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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

หลักการจัดกิจกรรมค่าย

1.	 กจิกรรมค่าย	เป็นเครือ่งมอืการบรูณาการหลกัพทุธธรรมกบัหลกัการแพทย์

และการสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพองค์รวมของคน	ให้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน

2.	 พัฒนา	อาสาสมัครสาธารณสุข	 วิถีพุทธ	ประจ�าหมู่บ้าน	ประจ�าวัด	 และ

ประจ�าโรงเรยีน	ให้สามารถส่งเสรมิสนบัสนนุประชาชน	พระภกิษ	ุ-	สามเณร

และนกัเรยีนและเยาวชนในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสร้างสขุภาพองค์รวม

ในประชาชนทั่วไป	เพื่อป้องกัน	แก้ไข	ปัญหาโรคเรื้อรัง	6	ชนิด	และปัญหา

สุขภาพ	คุณธรรม	จริยธรรมในนักเรียนและเยาวชน	5	กลุ่มปัญหา

3.	 พัฒนาแกนน�าองค์กรภาคีเครือข่าย	บวร	สอ.	 ให้มีศักยภาพในการร่วมมือ

กันสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข	วิถีพุทธ	 ให้สามารถด�าเนินงานตาม

ข้อ	2.	ได้อย่าง	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.	 พฒันาคณุภาพชวีติมนษุย์ให้มศีกัดิศ์รด้ีวยวถิพีทุธ	เพือ่การมสีขุภาพด	ีอย่าง

ยั่งยืน

5.	 ผู้เข้าค่ายไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

************************

“สุขภาพดี วิถีพุทธ ดุจเทียนส่องทาง”
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ตารางกิจกรรมการเข้าค่าย
ค่ายสร้างสุขภาพ	คุณธรรม	จริยธรรม	วิถีพุทธ	ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันที่	1	ของการเข้าค่าย

07.00 – 08.00 น.  ลงทะเบียน

08.00 – 10.00 น.  ตรวจสุขภาพ/ประเมินความรู้

10.00 – 10.30 น.  พิธีเปิดการเข้าค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

     วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์  

     ประธานฝ่ายสงฆ	์:	

     ประธานฝ่ายฆราวาส	:	

    	 ผู้กล่าวรายงาน	:	

10.30 – 11.30 น.  แนะน�ากิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

     วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์   

11.30 – 12.00 น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รวมพลคนเข้าค่ายสร้างสุขภาพ 

     คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน จานสุขภาพ

13.00 – 14.30 น.  สร้างสุขภาพดี วิถีพุทธแบบพึ่งตนเอง 

14.30 – 16.30 น.  สมาธิบ�าบัด  

16.30 – 17.30 น.  กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

17.30 – 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็นจานสุขภาพ

18.30 – 19.30 น.  ฝึกปฏิบัติสมาธิบ�าบัด 

19.30 – 20.30 น.  กจิกรรม 3 ส. : สวดมนต์ สมาธ ิสนทนาธรรม และแผ่เมตตา 

     พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ	 อาหารว่างหรืออาหารเสริมตลอดการเข้าค่ายแต่ละมื้อควรเป็น

   อาหารเพือ่สขุภาพ ได้แก่ น�า้ปาณะ น�า้สมนุไพร น�า้โคโรฟิวส์เป็นต้น
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันที่	2	ของการเข้าค่าย

05.00 น.    ตื่นนอน ปลุกด้วยเสียงเพลงธรรมะ

05.30 น.    พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

     กิจกรรม 3 ส. : สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม และแผ่เมตตา

     ออกก�าลังกาย ธรรมปฏิบัติ (เดินจงกรม) โยคะ ยืดเหยียด

06.30 – 07.30 น.  กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

07.30 – 08.30 น.  รับประทานอาหารจานสุขภาพ

08.30 – 12.00 น.  กิจกรรมกลุ่มเข้าฐานสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เพื่อ

     ปรับพฤติกรรมสุขภาพพึ่งตนเอง วิถีพุทธ ( ครั้งที่ 1)

     ฐานที่	1 การสร้างสุขภาพองค์รวม

     ฐานที่	2 การสร้างสุขภาพประจ�าวันด้วย 3 ส. 3 อ. และ

       นาฬิกาชีวิต

    	 ฐานที่	3 การสร้างสุขภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

       โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

        หัวใจและหลอดเลือด 

     ฐานที่	4 การสร้างสุขภาพ ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง 

       โรคเอดส์

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน จานสุขภาพ

13.00 – 16.00 น.  กิจกรรมกลุ่มเข้าฐานสุขภาพ ฝึกปฏิบัติ (ครั้งที่ 2)

     ฐานที่	1 การท�าน�้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

     ฐานที่	2 อาหารสุขภาพ

     ฐานที่	3 ปลูกผักสมุนไพรปลอดสารพิษ

     ฐานที ่4 การท�าปุ๋ยหมัก
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

16.00 – 16.30 น.  สรุปบทเรียนจากกิจกรรมเข้าฐานสุขภาพ (ครั้งที่1และ2) 

16.30 – 17.00 น.  กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

17.00 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น จานสุขภาพ

18.00 – 20.00 น.  เสวนาความรู้ ด้านสุขภาพ

20.00 น.    กิจกรรม 3 ส. : สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรมและแผ่เมตตา 

     พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่	3	ของการเข้าค่าย

05.00 น.    ตื่นนอน ปลุกด้วยเสียงเพลงธรรมะ

05.30 – 06.30 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

     กิจกรรม สวดมนต์ สมาธิ แผ่เมตตา 

     ออกก�าลังกาย ธรรมปฏิบัติ เดินจงกรม โยคะ ยืดเหยียด

06.30 – 07.00 น.  กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

07.00 – 08.00 น.  ตรวจสุขภาพหลังเข้าค่าย

08.00 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า จานสุขภาพ

09.00 – 12.00 น.  เรียนรู้ เข้ากลุ่มฐานสุขภาพ ฝึกปฏิบัติ (ครั้งที่ 3) 

