค์นโน้น  ธดิาของอ ามาตยค์นโน้นมคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะเหน็ท่าน  ภกิษุผูม้บีุญนัน้พูดว่า  นี่แน่!คุณ  ช่วยถอืบาตรจวีรไว้
ด้วย   แล้วก็ตระเตรยีมที่จะไปอีก   ฉะนัน้   จงึเป็นผู้ขวนขวายในอนัที่จะ
อนุเคราะหอุ์บาสกอุบาสกิาเป็นต้นตลอดกาลเป็นนิจ  ปัจจยัเหล่านัน้ยอ่มเป็น
เครื่องกงัวลแก่ภกิษุผู้มบีุญนัน้อย่างนี้    ภกิษุผู้มบีุญพงึปลกีตนจากหมู่แล้ว
ไปตามล าพงัผูเ้ดยีว  ณ  ทีท่ีค่นทัง้หลายไม่รูจ้กั  จงึจะเป็นอนัตดัเครือ่งกงัวล
นัน้ได.้  

๔. คณปลิโพธ 
 คณะ   ได้แก่   คณะที่ศกึษาเรยีนพระสูตร  หรอื  คณะที่ศกึษาพระ
อภธิรรม  ภกิษุใดมวัแต่สาละวนสอนพระบาลี  หรอือรรถกถาอยู่แก่คณะนัน้ 
ยอ่มไมไ่ดโ้อกาส   เพื่อจะบ าเพญ็สมณธรรม   คณะจงึนับเป็นเครือ่งกงัวลแก่ 
ภกิษุนัน้   พงึตดัเครือ่งกงัวลนัน้เสยีดงันี้   ถ้าคมัภรีภ์กิษุเหล่านัน้เรยีนไปได้
เป็นส่วนมาก  ที่ยงัเหลอืเลก็น้อย   ก็พงึสอนคมัภรีน์ัน้ใหจ้บเสยีก่อนแลว้จงึ
เขา้ป่าไป   บ าเพญ็สมณธรรม   แต่ถา้ทีเ่รยีนไปแล้วเพยีงเลก็น้อยทีเ่หลอือยู่
มาก  พงึเขา้ไปหาอาจารยผ์ูส้อนคณะรปูอื่น  ภายในก าหนดโยชน์หนึ่ง  อย่า
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ไปเกินกว่าโยชน์หนึ่ง  แล้วขอร้องว่า  “ ขอท่านได้กรุณาสงเคราะห์ภิกษุ
นักศึกษาเหล่านี้ด้วยบาลีเป็นต้นด้วยเถิด  เมื่อไม่สามารถจะท าได้อย่างนี้  
พงึพูดว่า  เธอทัง้หลาย  ฉันมกีจิอย่างหนึ่งอยู ่ ขอใหพ้วกเธอจงพากนัไปสู่ที่
อนัผาสุกตามสะดวกเถดิ ” ดงันี้  แล้วพงึปลกีตนจากคณะไปบ าเพ็ญสมณ-
ธรรมส่วนตนต่อไป. 

๕. กมัมปลิโพธ 
 กมัมะ  หมายเอา  นวกรรม  คอืการก่อสรา้ง  ธรรมดาภกิษุผูท้ าการ
ก่อสรา้งนัน้  จ าตอ้งทราบว่าสิง่ใดทีน่ายช่างเป็นตน้ไดท้ า   สิง่ใดทีย่งัไมไ่ดท้ า    
จ าต้องพยายามขวนขวาย  ในงานส่วนทีท่ าเสรจ็แลว้และทีย่งัไม่เสรจ็  ดงันัน้   
นวกรรมจงึเป็นเครือ่งกงัวลแก่ภกิษุผูน้วกมัมกินัน้ตลอดไป แมภ้กิษุนวกมัมกิ 
นัน้พงึตดัเครื่องกงัวล ดงันี้  คอื  ถ้านวกกรรมนัน้ยงัเหลอืน้อย  พงึท าเสยีให้
เสรจ็  ถ้ายงัเหลอือยู่มาก  หากเป็นนวกรรมของสงฆ ์ จงึหมอบหมายให้แก่
สงฆ ์ หรอืแก่ภกิษุทัง้หลายผูม้หีน้าทีร่บัภาระแทนสงฆ ์ ถ้าเป็นของของตนก็
จงมอบใหแ้ก่ภกิษุทัง้หลายผูร้บัภาระของตนเมื่อไม่ได ้ ภกิษุเช่นนัน้  กจ็งตดั
ใจสละแก่สงฆ ์ แลว้พงึไปบ าเพญ็สมณธรรมเถดิ. 

๖. อทัธำนปลิโพธ 
 อทัธำนะ  ไดแ้ก่การเดนิทาง  จรงิอยูภ่กิษุใดมเีดก็ๆทีจ่ะบรรพชาอยู ่
ในที่บางแห่งก็ด ี มปัีจจยัลาภบางอย่างที่ควรจะได้ก็ด ี ถ้าเมื่อภกิษุนัน้ไม่ได้
ท ากจินัน้ใหส้ าเรจ็  หรอืยงัไม่ไดปั้จจยัลาภนัน้มา  กไ็ม่สามารถท าใหจ้ติหยุด
คดิได้  แมถ้งึจะหลบเขา้ป่าไปบ าพ็ญสมณธรรมอยู่ก็ตาม   จติคดิเพื่อจะท า
กจินัน้เป็นสิง่ทีบ่รรเทาโดยยาก  เพราะฉะนัน้  พงึไปท ากจินัน้ให้ส าเรจ็เสรจ็
สิน้ก่อน  แลว้จงึพยายามขวนขวายในอนัทีจ่ะบ าเพญ็สมณธรรมต่อไป  ไดย้นิ
ว่า งานบรรพชาเดก็ๆในตระกูลทีป่ระเทศลงักา  เป็นเช่นกบังานอาวาหมงคล
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และววิาหมงคล  เพราะฉะนัน้  จงึไมส่ามารถทีจ่ะเลื่อนวนัทีก่ าหนดไวแ้ลว้นัน้
ได ้ พงึตดัเครือ่งกงัวลดว้ยการช่วยสงเคราะหท์ ากจินัน้ใหเ้สรจ็สิน้ไป 

๗. ญำติปลิโพธ 
 ญำติ  ไดแ้ก่บุคคลมอีาทอิย่างนี้คอื  ญาตใินวดั  ไดแ้ก่  พระอาจารย ์ 
พระอุปัชฌาย ์ สทัธวิหิารกิ   อนัเตวาสกิและภกิษุผูร้ว่มอุปัชฌายร์ว่มอาจารย์
กนั  ญาตใินบา้น ไดแ้ก่  โยมมารดา  บดิา  และพีช่ายน้องชายพีส่าวน้องสาว  
ญาตเิหล่านัน้ทีเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย   ยอ่มเป็นเครือ่งกงัวลแก่ภกิษุนี้   เพราะฉะนัน้  
พงึตดัเครือ่งกงัวลนัน้ดว้ยการปฏบิตับิ ารงุท าญาตเิหล่านัน้ใหห้ายเป็นปกต ิ  

๘. อำพำธปลิโพธ 
 อำพำธ  ไดแ้ก่  โรคชนิดใดชนิดหนึ่ง  โรคนัน้มนัเบยีดเบยีนอยู่ย่อม 
เป็นเครือ่งกงัวล  เพราะฉะนัน้  พงึตดัดว้ยการประกอบเภสชัรกัษา  แต่ถา้แม้
เมือ่ประกอบเภสชัรกัษาอยู่ชัว่กาลหนึ่งแลว้   มนัยงัไมห่าย   แต่นัน้พงึต าหนิ
อตัภาพว่า   “ ฉนัไมใ่ช่ทาสของเธอ  ไมใ่ช่ผูเ้ลีย้งดเูธอ   เมือ่ฉนัขนืเลีย้งดเูธอ
ต่อไป  กจ็ะประสบทุกขใ์นสงัสารวฏั   อนัไม่ทราบเบื้องต้นและที่สุดเท่านัน้”  
ฉะนี้  แลว้พงึปลกีตนไปบ าเพญ็สมณธรรมเถดิ.   

 ๙. คนัถปลิโพธ 
 คนัถะ  หมายเอาการรกัษาปรยิตัิธรรม  การรกัษาปรยิตัิธรรมนัน้
ย่อมเป็นเครื่องกงัวลแก่ภิกษุผู้ขวนขวายด้วยการสาธยาย  และการทรงจ า 
เป็นตน้  แต่ยอ่มไมเ่ป็นเครือ่งกงัวลส าหรบัภกิษุผูไ้มข่วนขวายนอกนี้. 

๑๐. อิทธิปลิโพธ 
 อิทธิ  หมายเอา  อทิธฤิทธิอ์นัเป็นของปถุุชน  กแ็หละ อทิธฤิทธิข์อง



 
อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ            ๕๘ 

ปุถุชนนัน้   ย่อมเป็นสิง่ที่รกัษาได้ยาก   เหมอืนทารกที่ยงันอนหงาย   และ
เหมอืนขา้วที่ยงัอ่อน  ย่อมเสื่อมไปได้ด้วยเหตุเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้  แต่ว่า
อทิธฤิทธิป์ุถุชนนัน้เป็นเครื่องกงัวลแก่วปัิสสนาเท่านัน้  หาเป็นเครื่องกงัวล
แก่สมาธไิม่  เพราะต้องผ่านสมาธมิาแล้วจงึจะได้บรรลุถงึอทิธฤิทธิ ์ อธบิาย
ว่า   อทิธฤิทธิน์ัน้เป็นเครื่องกงัวลแก่วปัิสสนา  ส าหรบัโยคบีุคคลผู้เป็นสมถ-   
ยานิก  มไิดเ้ป็นเครือ่งกงัวลส าหรบัโยคบีุคคลผูเ้ป็นวปัิสสนายานิก  เพราะว่า
โดยมากโยคบีุคคลผู้ได้ฌานแล้ว  ย่อมเป็นสมถยานิกทัง้นัน้  เพราะฉะนัน้  
โยคบีุคคลผูต้อ้งการวปัิสสนาจงึจะตอ้งตดัอทิธปิลโิพธ  ส่วนปลโิพธทีเ่หลอือกี 
๙ อยา่ง  โยคบีุคคลผูต้อ้งการสมถนอกนี้จ าตอ้งตดั  ดว้ยประการฉะนี้.   
 

อ ำ นิ ส ง ส ์ก ำ ร ป ล ูก ต้ น ไ ม้ 
หน่ึง  ถอืไดว้่า  ไดส้รา้งที่ประสูต ิ ตรสัรู ้ ปรนิิพพาน  ถวายกบัพระ  

พุทธเจา้  เพราะพระพุทธเจา้ทุกพระองคป์ระสูตใิต้ต้นไม้  ปฏบิตัธิรรมใต้ต้น  
ไม ้ ตรสัรูใ้ตต้น้ไม ้ และปรนิิพพานใตต้น้ไม ้ “ผลสงูสดุ”  ส าหรบัชาวพุทธ 

สองผลรองลงมำ   ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นถอืว่า  ได้สรา้งวมิานให้กบั
รกุขเทวดา  เพราะตน้ไมเ้ป็นทีอ่าศยัของรกุขเทวดาหรอืเทพารกัษ์ 

สำมผลต ำ่กว่ำนัน้  ปลูกต้นไมถ้อืว่า  ได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
ในหลวง   เพราะการปลกูตน้ไมถ้อืว่าไดด้แูลธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม  

ส่ีผลต ำ่กว่ำนัน้อีก  ปลกูตน้ไมห้นึ่งต้นถอืว่าลดอุณหภูมสิิง่แวดลอ้ม
ไดป้ระมาณ ๔ องศา (บรเิวณใตร้ม่ไมใ้หญ่) 

ห้ำผลต ่ำกว่ำนั้น   ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นถือว่าได้ปัจจยัสี่   ปลูกต้น
มะมว่งไดผ้ลมะมว่ง  ปลกูตน้ขนุนไดผ้ลขนุน เป็นตน้ 
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หกผลต ำ่กว่ำนัน้  ปลกูตน้ไมถ้อืว่าไดต้น้น ้า  เพราะตน้ไม ้คอืตน้น ้า 

เจด็ผลสุดท้ำย  ผู้ที่ปลูกต้นไม้  เมื่อปลูกต้นไม้  วมิานก็ได้เกดิขึ้น
แลว้  อานิสงสก์ารปลกูต้นไมจ้าก “ วนโรปสูตร ”  เป็นต้น  และจากทีต่่างๆ 
ทีไ่ดร้วบรวมมาและความส าคญัของตน้ไมเ้กีย่วกบัพระพุทธศาสนา 

ประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมของป่ำไม้ 
ทำงตรง   คอื  ไดปั้จจยั  ๔  จากตน้ไม ้ 
ทำงอ้อม  คอื  ใหฝ้นตกเพิม่ขึน้  บรรเทาความรนุแรงของลมและน ้า 

ป้องกนัการพงัทลายของดนิ  เป็นทีอ่าศยัของสตัวป่์า  เป็นทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ  

ก ำ ร อ นุ ร ัก ษ์ ป่ ำ ต้ น น ้ำ  
 ๑. ป่าไมเ้ป็นแหล่งก าเนิดต้นน ้าล าธาร   เพราะต้นไมจ้ านวนมากจะ  
ช่วยใหน้ ้าฝนทีต่กลงมาค่อยๆ ซมึซบัลงในดนิ   กลายเป็นน ้าใต้ดนิซึง่จะไหล
ซมึมาหล่อเลีย้งใหแ้มน่ ้าล าธารมนี ้าไหลอยูต่ลอดเวลา   

