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“สองคนยลตามช่อง คนหน่ึงมองเห็นโคลนตม อกีคนตาแหลมคม มองเห็นดาวอยูแ่พรวพราว” ท่านผู้ชมทกุทา่นนะ โยม

มองเห็นขยะเป็นอะไร “ก็มองเห็นขยะเป็นขยะ เจา้ค่ะ” แตม่ีนกัเรียนโรงเรียนหน่ึง คณุครูให้ไปส ารวจ ดวูา่ ท าไมน า้ในท่อ

ระบายน า้จึงไม่ไหล เด็กคนหน่ึงรีบวิ่งไปดแูล้วกลบัมาบอกคณุครูวา่ “ท่อน ้ามีขยะอดุตนัเต็มไปหมด” เดก็คนท่ีสองกก็ลบัมา

รายคณุครูเช่นกนัวา่ “ครูครับ มีเพชรนิลจินดาเต็มท่อเลยครับคณุครู” 

ครูจึงถามว่าท าไมเพื่อนอกีคนเหน็ขยะ แล้วท าไม เธอถงึได้มองเห็นเพชรนิลจินดา  เด็กคนนัน้จงึตอบว่า “คณุครูครับขยะ

เหล่านัน้ ถา้ไปรีไซเคิล ไปขายซือ้เพชรนิลจินดาไดเ้ตม็รถเลยครับคณุครู” อาตมาก็เลยเอ่ยค ากลอนนีข้ึน้มา หลายๆ ทา่น 

อาจจะเคยได้ยินค ากลอนนีม้าแล้วคงเข้าใจได้ดี

เร่ืองขยะ ในทางพระศาสนา มีอะไรบ้าง ในค า่คืนหน่ึง มีเทวดาได้มาถามพระองคว์่า “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญขยะล้นโลก ถงั

ขยะภายนอก ขยะภายใน เตม็ไปหมด ใครบ้างมีสติปัญญาความสามารถ ทีจ่ะมาจดัการกบัขยะเหล่านีไ้ปได”้ พระองคก์็

เลยตรัสต่อเทวดาวา่ “ใครก็ตาม ที่มี ๑.ศีล ๒.มีระเบียบวินยั ๓.มปัีญญาแยกแยะเห็นโทษของขยะ ๔.มีสมาธิในการท างาน 

ท าทัง้หมดแล้ว ก็เกิดมี ๕.ความเพียรต่อเนื่อง สดุท้าย ๖.มีปัญญาในการบริหารจดัการ คนที่มีคณุสมบตัิ ๖ ประการนีแ้หละ 

จะสามารถเคลียร์ขยะ ภายใน และภายนอกได้ส าเร็จ

ขยะภายในนัน้ ในตอนนีก้ก็ าลงัเล่นงานมนษุย์หนกัมาก ทกุ ๆ   ๔๐ วินาที มีชีวติมนษุย์หน่ึงชีวติฆ่าตวัตาย อาจมาจากความ

ขีโ้มโห คือโทสะ ขีง้ก คือโลภะ ขีห้ลงขีลื้ม คือ โมหะ ขีเ้หนียว คือ มจัฉริยะ ขีส้งสยั คือ วิจิกจิฉา ขยะเหล่านีเ้ล่นงานมนษุย์ 
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ขยะภายนอก ในทะเลกเ็ล่นงานสตัว์ทะเลแยเ่ลย ในอากาศ PM๒.๕ ก็เล่นงานมนษุย์ และสตัว์แทบแย่ ต้องสวมหน้ากาก

ป้องกนั ส่ิงทีเ่กิดขึน้เหล่านี ้ เราเห็นประจ า จนไมต้่องใช้ปัญญาอะไรมาก เห็นกบัตาวา่ขณะนีก้ าลงัถกูเล่นงานอยู่ เห็นบาง