     ฐานที่	1 เรียนรู้ยาสมุนไพรท้องถิ่น

     ฐานที่	2 ฝึกหายใจ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

     ฐานที่	3 ฝึกการนวด/ประคบ

     ฐานที่	4	ฝึกการกดจุดเพื่อผ่อนคลาย  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน จานสุขภาพ

13.00 – 14.00 น.  ประเมินความรู้หลังการเข้าค่าย กลุ่มเปิดใจ  
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

14.00 – 15.00 น.  สรุปผลภาวะสุขภาพ เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าค่าย 

     -  แนวทางการขยายกลุ่มและการสร้างกลุ่มปรับเปลี่ยน

      พฤติกรรมพึ่งตนเองสุขภาพดี วิถีพุทธต่อเนื่องในชุมชน 

16.00 น.    กิจกรรมอ�าลา

16.30 น.    พิธีปิด

     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ   

หมายเหตุ		 การจัดกิจกรรมและจ�านวนวัน สถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ 

สามารถปรับให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายแต ่

จะต้องเป็นกจิกรรมทีต่อบสนองเป้าหมายองค์รวมของการสร้าง

สุขภาพพึ่งตนเอง วิถีพุทธ ทั้ง 4 มิติ ( กาย จิต ปัญญา และสังคม )
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 คณะวิทยากรส่วนกลาง

 1. อาจารย์พระครูพิพิธปริยัติกิจ

 2. อาจารย์พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต

 3. อาจารย์พระมหาสมคิด ธีรว�โส

 4. อาจารย์พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู

 5. ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข

 6. อาจารย์อาริยา สัพพะเลข

 7. รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี 

 8. อาจารย์นันทนา ศรีพินิจ

 9. อาจารย์นลินี มกรเสน

 10. อาจารย์นิพา วัฒนมงคล

 11. อาจารย์ภัทราพร จงพิพัฒน์วณิชย์

 12. อาจารย์เกวลิน ชื่นเจริญสุข

 13. อาจารย์พิจณา เพ็ญกิตติ

 14. อาจารย์อุตส่าห์ พิบูลย์บุญ
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสร้างสุขภาพ	 

คุณธรรมจริยธรรม	วิถีพุทธ	ในพระสังฆราชูปถัมภ์

1. ลงทะเบียน พร้อมยื่นบัตรประชาชน

2. โปรดแต่งกายสุภาพ เวลาอยู่ในค่าย สวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ เตรียมเสื้อผ้า 

ให้เหมาะสมกับอากาศ ไม่สวมเสื้อผ้าคอลึก รัดรูป ขาสั้น

3. ช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่ค่าย

4. ช่วงเข้าค่าย ควรรับประทานอาหารจานสุขภาพตามที่ค่ายจัดให้ เพื่อ

ประโยชน์ของ ผู้เข้าค่ายเอง

5. ช่วยประหยัดการใช้น�้า – ไฟฟ้า

6. ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะ สดใส่ถัง ขยะแห้งใส่ถุงสีด�าที่เตรียมไว้

7. สิ่งที่ศูนย์ให้ยืมได้แก่ เสื่อ หมอนที่นอน ผ้าห่ม ภาชนะรับประทานอาหาร

โดยทกุท่านรบัผดิชอบท�าป้ายชือ่ตดิและท�าความสะอาดเมือ่จบการเข้าค่าย 

พร้อมบัตรประชาชน

8. แบ่งปัน เกื้อกูล เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน

9. ผูเ้ข้าค่ายทกุคนต้องไปรบัการตรวจสขุภาพ พืน้ฐานก่อนและหลงัการเข้าค่าย 

ได้แก่ ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต ตรวจน�า้ตาล 

ในเลือดจากปลายนิ้ว กรณีต้องการตรวจแบบพิเศษ ละเอียดเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

ไขมันในเส้นเลือด ค่าของเบาหวาน อื่นๆ ทางโรงพยาบาลไทรโยค  

จัดบริการให้โดยคิดค่าบริการออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

10. ผู ้สมัครเข้าค่ายทุกท่านต้องได้รับการท�าทะเบียนประวัติ ติดรูปถ่าย  

(ทางค่ายบริการให้) เพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

11. สิ่งของที่ต้องเตรียมมาคือ ไฟฉาย ร่ม ดินสอ ปากกา สมุดบันทึก กระบอกน�า้ดื่ม 

ช้อนส้อม แก้วน�้า เสื่อ ถุงนอน

12. กรอกข้อมูลในแบบประเมินผลเข้าค่าย พร้อมป้ายชื่อ ส่งคืนให้กับ 

คณะท�างานทันทีเมื่อจบค่าย และกรุณาอยู่ให้ครบวันตามที่ก�าหนด เพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง

13. ภาคปฏิบัติเสริมการเรียนรู้ด้วยฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพแบบพึ่งตนเองวิถีพุทธ ตามตารางกิจกรรมการเข้าค่าย 

โดยแบ่งกลุ่มตามสี ที่จัดให้

**************************************
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

1. สร้างกระแสในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี วิถีพุทธ

2. เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อการป้องกัน ควบคุมโรค และฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้หลัก

ปฏิบัติทางการแพทย์ การสาธารณสุข ผสมผสานกับหลักพุทธธรรม ซึ่ง

ท�าให้ปัญหาโรคเรื้อรัง 6 ชนิด ลดลงได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็งและเอดส์ โดยการใช้เทคนิค 