๒. ความชุ่มชืน้ของป่าไมค้วบคุมสภาวะอากาศ   ท าใหอ้ากาศเหนือ
ป่ามคีวามชืน้สงู   เมือ่อุณหภูมลิดต ่าลง  ถูกความรอ้นจากแสงอาทติยร์ะเหย
กลายเป็นไอน ้า   แลว้รวมตวักนักลายเป็นก้อนเมฆ   กลายเป็นฝนตกลงมา  
เป็นเหตุใหฝ้นตกถูกตอ้งตามฤดกูาล  และไมเ่กดิความแหง้แลง้ 

๓. ตน้ไม ้(ใชร้ม่เงา)  โคนตน้ไมน้ัน้เป็นทีอ่าศยั  ใชป้ระโยชน์พกักาย
ไมใ่หซ้บเซา  ใชศ้กึษาเรยีนรูจ้ากธรรมชาตต่ิางๆ 

๔. ป่าไมช้่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ  และป้องกนัอุทกภยั   
๕. ป่าไมช้่วยรกัษาหน้าดนิ  และสามารถป้องกนัการกดัเซาะหน้าดนิ 

จากน ้าฝนและลมพายุ 
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ป ล ูก ต้ น ไ ม้ เจริญบุญได้ทุกเวลำ 
เมือ่ไมต่รกึถงึอกุศลวติกหรอืเมือ่ไมห่ลบับุญยอ่มเจรญิ   พระผูม้พีระ

ภาคเจา้ตรสัว่า   “สทำ  ปญุญฺ  ปวฑฒฺติ”   แปลว่า   บุญยอ่มเจรญิทุกเมือ่   
ทรงหมายเอาเนื้อความนี้ว่า  กใ็นกาลใดยอ่มระลกึถงึในกาลนัน้บุญยอ่มเจรญิ   

วตัถุใดทีท่ าแล้วเจรญิบุญได้ทุกเวลา  การปลูกหมู่ไม ้ ต้นไม ้(ใช้ร่ม
เงา)  ท าโรงให้น ้าดื่มน ้าใช ้ สรา้งสะพานที่ไม่เสมอกนั  มอบเรอืให้ไป  สรา้ง
เจดยี ์ ท าทีจ่งกรม  ท ามณฑป  กุฏ ิ ที่หลกีเรน้และทีพ่กัในกลางวนักลางคนื  
เป็นต้น  ทานกุศลเหล่านี้  กาลใดระลกึถงึ  กาลนัน้ย่อมเจรญิดว้ยบุญของหมู่
ชนทีไ่ดใ้ชอุ้ปโภคบรโิภคเป็นอนัมาก    

เมื่อบุคคลท าบุญทัง้หลายเหน็อย่างนี้กช็ื่อว่า  ย่อมบ าเพญ็กุศลธรรม
สบิ  คอื  ได้ตัง้อยู่แล้วในธรรม   เพราะความที่บุคคลเหล่านัน้ตัง้อยู่ในกุศล
ธรรมสบิ  และชื่อว่า   สมบูรณ์แลว้ดว้ยศลีถงึพรอ้มแลว้ดว้ยศลีนัน้นัน่แหละ   
ฉะนัน้  จงึขอยกพระสตูรทีม่าในพระสุตตนัตปิฏก  สงัยตุตนิกาย  สคาถวรรค   
แสดงใหช้ดัเจนต่อไป 

วนโรปสตูร ๒๖ 
         เทวดาทลูถามว่า;  

                              ชนพวกไหนมีบญุ   เจริญในกำลทุก 
                    เม่ือทัง้กลำงวนัและกลำงคืน   ชนพวกไหน 
                    ตัง้อยู่ในธรรม   สมบูรณ์ด้วยศีล    เป็นผูไ้ป 
                    สวรรค.์ 
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         พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัตอบว่า; 

ชนเหล่ำใดสร้ำงอำรำม   (สวนไม้ดอก 
ไม้ผล)   ปลกูหมู่ไม้   (ใช้ร่มเงำ)   สร้ำง 

                    สะพำน    และชนเหล่ำใดให้โรงน ้ำเป็น 
ทำนและบ่อน ้ำทัง้บ้ำนท่ีพกัอำศยั   ชน 
เหล่ำนัน้ย่อมมีบญุเจริญในกำลทุกเม่ือ 
ทัง้กลำงวนัและกลำงคืน   ชนเหล่ำนัน้ 
ตัง้อยู่ในธรรมสมบรูณ์ด้วยศีล   เป็นผู้ 
ไปสวรรค.์ 

จบ วนโรปสตูร 
 

เรื่องผลมะม่วง ๒๗ 

[ต้นมะม่วงซ่ึงไร้จิตมีรสอร่อย อำศยัใกล้ต้นสะเดำยงัขมได้]  
ในอดตีกาลในเมอืงพาราณส ีไดม้พีระราชาทรงพระนามว่าทธวิาหนะ  

พระโพธสิตัว์เป็นอมาตย์ผู้อนุศาสน์อรรถธรรมของพระองค์.  ต่อมาวนัหนึ่ง  
พระราชารบัสัง่ใหข้งึขา่ย ณ  ดา้นเหนือและดา้นใต้  ในมหานทแีลว้  ทรงเล่น
น ้า.  มะมว่งสุกผลหนึ่ง  เป็นของบรโิภคส าหรบัเทวดา  ลอยมาจากสระกณัณ
มณุฑ ์ (สระมมุมน)  ตดิอยู่ทีข่า่ยแลว้.   พวกเจา้พนักงานยกขา่ยขึน้  เหน็ผล
มะม่วงนัน้  ไดทู้ลเกลา้ถวายแด่พระราชาแลว้.  พระราชาตรสัถามพวกพราน
ว่า "นี้ผลไมอ้ะไร" ทรงสดบัแลว้ "ผลมะม่วง"  จงึเสวยแลว้รบัสัง่ใหเ้พาะเมลด็
ไวใ้นพระอุทยานของพระองค์  ใหร้ดดว้ยน ้าผะผสมกบัน ้านม. ต้นงอกแลว้ได้
เผลด็ผลในปีที ่๓.  ตน้มะม่วงไดม้สีกัการะเป็นอนัมาก.  ทวยนครยอ่มรดดว้ย



 
อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ            ๖๒ 

น ้าผสมน ้านม,  ใหเ้จมิ ๕  แห่งดว้ยของหอม,  สวมพวกมาลยั,  ตามประทปี
ดว้ยน ้ามนัหอม และไดม้กีารวงต้นมะม่วงนัน้ดว้ยม่านผา้  ผลทัง้หลายไดม้รีส
อรอ่ยมสีดีุจทองค า   พระราชาเมือ่จะทรงส่งผลมะม่วงไปถวายพระราชาอื่นๆ  
รบัสัง่ใหเ้อาเงีย่งกระเบนแทงทีห่น่องอกแลว้  จงึส่งไป.     

เมลด็ที่พระราชาเหล่านัน้เสวยมะม่วงแล้ว   โปรดให้เพาะไว้   ก็ไม่
ส าเรจ็,   ต่อมาพระราชาองค์หนึ่งทรงทราบเหตุ   จงึพระราชทานทรพัยพ์นั
หนึ่ง   แลว้ทางส่งคนเฝ้าพระอุทยานคนหนึ่ง   ไปดว้ยรบัสัง่ว่า   " ท่านจงไป
จงยงัรสแห่งผลมะม่วงของพระเจา้ทธวิาหนะใหเ้สยีหาย   แลว้ท าให้เป็นของ
ขมขื่น."  เขาทูลรบัว่า  " ดลีะ "  แลว้เขา้ไปเฝ้าพระเจา้ทธวิาหนะ   กราบทูล
ความทีต่นเป็นคนเฝ้าพระอุทยาน  แลว้พรรณนาอานุภาพของตน.  พระราชา
รบัสัง่ใหเ้ขาอยูใ่นส านกัของคนเฝ้าพระอุทยานของพระองค.์   

จ าเดมิแต่นัน้มา  ชนทัง้สองก็  (ช่วยกนั)  บ ารุงพระอุทยาน.  คนเฝ้า
พระอุทยานผู้มาใหม่  ท าดอกไมอ้นัมใิช่ฤดูกาลให้บาน  ท าผลให้อนัมใิช่ฤดู 
กาลใหเ้ผลด็ผล  ไดท้ าพระอุทยานใหเ้ป็นรมณียสถานแลว้.  พระราชากโ็ปรด
ปราน จงึปลดคนเฝ้าพระอุทยานคนเก่าออก  แลว้ไดพ้ระราชทานพระอุทยาน 
(ใหเ้ป็นหน้าที)่  แก่เขาผูเ้ดยีว.   

เขาจงึปลูกสะเดา   และเถาบอระเพด็ลอ้มต้นมะมว่ง   สะเดาและเถา 
บอระเพด็กง็อกงามขึน้โดยล าดบั  รากและกิง่ของมะม่วงเกี่ยวพนักบัรากและ
กิง่ (ของสะเดาและเถาบอระเพด็)  เพราะการระคนดว้ยของมรีสไม่อร่อยนัน้  
มะม่วงซึ่งเป็นผลไมม้รีสอร่อยถงึเพยีงนัน้   จงึกลายเป็นขมมรีสคลา้ยสะเดา  
คนเฝ้าพระอุทยาน  ทราบว่าผลมะมว่งขมแลว้  กห็นีไป.   

พระราชาเสดจ็ไปสู่พระอุทยานเสวยผลมะม่วง ไม่อาจจะทรงกลนืเยื่อ
มะมว่งซึง่เป็นดุจการสะเดาไดท้รงขากถ่มเสยีแลว้  ตรสัถามพระโพธสิตัวว์่า 
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"บณัฑิต    ต้นไม้น้ี   ไม่มีควำมเส่ือมจำกกำร 
บริหำรเดิม,   แม้เม่ือเป็นเช่นนัน้  ผลของมนั 
กย็งักลบัขมไปได้,    เหตุอะไรหนอ ?"   

พระโพธสิตัวเ์มือ่จะทลูเหตุแห่งการเป็นดงันัน้  จงึทลูว่า 
               "ข้ำแต่พระเจ้ำทธิวำหนะ       มะม่วงของพระ  

องค ์   มีต้นสะเดำแวดล้อม,      รำกเก่ียวพนั  
               รำก   ก่ิงเก่ียวพนัก่ิง,  เพรำะเหตท่ีุอยู่ร่วมกนั 
     ของไม่อร่อยนัน้    มะม่วงจึงมีผลขม."               

           พระราชาทรงสดบัค านัน้แล้ว  รบัสัง่ให้ตดัสะเดาและบอระเพ็ดเสีย
ทัง้หมด  แลว้ใหถ้อนราก  ใหข้นดนิปุ๋ ยทีม่รีสไม่อรอ่ยโดยรอบออกเสยี   แลว้
ใหใ้ส่ดนิปุ๋ ยทีม่รีสอร่อย   ใหร้ดมะม่วงดว้ยน ้าผสมกบัน ้านม   น ้าผสมน ้าตาล
กรวดและน ้าหอมอกี   แลว้ทรงมอบพระอุทยานใหค้นเฝ้าพระอุทยานคนเก่า
นัน่แลอกี  เพราะระคนกบัของมรีสอรอ่ย  มะมว่งจงึมรีสอรอ่ยอกี. 

จบเร่ืองมะม่วง  ในอรรถกถำแห่งทธิวำหนชำดก. 

ของไร้ชีวิตยงัติดกนัได้ 
กใ็นเรือ่งมะมว่งนี้  พระศาสดาตรสัว่า  ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย ขึน้ชื่อว่า

การอยูร่ว่มกบัอสตับุรษุเป็นสิง่เลวทราม  ท าแต่ความฉิบหาย   ในการอยูร่ว่ม 
กนันัน้  อยา่ว่าแต่อยูร่ว่มกบัคนชัว่ท าความฉิบหายใหแ้ก่มนุษยเ์ลย   แมเ้มือ่  
ก่อนตน้มะมว่งซึง่ไม่มจีติใจ  มรีสอรอ่ย  เปรยีบดว้ยรสทพิย ์อาศยัอยู่รว่มกบั
ตน้สะเดาทีไ่มน่่าพอใจ  ไม่มรีสอรอ่ย  ยงัขมได.้ 
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พ ุท ธ ศ ำ ส น ำ คือ ต้ น ไ ม้ ใ ห ญ่ 
[ อุปมาพรหมจรรยก์บัแก่นไม ้] 

มหำสำโรปมสตูร ๒๘ 
ก่ิงและใบพรหมจรรย ์

๑. กุลบุตรบางคนในโลกนี้  มศีรทัธาออกจากเรอืนบวชแลว้  ยงัลาภ
สกัการะและสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เป็นผูม้ลีาภมาก ยอ่มยกตนข่มผูอ้ื่นว่า  เรามี
ลาภส่วนภิกษุอื่นไม่ม ี เขาย่อมมวัเมาถึงความประมาท  แล้วอยู่เป็นทุกข ์ 
เขาเปรยีบเหมอืน ผูต้้องการแสวงหาแก่นไม ้แต่ละเลยแก่นไม ้สะเกด็ กระพี ้
เปลอืกเสยี ไดถ้อืเอากิง่และใบของพรหมจรรยแ์ละทีสุ่ดกแ็ค่กิง่และใบ 

สะเกด็พรหมจรรย ์
๒. กุลบุตรบางคนในโลกนี้  มศีรทัธาออกจากเรอืนบวชแลว้  ยงัลาภ

สกัการะและสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้  เขาไม่มคีวามยนิด ี  เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี 
เขามคีวามยนิด ี ย่อมยกตนข่มผูอ้ื่นว่า  เรามศีลี  มกีลัยาณธรรม  ส่วนภกิษุ
นอกนี้เป็นผูทุ้ศลีมบีาปธรรม  เขาย่อมมวัเมาถงึความประมาทเปรยีบเหมอืน 
ผูต้้องการแสวงหาแก่นไม้   แต่ละเลยแก่นไม้  สะเก็ด   กระพี้   เปลอืกเสยี 
ถากเอาสะเกด็ถอืไปส าคญัว่าแก่น  และถงึทีสุ่ดแค่สะเกด็นัน้ 