คนมีรถเก๋ง มีบ้าน แต่อยู่ ๆ ขบัรถเก๋งออกจากบ้าน เอาอะไรไปด้วย...เอาเตาอัง้โล่ไปด้วย! นัน่คือเหน็แล้วว่าเกดิอะไรขึน้ นัน่

คือ ขยะสมอง โทสะเครียดแล้วก็ซมึเศร้า แล้วกต็ายดีกว่า นีค่อืขยะสมองทีม่นัเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้ขยะสมองก็เล่นงาน

มนษุย์หนกัมากตอนนี ้๔๐ วินาทหีน่ึงชีวติทัว่โลก  

 

อยากจะเชิญชวนญาติโยม มาใช้ชีวติอยา่งรู้จกัขยะ รู้จกัโทษของขยะ รู้จกับริหารจดัการขยะ และตอนนีข้ยะ หลายๆ คน

บอกว่าทิง้ลงถงัเถอะ เดี๋ยวก็มีรถมาเก็บไปทิง้ในหลมุฝังกลบมนักจ็บแล้ว แต่จริง ๆ ยงัไมจ่บ ตอนนีม้นัแล้ง รัฐบาลก็ชว่ย

เจาะบาดาลขึน้มา แต่น า้ก็ปนเปือ้น ก็ต้องซือ้น า้สะอาด 

 

ดงันัน้ ถ้าเราไม่ต้องฝังกลบ จะให้จบอย่างสวยงาม ความดีได้ กต้็องไปดตูวัอยา่งที่ไต้หวนั ขยะอนิทรีย์ คือ เศษอาหารเอา

ไปท าปุ๋ ยอาหารท าอาหารสตัว์ ให้หมด ขยะนอกนัน้ “ห้ามแตะพืน้” คือ คดัแยกขยะรีไซเคิลขยะทัว่ไป เป็นขยะแต่ไม่ได้ลงถงั 

ไม่ต้องแตะพืน้ ไม่ต้องเอาไปจดัการท าอะไรอีก ส่วนบ่อขยะของไต้หวนัตอนนี ้ ก็ท าเป็นสวนสาธารณะอย่างสวยงาม ไม่ฝัง

กลบอีกต่อไป เพราะประชาชนจดัการคดัแยกรีไซเคิลทัง้หมด จึงไม่มีขยะเกิดขึน้ ซึง่ตวัอย่างตรงนีเ้ราน ามาท าได้ บ่อฝังกลบ

ตอนนี ้บ้านเราก าลงัเร่ิมมีปัญหา ท าไมมีปัญหา เพราะว่าเร่ิมเต็มบอ่กนัหมดแล้ว  

 

ที่ญ่ีปุ่ นก็เจอปัญหาแบบนี ้บ่อขยะแถวบ้านฉนัก็เตม็แล้ว บ่อขยะยา่ยอื่น ๆ ก็เตม็หมดแล้ว ท าให้ชาวบ้านต้องแก้ปัญหาด้วย

การ คดัแยกขยะกนั จนท าให้ไมม่ีขยะในญ่ีปุ่ นอีกต่อไป ไม่ต้องไปหาที่ฝังกลบอีกต่อไป  

 

ตอนนีถ้ึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องลกุขึน้มาคดัแยกขยะกนัแล้ว ซึง่วธีิการคดัแยกขยะนัน้ ไมย่ากหรอกเดี๋ยวจะแนะวิธีการ

ให้ แต่ตอนนีอ้ยากให้ทกุทา่นรู้ว่า บ่อฝังกลบ ไม่ใช่ค าตอบ คือ ไม่ได้ไปจบที่บ่อฝังกลบอีกแล้วเพราะมนัจบไม่สวย ถ้ายงัมีอยู่

ก็คือ เกิดแก๊สมีเทน เกิดไฟไหม้กองขยะ ก้นหลมุด้านล่างเมื่อฝนตกลงมา น า้ปนเปือ้นสารเคมี และพลาสติกก็จะไหลไป