3 ส. 3 อ. นาฬิกาชีวิต

3. เรียนรู้ภาวการณ์เกิดโรคต่างๆ จากข้อ 2. และโรคเหล่านี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด 

หายได้และบรรเทาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบพึ่งพา

ตนเองในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันโดยใช้หลักพุทธธรรม

4. เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหารจานสุขภาพ

5. เรยีนรูห้ลกัพทุธธรรมการบรหิารร่างกาย โยคะ เดนิจงกรมและการนัง่สมาธิ

และการเดินเร็วเพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพ

เป้าหมายของการเข้าค่ายสร้างสุขภาพ	 

คุณธรรม	จริยธรรม	วิถีพุทธ	ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

6. มารู้จักผัก ผลไม้ สมุนไพร ที่มีคุณค่าต่อการรักษาโรคหรือการกินอยู่ 

แบบกินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

7. เรียนรู้หลักธรรมะ เพื่อการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ

8. เรียนรู้เรื่องหลักปฏิบัติการด�ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างสุขภาพดี 

วิถีพุทธ

“ สร้างเสริมสุขภาพ ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ไม่เสียเวลา 

โดยใช้ธรรมะ ในการพึ่งตนเอง ”
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

เทคนิค	3	ส.	3	อ.	นาฬิกาชีวิตสร้างสุขภาพดี	วิถีพุทธ

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค 

บ�าบัด เพื่อลดยา ลดโรค ลดค่าใช้จ่าย ไม่เสียเวลา พึ่งตนเอง วิถีพุทธได้ 

ด้วยเทคนิค 3 ส. 3 อ. นาฬิกาชีวิต

1.  เทคนิค 3 ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม )

   หลักการ 3 ส. นี้เป็นกระบวนการเรียนรู้หลักธรรม ปฏิบัติตาม

และเกดิผลขึน้มากน้อยตามก�าลงัศรทัธาและความเพยีรในการปฏบิตัิ

   การสวดมนต์ ที่ค่ายส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม  

วถิพีทุธนีไ้ด้แนะน�าบทสวดมนต์ ในท้ายคูม่อืนี ้แต่เมือ่กลบับ้านแล้ว

มีเวลามากอาจสวดมนต์บทอื่นๆ ด้วยก็ได้ เช่นบทสวดพระคาถา 

ชินบัญชร บทสวดโพชฌังคปริตร เป็นต้น หลังจากสวดมนต์ไปได้

ระยะเวลาหนึ่ง จิตใจจะเงียบสงบลง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการ

เจรญิสมาธนิัน่เอง ช่วยปลดปล่อยความเครยีดและช่วยพฒันาการ

ใช้ชีวิตให้เป็นปกติส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นด้วย

   การเจริญสมาธิ ท�าให้จิตสงบ ใจสบายคลายทุกข์ หนักแน่น 

มั่นคง อารมณ์แจ่มใส นอนหลับสบาย ความจ�าดี ท�างาน 

มปีระสทิธภิาพ มผีลงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ว่า การเจรญิสมาธต่ิอ

เนือ่งช่วยให้ปรบัสมดลุของร่างกายและสารเคมใีนร่างกายสร้างสารสขุ

และภูมิคุ้มกันโรค สามารถสร้างสุขภาพและบ�าบัดโรคให้หายหรือ

ทุเลาได้หลายชนิด
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

   การสนทนาธรรม หมายถึงการเรียนรู้ธรรมะที่เกื้อกูลต่อการ

สร้างสขุภาพ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสขุภาพแล้วน�ามาปฏบิตัคิวบคู่

กบัการปฏบิตัติามหลกัการแพทย์และการสาธารณสขุด้วย โดยปรกึษา

หรือซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีความรู้ด้านพุทธธรรม และ

หรือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งอาจเป็นพระภิกษุหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นก็ได้

2.  เทคนิค 3 อ. อาหารสุขภาพ ออกก�าลังกาย (ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ 

เดินจงกรม) อารมณ์ดี (คลายเครียด สมาธิ สวดมนต์)

   อาหาร หมายถงึการรบัประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่ตามหลกั

โภชนาการในปริมาณพอประมาณ กล่าวคือรู้จักประมาณในการ

บรโิภคเพือ่หล่อเลีย้ง ซ่อมแซมส่วนที ่สกึหรอ ให้ร่างกายเป็นปกติ

สขุพอเพยีง มใิช่รบัประทานตามความอยากหรอืความอร่อยเท่านัน้

   ออกก�าลงักาย หมายถงึ การออกก�าลงักายรปูแบบต่าง ๆ  เช่น 

การเดิน การวิ่ง ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ เดินจงกรมและอื่นๆ  

เป็นเวลาครัง้ละ 30 นาท ีสปัดาห์ละอย่างน้อย 3 ครัง้ ตามแนวทาง

ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

   อารมณ์ด ีหมายถงึ การควบคมุและปล่อยวางจติใจ ไม่ยดึมัน่

ถอืมัน่โดยไม่มเีหตผุล การยดึหลกัทางสายกลางตามหลกัพทุธธรรม 

การรู ้จักคลายเครียด เมื่อมีสิ่งกระทบให้เกิดอารมณ์ โดยใช้

สติสัมปชัญญะ และเจริญสมาธิสม�่าเสมอ
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 เทคนิคนาฬิกาชีวิต ท�ากิจวัตรประจ�าวัน ด้วย 3 ส. 3 อ. ผสมผสาน