เปลือกพรหมจรรย ์
๓. กุลบุตรบางคนในโลกนี้  มศีรทัธาออกจากเรอืนบวชแลว้  ยงัลาภ

สกัการะและสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้  เขาไม่มคีวามยนิด ี ย่อมยงัความถงึพรอ้ม
แห่งศลี  เมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  เขาย่อมยงัความถงึพรอ้มแห่งสมาธใิห้
ส าเรจ็  เขามคีวามยนิดแีลว้  ย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่า  เรามจีติตัง้มัน่ส่วนภกิษุ
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นอกนี้มจีติไม่ตัง้มัน่   เขาย่อมมวัเมาถงึความประมาท   เปรยีบเหมอืนผูต้้อง 
การแสวงหาแก่นไม ้ แต่ละเลยแก่น  ละเลยกระพี้ไปเสยี  ถากเอาเปลอืกถอื
ไปส าคญัว่าแก่น  และถงึทีสุ่ดแค่เปลอืกนัน้ 

กระพีพ้รหมจรรย ์
๔. กุลบุตรบางคนในโลกนี้  มศีรทัธาออกจากเรอืนบวชอย่างนัน้แลว้  

ยงัลาภสกัการะและสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้  เขาไม่มคีวามยนิด ี ย่อมยงัความถงึ
พรอ้มแห่งศลี  เขาเป็นผูไ้มป่ระมาทแลว้  เขายอ่มยงัความถงึพรอ้มแห่งสมาธิ
ใหส้ าเรจ็   เขามคีวามยนิดดีว้ยความถงึพรอ้มแห่งศลีและสมาธ ิ  เขาย่อมไม่
มวัเมา  ไม่ถงึความประมาทแลว้  ย่อมยงัญาณทสัสนะใหส้ าเรจ็  เขามคีวาม
ยนิดแีล้ว  ย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่า  เรารูเ้ราเหน็อยู่ส่วนภกิษุนอกนี้ไม่รูไ้ม่เหน็
อยู่   เขาย่อมมวัเมาถงึความประมาท   เปรยีบเหมอืน ผู้ต้องการแสวง หา
แก่นไม้  แต่ละเลยแก่น  ถากเอากระพี้ถอืไปส าคญัว่าแก่น  และถงึที่สุดแค่
กระพีน้ัน้ 

แก่นพรหมจรรย ์ 
๕. กุลบุตรบางคนในโลกนี้  มศีรทัธาออกจากเรอืนบวชอย่างนัน้แลว้

แลว้  ยงัลาภสกัการะและสรรเสรญิให้เกดิขึน้แลว้  ไม่มคีวามยนิด ี เป็นผูถ้งึ
พรอ้มดว้ยศลี  สมาธแิละญาณทสัสนะ  เขาไม่มวัเมา  ไม่ประมาท แต่มคีวาม
ด ารไิม่เต็มเป่ียม  เขาไม่ยกตนข่มผู้อื่น  เมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  ย่อมยงั 
อสมยวโิมกขใ์หส้ าเรจ็  ภกิษุนัน้จะพงึเสื่อมจากอสมยวมิุตนิัน้มใิช่ฐานะ  มใิช่
โอกาสที่จะมไีด้  แต่พรหมจรรย์นี้   มเีจโตวมิุติอันไม่ก าเรบิเป็นประโยชน์ 
เป็นแก่นเป็นทีสุ่ด 

พึงทรำบสตูรเตม็จำก  “ มหำสำโรปมสตูร ” 
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สลัลหกุวตุติ ๒๙  (ผูมี้ควำมประพฤติเบำ) 
ความประพฤตขิองภกิษุนัน้เบา เหตุนัน้ภกิษุนัน้ชื่อว่า สลัลหกุวตุติ

ภกิษุผูม้บีรขิารมากบางรปู  เวลาออกเดนิทาง   กใ็ห้มหาชนยกบาตร   จวีร 
เครื่องปูลาด  น ้ามนั  น ้าอ้อยงบเป็นต้นเป็นอนัมาก  เดนิศีรษะ   กระเดยีด
สะเอว เป็นต้นอย่างใด  ภิกษุใดไม่เป็นอย่างนัน้   ย่อมเป็นผู้มบีรขิารน้อย
รกัษาแต่เพยีงสมณบรขิารแปดมบีาตรจวีรเป็นต้นเท่านัน้  เวลาเดนิทาง  ก็
ถอืเดนิทางไปเหมอืนนกมแีต่ปีก   ภกิษุเหน็ปานนัน้  ท่านประสงค์ว่า   ผู้มี
ความประพฤตเิบาในทีน่ี้  อนิทรยีท์ัง้หลายของภกิษุนัน้สงบ  เหตุนัน้  ภกิษุ 
นัน้ชื่อว่า  ผูม้อีนิทรยีส์งบ.    

อรรถกถำสำมญัญผลสตูร ๓๐ 
. . .สมจรงิดงัทีท่่านกล่าวไวว้่า 

                    ไตรจีวร  บำตร  มีด  เขม็   ประคดเอว 
                    รวมทัง้ผ้ำกรองน ้ำ  เป็น ๘ เหล่ำน้ีเป็น 
                    บริขำรของภิกษุผู้ประกอบควำมเพียร. 

         บรขิารทัง้หมดเหล่านี้  เป็นเครื่องบรหิารกายกไ็ด้  เป็นเครือ่งบรหิาร
ทอ้งกไ็ด.้  บรหิารอยา่งไร ? 
          จะพูดถงึ จีวรก่อน   ภกิษุบรหิารเลีย้งดูกายในเวลานุ่งห่มจวีรเทีย่ว
ไปดงันัน้  จีวร จงึชื่อว่า  เป็นเครื่องบรหิารกาย,   ภกิษุบรหิารเลี้ยงดูทอ้งใน
เวลาเอาชายจวีรกรองน ้าแลว้ดื่ม   และในเวลาเอาจวีรห่อของขบเคีย้ว   และ
ผลไมน้้อยใหญ่   ดงันัน้จวีรจงึชื่อว่า  เป็นเครือ่งบรหิารทอ้ง. 
         แม้บำตร   ย่อมเป็นเครื่องบรหิารกาย   ในเวลาเอาบาตรนัน้ตกัน ้า
อาบและในเวลาท าประพรมกุฎ,ี  ย่อมเป็นเครือ่งบรหิารทอ้งในเวลารบัอาหาร
บรโิภค. 
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         แม้มีด   ยอ่มเป็นเครื่องบรหิารกายในเวลาตดัไมช้ าระฟันดว้ยมดีนัน้
และในเวลาตกแต่งเท้าเตยีงและคนักลด,  ย่อมเป็นเครื่องบรหิารทอ้งในเวลา
ตดัออ้ยและปอกมะพรา้วเป็นตน้. 
        แม้เขม็  ยอ่มเป็นเครื่องบรหิารกายในเวลาเยบ็จวีร,  ยอ่มเป็นเครือ่ง
บรหิารทอ้ง  ในเวลาจิม้ขนมหรอืผลไมก้นิ. 
         ประคดเอว    ย่อมเป็นเครือ่งบรหิารกาย   ในเวลาพนักายเทีย่วไป,  
เป็นเครือ่งบรหิารทอ้ง  ในเวลามดัออ้ย เป็นตน้ถอืเอา. 
         ผ้ำกรองน ้ำ   เป็นเครือ่งบรหิารกายในเวลาใชผ้า้กรองน ้านัน้  กรอง  
น ้าอาบ และในเวลาท าการประพรมเสนาสนะ,  เป็นเครื่องบรหิารทอ้งในเวลา
กรองน ้าดื่ม  และในเวลาใช้ผา้กรองน ้านัน้แหละใส่งา  ขา้วสาร   และอาหาร
แขน้เป็นตน้ฉนั. . . 

      จรงิอยู่ภิกษุเหล่านี้เป็นผู้มกัน้อยเทียว  เป็นผู้สนัโดษ  เป็นผู้เลี้ยง
ง่าย  เป็นผู้มคีวามประพฤติเบาพร้อมเทียว  แต่พระผู้มีพระภำคเจ้ำมไิด้
ตรสัพระสตูรน้ีส าหรบัภกิษุเหล่านัน้  ตรสัส าหรบัภกิษุผูม้บีรขิาร ๘. 
         ด้วยว่าภกิษุผู้มบีรขิาร ๘ นัน้  เอามดีเล็กและเขม็ใส่ในผ้ากรองน ้า
แลว้วางไวภ้ายในบาตร  คลอ้งบาตรทีจ่ะงอยบ่า  พนักายทีไ่ตรจวีร  หลกีไป
สบายตามปรารถนา.  ไมม่สีิง่ของทีช่ื่อว่าเธอจะตอ้งกลบัมาถอืเอา. 

         เมือ่จะทรงแสดงความทีภ่กิษุนัน้  เป็นผูมี้ควำมประพฤติเบำพร้อม 
ดว้ยประการฉะน้ี   พระผู้มีพระภำคเจ้ำไดต้รสัว่า   ภกิษุนี้เป็นผูส้นัโดษดว้ย
จวีรเครือ่งบรหิารกายเป็นตน้. 

          ถอืเอาเพยีงบรขิาร  ๘ นัน้ทัง้หมดเท่านัน้ท าใหต้ดิตวัไป.  ไม่มคีวาม
ห่วงใยหรอืผกูพนัว่า  วหิารบรเิวณอุปัฏฐากของเรา.  
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เธอเหมอืนลูกศรทีห่ลุดจากแล่ง  และเหมอืนชา้งซบัมนัหลกีออกจาก
โขลง  บรโิภคเสนาสนะตามทีป่รารถนา  เป็นราวป่า  โคนไม ้ เงือ้มเขาในป่า  
รปูเดยีวเท่านัน้ยนื  รปูเดยีวเท่านัน้นัง่  รปูเดยีวไมม่เีพื่อนในอริยิาบถทัง้ปวง        
ยอ่มถงึ  ควำมเป็นผูเ้หมือนนอแรด ทีท่่านพรรณนาไวอ้ยา่งนี้ว่า 

       ภิกษุยินดีอยู่ด้วยปัจจยัตำมมีตำมได้  ย่อมไปได้  ๔ 
       ทิศ    ไม่ติดขดั   อดกลัน้ต่ออนัตรำยทัง้หลำย   ไม่ 

             หวำดหวัน่   คนเดียวเท่ียวไปเหมือนนอแรด  ดงัน้ี. 

จบ อรรถกถำสำมญัญผลสตูร 
 

อ ัน ต ร ำ ย ของ ธ ร ร ม ช ำ ติ 
สภาวะโลกรอ้น  คอื  การเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศเป็นผลจากการ

กระท าของมนุษย ์ หรอืจากปรากฏการณ์ธรรมชาตบิางอย่างทีท่ าใหอุ้ณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกสูงขึน้  เกดิขึน้เพราะเนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความรอ้น
ที่ได้รบัจากรงัสดีวงอาทติย์ออกไปได้โดยปกติ  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิง่ม ี 
ชวีติบนโลก  หรอืที่เรยีกกนัว่าก๊าซเรอืนกระจก  ที่ประกอบด้วยไอน ้า  ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ โอโซน  มเีทนและไนตรสัออกไซด ์ มปีรมิาณมากและ
ปัจจยัต่างๆ ตามธรรมชาต ิ ท าใหช้ัน้โอโซนในบรรยากาศของโลกถูกท าลาย
เกดิช่องโหว่มากขึน้  ท าใหร้งัสอีลัตราไวโอเลตสามารถผ่านมาสู่พืน้ผวิโลกได้
มาก  ซึ่งมผีลให้อุณหภูมขิองโลกเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเรว็   และเกิดเป็น
ภาวะโลกรอ้น  ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยา  ความแปรปรวนของสภาพ
อากาศทุกหนแห่ง  ทีเ่หน็ไดช้ดั  เช่นการละลายของน ้าแขง็ขัว้โลก   บางแห่ง
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เกดิประสบความแหง้แลง้   บางแห่งมฝีนตกหนักจนเกดิน ้าท่วม  บางแห่งมี
หมิะตกหนกั  เป็นเหตุใหร้ะดบัน ้าทะเลสงูขึน้   

พระสตูรจากพระไตรปิฎกพระองคท์รงตรสั  ว่าดว้ยเรื่องอนัตรายของ
ฝน  ทีม่าใน “องัคตุตรนิกำย  ปัญจกนิบำต”   ไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิ

การเปลีย่นแปลงของธาตุต่างๆ  ทีอ่ยู่ในชัน้บรรยากาศ   เป็นเหตุให้
อากาศก าเรบิ  หรอืความประมาทของเทวดาเป็นตน้  หรอืความประมาทของ
มนุษยท์ีไ่ม่ตัง้อยู่ในธรรม  อนัตรายของฝนแมใ้นฤดูกาลฝนกไ็ม่ตก  เป็นเหตุ
ใหฝ้นแลง้เป็นตน้เหล่านี้  ดงัมเีรือ่งในพระสตูรว่าดงันี้. . . 