แหล่งการเกษตร พืชที่ปลกูกว็นกลบัมาหาเราอีก เสยีหายหมด 

 

แล้วท าไมถงึได้ลกุขึน้มาท าเร่ืองการจดัการขยะ นัน่ก็เพราะโดนขยะบีบคัน้นัน่แหละ ทัง้จากขยะมีชีวติ และขยะไมม่ีชวีิต 

ขยะที่มีชวีิตคืออะไร ก็คือ สนุขัจรจดัที่มีคนเอามาทิง้ไว้ที่วดั ๓๐๐ กว่าชีวติ พระมีแค่ ๗-๘ รูป ดแูละมีธุระกบัสนุขั ๓๐๐ ตวั 

พอเร่ิมเปิดเป็นส านกัเรียนมา มีพระ ๒๐ กว่ารูป พระก็จะเมตตามีเศษอาหารเหลือกม็าให้สนุขั จาก ๓๐๐ ตวั เพิม่ขึน้มาเป็น 

๕๐๐ ตวั วนัไหนสนุขักดักนั กเ็รียนหนงัสือไม่ได้ เสียงสนุขัเหา่หอนรบกวนไปหมด พระออกจากกฏิุเลยเดินไม่ถงึ ๓ ก้าว ต้อง

เหยียบกบัระเบิดที่สนุขัปล่อยไว้ เต็มหมดเลย  



นอกจากมลูสนุขัเตม็วดัแล้วกย็งัไม่พอ ถงัขยะที่สนุขัมาคุ้ยกระจยุกระจาย เลอะไปหมด ต้องรอ ๒ วนั อบต. จะเขามาเก็บ

ทีนึง พระในวดัต้องปรับตวั ดงันัน้ก่อนจะมาเร่ิมเรียนหนงัสือกนั เอาละทกุคนต้องมาชว่ยกนัก่อนมาเคลียร์วดั ท าทัง้วนัเลย 

ท าทกุวนัๆ ท าวดัให้สะอาด เศษใบไม้เอาไปท าปุ๋ ย เศษอาหาร ท าปุ๋ ย ถงุพลาสติก เศษพลาสติกชว่งแรก ๆ ไม่มากเท่าไหร่ ก็

ใช้วธีิเผา แต่พอทราบว่าเผาขยะพลาสติกท าให้เกดิมลภาวะหนกักว่าเดมิอีก  กต้็องเลิกเผา แล้วจะท ายงัไงทีนี ้ก็มาประชมุ

พระปรึกษากนั ว่าพลาสติกที่เราเผาก็มีอนัตราย มีแก๊สพิษออกมาด้วย เหม็นด้วย ท ายงัไงดี  

 

ก็ปรากฎวา่ มีพระองค์หนึง่มาเรียนที่วดัแกเรียนจบมาจากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ได้เล่า

ว่า อาจารย์ผมเคยมีโปรเจคที่ ผลิตน า้มนัจากเชือ้เพลิงขยะพลาสตกิโดยกระบวนการ ไพโรไลซีส (Pyrolysis process) คือ

เอาพลาสตกิมานึ่ง แล้วกลัน่เป็นน า้มนัเชือ้เพลิงชนิดตา่ง ๆ ได้ ก็เลยให้ชว่ยตดิต่อไปยงัอาจารย์ ท่านก็มาชว่ยกันท าเคร่ือง 

ไพโรไลซีส วดัจากแดงก็จดัการขยะพลาสติกงท าเป็นน า้มนัเชือ้เพลิง เรียบร้อยจบไป 

 

ทีนีก้็ยงัมขียะอีกชนิด คือ เศษอาหาร ซึง่ก็ไมเ่ยอะเท่าไหร่ จดัการได้ง่าย แต่เมื่อที่วดัเร่ิมมคีนเยอะขึน้ จากพระ ๒๐ รูป ก็เร่ิม