การเรียนรู้ การอาชีพและการสังสรรค์จนเป็นนิสัย มีวินัยประจ�าตนอย่าง

มดีลยุภาพกบัการท�างานของอวยัวะส�าคญัของร่างกาย ท�าให้มสีขุภาพและ

คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีกิจวัตรประจ�าวันหมุนเวียนกันไป

ตามนาฬิกาชีวิต ดังนี้

ช่วงเวลา	 กิจวัตรประจ�าวัน	 	 ส�าพนัธ์กบัการท�างานของอวยัวะ

15.00 น. ตื่นนอน ล้างหน้าแปรงฟัน

 ดื่มน�้า 2 - 3 แก้ว   ล�าไส้ใหญ่

05.00 - 07.00 น. สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตา

 ออกก�าลังกาย

07.00 - 08.00 น. อาบน�้า กินข้าว (มื้อหนัก)   กระเพาะอาหาร

08.00 - 12.00 น. ปฏิบัตติภารกิจชีวิตประจ�าวัน  ม้าม

12.00 - 13.00 น. กินข้าวกลางวัน (มื้อหนัก)   หัวใจ

13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจ�าวัน   ล�าไส้เล็ก

16.00 - 17.00 น.  ออกก�าลังกาย   กระเพาะปัสสาวะ

17.00 - 18.00 น. พักผ่อน อาบน�้า    ไต

 สังสรรค์ในครอบครัว สังคม

18.00 - 19.00 น. กินอาหารเย็นเบาๆ หรืออาหารว่าง ไต

19.00 - 22.00 น. พักผ่อน ผ่อนคลาย สบายอารมณ์  เยื่อหุ้มหัวใจ

 หรือสนทนาธรรม

22.00 น. แปรงฟัน ดื่มน�้า 1 แก้ว    ถุงน�้าดี

 ปัสสาวะ เข้านอน

(01.00 - 03.00 น.) นอนหลับสบาย   ตับ

(03.00 - 05.00 น.) นอนหลับสบาย   ปอด
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 ทั้งนี้ ควรท�าความเข้าใจ วงจรการท�างานของอวัยวะที่ส�าคัญ 

ของร่างกายในรอบ 1 วนั ทีเ่ป็นเหตผุลสนบัสนนุการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั 

ตามนาฬิกาชวีติเพือ่สขุภาพด ีวถิพีทุธดงักล่าวข้างต้น ตามวงจรการท�างาน

ของอวัยวะที่ส�าคัญของร่างกายในรอบแต่ละวัน ในช่วงเวลาต่างๆ ต่อไปนี้

05.00 – 07.00 น. - ล�าไส้ใหญ่ ถูกกระตุ ้นให้ขับของเสียออกจาก

       ร ่างกาย (อุจจาระ)จากการดื่มน�้า 2-3 แก้ว 

       หลังดื่มนอน

07.00 – 09.00 น. - กระเพาะอาหาร รับอาหารเช้า หลังกรดไปย่อย

       อาหารบางส่วนและส่งอาหารไปย่อยต่อยัง ล�าไส้เลก็

09.00 – 11.00 น.  - ม้าม เกบ็พลงังานส�ารอง เกบ็สารอาหาร เกบ็ทกุอย่าง

       ที่กระเพาะอาหารย่อยเต็มที่แล้ว ท�าหน้าที่กรอง

       แบคทเีรยี (เชือ้โรค) สร้างเมด็เลอืดขาว กรองเมด็

       เลือดเสีย ผลิตน�้าดี

11.00 – 13.00 น.  - หัวใจ ท�าหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย 

       ในภาวะปกตหิวัใจจะสบูฉดีโลหติในระดบัความดนั

       ปกต ิถ้าหวัใจสบูฉดีโลหติไปเลีย้งส่วนต่างๆ ของ

       ร่างกายถี่ขึ้น แรงขึ้น เร็วขึ้น ก็จะเป็นภาวะของ 

       ความดันโลหิตสูง
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

13.00 – 15.00 น.  - ล�าไส้เลก็ ท�าหน้าทีย่่อยอาหาร ล�าไส้เลก็ตอนบน 

       ท�าหน้าที่หลั่งน�้าย่อยที่เป็นด่างจ�านวนมาก แต่ถ้า

       ร่างกายไม่ได้รับอาหารเช้าอาหารที่มารอย่อย

       ในล�าไส้เล็กไม่มี ล�าไส้เล็กก็จะย่อยตัวเองและ 

       เริ่มอ่อนแอลง เพราะล�าไส้เล็กจะท�างานโดย

       เปลีย่นรปูอาหารทีไ่ด้จากตอนเช้า ทัง้คาร์โบไฮเดรท 

       ไขมัน เกลือแร่ เป็นพลังงานทั้งหมด ล�าไส้เล็ก

       ตอนกลางและตอนปลายจะหลั่งน�้าย่อยที่กรด

       ท�าให้เกิดกรด และแก๊สเพิ่มขึ้นที่ล�าไส้เล็ก

15.00 – 17.00 น.  - กระเพาะปัสสาวะขับของเสียที่เกิดจากการแปรรูป

       อาหารทีล่�าไส้เลก็ในช่วงเวลาทีก่ระเพาะปัสสาวะจะ

       ท�างานมากทีส่ดุเพือ่ขบักรดและของเสยีออกจาก

       ร่างกาย

17.00 – 19.00 น.  - ไต มีหน้าที่ขับของเสียออกมากับน�้าปัสสาวะ 

       โดยเฉพาะส่วนที่เป็นกรด

19.00 – 21.00 น.  - เยื่อหุ ้มหัวใจ คลายตัวจากการพักงานหนัก 

       พักผ่อน และผ่อนคลาย
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

21.00 – 23.00 น.  - ระบบความร้อนของร่างกาย ลดลงเนื่องจาก

       ไม่ต้องการใช้พลังงานมากในการย่อยอาหาร 

       หรือเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ จึงควรรักษาความ

       อบอุ่นของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ

“สุขภาพดี วิถีพุทธ ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้อุปกรณ์”
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