 

วสัสสตูร ๓๑ 

ว่ำด้วยอนัตรำยของฝน ๕ ประกำร 
ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  อนัตรายของฝน (ฝนแลง้)  ซึ่งพวกหมอดูรูไ้ม ่  

ได ้  สายตาของพวกหมอดหูยัง่ไมถ่งึ ๕ ประการน้ี ๕ ประการเป็นไฉน ? คอื  
เตโชธำตุเบื้องบน  อำกำศก ำเริบ   เมฆที่เกดิขึ้นย่อมกระจายไป  

เพราะเตโชธาตุก าเรบินัน้  นี้เป็นอนัตรายของฝน ข้อท่ี ๑  ซึง่พวกหมอดูรูไ้ม ่
ได ้  สายตาของพวกหมอดหูยัง่ไมถ่งึ   

วำโยธำตุเบื้องบน   อำกำศก ำเริบ   เมฆที่เกดิขึน้ย่อมกระจายไป  
เพราะวาโยธาตุก าเรบินัน้  นี้เป็นอนัตรายของฝน ข้อท่ี ๒  ซึง่พวกหมอดรููไ้ม ่
ได ้ สายตาของพวกหมอดหูยัง่ไมถ่งึ     

อสุรินทรำหเูอำฝ่ำมือรบัน ้ำ    แล้วท้ิงลงในมหำสมุทร    นี้เป็น
อนัตรายของฝนข้อท่ี ๓ ซึง่พวกหมอดรููไ้มไ่ดส้ายตาของพวกหมอดหูยัง่ไมถ่งึ    
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วสัสวลำหกเทวบุตรประมำทเสีย  นี้เป็นอนัตรายของฝน ข้อท่ี ๔  
ซึง่พวกหมอดรููไ้มไ่ด ้ สายตาของพวกหมอดหูยัง่ไมถ่งึ 

พวกมนุษยไ์ม่ตัง้อยู่ในธรรม  นี้เป็นอนัตรายของฝน ข้อท่ี ๕  ซึ่ง
พวกหมอดรููไ้มไ่ด ้ สายตาของพวกหมอดหูยัง่ไมถ่งึ 

          ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย  อนัตรายของฝน ๕ ประการนี้แล  ซึง่พวกหมอ
ดรููไ้มไ่ด ้ สายตาของพวกหมอดหูยัง่ไมถ่งึ. 

จบวสัสสตูร 

น ้ำ มี ใ ห้ บ ริ โ ภ ค เ พ ร ำ ะ บุ ญ  
ขอ้สนันิฏฐานในวสัสสตูร; “กำรปลูกต้นไม้และกำรท ำบุญด้วยน ้ำ” 

พงึท าบุญดว้ยการปลูกตน้ไมเ้ป็นการคนืป่าสู่ธรรมชาต,ิ พงึท าบุญดว้ยน ้าเป็น
เหตุให้ตนได้รบัผลวบิากทีม่นี ้าใช้,   ส่วนที่ว่า “ อนัตรายของฝน ” (ฝนแล้ง)  
ทีจ่ะเกดิขึน้เป็นไปตาม  ข้อท่ี ๑ และ ข้อท่ี ๒ นัน้  กจ็กัไมพ่งึม ี

“สวดพระปริตร” อานุภาพของพระปรติรมอี านาจมาก  ยงัช่วยขจดั 
ภยัต่างๆ ใหส้งบลง   เทวดาทัง้หลายเมือ่ไดฟั้งเสยีงสวดสาธยาย  ทุกครัง้ไป
เมือ่ผูส้วดอุทศิบุญใหเ้ทวดา  กจ็กัเป็นทีร่กัทีช่ ื่นชอบของเหล่าเทวดาทัง้หลาย
เพื่อไมใ่ห ้ “อนัตรายของฝน” (ฝนแลง้) ทีเ่ป็นไปตามข้อท่ี ๓  ข้อท่ี ๔ เกดิขึน้ 

มนุษยร์กัษำศีลและตัง้อยู่ในคณุธรรม,   การลกัลอบตดัไมท้ าลาย
ป่า  ปล่อยมลพษิของเสยี  หรอืท าลายบรรยากาศ เป็นตน้   ไมไ่ดเ้กดิขึน้เลย  
เพราะอาศัยมศีีลธรรมและจรยิธรรม  อันตรายของฝน ข้อท่ี ๕  จะไม่เกิด
เพราะความมสีมดุลของธรรมชาต.ิ  
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 ค ำ “ถวำยน ้ำ” บูชำพระพทุธเจ้ำ 
หากปรารถนาถวายน ้าบูชาพระพุทธเจ้า   ก็จะมแีนวทางประพฤติ

ปฏบิตัดิ้วยการถวายน ้าดื่ม   น ้าใช้แด่พระสงฆ์   มพีระพุทธเจา้เป็นประมุข
แห่งสงฆ ์ การถวายน ้าบูชาพระพุทธเจา้  สามารถน ารปูเหมอืนปฏมิากรเป็น
สญัลกัษณ์พรอ้มทัง้น ้าใส่ภาชนะบูชาเพื่อเป็นเครื่องน้อมจติ   กระท าไว้ในใจ
โดยเป็นกุศลใหส้ าเรจ็ผลเถดิ   พรอ้มทัง้กล่าวบชูาดว้ยบทว่า 

 

“ อะระหะตำทีหิ      นะวะคเุณหิ     สะมนันำคะตสัสะ      
สมัมำสมัพทุธสัสะ     อิมงั     อทุะกงั     เทมิ. ” 

       ขา้พเจา้ขอถวายน ้าฉัน   น ้าใช้นี้   แด่องค์พระสมัมาสมัพุทธเจา้   ผู้มี
พระคุณ ๙ ประการ   มคีวามเป็นพระอรหนัต ์ เป็นตน้. 

ค ำปรำรถนำ 
อิทงั  เม  ปญุญงั  นิพพำนัสสะ  ปัจจะโย  โหต.ุ 

ขอผลบุญนี้ของขา้พเจา้   จงเป็นปัจจยั   แก่พระนิพพาน. 

ค ำอทิุศส่วนกศุล 
อิทงั  ปญุญะภำคงั  สพัพะสตัตำนัง  เทมิ. 

ขา้พเจา้  ขออุทศิส่วนบุญนี้  ใหแ้ก่สรรพสตัวท์ัง้หลาย. 
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อำนิสงสก์ำรถวำยน ้ำ ๑๐ ประกำร 
๑. คล่องแคล่วว่องไว 
๒. มีช่ือเสียง 
๓. มีควำมสะอำดบริสทุธ์ิ 
๔. ปรำศจำกควำมกระหำย 
๕. มีบริวำรมำก 
๖. อำยยืุน 
๗. มีผิวพรรณผดุผอ่ง 
๘. มีพละก ำลงั 
๙. มีปัญญำมำก 
๑๐. มีควำมสขุ 

พุ ท ธ ศ ำ ส น ำ ก ับ ก ล ไ ก ธ ร ร ม ช ำ ติ 

นิ ย ำ ม ๕ ๓๒ 
(ควำมเป็นไปของกฎธรรมชำติ) 

พีชนิยำม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกบัพนัธุกรรม  เป็นธรรมดาของพชื)  
เช่นความทีพ่ชืนัน้ ๆ  ใหผ้ลเหมอืนกนักบัพชืนัน้  คอื 

ความทีก่อถัว่พชูนิดหนึ่งทอดยอดไปทางซา้ย,    
เถาวลัยไ์ปทางขวาพนัลอ้มตน้ไมไ้ปทางขวา,    
ดอกทานตะวนัหนัหน้าไปทางพระอาทติย,์     
เถายา่งทรายมุง่หน้าไปเฉพาะตน้ไมอ้ยา่งเดยีว,    
ผลมะพรา้วมรีขูา้งบน     
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อตุุนิยำม (กฎธรรมชาตเิกี่ยวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาตต่ิางๆ  เช่น
อุณหภมู ิ  ดนิน ้าอากาศ  และฤดูกาลอนัเป็นสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษย์)  เช่น  
ความทีต่น้ไมน้ัน้ ๆ  ผลดิอกออกผลและมใีบอ่อนพรอ้ม ๆ กนัในสมยันัน้ ๆ  

กรรมนิยำม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม  คอื กฎเหตุของ
การกระท าและผลที่ได้รบั)  ความที่กรรมนัน้ๆ  ให้ผลเช่นเดยีวกนักบักรรม
นัน้ๆ  อยา่งนี้คอื   

กรรมทีป่ระกอบดว้ยกุศลเหตุ ๓  ยอ่มใหว้บิากเป็นตเิหตุกะ ทุเหตุกะ
และอเหตุกะ   

กรรมที่ประกอบด้วยกุศลเหตุ  ๒ ย่อมให้วิบากเป็นทุเหตุกะ และ   
อเหตุกะ  ไมใ่หว้บิากเป็นตเิหตุกะ    

อกีอย่างหนึ่ง  เป็นกรรมนิยามดว้ยอ านาจแห่งวบิากเหมอืนกบักรรม
นัน่แหละ  เพื่อแสดงกรรมนิยามนัน้  ท่านอาจารยท์ัง้หลายกล่าวเรือ่งไว.้..   
        ในสมยัแห่งพระสมัมาสมัพุทธเจา้   มบี้านใกล้ประตูพระนครสาวตัถี
ถูกไฟไหม ้ กระจุกหญ้าตดิไฟโพลงแต่บา้นไฟไหมน้ัน้   ขึน้ไปสวมคอกาตวั
บนิทางอากาศ  กานัน้รอ้งตกตายในแผ่นดนิ.  

         เรอืล าหนึ่งได้หยุดนิ่งลอยอยู่แม้ในมหาสมุทร   เมื่อพวกเขาไม่เห็น
ทางที่ใคร ๆ  จะปลอดภยัจากอนัตรายในภายใต้   จงึใคร่ครวญจบัสลากคน
กาลกรรณี  สลากนัน้ไดต้กไปในมอืหญงิภรรยาใกลช้ดิของนายเรอืนัน้เท่านัน้ 
ทนีัน้  ชนทัง้หลายจงึพูดว่า   ขอคนทัง้หมดอย่าพากนัฉิบหายเพราะเหตุแห่ง
หญงิคนเดยีวพวกเราจกัโยนเขาไปในน ้า  นายเรอืพูดว่า  เราไม่อาจเหน็หญงิ
นี้ลอยอยู่ในน ้าได้   จงึใหเ้อาหมอ้บรรจทุรายผูกตดิคอโยนลงไป   ในขณะนัน้
นัน่เอง  เรอืกแ็ล่นไปดุจลกูศรทีย่งิไป ฉะนัน้. 
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         ภกิษุรปูหนึ่งอยูใ่นถ ้า   ยอดภูเขาใหญ่ตกมาปิดประตูถ ้า   ในวนัที ่๗  
ยอดเขานัน้กเ็ปิดเองทเีดยีว. 

         พวกภกิษุกราบทลูเรื่องทัง้  ๓  นี้  แด่พระสมัมาสมัพุทธเจา้ผูป้ระทบั
นัง่แสดงธรรมในพระเชตวนั  คราวเดยีวกนัทัง้หมด  พระศาสดาตรสัว่า  นัน่
มใิช่ผู้อื่นกระท า   นัน่เป็นกรรมอนัเขานัน่แหละท าแล้วดงันี้   เมื่อจะทรงน า
เรือ่งอดตีมาแสดงธรรมจงึตรสัว่า  กำเป็นมนุษย ์ ในอตัภาพก่อนไมอ่าจเพื่อ
ฝึกโคโกงตวัหนึ่ง  จงึไดผ้กูเขน็ดฟางสวมคอโคจดุไฟ  โคนัน้ตายดว้ยเหตุนัน้
แหละ  บดันี้กรรมนัน้จงึไมป่ล่อยกานัน้แมบ้นิอยูท่างอากาศ.    

แม้หญิงน้ี  กเ็ป็นหญงิคนหน่ึงนัน่แหละในอตัภาพก่อน  สุนขัตวัหนึ่ง
คุน้เคยกนั เมือ่เธอไปป่ากไ็ปดว้ยเมือ่มากม็าดว้ย  พวกมนุษยท์ัง้หลายผูอ้อก 
ไปย่อมเยาะเยย้เธอว่า  บดันี้พรานสุนัขออกแลว้ดงันี้  นางอดึอดัอยู่ดว้ยสุนัข 
นัน้   เมือ่ไมอ่าจหา้มสุนขัได ้  จงึเอาหมอ้ใส่ทรายผกูคอ  แลว้เหวีย่งไปในน ้า      
กรรมนัน้จงึไมป่ล่อยเธอในท่ามกลางสมทุร.   

แม้ภิกษุนัน้  กเ็ป็นนายโคบาลในอตัภาพก่อน  เมื่อเหีย้เขา้ไปในรู ก็
หกักิง่ไมก้ ามอืหนึ่งปิดรเูสยี  หลงัจากนัน้มา ๗ วนั  เขาจงึมาเปิดรเูองทเีดยีว
เหี้ยตวัสัน่ออกมา   ดว้ยกรุณาเขาจงัไม่ฆ่ามนั   กรรมนัน้ไม่ให้เพื่อจะปล่อย
ภกิษุนัน้ผูเ้ขา้ไปยงัซอกเขานัง่อยู่. 