มีพระเข้ามาเรียนเป็น ๑๐๐ รูป แล้วก็มีประชาชน เข้าวดัมาท าบญุจาก ๒๐ คน เป็น ๘๐๐ คน เมื่อทางวดัมีการจดังาน

ท าบญุใหญ่ๆ ขึน้ โยมเข้ามาท าบญุที่วดัเป็นหมื่นคน เกิดปรากฏการณ์ที่ท าให้พบว่าคนที่มาวดัมากมายขนาดนี ้ กจ็ะมา

พร้อมกบัอะไร นัน่ก็คือ ขยะ นัน่เอง ขยะจ านวนมหาศาล ๑ คน มีขยะอะไรบ้าง น า้ ๑ ขวด ถงุพลาสติก ถุงหิว้ ไม่ต ่ากวา่ ๓ 

ใบ กล่องโฟมใส่อาหาร รวมกนักลายเป็นขยะเตม็วดัไปหมด ส่ิงเหล่านีม้าพร้อมกบัความเจริญของวดั 

 

การคดัแยกขยะของวดัจากแดง ในช่วงแรกๆ คือ ใช้มือจบัขยะทีละชิน้แยกโฟม แยกพลาสติก แยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะ

พิษ ต่อมาก็เร่ิมใช้เคร่ืองจกัรขนาดเล็ก ไปจนถึงเคร่ืองจกัรขนาดกลาง สดุท้ายตอนนีต้้องใช้เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ ปัจจบุนั

ทางวดัใช้เคร่ืองคาลเท็กซ์ขนาดใหญ่ในการบริหารจดัการขยะทกุอย่าง  

 

ประมาณปี ๒๕๖๐ มลูนิธิชยัพฒันาได้เข้าไปท ากจิกรรมพฒันาพืน้ท่ีคุ้งบางกะเจ้า ได้มาส ารวจทีว่ดั พบวา่ที่น่ีมีการบริหาร

จดัการขยะ พอดกีบัท่ีมีโยมทา่นหน่ึงมาท าบญุเล่าให้ฟังว่าเสือ้ที่เขาสวมใส่อยู่นี ้ ท ามาจากขยะขวดน า้พลาสตกิ ก็เลยเกิด

ไอเดียที่จะเอาขยะเหล่านีไ้ปท าจวีรพระบ้างจะได้มัย้ ทางมลูนิธิกช็่วยหาเทคโนโลยี พร้อมสปอนเซอร์ให้ ก็คือได้ร่วมมือกบั 

GC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ที่มีการด าเนนิงานด้านความยัง่ยืนของ GC อยู่แล้ว ทดลองท าจวีรพระ

ผืนแรกได้ส าเร็จ และลองใช้ดดู้วยตวัเองก่อน ๖ เดือน พบว่าใส่แล้ว ไม่ร้อน ซกัง่าย แห้งเร็ว ไม่ยบั จึงประกาศญาติโยมทา่น

ใดน าขวดน า้ดืม่ที่จะทิง้ขว้าง ขอเชิญเอามาบริจาค ท าบญุกบัทางวดั ขวดน า้ดืม่ ๑๕ ใบ จะได้จีวร ๑ ผืน ๖๕ ใบจะได้ผ้าไตร 

๑ ชดุ หลงัจากนัน้กม็ีญาติโยมคนท่ีรู้ข่าว เอาขวดสง่มาให้ทางวดัน าไปท าจวีร บางคนกต็ามมาดถูงึที่วัด ชว่งเดือนแรกจะ

ได้รับบริจาคขวดมาประมาณ ๒ ตนั ปัจจบุนันี ้เดือนละ ๑๕ ตนั  

 



ขยะโฟม ก็น าไปท ากาว ท ากระถางปลกูต้นไม้ ท าอิฐตวัหนอน ท าทุ่นดกัขยะ ตอนนีท้ าเรือโฟม ตอนนีท้ าเรือได้ ๔ ล า บรรทกุ