หมายเหต ุ การเข้าค่ายมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

	 วันแรกของการเข้าค่ายฯ	ทุกกลุ่มสีร่วมมือกันด�าเนินการท�าความสะอาด

ศาลานอน	ห้องน�้า	อาคารเรียน	วันที่	2	และวันที่	3	ของการเข้าค่ายให้ด�าเนิน

กิจกรรมตามกลุ่มสีที่ระบุ

ตารางกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

เพื่อสุขภาพ

ณ ค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ

ภารกิจฐานงาน วิทยากรประจ�ากลุ่ม

1 2 3

ท�าครัว - สีเขียว สีแดง

ความสะอาด

	 ●	ห้องน�้้า

	 ●	ศาลานอน

- สีแดง สีเหลือง

	 ● ท�าน�้าสมุนไพร - สีเหลือง สีม่วง

	 ●	การท�าปุ๋ยหมัก

	 ●	ปลูกผักปลอด		

	 	 สารพิษ

- สีม่วง สีเขียว

วันที่เข้าค่าย
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

	ค�าจบขันข้าวใส่บาตร

“ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ถวายแด่พระสงฆ์ จิตใจ

จ�านง ตรงต่อพระนิพพาน”

ข้าวทุกค�าขวัญข้าว

ข้าวทุกจาน

อาหารทุกอย่าง

อย่ากินทิ้งขว้าง

เป็นของมีค่า

หลายคนเหนื่อยยาก

ล�าบากหนักหนา

สงสารบรรดาคนไม่มีกิน

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบพระคุณ ที่ท่านการุณย์จัดอาหาร

ไว้ให้พุทธรรมซาบซึ้งน�้าใจ

ตั้งแต่นี้ไป จะท�าความดีตอบแทน..

กติกาในการรับประทานอาหาร

ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ



ประมวลภาพกิจกรรม 

ค่ายสร้างสุขภาพ	 

คุณธรรม	จริยธรรม	วิถีพุทธ	

ในพระสังฆราชูปถัมภ์
19

คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์



ประมวลภาพกิจกรรม 

ค่ายสร้างสุขภาพ	 

คุณธรรม	 

จริยธรรม	วิถีพุทธ
20

คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

	ท�าวัตรเช้า	

อะระหัง	สัมมาสัมพุทโธ	ภะคะวา 

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง 

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง; 

พุทธัง	ภะคะวันตัง	อะภิวาเทมิ

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน. 

(กราบ) 

สวากขาโต	ภะคะวะตา	ธัมโม

พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว; 

ธัมมัง	นะมัสสามิ

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. 

(กราบ) 

สุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว; 

สังฆัง	นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. 

(กราบ) 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ปุพพะ	ภาคะนะมะการ:

(หันทะ	มะยัง	พุทธัสสะ	ภะคะวะโต	ปุพพะภาคะนะมะการัง	กะโรมะเส)	

นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น; 

อะระหะโต

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส; 

สัมมาสัมพุทธัสสะ

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

( ๓ ครั้ง ) 

พุทธาภิถุต	ิ

(หันทะ	มะยัง	พุทธาภิถุติง	กะโรมะ	เส)	

โยโส	ตะถาคะโต

พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด; 

อะระหัง

เป็นผู้ไกลจากกิเลส; 

สัมมา	สัมพุทโธ

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง; 

วิชชาจะระณะสัมปันโน

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ; 

สุคะโต	

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี; 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โลกะวิทู

เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง; 

อนุตตะโร	ปุริสะทัมมะสาระถิ

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ; 

สัตถา	เทวะมะนุสสานัง

เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย; 

พุทโธ

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม; 

ภะคะวา

เป็นผู้มีความจ�าเริญ จ�าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์; 

โย	อิมัง	โลกัง	สะเทวะกัง	สะมาระกัง	สะพรัหมะกัง	สัสสะมะณะพ �ราหมะณิง	

ปะชัง	สะเทวะมะนุสสัง	สะยัง	อะภิญญา	สัจฉิกัตวา	ปะเวเทสิ

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ได้ทรงท�าความดับทุกข์ให้เเจ้งด้วยพระ

ปัญญาอันยิ่งเองแล้ว, ทรงสอนโลกนี้ พร้อมทั้งเทวดา, มาร, พรหม, และ 

หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์, พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม; 

โย	ธัมมัง	เทเสสิ

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว; 

อาทิกัลละยาณัง

ไพเราะในเบื้องต้น, 

มัชเฌกัลละยาณัง	

ไพเราะในท่ามกลาง, 

ปริโยสานกัลละยาณัง

ไพเราะในที่สุด, 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

สาตถังสะพ�ยัญชะนัง	เกวะละปะริปุณณังปะริสุทธัง	พรัหมะจริยัง	ปะกาเสสิ	

ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์ 

บริบูรณ์ สิ้นเชิง, พร้อมทั้งอรรถะ (ค�าอธิบาย) พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ); 

ตะมะหัง	ภะคะวันตัง	อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น; 

ตะมะหัง	ภะคะวันตัง	สิระสา	นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า 

(กราบร�าลึกพระพุทธคุณ) 

ธัมมาภิถุติ	

(หันทะ	มะยัง	ธัมมาภิถุติง	กะโรมะ	เส.) 