        เมือ่ทรงประชุมเรือ่งทัง้ ๓ เหล่านี้ดว้ยประการฉะน้ี  แลว้จงึตรสัพระ
คาถาน้ีว่า   
           น   อนฺตลิกฺเข   น   สมทฺุทมชฺเฌ           

       น   ปพพฺตำน    วิวร    ปวิสสฺ 
                        น   วิชฺชเต   โส   ชคติปปฺเทโส            

       ยตฺรฏฺฐิโต   มุจเฺจยฺย   ปำปกมมฺำ.                 
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              ไมว่่าในทีใ่ด ๆ   ในอากาศ    ในกลางทะเล 
                 หรอืในซอกเขา  ส่วนภูมปิระเทศทีส่ตัวส์ถติ 
                 อยูแ่ลว้   จะพงึพน้ไปจากบาปกรรมไดไ้ม่ม.ี 

      ธรรมนิยำม (กฎธรรมชาติทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกนั  อย่างมเีหตุมผีล
แก่กนัแห่งสิง่ทัง้หลายโดยเป็นจรงิ)  อนึ่งในเวลาที่พระโพธสิตัวท์ัง้หลายทรง
ถอืปฏสินธ ิ ในเวลาทรงออกจากครรภพ์ระมารดา  ในเวลาทีต่รสัรูอ้ภสิมัโพธิ
ญาณ  ในเวลาทีพ่ระตถาคตทรงประกาศพระธรรมจกัร ในเวลาทีท่รงปลงอายุ
สงัขาร   ในเวลาทีเ่สดจ็ดบัขนัธป์รนิิพพาน  หมื่นจกัรวำลหวัน่ไหว    

        จิตนิยำม (กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกบัการท างานของจติเจตสกิ) อนึ่ง
เมื่ออารมณ์กระทบประสาท  ใครๆ เป็นผูก้ระท าหรอืสัง่ให้กระท าว่า   เจา้จง
ชื่อว่า  อาวชัชนะ ฯลฯ  เจา้จงชื่อว่า  ชวนะ ดงันี้มไิดม้ ี กว็่าโดยธรรมดาของ
ตน  ตัง้แต่เวลาที่อารมณ์กระทบประสาทแลว้  จติที่เป็นกริยิามโนธาตุ  กย็งั
ภวงัคใ์หเ้ปลีย่นไป  จกัขุวญิญาณกท็ าทสัสนกจิ(หน้าทีเ่หน็), วบิากมโนธาตุก ็
ท าสมัปฏจิฉันนกจิ (หน้าทีร่บัอารมณ์),  วบิากมโนวญิญาณธาตุกท็ าสนัตรณ
กจิ(หน้าทีพ่จิารณาอารมณ์),  กริยิามโนวญิญาณธาตุกท็ าโวฏฐพัพนกิจ(หน้า 
ทีต่ดัสนิอารมณ์),  ชวนะเสวยรสแห่งอารมณ์ดงันี้  นี้ชื่อว่า  จิตนิยำม 

จบนิยำม ๕ 
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โครงกำรกิจกรรม  5ส  
กิจกรรม 5ส  คอื แนวทางการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มในทีท่ างานและ

สถานทีป่ระกอบการใหด้ขีึน้  ยงัเป็นกจิกรรมทีพ่ฒันาทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพในองคก์ร  จ าเป็นต้องท าทุกๆ คน   เป็นกจิกรรมที่ต้องอยู่ร่วม  
กนั  การเกดิขึน้ของ 5ส  น่าจะมาแต่โบราณทางตะวนัตกก่อน  แต่เริม่น ามา  
ใชอ้ย่างชดัเจนในประเทศญีปุ่่ น ส าหรบัประเทศไทยไดน้ ารปูแบบมาใชพ้ฒันา
องค์กรของตนเอง  ให้เกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้จนแพร่หลาย   เกดิโครงการ
กจิกรรม 5ส  ในประเทศญีปุ่่ นเรยีก 5S  มหีลกัในการปฏบิตั ิ๕ ประการ คอื 

สะสำง (seiri)  คอื  ใหส้ะสางแยกของทีใ่ชไ้ดก้บัใชไ้ม่ได ้ จ าเป็นและ 
ไม่จ าเป็นต่องาน   แยกใหเ้ป็นหมวดหมู่  หยบิฉวยไดง้า่ย  แบ่งตามประเภท
บางอย่างเกบ็ไวใ้ชไ้ด ้ บางอยา่งจ าหน่ายแจกไป  และบางอยา่งน าไปรไีซเคลิ  
บางอยา่งก าจดัไป  แต่จะยากล าบากตอนแรก  สบายตอนขา้งหน้า 

สะดวก (seiton)  คอื  การจดัวางสิง่ของต่างๆ  ใหเ้ป็นระบบระเบยีบ  
เพื่อความสะดวก  เพื่อน ามาใชไ้ดง้่าย  ไมซ่บัซอ้น  รวดเรว็ลดทอนเวลา  ใน
การใชง้านและคน้หา  แต่จะงา่ยกว่านัน้ถา้เขยีนสญัลกัษณ์ก ากบั 

สะอำด (seiso)  คอื  ท าความสะอาด (ปัด  กวาด  เชด็  ถู) เครือ่งมอื 
อุปกรณ์และสถานที่ท างานอยูเ่สมอ  แต่ครอบคลุมถงึการตรวจสอบความบก  
พรอ่งเสยีหายของเครือ่งมอื  อุปกรณ์ต่างๆ ใหส้ะอาดแบบบ ารงุรกัษา  

สุขลกัษณะ (seiketsu)  การสรา้งมาตรฐานเน้นพฤติกรรมของผู้คน
เป็นหลกั  เพื่อให้ทุกคนท าได้เหมอืนๆ กัน  รกัษาความมรีะเบยีบ  สภาพ 
แวดลอ้มสมบรูณ์ดขีึน้  สุขกายสุขใจ 
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สร้ำงนิสยั  (shitsuke)  การอบรมให้เข้าใจ 5ส   อย่างสม ่าเสมอถูก   
ตอ้ง  หมัน่ทบทวนตดิตามประเมนิผลของ 5ส  สรา้งทศันคตทิีด่จีนกลายเป็น
การกระท าทีเ่กดิขึน้แบบมวีนิัยโดยอตัโนมตั ิ

 

มหำเถรสมำคมเร่ิมแล้ว   
โครงกำร “วดั ประชำ รฐั สร้ำงสขุ” ๓๓ 

(วดัสร้ำงสขุด้วยกิจกรรม 5ส) 

กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)  ในฐานะประธานปฏริปูกจิการพระ   

พุทธศาสนาฝ่ายสาธาณูปการ  ได้เหน็ชอบโครงกำร “วดั ประชำ รฐั สร้ำง

สุข : พฒันาวดัด้วยแนวทาง 5ส โดยคณะสงฆ์จะร่วมกบัรฐับาล ประชาชน 

องคก์รภาครฐั เอกชน พฒันาวดัใหก้ลบัมาเป็นศูนยก์ลางชุมชน เป็นทีพ่ึง่ทาง

ใจ  ซึ่งจะเริม่น าร่องในวดั ที่ได้รบัคดัเป็นต้นแบบ จากนัน้จะขยายไปยงัวดั

ต่างๆ ทัว่ประเทศ  เพื่อใหโ้ครงการดงักล่าวเกดิประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท ้ 

จรงิ  เมื่อวนัพุธที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑  ไดร้่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงว่าด้วย

ความร่วมมอืประกอบดว้ย มส.  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
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           ๘๐ อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ 

เกณฑป์ระเมินกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมในวดั ๓๔ 
เกณฑป์ระเมินมี  ๕ หมวด   

มขีอ้ประเมนิ   ๓๓  ขอ้   
คะแนนเตม็ขอ้ละ    ๒  คะแนน   
คดิเป็นคะแนนรวม   ๖๖  คะแนน 

หมวดท่ี จ ำนวนขอ้ คะแนน 
หมวดท่ี๑. ความสะอาด ความเป็นระเบยีบ ๗ ๑๔ 
หมวดท่ี๒. พืน้ทีส่เีขยีว ๔ ๘ 
หมวดท่ี๓. การจดัการสิง่แวดลอ้ม ๑๔ ๒๘ 
หมวดท่ี๔. กจิกรรมรณรงคส์ง่เสรมิความรูด้า้น     
              สขุอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

๖ ๑๒ 

หมวดท่ี๕. การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น ๒ ๔ 
รวม ๓๓ ๖๖ 

 

หลกักำรประเมิน  
จะพจิารณาจากสภาพการจดัการสิง่แวดลอ้มในวดัเชงิประจกัษ์  และ

สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวขอ้ง  โดยคณะกรรมการใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ เป็น ๓ ระดบั 
คอื ๒, ๑, และ ๐ (ตอ้งเป็นคะแนนจ านวนเตม็) 

 
กำรลงคะแนน 

กรรมการจะต้องประชุมใหค้ะแนนแต่ละขอ้ โดยมมีตริ่วมกนัเป็นเอก
ฉนัท ์ หากมคีวามเหน็ไมต่รงกนัใหย้ดึเสยีงส่วนใหญ่ 



 

 

๘๑                                                                                      วดัจากแดง 

กำรคิดคะแนน 
น าคะแนนที่ไดแ้ต่ละขอ้มารวมกนั  และหารด้วยคะแนนรวมทัง้หมด

(ไมร่วมคะแนนจากทีย่กเวน้)  แลว้คณูดว้ย ๑๐๐ จะไดค้ะแนนเป็นรอ้ยละ 

คะแนนรวมรอ้ยละ   =   จ านวนคะแนนทีไ่ด ้x ๑๐๐ 
จ านวนคะแนนรวมทัง้หมด 

 
กำรผำ่นเกณฑป์ระเมิน 

 วดัทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิการจดัการสิง่แวดลอ้มในวดั คอื วดัทีไ่ด้
คะแนนรวมรอ้ยละ ๖๕ ขึน้ไป โดยมรีะดบัผ่านเกณฑ ์๓ ระดบั คอื 

ระดบัดีเย่ียม  จะตอ้งไดค้ะแนนรวมรอ้ยละ ๘๕  ขึน้ไป 
ระดบัดีมำก  จะตอ้งไดค้ะแนนรวมรอ้ยละ ๗๕ – ๘๔.๙ 
ระดบัดี  จะตอ้งไดค้ะแนนรวมรอ้ยละ ๖๕ – ๗๔.๙     

 

ค ำจ ำกดัควำม 
วดัในเมือง   หมายถงึ  วดัทีต่ ัง้อยูใ่นเขตเทศบาลเมอืง  หรอื

เทศบาลนคร 

 วดัท่องเท่ียว   หมายถงึ  วดัทีม่นีกัท่องเทีย่วไปโดยไมไ่ดม้จีดุ 
ประสงคเ์พยีงเพื่อท าบุญเพยีงอยา่งเดยีว 

 วดัในชนบท  หมายถงึ  วดัทีต่ ัง้อยู่นอกเขตเมอืงหรอืเขตเทศบาล
และไมใ่ช่วดัท่องเทีย่ว 

 



 
           ๘๒ อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ 

หมวดท่ี ๑   
ควำมสะอำด  ควำมเป็นระเบียบ 

๑.๑  แผนกำรใช้พื้นท่ีตัง้วดัให้เป็นสดัส่วน    เหมำะสมทัง้เขตพทุธำวำส   
        เขตสงัฆำวำส................................................................................ 

เป็นการแบ่งการใช้พื้นที่ในวดัให้เป็นสดัส่วน  เหมาะสม  มผีงัพื้นที่
ตดิตัง้ใหเ้หน็อยา่งชดัเจน 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. แผนการใชพ้ืน้
ทีต่ัง้วดั ใหเ้ป็นสดั 
สว่นและเหมาะสม
ทัง้เขตพุทธาวาส
และเขตสงัฆาวาส 

มผีงัการใชพ้ืน้ทีต่ัง้
วดัและใชพ้ืน้ทีต่าม
ผงั ทีก่ าหนดตดิตัง้
ใหเ้หน็อย่างชดัเจน
และ    การใชพ้ืน้ที่
เป็นสดัสว่นทัง้เขต 
พุทธาวาสเขต 
สงัฆาวาส 

มผีงัการใชพ้ืน้ที ่
โดยใชพ้ืน้ทีต่ามผงั
ทีก่ าหนด แต่ไมไ่ด้
ตดิตัง้ใหเ้หน็อย่าง
ชดัเจน หรอืตดิตัง้
ใหเ้หน็อย่างชดัเจน 
แต่การใชพ้ืน้ทีไ่ม่
เป็นสดัสว่น 

ไม่มผีงัการใชพ้ืน้ที ่
หรอื มผีงัทีไ่ม ่
ชดัเจน 

 

๑.๒  ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ 
 วดัควรดูแลเสนาสนะ  สิง่ก่อสรา้งต่างๆ  และบรเิวณโดยรอบวดั เช่น 
บรเิวณกุฏหิรอืทีพ่กัอาศยั ศาลาการเปรยีญ  อุโบสถ  อาคารต่างๆ  หอ้งครวั 
รา้นคา้  หอ้งน ้า  หอ้งสุขาสาธารณะ  ถนน  ทางเดนิ  ลานวดั  ทีจ่อดรถ  ให้
สะอาดเป็นระเบยีบและถูกสุขาภบิาล 
 
 



 

 

๘๓                                                                                      วดัจากแดง 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. บรเิวณโดยรอบ
วดั (ถนน ทางเดนิ 
ลานวดั ทีจ่อดรถ) 

สะอาด และ 
เป็นระเบยีบ 

ค่อนขา้งสะอาด  
และค่อนขา้งเป็น
ระเบยีบ 

ไม่สะอาด หรอื 
ไม่เป็นระเบยีบ 

๒. ศาลาการ
เปรยีญ / อุโบสถ /
อาคารต่างๆ 

สะอาด และ 
เป็นระเบยีบ 

ค่อนขา้งสะอาด  
และค่อนขา้งเป็น
ระเบยีบ 

ไม่สะอาด หรอื 
ไม่เป็นระเบยีบ 

๓. บรเิวณกุฏ ิหรอื 
ทีพ่กัอาศยั 

สะอาด และ 
เป็นระเบยีบ 

ค่อนขา้งสะอาดและ  
ค่อนขา้งเป็น
ระเบยีบ 

ไม่สะอาด หรอื 
ไม่เป็นระเบยีบ 

๔. หอ้งครวั สะอาดเป็นระเบยีบ
และ ถูกหลกั
สขุาภบิาล 

สะอาดและเป็น
ระเบยีบแต่ไมถู่ก
หลกัสขุาภบิาล 

ไม่สะอาด หรอื 
ไม่เป็นระเบยีบ 

๕. รา้นคา้ สะอาดเป็นสดัสว่น สะอาด ไม่เป็นสดั 
สว่นหรอืค่อนขา้ง
สะอาดเป็นสดัสว่น 

ไม่สะอาด 

(กรณีไม่มรีา้นคา้ภายในบรเิวณวดัจะไม่น าไปคดิคะแนน) 
๖. หอ้งน ้า หอ้งสขุา
สาธารณะ 

สะอาดแยกประเภท
อย่างชดัเจนและถูก
หลกัสขุาภบิาล 

สะอาด ไม่สะอาด 

หมำยเหต;ุ 
วดัในเมือง/วดัท่องเท่ียว  ต้องแยกประเภทห้องน ้าชาย หญิงและคนพกิาร/ผู้สูงอายุ 
............................................................................................................................... 
วดัชนบท  ตอ้งแยกประเภทหอ้งน ้าชาย หญงิ.......................................................... 