คนนัง่ได้ล าละ ๑๕ คน เอาไปใช้งานในส่วนของจติอาสาเก็บขยะในแม่น า้เจ้าพระยา 

 

ขวดแก้ว บดให้ละเอียด ท าเป็นพทุธรูปปางแก้วแตก นอกจากนี ้ บาตรพระท าจากแก้วบดหลอมขึน้รูปใหม่เป็นบาตรเลย 

เศษแก้วบดที่เหลือก็น าไปไปใช้กรองน า้ให้สะอาด ถ้าวดัมีงานพิธีศพ จะมีพวงหรีดก็น าไปท าปุ๋ ย ถ้ามีงานบวชงานบญุอะไร

ในวดั ซึง่จะมีประชาชนมาร่วมงานจ านวนหน่ึง ทางวดัจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ คดัแยกขยะทัว่ ๆ ไป ให้ทัง้หมด ก็จะเหลือ

เฉพาะขยะมีพิษกบัขยะติดเชือ้เทา่นัน้ ที่ต้องน าไปทิง้  

 

โยมที่มาดงูานท่ีวดัจากแดง กจ็ะได้เรียนรู้วิธีการท าปุ๋ ยหมกั โดยไม่ต้องงบอะไรมาก ถงัพลาสติกใบเดียวสามารถท าปุ๋ ยได้ 

ขดุดินลงไป ๑ ฟตุแล้วหย่อนถงัลงไป ใส่เศษอาหารลงไป ใส่ EM หรือน า้เอนไซม์ทีต่ัง้วดัผลิตไว้ให้แล้ว ใส่ลงไป ไม่นาน

ไส้เดือนจะมาย่อยเศษอาหารเหล่านี ้ กลายเป็นปุ๋ ยมลูไส้เดือนชัน้ด ี ถ้าโยมท าไม่เป็นท่ีวดัสอนให้ หากไม่มเีคร่ืองมือทางวดั

จะช่วยสนบัสนนุให้ การบริหารจดัการขยะของวดัจากแดง ได้ท าเต็มรูปแบบครบวงจร ก็อยากจะเชิญชวนมาศกึษาดงูานท่ี

ศนูย์เรียนรู้การจดัการขยะวดัจากแดง 

 

บางคนถามวา่ ท่านเป็นพระ ท าไมพระต้องมายุง่กบัเร่ืองขยะด้วย มนัไม่น่าจะเก่ียวอะไรกบักจิของสงฆ์ ตอบได้เลยวา่เก่ียว

แน่นอน ถ้าศกึษาในพระไตรปิฎก พระวินยัปิฎกระบชุดัเจนว่า ถ้าหากพระไม่กวาดลานวดั ปรับอาบตัิทกุกฎ (ท าไมด่ีไม่

เหมาะสม จะพ้นจากอาบตัิได้ ก็ด้วยการเปิดเผยอาบตัขิองตนแก่สงฆ์หรือแก่ภิกษุอื่น) ไม่ท าความสะอาดห้องน า้ ไม่ท า

ความสะอาดพระเจดีย์ ปรับอาบตัิทกุกฎ  ดงันัน้ถ้าท าความสะอาดได้ชื่อวา่ไม่ต้องอาบตัิ ถือวา่มีข้อวตัรสมบรูณ์ 

 

ในพระสตูรองัคตุตรนิกาย ปัญจกนิบาต ระบวุ่า ถ้าหากพระเก็บกวาด ท าความสะอาดเรียบร้อย อานิสงส์ก่อให้เกิด คือ ๑.