โยโส	สะวากขาโต	ภะคะวะตา	ธัมโม

พระธรรมนั้นใด, เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว; 

สันทิฏฐิโก

เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง ; 

อะกาลิโก

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จ�ากัดกาล ; 

เอหิปัสสิโก	

เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด ; 

โอปะนะยิโก

เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ; 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ปัจจัตตัง	เวทิตัพโพ	วิญญูหิติ	(อ่านว่า	วิญญูฮีติ)

เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ; 

ตะมะหัง	ธัมมัง	อภิปูชยามิ

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น ; 

ตะมะหัง	ธัมมัง	สิระสา	นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า ; 

(กราบระลึกพระธรรมคุณ) 

สังฆาภิถุติ	

(หันทะ	มะยัง	สังคาภิถุติงกะโรมะเส)	

โย	โส	สุปฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว; 

อุชุปฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว; 

ญายะปฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออก

จากทุกข์แล้ว; 

สามีจิปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว; 

ยะทิทัง

ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ: 

จัตตาร	ิปุริสะยุคาน	ิอัฏฐะ	ปุริสะปุคคะลา

คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ; 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

เอสะ	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ

นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า; 

อาหุเนยโย

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาน�ามาบูชา; 

ปาหุเนยโย

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ; 

ทักขิเณยโย

เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน; 

อัญชะลีกะระณีโย

เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�าอัญชลี; 

อะนุตตะรัง	ปุญญักเขตตัง	โลกัสสะ

เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า; 

ตะมะหัง	สังฆัง	อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น ; 

ตะมะหัง	สังฆัง	สิระสา	นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้า ; 

(กราบร�าลึกพระสังฆคุณ) 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

รตนัตตยัปปณามคาถา	

(หันทะ	มะยัง	ระตะนัตตะยัปปะณามะ	คาถาโย	เจวะ	 

สังเวคะปริกิตตะนะปาฐัญจะ	ภะณามะ	เส) 

พุทโธ	สุสุทโธ	กะรุณามะหัณณะโว

พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ; 

โยจจันตะสุทธัมพะระญาณะโลจะโน	

พระองค์ใด มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด; 

โลกัสสะ	ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก	

เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกิเลสของโลก; 

วันทามิ	พุทธัง	อะหะมาทะเรนะ	ตัง	

ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ. 

ธัมโม	ปะทีโป	วิยะ	ตัสสะ	สัตถุโน	

พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป ; 

โย	มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก	

จ�าแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน, ส่วนใด 

โลกุตตะโร	โย	จะ	ตะทัตถะทีปะโน	

ซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ, และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้น; 

วันทามิ	ธัมมัง	อะหะมาทะเรนะ	ตัง

ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ. 

สังโฆ	สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต

พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย; 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โย	ทิฏฐะสันโต	สุคะตานุโพธะโก	

เป็นผู้เห็นพระนิพพาน, ตรัสรู้ตามพระสุคต, หมู่ใด; 

โลลัปปะหีโน	อะริโย	สุเมธะโส 

เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล เป็นพระอริยเจ้า มีปัญญาดี; 

วันทามิ	สังฆัง	อะหะมาทะเรนะ	ตัง

ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ. 

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง	วัตถุตตะยัง	วันทะยะตาภิสังขตัง	ปุญญัง	

มะยายัง	มะมะ	สัพพุปัททะวา	มา	โหนตุ	เว	ตัสสะ	ปะภาวะสิทธิยา

บุญใด ที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสาม, คือพระรัตนตรัย อันควรบูชายิ่ง 

โดยส่วนเดียว, ได้กระท�าแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ๆ, ขออุปัททวะ (ความชั่ว)  

ทั้งหลาย, จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย, ด้วยอ�านาจความส�าเร็จ อันเกิดจากบุญนั้น. 

สังเวคปะริกิตตะนะปาฐะ

อิธะ	ตะถาคะโต	โลเก	อุปปันโน	

พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้; 

อะระหัง	สัมมาสัมพุทโธ

เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ; 

ธัมโม	จะ	เทสิโต	นิยยานิโก

และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ ; 

อุปะสะมิโก	ปะรินิพพานิโก

เป็นเครื่องสงบกิเลส, เป็นไปเพื่อปรินิพพาน; 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

สัมโพธะคาม	ีสุคะตัปปะเวทิโต

เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม, เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ; 

มะยันตัง	มะยัง	ภันเต	ธัมมัง	สุตะวา	เอวัง	ชานามะ

พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว, จึงได้รู้อย่างนี้ว่า:- 

ชาติปิ	ทุกขา

แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์; 

ชะราป	ิทุกขา

แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์; 

มะระณัมป	ิทุกขัง

แม้ความตายก็เป็นทุกข์; 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป	ิทุกขา

แม้ความโศก ความร�่าไรร�าพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับ

แค้นใจ ก็เป็นทุกข์; 

อัปปิเยห	ิสัมปะโยโค	ทุกโข

ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์; 

ปิเยหิ	วิปปะโยโค	ทุกโข

ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์; 

ยัมปิจฉัง	นะ	ละภะต	ิตัมปิ	ทุกขัง

มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์; 

สังขิตเตนะ	ปัญจุปาทานักขันธา	ทุกขา

ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์; 

	เสยยะถีทัง

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ :- 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

รูปูปาทานักขันโธ

ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือรูป; 

เวทะนูปาทานักขันโธ

ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือเวทนา; 

สัญญูปาทานักขันโธ

ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสัญญา; 

สังขารูปาทานักขันโธ

ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสังขาร; 

วิญญาณูปาทานักขันโธ	

ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือวิญญาณ; 

เยสัง	ปะริญญายะ

เพื่อให้สาวกก�าหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์ เหล่านี้ เอง, 