 



 
           ๘๔ อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ 

หมวดท่ี ๒  
พื้นท่ีสีเขียว 

๒.๑  ควำมร่มร่ืน 
 วดัควรมคีวามร่มรืน่ โดยสามารถปลูกไมป้ระเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ต้นไม ้
ไมพุ้่ม ไมด้อก ไมก้ระถาง............................................................................ 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. ความรม่รื่นของเขตทีต่ัง้วดั 
วดัในเมอืง / 
วดัท่องเทีย่ว 

มตีน้ไม ้     ไมพุ้ม่   
ไมด้อก ไมก้ระถาง
มากกว่ารอ้ยละ ๒๐ 

มตีน้ไม ้     ไมพุ้ม่   
ไมด้อก ไมก้ระถาง
มากกว่ารอ้ยละ ๑๐ 
แต่ไม่ถงึรอ้ยละ ๒๐ 

มตีน้ไม ้     ไมพุ้ม่    
ไมด้อก ไมก้ระถาง
น้อยกว่ารอ้ยละ ๑๐ 

วดัชนบท มตีน้ไม ้     ไมพุ้ม่    
ไมด้อก ไมก้ระถาง
มากกว่ารอ้ยละ ๔๐ 

มตีน้ไม ้     ไมพุ้ม่    
ไมด้อก ไมก้ระถาง
มากกว่ารอ้ยละ ๒๐ 
แต่ไม่ถงึรอ้ยละ ๔๐ 

มตีน้ไม ้     ไมพุ้ม่    
ไมด้อก ไมก้ระถาง
น้อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ 

 

๒.๒  กำรปลูกไม้ในพทุธศำสนำ........................................................ 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การปลกูไมใ้น
พุทธศาสนา 

มมีากกว่า ๓ ชนิด ม ี๒ ชนิด มเีพยีง ๑ ชนิด 

 



 

 

๘๕                                                                                      วดัจากแดง 

๒.๓  กำรปลกูกำรปลกูพืชสมนุไพร/ผกัพ้ืนบ้ำน....................................... 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑.การปลกูพชืสมุน 
ไพร / ผกัพืน้บา้น  

มแีปลงพชืสมุนไพร
หรอื   แปลงผกัพืน้ 
บา้น (รวมถงึการ
ปลกูเป็นกจิจะ 
ลกัษณะ 

มพีชืสมุนไพรหรอื
ผกัพืน้บา้นใน
บรเิวณวดั  
 

ไม่มพีชืสมุนไพร
หรอืผกัพืน้บา้นใน
บรเิวณวดั  
 

๒.๔  กำรบ ำรงุรกัษำต้นไม้ ไม้กระถำง.....................................................    

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การบ ารุงรกัษา
ตน้ไม ้/ ไมก้ระถาง 

ดแูลบ ารุงรกัษา 
เป็นประจ า 

ดแูลบ ารุงรกัษา  
ไม่เป็นประจ า 

ไม่ไดด้แูลบ ารุง 
รกัษา 

 

หมวดท่ี ๓  กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม 
๓.๑  กำรจดักำรขยะมลูฝอย.....................................................................  

วดัควรน าหลกั ๓ R ทัง้ลดการใช ้การใชซ้ ้า การคดัแยกน ามาใชใ้หม ่
เพื่อใหส้ะดวกกบัการจดัการ  จะต้องคดัแยกขยะ  เป็นขยะอนิทรยี ์ เช่นเศษ
อาหารที่เหลอื  และเศษผกัจากการปรุง  น าไปท าปุ๋ ยชวีภาพ  หมกัเป็นก๊าซ
ชวีภาพ  หรอืน าไปเลีย้งสตัว์เป็นต้น ส่วนเศษใบไมน้ าไปท าปุ๋ ยหมกัหรอืกอง
ทิง้ไวใ้หย้่อยสลายเองตามธรรมชาต ิ โดยกองตามโคนต้น  หรอืกัน้คอกลอ้ม  
เพื่อใหเ้ป็นระเบยีบ  ขยะรไีซเคลิน าไปจ าหน่าย  ขยะทัว่ไปเกบ็รวบรวมส่งให้
ทอ้งถิน่ก าจดั   หากตอ้งด าเนินการเอง  ควรน าไปฝักกลบใหเ้รยีบรอ้ย ไมใ่ห้



 
           ๘๖ อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ 

เป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องสตัวน์ าโรค  ส าหรบัขยะอนัตรายจ าพวกหลอดไฟที่
เสยีแล้ว  ควรห่อด้วยกระดาษหนังสอืพมิพ์หลายๆ ชัน้   เพื่อป้องกนัหลอด
แตกหกัเสยีหาย และใส่ในภาชนะที่มฝีาปิดมดิชดิตัง้ไวใ้นที่ร่มเพื่อหลบแดด
หลบฝน ป้องกนัการชะสารพษิไหลออกจากภาชนะที่จดัเก็บ หลงัจากนัน้น า
ใส่ถุงด าโดยเขยีนบอกขา้งถุงว่า  เป็นขยะอนัตราย 

๓.๑.๑ การคดัแยกขยะอย่างเป็นระบบ   ไดแ้ก่    มกีารคดัแยกขยะ
อนิทรยี ์ ขยะรไีซเคลิ  ขยะอนัตรายและขยะทัว่ไปเป็นตน้.............................  
เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การคดัแยกขยะ
อย่างเป็นระบบ 

คดัแยกอย่างถูก 
ตอ้งทัง้ขยะอนิทรยี ์ 
ขยะรไีซเคลิ   ขยะ
อนัตราย  และขยะ
ทัว่ไป 

คดัแยกอย่างถูก 
ตอ้งตัง้แต่ ๒
ประเภทขึน้ไป หรอื
คดัแยกครบแต่ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

คดัแยกอย่างถูก 
ตอ้งน้อยกว่า ๒ 
ประเภท 

๓.๑.๒ การจดัการขยะเศษอาหาร  ทีฉ่ัน/ทานเหลอื  และเศษผกัจาก
การปรงุอาหาร ไดแ้ก่ การน าขยะกลบัไปใชป้ระโยชน์เช่น ท าปุ๋ ยชวีภาพ การ
น าไปท าหมกัเป็นพลงังานชวีภาพเป็นตน้.....................................................  
เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การจดัการขยะ
เศษอาหารทีฉ่นั /
ทานเหลอืและเศษ
ผกัจากการปรุง
อาหาร 

น าขยะเศษอาหารที่
เหลอื  และ เศษผกั 
ไปใชป้ระโยชน์ ทัง้ 
หมดโดยไม่เหลอื
ทิง้ 

น าขยะเศษอาหารที่
เหลอื  และ เศษผกั 
ไปใชป้ระโยชน์บาง 
สว่น 

ไม่ไดน้ าขยะเศษ
อาหารทีเ่หลอืและ
เศษผกัไปใช้
ประโยชน์ 



 

 

๘๗                                                                                      วดัจากแดง 

๓.๑.๓ การจดัการเศษใบไม ้ภายหลงัทีก่วาดใบไมภ้ายในวดัแลว้ควร
น าเศษใบไมไ้ปใชป้ระโยชน์ เช่น  กองโคนต้น  ท าปุ๋ ยหมกัและไม่ควรน าเศษ
ใบไมไ้ปเผาท าลาย...................................................................................... 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การจดัการเศษ
ใบไม ้

น าเศษใบไมไ้ปใช้
ประโยชน์ทัง้หมด
โดยไม่ไดเ้ผาหรอื
ทิง้ 

น าเศษใบไมไ้ปใช้
ประโยชน์บางสว่น
แต่ไม่เผา 

ไม่ไดน้ าเศษใบไม้
ไปใชป้ระโยชน์หรอื
เผาเศษใบไม ้

๓.๑.๔ การจดัการขยะรไีซเคลิ ไดแ้ก่การคดัแยกขยะทีส่ามารถน าไป 
รไีซเคลิได้จากถงั/กองขยะรวมของท้องถิน่ หรอืมกีารคดัแยกขยะที่สามารถ
น าไปรไีซเคลิไดจ้ากขยะอื่นก่อนน าไปก าจดั................................................. 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การจดัการขยะ 
รไีซเคลิ 
 

น าขยะรไีซเคลิไป
จ าหน่าย   และไม่  
พบขยะรไีซเคลิใน
ถงัขยะทีร่อทอ้งถิน่
เกบ็ขน    หรอืใน
สถานทีก่ าจดัขยะ
ของวดั    หรอืใน
บรเิวณวดัหรอืพบ
น้อยมากๆ 

น าขยะรไีซเคลิไป
จ าหน่ายแต่พบขยะ
รไีซเคลิเลก็น้อยใน
ถงัขยะทีร่อทอ้งถิน่
เกบ็ขน    หรอืใน
สถานทีก่ าจดัขยะ
ของวดัหรอืใน
บรเิวณวดั 

น าขยะรไีซเคลิไป
จ าหน่ายแต่พบขยะ
รไีซเคลิจ านวนมาก
ในถงัขยะทีร่อทอ้ง 
ถิน่เกบ็ขน  หรอืใน
สถานทีก่ าจดัขยะ
ของวดั    หรอืใน
บรเิวณวดัหรอืไม ่
ไดค้ดัแยกขยะ 
รไีซเคลิ 



 
           ๘๘ อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ 

๓.๑.๕ การจดัการขยะทัว่ไป  ส่งใหท้อ้งถิน่ก าจดัหรอืฝังกลบใหเ้รยีบ 
รอ้ย   เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของสตัว์น าโรค   แต่ถ้ามกีารแยกขยะ
อนิทรยีอ์อกจากขยะทัว่ไปก่อนน าไปฝัง  และขยะในบ่อไม่ปลวิออกนอกบ่อ  
อนุโลมใหย้งัไม่ต้องกลบได้   และถ้าขยะในบ่อเยอะจนปลวิออกมา   ควรท า
การกลบใหเ้รยีบรอ้ย  กรณีที่วดัจดัการฝังกลบเอง  บ่อทิ้งขยะต้องไม่อยู่ใกล้
แหล่งน ้าส าหรบัการเผาสิง่ของผูว้ายชนมจ์ะอนุโลม  แต่ตอ้งไมเ่ผาขยะอื่นปน   
.................................................................................................................. 
 
เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การจดัการขยะ
ทัว่ไป 

สง่ใหท้อ้งถิน่น าไป
ก าจดั   กรณีทีท่อ้ง 
ถิน่ไม่เขา้มาเกบ็ขน 
สามารถน าไปฝัง่
และกลบเพื่อไม่ให้
เกดิการปลวิ  หรอื
เป็นแหล่งเพาะ 
พนัธุส์ตัวน์ าโรค 

ก าจดัโดยเทกองใน
หลุมแต่ไมม่มีาตร 
การป้องกนั ไมใ่ห้
เกดิการปลวิ หรอื
เป็นแหล่งเพาะ 
พนัธุส์ตัวน์ าโรค 
และตอ้งไม่อยู่ใกล้
แม่น ้า   ล าครอง 
หว้ย  หนอง  บงึ 

ก าจดัโดยการเผา
หรอื   เทกองกบั   
พืน้หรอืเทกองใน  
หลุมทีใ่กลแ้ม่น ้า  
ล าคลอง    หว้ย 
หนอง  บงึ 

 
 

 

 

 



 

 

๘๙                                                                                      วดัจากแดง 

๓.๑.๖ การจดัการขยะอนัตราย คดัแยกแล้วจดัวาง/เกบ็ไวใ้นภาชนะ
ทีเ่หมาะสมก่อนส่งใหท้อ้งถิน่น าไปก าจดั.....................................................   

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การจดัการขยะ
อนัตราย 
 

ใสถุ่งแยกต่างหาก
จากขยะทัว่ไปและ
สง่ใหท้อ้งถิน่น าไป
ก าจดั กรณีทอ้งถิน่
ไม่มาเกบ็ขน  ตอ้ง
แยกเกบ็ในภาชนะ
และจดัวางในที่
เหมาะสม 

แยกเกบ็ขยะ
อนัตรายในภาชนะ
หรอืจดัวางในทีท่ี ่
ไม่เหมาะสม 

ทิง้รวมกบัขยะทัว่ 
ไปหรอืน าไปฝัง่ /
เผาภายในวดัหรอื
ทิง้เกลื่อนรอบวดั
หรอืวางบนภาชนะ
ต่างๆ ในวดั  เช่น
แทง้คน์ ้า 

๓.๒.  กำรจดักำรน ้ำท้ิง/น ้ำเสีย  น ้าเสยีทีไ่ด้จากกจิกรรมต่างๆ  มกีารแยก
บ าบดั  เช่นน ้าทิ้งจากครวั  มกีารแยกเศษอาหาร  น ้ามนั  ไขมนั  หรอืกรอง
ก่อนทิง้น ้าจากสว้ม มรีะบบบ่อเกรอะ บ่อซมึ บ่อกรองไรอ้ากาศ หรอืถงับ าบดั
ส าเรจ็รปูและไมส่่งกลิน่เหมน็.......................................................................  