มนษุย์รักใคร่ ๒.เทวดารักษา ๓.มีความสขุใจ ๔.ได้ท าตามพระธรรมค าสอน ๕.วิมานในสวรรค์เกดิรอ 

 

ถ้าหากพระไม่ท าความสะอาด จะเกดิอะไร วา่กนัตามพระสตูรก็คือ ป่วยเป็นโรคผิวหนงั ถ้าสืบค้นจากพระอภิธรรมปิฎก 

การไม่เก็บกวาดท าความสะอาด ไปนัง่ปฏิบตัิธรรมเลย เกิดเป็นอะไร เป็น ปลิโพธ เคร่ืองผกูพนัหรือหน่วงเหน่ียวขวางไม่ให้

ล าดบัญาณเกิดขึน้ได้ แต่ถ้าเก็บกวาดท าความสะอาดเรียบร้อย ไม่ไม่เป็นปลิโพธ ก็จะไม่ขวางล าดบัญาณ ปฏิบตัธิรรม

วิปัสสนาญาณเกิดได้ง่าย 

 

เร่ืองส าคญัที่เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมอีกอย่างหน่ึง คือ เร่ืองของต้นไม้ การปลกูต้นไม้ แล้วก็รณรงค์ลดโลกร้อนเพื่อช่วยป้องกนั

ฝุ่ นได้ ชาวพทุธจะถือมากกวา่นัน้คือ ปลกูต้นไม้ ๑ ต้น ถือวา่ได้สร้างที่ประสตูิ ตรัสรู้และปรินิพพาน ถวายพระพทุธเจ้า 

พระพทุธเจ้าทกุพระองค์ทรงประสตูิใต้ต้นไม้ ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ปรินิพพานใต้ต้นไม้ ไม่มีองค์ไหนหรอกประสตูิที่โรงพยาบาล 



ตรัสรู้จากฮาร์วาร์ด (มหาวิทยาลยัอนัดบัหนึ่งของสหรัฐอเมริกา)  และกลบัมานิพพานที่โรงพยาบาล ไม่มี ดงันัน้ปลกูต้นไม้ 

๑ ต้น ถือว่าได้สร้างที่ประสตูิตรัสรู้ปรินิพพานถวายพระพทุธเจ้า ถือว่าบญุยิง่ใหญ่ไหม  

 

คนมากมาย ทกุ ๑๕ วนั ต้องออกเดินทางไปไปเทียวขดูหาเลข หาหวยจากซากต้นเจ้าแม่ตะเคียน แล้วเคยสร้างวิมานให้เจ้า

แม่ท่านไหม ดงันัน้จงรู้แล้ววา่ด้วยการปลกูต้นไม้ ๑ ต้น ถือว่าได้สร้างวมิานให้กบัรุกขเทวดา ๑ หลงั ทีนี เ้ราก็ปลกูต้นไม้

เยอะๆ เลย แล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปหาขอเลขหรอก เดีย๋วทา่นอาจจะมาเข้าฝันให้เลย 

 

อาตมาเคยเอาเคร่ืองวดัความร้อนส่องขึน้ไปบนยอดต้นไม้ ๓๖ องศา เมื่อส่องไปท่ีใต้โคนต้นไม้ ๓๒ องศา ใช้เคร่ืองวดัเลย

ว่าต้นไม้ ๑ ต้น ลดความร้อนได้ก่ีองศา ในท่ีนีก้็คือ ๔ องศา นอกจากให้ออกซเิจน และดดูซบัคาร์บอนแล้ว ใบของมนัยงัช่วย

ดกัจบัฝุ่ นละออง ในป่ากย็งัเป็นแหล่งต้นน า้ ชว่ยท าให้ฝนตก ถกูต้องตามฤดกูาล มนัชว่ยเราสารพดั 

 

วนันีก้็มีส่ิงที่อยากจะขอให้ทกุทา่นช่วย ช่วยอะไร ช่วยเก็บขยะถงุพลาสตกิในบ้านโยม อาตมาน าลวดมาแจกที่หน้างาน 

เรียกว่าลวด “รีด ร้อย ล้าง” ก็ขอบอกว่านีค่ือ ลวด “พระท า” (ออกเสียงเหมือนกบัพระธรรม) เพราะว่าลวดนีไ้ด้มาจากขยะ