ธะระมาโน	โส	ภะคะวา

จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่, 

เอวัง	พะหุลัง	สาวะเก	วิเนติ

ย่อมทรงแนะน�าสาวกทั้งหลาย เช่นนี้เป็นส่วนมาก; 

เอวัง	ภาคา	จะ	ปะนัสสะ	ภะคะวะโต	สาวะเกสุ	อะนุสาสะน	ีพะหุลา	ปะวัตตะติ

อนึ่ง ค�าสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย, 

ส่วนมาก, มีส่วนคือการจ�าแนกอย่างนี้ว่า:- 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

รูปัง	อนิจจัง

รูปไม่เที่ยง; 

เวทะนา	อะนิจจา	

เวทนาไม่เที่ยง; 

สัญญา	อะนิจจา

สัญญาไม่เที่ยง; 

สังขารา	อะนิจจา 

สังขารไม่เที่ยง; 

วิญญาณัง	อะนิจจัง

วิญญาณไม่เที่ยง; 

รูปัง	อะนัตตา

รูปไม่ใช่ตัวตน; 

เวทะนา	อะนัตตา	

เวทนาไม่ใช่ตัวตน; 

สัญญา	อะนัตตา

สัญญาไม่ใช่ตัวตน; 

สังขารา	อะนัตตา	

สังขารไม่ใช่ตัวตน; 

วิญญานัง	อะนัตตา	

วิญญาณไม่ใช่ตัวตน ; 
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สัพเพ	สังขารา	อะนิจจา

สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง.. 

สัพเพ	ธัมมา	อะนัตตาติ

ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน ดังนี้. 

เต	(ตา)	มะยัง	โอติณณามะหะ

พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกครอบง�าแล้ว; 

ชาติยา

โดยความเกิด; 

ชะรามะระเณนะ	

โดยความแก่และความตาย; 

โสเกหิ	ปะริเทเวหิ	ทุกเขหิ	โทมะนัสเสหิ	อุปายาเสห	ิ

โดยความโศก ความร�า่ไรร�าพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ  

ความคับแค้นใจ ทั้งหลาย; 

ทุกโขติณณา

เป็นผู้ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้ว; 

ทุกขะปะเรตา

เป็นผู้มีความทุกข์ เป็นเบื้องหน้าแล้ว; 

อัปเปวะนามิมัสสะ	เกวะลัสสะ	ทุกขักขันธัสสะ	อันตะกิริยา	ปัญญาเยถาต	ิ

ท�าไฉน การท�าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ . จะพึ่งปรากฏชัด แก่เราได้. 
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จิระปะรินิพพุตัมป	ิตัง	ภะคะวันตัง	สะระณัง	คะตา	

เราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ปรินิพพานนานแล้ว  

พระองค์นั้น เป็นสรณะ; 

ธัมมัญจะ	สังฆัญจะ

ถึงพระธรรมด้วย, ถึงพระสงฆ์ด้วย; 

ตัสสะ	ภะคะวะโต	สาสะนัง	ยะถาสะต	ิยะถาพะลัง	มะนะสิกะโรมะ	 

อะนุปะฏิปัชชามะ	

จักท�าในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งค�าสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น 

ตามสติก�าลัง; 

สา	สา	โน	ปะฏิปัตติ

ขอให้ความปฏิบัตินั้น ๆ ของเราทั้งหลาย; 

อิมัสสะ	เกวะลัสสะ	ทุกขักขันธัสสะ	อันตะกิริยายะ	สังวัตตะตุ

จงเป็นไปเพื่อการท�าที่สุดแห่งกองทุกข์ ทั้งสิ้นนี้ เทอญ. 

(จบค�าท�าวัตรเช้า)	
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บทสวดมนต์ท�าวัตรเย็น	

อะระหัง	สัมมา	สัมพุทโธ	ภะคะวา	

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง 

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง; 

พุทธัง	ภะคะวันตัง	อะภิวาเทมิ.	

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน. 

(กราบ) 

สวากขาโต	ภะคะวะตา	ธัมโม,	

พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว; 

ธัมมัง	นะมัสสามิ.	

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. 

(กราบ) 

สุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ,	

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว; 

สังฆัง	นะมามิ.	

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. 

(กราบ) 

ผู้น�าสวดกล่าว	

 ยมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา 

ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง 

สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ. 
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ปุพพะภาคะนะมะการและพุทธานุสสต	ิ
นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น; 

อะระหะโต	

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส; 

สัมมา	สัมพุทธัสสะ	

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

( ๓ ครั้ง ) 

(หันทะ	มะยัง	พุทธัสสะ	ภะคะวะโต	ปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะเส	

หันทะมะยัง	พุทธา	นุสสต	ินะยังจะ	กะโรมะ	เส)

ตัง	โข	ปะนะ	ภะคะวันตัง	เอวัง	กัลละยาโณ	กิตติสัทโท	อัพภุคคะโต,	

ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า; 

อิติปิโส	ภะคะวา	

เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น; 

อะระหัง	

เป็นผู้ไกลจากกิเลส; 

สัมมา	สัมพุทโธ	

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง; 

วิชชา	จะระณะ	สัมปันโน,	

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ; 

สุคะโต,	

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี; 
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โลกะวิทู,	

เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ; 

อะนุตตะโร	ปุริสะทัมมะสาระถิ,	

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ; 

สัตถา	เทวะมะนุสสานัง	,	

เป็นครูผู้สอน ของเทวคาและมนุษย์ทั้งหลาย; 

พุทโธ,	

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม; 

ภะคะวาติ.	

เป็นผู้มีความจ�าเริญ จ�าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้; 

พุทธาภิคีต	ิ

(หันทะ	มะยัง	พุทธาภิคีติง	กะโรมะ	เส.)	