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การจดัการน ้าทิง้
จากครวั 
 
 
 
 

แยกเศษอาหาร/
ไขมนั/น ้ามนัก่อน
ลา้งและมกีารดกั
เศษอาหาร/ไขมนั 

แยกเศษอาหาร/
ไขมนั/น ้ามนัก่อน
ลา้ง มกีารดกัเศษ
อาหารแต่ไมม่ี
ไขมนัหรอืไม่ดแูล
ระบบดกัไขมนั 

ไม่แยกเศษอาหาร/
ไขมนั/น ้ามนัก่อน
ลา้ง หรอืไมม่รีะบบ
ดกัเศษอาหาร 
 
 



 
           ๙๐ อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

หมายเหตุ   วดัในเมือง/วดัท่องเท่ียว  ระบบดกัไขมนัควรใชบ้อ่ดกัไขมนั  ในกรณีทีว่ดั
ไม่มหีอ้งครวัแต่มกีารลา้งภาชนะ  หรอืบาตรควรมกีารจดัการน ้าทิง้ดว้ยเช่นกนั   แต่อาจ
ไม่จ าเป็นตอ้งมบี่อดกัไขมนั.......................................................................................... 
วดัในชนบท  ระบบดกัไขมนัควรใชบ้่อดกัไขมนั หรอือาจใชว้ธิกีรองตามธรรมชาต ิทีไ่ม่
สง่ผลต่อสขุอนามยั...................................................................................................... 
๒. การจดัการน ้า
เสยีจากสว้ม 

สว้มทัง้หมดมรีะบบ
บ่อเกรอะ    บ่อซมึ
หรอื    บ่อกรองไร้
อากาศ  หรอืถงับ า 
บดัส าเรจ็รปู(ถงัsat)
และไมม่กีลิน่เหมน็ 

สว้มทัง้หมดมรีะบบ
บ่อเกรอะ    บ่อซมึ
หรอื     บ่อกรองไร้
อากาศ   หรอืถงับ า 
บดัส าเรจ็รปู(ถงัsat)
แต่มบีางสว้มทีม่ี
กลิน่เหมน็ 

ไม่มรีะบบบ่อเกรอะ 
บ่อซมึครบทุกสว้ม
หรอืสว้มมรีะบบบ่อ
เกรอะ บ่อซมึแต่ไม่
มปีระสทิธภิาพหรอื
มกีารสบูระบาย
ออก 

๓.๓  เมรเุผำศพท่ีเหมำะสมและถกูสขุลกัษณะ........................................   

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. เมรุเผาศพที่
เหมาะสมและถูก
สขุลกัษณะ 
 
 
 
 

เมรุเผาศพแบบ ๒ 
หวัเผา หรอืเมรุไร้
มลพษิและใชง้าน
ถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน 

เมรุเผาศพแบบ ๑ 
หวัเผา และใชง้าน
ถูกตอ้งตามมาตร 
ฐาน 

เผาแบบดัง้เดมิ(เชงิ
ตะกอน)   หรอืเป็น
เมรุใชถ่้าน/ฟืน เป็น
เชือ้เพลงิรวมถงึเมรุ
เผาศพแบบ๑-๒หวั 
เผาแต่ใชง้านไม่ถูก 
ตอ้งตามมาตรฐาน 

(กรณีทีว่ดัไม่มเีมรุเผาศพอยูใ่นพืน้ทีว่ดัจะไมม่กีารประเมนิ) 
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๓.๔  กำรจดักำรมลพิษทำงเสียง  วดัควรมมีาตรการ  เพื่อไม่ใหม้กีจิกรรม
ทีม่เีสยีงดงัรบกวนชุมชน  เช่น   การยงิปืน   จุดพลุ   จดัประทดัในงานบวช 
งานศพ  การแก้บน เป็นต้น  รวมทัง้การจดังานที่มมีหรสพ  ในช่วงกลางคนื  
ยกเวน้งานประเพณทีีอ่นุโลม.......................................................................  

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การจดัการ
มลพษิทางเสยีง 
 

ไม่มกีจิกรรมทีม่ี
เสยีงดงัรบกวนและ
ไม่มงีานมโหรสพ
ภายในวดัช่วงกลาง 
คนืยกเวน้งาน
ประเพณ ี

มกีจิกรรมทีม่เีสยีง
ดงัรบกวนบา้งหรอื
มงีานมโหรสพทีไ่ม ่
ใช่งานประเพณี
ภายในวดัช่วงกลาง 
คนืไม่เกนิ ๑ ครัง้/ปี 

มกีจิกรรมทีม่เีสยีง
ดงัรบกวนค่อนขา้ง
ถีห่รอืมงีานมโหร 
สพทีไ่มใ่ช่งานประ 
เพณีภายในวดัช่วง
กลางคนืมากกว่า ๑
ครัง้/ปี 

๓.๕  สขุอนำมยัและควำมปลอดภยั......................................................... 
       ๓.๕.๑ การควบคุมสตัวใ์นวดั  การควบคุมสตัว์ทีด่ตี้องมวีธิดี าเนินการ
ดงันี้ 

๑. มมีาตรการป้องกนัอนัตราย หรอื  เหตุเดอืดรอ้นร าคาญจากสตัว ์  
เลีย้ง  ทีอ่าจเกดิขึน้กบัญาตโิยมทีม่าท าบุญทีว่ดั เช่น  ก าหนด
สถานที ่ หรอืกรงของสตัวเ์ลีย้งแยกอยูต่่างหาก  

๒. ไมน่ าสตัวเ์ลีย้งมาเลีย้งในกุฏ ิ อาคารทีพ่กัอาศยัหรอือาคาร  
ส านกังาน  โดยไมม่มีาตรการลดผลกระทบ 

๓. ดแูลรกัษาความสะอาดสตัว ์ กรง/คอก  ภาชนะใส่อาหาร  และ     
อุปกรณ์อื่นๆ ใหส้ะอาด 
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๔. มมีาตรการหรอืการจดัการทีไ่มก่่อใหเ้กดิขึน้  เช่น  ใชน้ ้าหมกั  
จลุนิทรยีช์่วยในการดบักลิน่ 

๕. มกีารน าสตัวเ์ลีย้ง ไปรบัการอดัฉีดวคัซนีป้องกนัโรคตามก าหนด 
เวลา  และใหก้ารรกัษาสตัวเ์ลีย้งอยา่งถูกตอ้งเมือ่เจบ็ป่วย  รวม 
ถงึการท าหมนัเพื่อป้องกนัการเพิม่จ านวนประชากร 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การควบคุมสตัว์
ในเขตวดั 
 

มกีารด าเนินการ
ครบทัง้ ๕ วธิ ีหรอื 
ไม่มสีตัวเ์ลีย้งในวดั 

มกีารด าเนินการ
บา้ง 

ไม่มกีารด าเนินการ
ใดๆ 

      ๓.๕.๒ การควบคุมสตัวท์ีเ่ป็นพาหะน าโรค  การควบคุมสตัวท์ีเ่ป็นพาหะ
น าโรคทีด่มีวีธิกีารดงันี้ 

๑.  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental  Sanitation)  เช่น    
การท าความสะอาดกุฏ ิ อาคารท าความสะอาดท่อน ้าทิง้  เพื่อไมม่เีศษอาหาร
ตกคา้งในท่อน ้าทิง้ 

๒.  ลดหรอืป้องกนัไม่ให้เกดิแหล่งอาหารของสตัว์   ทีเ่ป็นพาหะน า
โรค เช่น การก าจดัขยะเศษอาหารใหถู้กหลกัสุขาภบิาล  หรอืเกบ็อาหารแหง้
ในตู ้ หรอืตะกรา้ทีม่ฝีาปิดเป็นการลดปรมิาณแหล่งอาหารของหนู 

๓.  ก าจดัแหล่งเพาะพนัธส์ตัวท์ีเ่ป็นพาหะน าโรค  ใหห้มดไปหรอืลด  
น้อยลง  เช่น  ไม่ใหม้แีหล่งเพาะพนัธุย์งุ  โดยภาชนะเกบ็กกัน ้า  ตอ้งมฝีาปิด
มดิชดิ   ภาชนะทีไ่มใ่ชค้ว ่าไม่ให้มนี ้าขงั   ควรเปลีย่นน ้าในภาชนะที่ใส่น ้าทุก
วนั  เช่น   ภาชนะใส่น ้าดื่มส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง   แจกนั   ถาดรองกระถางตน้ไม ้
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เป็นต้น  การจดัการขยะที่อาจเป็นที่ข ังน ้า  รวมทัง้ดูแลแหล่งน ้าขงัอื่นๆ ให ้   
สะอาดอยูเ่สมอ............................................................................................ 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การควบคุมสตัว์
ทีเ่ป็นพาหะน าโรค 

มกีารด าเนินการ
ครบทัง้ ๓ วธิ ี

มกีารด าเนินการ
บา้ง 

ไม่มกีารด าเนินการ
ใดๆ 

 
๓.๕.๓ ระบบป้องกนัเพลงิไม ้ระบบป้องกนัเพลงิไหมต้้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน เช่น มเีครือ่งหมาย มอก. และตรวจสอบอยา่งต่อเนื่อง เช่น  เครือ่ง
ดบัเพลงิชนิดผงเคมแีห้ง  ตดิตัง้สูงไม่เกนิ ๑๕๐ ชม.  มกีารตรวจสอบทุก ๖ 
เดอืน โดยจบัถงัคว ่าหวักลบัทศิลงและฟังเสยีงการไหลของสารภายในตวัถงั 
ถา้ไดย้นิเสยีงคลา้ยทรายหล่นแสดงว่า  ยงัใชไ้ด.้.......................................... 
.................................................................................................................. 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

ระบบป้องกนัเพลงิ
ไหม ้
 

ตดิตัง้อุปกรณ์ป้อง 
กนัเพลงิไหมเ้ป็น 
ไปตามมาตรฐาน
และตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตดิตัง้อุปกรณ์ป้อง 
กนัเพลงิไหมแ้ต่
เป็นไปตามมาตร 
ฐานหรอืไม่ตรวจ 
สอบอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ไดต้ดิตัง้อุปกรณ์
ป้องกนัเพลงิไหม ้
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๓.๕.๔ เสนาสนะ  ถนน  ทางเดนิเทา้  ทีจ่อดรถและสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ  มคีวาม
ปลอดภยัและเหมาะสมต่อการใชส้อย..................................................... 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

เสนาสนะ     ถนน 
ทางเดนิเทา้ ทีจ่อด
รถ และสิง่ก่อสรา้ง
อื่นๆ มคีวามปลอด 
ภยัและเหมาะสม
ต่อการใชส้อย 

เสนาสนะ     ถนน 
ทางเดนิเทา้ ทีจ่อด
รถ และสิง่ก่อสรา้ง
อื่นๆ มคีวามปลอด 
ภยั (ทัง้หมด) 

เสนาสนะ     ถนน 
ทางเดนิเทา้ ทีจ่อด
รถ และสิง่ก่อสรา้ง
อื่นๆ ไม่มคีวาม
ปลอดภยัเท่าทีค่วร
เพยีง  ๑  ประเดน็
ปัญหา และมเีพยีง
สถานทีเ่ดยีว 

เสนาสนะ     ถนน 
ทางเดนิเทา้ ทีจ่อด
รถ และสิง่ก่อสรา้ง
อื่นๆ ไม่มคีวาม
ปลอดภยัเท่าทีค่วร
มากกว่า ๑ประเดน็ 
ปัญหามากกว่า ๑ 
สถานที ่

 

หมวดท่ี ๔   
กิจกรรมรณรงคส่์งเสริมควำมรู ้
ด้ำนสขุอนำมยั และส่ิงแวดล้อม 

๔.๑  ลดมลพิษจำกกำรจดุธปูเทียน..........................................................    
วดัควรด าเนินการลดการจดุธปู หรอืมมีาตรการลดปรมิาณการปล่อย

มลพษิจากธูป  พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหป้ระชาชนลดการจดุธปู  เนื่องจากควนัธูป
ก่อใหเ้กดิพษิภยัต่อรา่งกายและสิง่แวดลอ้ม  โดยงดจดุธปูเวลาลงอุโบสถ  ลด
หรอืงดการจดุธปูไหวพ้ระพุทธ  ลดหรอืงดการจุดธปูเคารพคนตายในงานศพ 
การใช้วัสดุอื่นแทนธูป  หรือการเลือกใช้ธูป  และเทียนที่ไม่เป็นพิษต่อ
รา่งกายและสิง่แวดลอ้ม  เช่น  การใชก้รวยดอกไมแ้ทนการจดุธูปเทยีน  การ
ใชธ้ปูเทยีน           
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ไฟฟ้า  หรอืมมีาตรการลดปรมิาณการปล่อยมลพษิจากธูป  เช่น  มเีจา้หน้าที่
คอยดูแลน าธูปเทยีนที่จุดแล้วไปดบั   การใช้ธูปหรอืเทยีนก้านสัน้  เป็นต้น
..............................................................................................................   

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. ลดมลพษิจาก
การจุดธปูเทยีน 
 
 
 

ลดการจุดธปู หรอื  
มมีาตรการลด
ปรมิาณการปล่อย
มลพษิจากธปูมาก 
กว่า ๒ กจิกรรม 

ลดการจุดธปู หรอื  
มมีาตรการลด
ปรมิาณการปล่อย
มลพษิจากธปู ๒ 
กจิกรรม 

ลดการจุดธปู หรอื  
มมีาตรการลด
ปรมิาณการปล่อย
มลพษิจากธปูน้อย
กว่า ๒ กจิกรรม 

๔.๒  ลดขยะจำกกำรใช้พวงหรีด  เช่น  การน าดอกไมใ้นพวงหรดี (ดอกไม้
สด  ดอกไมแ้ห้ง  ดอกไมพ้ลาสตกิ)   โครงฟางพวงหรดีไปใชป้ระโยชน์ใหม ่
หรอืแยกไปจ าหน่าย  หรอืน าไปท าปุ๋ ยหมกั  การใช้พวงหรดีที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม  เช่น  พวงหรดีตน้ไม ้  พวงหรดีเวยีน  พวงหรดีของใช ้ เป็นต้น 
พวงหรดีที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม หมายถึง พวงหรดีที่น ากลบัไปใช้ซ ้าได้  
ใชป้ระโยชน์ได.้...........................................................................................   