ขององคก์ารโทรศพัท์ เขาน าลวดมาบริจาคท าบญุ ทางวดัก็จงึเกดิไอเดีย “น าเพชรมาตดัเพชร”   หรือ “หนามยอก เอาหนาม

บ่ง” ก็ตดัลวดขยะนีแ้หละ น ามาเสียบร้อยเก็บขยะถุงพลาสติก แขวนไว้ได้ พบวา่เป็นอปุกรณ์ที่ช่วยในการคดัแยกขยะได้

สะดวกดจีริง ๆ โดยให้ล้างถงุแกง ถงุพลาสติกที่สกปรกก่อน แล้วกใ็ช้ลวดลอยก้นถงุ ห้อยทิง้ไว้อย่างนัน้ พอแห้ง ก็เอามาให้

ที่วดัน าไปน่ึงท าเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงได้เลย ส าหรับท่ีวดัเวลาคดัแยกขยะถงุพลาสตกิ ก็จะใช้เคร่ืองเคร่ืองฉีดน า้แรงสงูฉีด

จ านวนมาก ๆ ก็สะอาด น าเข้าเคร่ืองอบท าน า้มนัเชือ้เพลิงได้เลย  

 

น า้มนัท่ีได้จากขยะถงุพลาสติก ๑.เบนซิน ๓๐% ๒.ดเีซล ๖๐% ๓.แก๊ส ๑๐% ๔.ถ่านหิน ๒% ส่วนพลาสติก PVC นัน้เมื่อ

อยู่ในกระบวนการน่ึง มนัจะปล่อยแก๊สพิษออกมา ดงันัน้ ถงุพลาสติกคดัแยก อย่าทิง้ เก็บไว้ ถ้าไมรู้่จะเอาไปเก็บไว้ตรงไหน 

ให้เก็บส่งมาทีว่ดัจากแดงก่อน จะเป็นเศษอาหารก็น ามาท าปุ๋ ยได้ ถ้าท าไมเ่ป็นท่ีวดัมีอบรมให้ ขวดแก้วไม่รู้จะไปไหนก็เก็บ

ส่งมาได้ เดี๋ยวบดท าเป็นทรายแก้วกรองน า้ แล้วก็น าไปหลอมขึน้รูปต่าง ๆได้ทัง้หมด ก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมสาธุชน 

ท าบญุด้วยการคดัแยกขยะได้อานิสงส์ ๕ ประการ ได้สขุภาพท่ีดี และที่ส าคญัได้ขดุทองจากกองขยะ ขยะทกุอย่างเอามาใช้

หมนุเวยีนเป็นเงินเป็นทองได้หมด ถ้าเราท าเป็น ถ้ามาท าบญุคดัแยกขยะทีว่ดัด้วยจิตอาสา อานิสงส์ ๕ ประการ 

 

สดุท้ายนี ้อย่าลืมจดัการเก็บขยะภายในใจ ขีโ้มโหแก้ด้วยขนัติ, โทสะเอาออกได้ทนัทีด้วยเมตตา, ขีห้วงขีง้กแก้ด้วยจาคะ ขี ้

หลงขีลื้มแก้ด้วยการเจริญสติ ขีส้งสยัแก้ด้วยการฟัง การถาม การสนทนา ขีเ้กียจแก้ด้วยวิริยะคอืความเพียร ขีอ้ิจฉาก็ต้อง

เจริญมทุิตา พรหมวิหาร เมื่อใดก็ตามถ้าทา่นเคลียร์ขยะสมอง ๑๐ กองได้ เมื่อนัน้ท่านจะได้นิพพานสมบตัิ ถ้าปรารถนา

มนษุย์สมบตัิก็จะได้ ปรารถนาได้สวรรค์สมบตัิกจ็ะได้ อยากได้นพิพานสมบตัิกจ็ะได้ ถ้าท าไม่เป็น เชิญมาทีว่ดัจากแดงขอ
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