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. ลดขยะจากการ
ใชพ้วงหรดี 
 

น าหรดีดอกไมส้ด
ไปใชป้ระโยชน์หรอื
มหีรดีทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มมาก 
กว่ารอ้ยละ ๕๐ 

น าหรดีดอกไมส้ด
ไปใชป้ระโยชน์หรอื
มหีรดีทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มรอ้ยละ 
๓๐ – ๕๐ 

น าหรดีดอกไมส้ด
ไปใชป้ระโยชน์หรอื
มหีรดีทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มน้อย 
กว่ารอ้ยละ ๓๐ 
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๔.๓  กำรเลือกสงัฆทำนท่ีเหมำะสม    
สงัฆทานทีเ่หมาะสมตอ้งเป็นสงัฆทานทีม่แีต่ของทีเ่ป็นประโยชน์  ไม่

หมดอาย ุ  และแยกของกนิของใชอ้อกจากกนั..............................................   

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การเลอืกสงัฆ 
ทานทีเ่หมาะสม 

สงัฆทานมากกวา่
รอ้ยละ ๕๐ทีน่ ามา
ถวายเป็นสงัฆทาน
เวยีนหรอืเป็นสงัฆ 
ทานทีเ่หมาะสม 

สงัฆทาน    รอ้ยละ 
๓๐ – ๕๐  ทีน่ ามา
ถวายเป็นสงัฆทาน
เวยีนหรอืเป็นสงัฆ 
ทานทีเ่หมาะสม 

สงัฆทานน้อยกว่า
รอ้ยละ ๓๐ทีน่ ามา
ถวายเป็นสงัฆทาน
เวยีนหรอืเป็นสงัฆ 
ทานทีเ่หมาะสม 

๔.๔  กำรส่งเสริมให้วดัเป็นเขตปลอดอบำยมุข   บุหรี่   เครื่องด่ืมท่ีมี                      
แอลกอฮอล ์ ยำเสพติด............................................................................   

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การสง่เสรมิให้
วดัเป็นเขตปลอด
อบายมขุ    บหุรี ่ 
เครื่องดื่มทีม่แีอล 
กอฮอล ์ยาเสพตดิ   

ไม่จ าหน่าย ถวาย 
เลีย้ง ดื่ม เสพ สบู 
บุหรี ่  ยาเสพตดิ 
เครื่องดื่มแอลกอ 
ฮอล ์  และมป้ีาย
รณรงคท์ีท่ ัว่ถงึและ
มากกว่า ๒ ดา้น 

ไม่จ าหน่าย ถวาย 
เลีย้ง ดื่ม เสพ สบู 
บุหรี ่  ยาเสพตดิ 
เครื่องดื่มแอลกอ 
ฮอล ์  และมป้ีาย
รณรงค ์ ๒  ดา้น 

จ าหน่าย    ถวาย 
เลีย้ง ดื่ม เสพ สบู 
บุหรี ่  ยาเสพตดิ 
เครื่องดื่มทีม่แีอล 
กอฮอล ์และมป้ีาย
รณรงคน้์อยกว่า ๒ 
ดา้น 
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๔.๕ กำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม..........................    
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น  อนิเตอรเ์น็ต  เทศนา  อบรม   สื่อเสยีง

ตามสาย  ป้ายรณรงค.์................................................................................. 

เกณฑ ์
การประเมนิ 

รายละเอยีดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การเผยแพร่
ประชาสมัพนัธก์าร
จดัการสิง่แวดลอ้ม 
 

เผยแพร่ประชา 
สมัพนัธก์ารจดัการ
สิง่แวดลอ้ม   มาก 
กว่า ๑ ช่องทาง 

เผยแพร่ประชา 
สมัพนัธก์ารจดัการ
สิง่แวดลอ้มเพยีง ๑ 
ช่องทาง 

ไม่ไดเ้ผยแพร่
ประชาสมัพนัธก์าร
จดัการสิง่แวดลอ้ม 

    

๔.๖  กำรเทศนำสอดแทรกเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม    
ทรพัยากรธรรมชาตแิละภยัพบิตัธิรรมชาต ิ เช่น  การให้ความรูด้า้น

มลพษิ  ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ ดา้นภยัพบิตัเิป็นตน้................................. 
..................................................................................................................  

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การเทศนาสอด 
แทรกเกีย่วกบัสิง่ 
แวดลอ้มทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละภยั
พบิตัธิรรมชาต ิ

เทศนาสอดแทรก
ความรูม้ากกว่า ๑ 
ดา้น 

เทศนาสอดแทรก
ความรูเ้พยีง ๑ 
ดา้น 

ไม่ไดเ้ทศนาสอด 
แทรกความรู ้

 

 



 
           ๙๘ อนุรกัษ์สิง่แวดอมวถิพีทุธ 

หมวดท่ี ๕  กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
๕.๑  กำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมในวดั................................  
  การมสี่วนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมในวดั  จะพจิารณาจากการ
ขบัเคลื่อนการจดัการสิง่แวดล้อมในวดัโดยคนในชุมชน   จนเกดิการเปลี่ยน 
แปลงอยา่งชดัเจน  หรอืมกีารรกัษาใหส้ภาพแวดลอ้มทีด่อียา่งต่อเนื่อง 

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. การมสีว่นร่วม
ในการจดัการสิง่ 
แวดลอ้มวดัและการ
มสีว่นร่วมของ
ชุมชน 
 

ชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ มสีว่นรว่มใน
การจดัการสิง่แวด 
ลอ้มในวดั ระดบัทีด่ ี

ชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ มสีว่นรว่มใน
การจดัการสิง่แวด 
ลอ้มในวดั ระดบั
ค่อนขา้งด ี

ชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ มสีว่นรว่มใน
การจดัการสิง่แวด 
ลอ้มในวดั ระดบัที่
ไม่ด ี

๕.๒  วดัมีกิจกรรมเพ่ือเป็นศนูยก์ลำงกำรพฒันำชุมชน........................... 
..................................................................................................................   

เกณฑ ์
กำรประเมิน 

รำยละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 
๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

๑. วดัมกีจิกรรม
เพื่อเป็นศนูยก์ลาง
การพฒันาชมุชน 
 

มกีจิกรรมเพื่อเป็น
ศนูยก์ลางการ
พฒันาชมุชน 

มกีจิกรรมเพื่อเป็น
ศนูยก์ลางการ
พฒันาชมุชน ๒ 
กจิกรรม 

มกีจิกรรมเพื่อเป็น
ศนูยก์ลางการ
พฒันาชมุชนน้อย 
กว่า ๒ กจิกรรม 

ขอขอ้มลู / สรปุรายงานการประชุมจากผูน้ าชุมชน / น าเสนอ 
ขอความรว่มมอืทางโรงเรยีนเขา้รว่มโครงการ ฯ เป็น “บวร” โดยสมบรูณ์  



 

 

เชิงอรรถ 
                                                           

@๑ พระอภธิรรมปิฎก ธรรมสงัคณี, เล่ม ๑ (หน้า ๗๔); พมิพค์รัง้ที ่๙  
      พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม, ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั (มมร.)   
@๒

 พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อุทาน, (หน้า ๓๖๖) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.)  

@๓
 เจด็แลว้จ า หลกั 7R ชว่ยลดปรมิาณขยะ, ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้ง   

เสรมิสขุภาพ (สสส.) 

@๔
 พระวนิยัปิฎก จุลวรรค, ภาค ๒ (หน้า ๕๑๒); พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๕
 พระสตุตนัตปิฏก มชัฌมินิกาย มชัฌมิปัณณาสก,์ ภาค ๒ เล่ม ๑ (๒๒๒/๓๙๕) ;  

พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.)  

@๖
 พระวนิยัปิฎก  มหาวภิงัค,์ ภาค ๒ เล่ม ๒ (๓๕๔/๒๘๗) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๗
 พระวนิยัปิฎก มหาวภิงัค,์ ภาค ๒ เล่ม ๒ (๔๐๒/๓๖๕) ; พมิพค์รัง้ที ่๙ (มมร.) 

@๘ พระวนิยัปิฎก มหาวภิงัค,์ ภาค ๒ เล่ม ๒ (๘๗๘/๙๕๕) ; พมิพค์รัง้ที ่๙ (มมร.) 

@๙ พระวนิยัปิฎก ภกิขนุีวภิงัค,์  (๑๗๘/๑๙๖) ; พมิพค์รัง้ที ่๙ (มมร.) 

@๑๐
 พระวนิยัปิฎก มหาวภิงัค,์ ภาค ๒ เล่ม ๒ (๓๔๙/๒๗๗); พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๑๑
  พระวนิยัปิฎก มหาวภิงัค,์ ภาค ๒ เล่ม ๒ (๖๐๔/๖๕๔) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๑๒
 พระวนิยัปิฎก มหาวภิงัค,์ ภาค ๒ เล่ม ๒ (๓๗๔/๓๒๑) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๑๓
 พระวนิยัปิฎก มหาวภิงัค,์ ภาค ๒ เล่ม ๒ (๓๗๙/๓๓๓) ; พมิพค์รัง้ที ่๙ (มมร.) 



 

                                                                                                                                      

@๑๔
 พระวนิยัปิฎก มหาวภิงัค,์ ภาค ๒ เล่ม ๒ (๘๕๖/๙๓๑) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๑๕
 พระวนิยัปิฎก จุลวรรค, ภาค ๒ (๔๓๐/๓๔๗) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๑๖
 พระวนิยัปิฎก จุลวรรค, ภาค ๒ (๔๓๔/๓๕๑) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๑๗
 พระวนิยัปิฎก ปรวิาร, (ขอ้ ๙๗๙/หน้า ๔๔๕) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๑๘
  พระวนิยัปิฎก ปรวิาร, (หน้า ๕๐๗) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๑๙
  พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท, เล่ม ๓ (๒๗/๓๖๑) ;พมิพค์รัง้ที ่๙,      

(มมร.) 

@๒๐
 พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท, เล่ม ๓ (๑๙/๑๑) ; พมิพค์รัง้ที ่๙,     

(มมร.) 

@๒๑
 มลินิทปัญหา – ปพุพปโยคกถา ; www.84000.org/tipitaka/milin 

@๒๒
 พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พุทธวงศ,์ ภาค ๒ เล่ม ๒ (หน้า ๑๐๖) ; 

พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๒๓
 สมเดจ็พระพฒุาจารย ์(อาจ  อาสภมหาเถร),  คมัภีรวิ์สทุธิมรรค (ปรจิเฉทที ่๒   

      ธุตงัคนิเทศ  หน้า.๘๓) พมิพค์รัง้ที ่๖ 

@๒๔
 สมเดจ็พระพุฒาจารย ์(อาจ  อาสภมหาเถร),  คมัภีรวิ์สทุธิมรรค (ปรจิเฉทที ่๔   

      ปฐวกีสณินิเทศ   หน้า.๒๑๒)  พมิพค์รัง้ที ่๖ 

@๒๕
 สมเดจ็พระพุฒาจารย ์(อาจ  อาสภมหาเถร),  คมัภีรวิ์สทุธิมรรค (ปรจิเฉทที ่๓   

      กมัมฏัฐานคหณนิเทศ   หน้า.๑๔๗)  พมิพค์รัง้ที ่๖ 



 

 

                                                                                                                                      

@๒๖
 พระสตุตนัตปิฎก สงัยุตตนิกาย สคาถวรรค, ภาค ๑ เล่ม ๑ (๑๔๕/๑๘๕) ;  

พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๒๗ มงัคลตัถทปีนีแปล,  เล่ม ๑ (๒๗/๓๒) พมิพค์รัง้ที๑่๗/๒๕๕๕ (มมร.) 

@๒๘
 พระสตุตนัตปิฎก มชัฌมินิกาย มลูปัณณาสก,์ ภาค ๑ เล่ม ๒ (๓๔๗/๕๓๓) ; 

 พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๒๙
 พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ขทุทกปาฐะ, (หน้า ๓๓๒) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๓๐
 พระสตุตนัตปิฎก ทฆีนิกาย สลีขนัธวรรค, ภาค ๑ เล่ม ๑ (หน้า ๓๗๙) ;  

พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๓๑
 พระสตุตนัตปิฎก องัคุตรนิกาย ปัญจกนิบาต, ภาค ๓ (๑๙๗/๔๓๐) ;  

พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๓๒
 พระอภธิรรมปิฎก ธรรมสงัคณี,  เล่ม ๒ (หน้า ๗๖) ; พมิพค์รัง้ที ่๙, (มมร.) 

@๓๓ เรื่อง ขอความเหน็ชอบแนวทางการด าเนินโครงการวดั ประชา รฐั สรา้งสขุ สูก่าร 
ปฏบิตัริะดบัจงัหวดั; ประชมุครัง้ที ่14/2561,  มตทิี ่320/2561; มหาเถรสมาคม
(มส.)  ขอ้มลูเมื่อ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑(ปรบัปรุงล่าสดุ)  

@๓๔
  เกณฑป์ระเมนิการจดัการสิง่แวดลอ้มในวดั (ตารางเกณฑป์ระเมนิ ๕ หมวด) ; 

มหาเถรสมาคม รว่มกบั กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 
วดัจำกแดง  ต.ทรงคะนอง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปรำกำร  10130 
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