(เราทั้งหลายจงพากันสวดเป็นท�านอง เพื่อบูชาพระคุณของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด) 

พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,	

พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้น; 

สุทธาภิญาณะกะรุณาห	ิสะมาคะตัตโต,	

มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์; 

โพเธส	ิโย	สุชะนะตัง	กะมะลังวะ	สูโร,	

พระองค์ใดทรงกระท�าชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ท�าบัวให้บาน; 
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วันทามะหัง	ตะมะระณัง	สิระสา	ชิเนนทัง	.	

ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ ผู้ไม่มีกิเลส พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า. 

พุทโธ	โย	สัพพะปาณีนัง	สะระณัง	เขมะมุตตะมัง,	

พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย; 

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง	วันทามิ	ตัง	สิเรนะหัง.	

ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง 

ด้วยเศียรเกล้า. 

พุทธัสสาหัสสะม	ิทาโส	(ทาสี)	วะ	พุทโธ	เม	สามิกิสสะโร,	

ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า; 

พุทโธ	ทุกขัสสะ	ฆาตา	จะ	วิธาตา	จะ	หิตัสสะ	เม.	

พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องก�าจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า. 

พุทธัสสาหัง	นิยยาเทมิ	สะรีรัญชีวิตัญจิทัง	,	

ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระพุทธเจ้า; 

วันทันโตหัง	(ตีหัง	)	จะริสสาม	ิพุทธัสเสวะ	สุโพธิตัง	,	

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า; 

นัตถิ	เม	สะระณัง	อัญญัง	พุทโธ	เม	สะระณัง	วะรัง	,	

สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า; 

เอเตนะ	สัจจะวัชเชนะ	วัฑเฒยยัง	สัตถุสาสะเน,	

ด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา; 

พุทธัง	เม	วันทะมาเนนะ	(มานายะ)	ยัง	ปุญญัง	ปะสุตัง	อิธะ,	

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า ได้ขวนขวายบุญใด ในบัดนี้; 

สัพเพป	ิอันตะรายา	เม	มาเหสุง	ตัสสะ	เตชะสา.	

อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น. 

(หมอบกราบลงกล่าวค�าพร้อมกัน) 
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กาเยนะ	วาจายะ	วะ	เจตะสา	วา,	

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี; 

พุทเธ	กุกัมมัง	ปะกะตัง	มะยา	ยัง	,	

กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระท�าแล้ว ในพระพุทธเจ้า; 

พุทโธ	ปะฏิคคัณหะต	ุอัจจะยันตัง	,	

ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น; 

กาลันตะเร	สังวะริตุง	วะ	พุทเธ.	

เพื่อการส�ารวมระวัง ในพระพุทธเจ้า ในกาลต่อไป 

ธัมมานุสสติ	

(หันทะ	มะยัง	ธัมมานุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส)	

(เราทั้งหลายจงพากันสวดระลึกถึงพระคุณความดี 

แห่งพระธรรมค�าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิด) 

สวากขาโต	ภะคะวะตา	ธัมโม	

พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว; 

สันทิฏฐิโก,	

เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง; 

อะกาลิโก,	

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จ�ากัดกาล; 

เอหิปัสสิโก,	

เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด; 
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โอปะนะยิโก,	

เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว; 

ปัจจัตตัง	เวทิตัพโพ	วิญญูหีติ.	

เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้. 

ธัมมาภิคีติ	

(หันทะ	มะยัง	ธัมมาภิคีติง	กะโรมะ	เส)	

(พวกเราจงพากันสวดเป็นท�านอง เพื่อบูชาพระคุณความดีแห่งพระธรรมค�า

สอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิด) 

สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ	เสยโย, 

พระธรรม เป็นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะประกอบด้วยคุณ คือ ความที่พระผู้ม ี

 พระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นต้น; 

โย	มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,	

เป็นธรรมอันจ�าแนกเป็น มรรค ผล ปริยัติ และนิพพาน; 

ธัมโม	กุโลกะปะตะนา	ตะทะธาริธาร	ี

เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรม จากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว; 

วันทามะหัง	ตะมะหะรัง	วะระธัมมะเมตัง	,	

ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้น อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด; 

ธัมโม	โย	สัพพะปาณีนัง	สะระณัง	เขมะมุตตะมัง	,	

พระธรรมใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตว์ทั้งหลาย; 

ทุติยานุสสะติฏฐานัง	วันทามิ	ตัง	สิเรนะหัง	,	

ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเศียรเกล้า; 
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ธัมมัสสาหัสม	ิทาโส	(ทาสี)	วะ	ธัมโม	เม	สามิกิสสะโร,	

ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า; 

ธัมโม	ทุกขัสสะ	ฆาตา	จะ	วิธาตา	จะ	หิตัสสะ	เม,

พระธรรมเป็นเครื่องก�าจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า; 

ธัมมัสสาหัง	นิยยาเทมิ	สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม; 

วันทันโตหัง	(ตีหัง)	จะริสสาม	ิธัมมัสเสวะ	สุธัมมะตัง,

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม; 

นัตถิ	เม	สะระณัง	อัญญัง	ธัมโม	เม	สะระณัง	วะรัง,

สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า; 

เอเตนะ	สัจจะวัชเชนะ	วัฑเฒยยัง	สัตถุสาสะเน,

ด้วยการกล่าวค�าสัจจ์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา; 

ธัมมัง	เม	วันทะมาเนนะ	(มานายะ)	ยัง	ปุญญัง	ปะสุตัง	อิธะ,

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม ได้ขวนขวายบุญใด ในบัดนี้; 

สัพเพป	ิอันตะรายา	เม	มาเหสุง	ตัสสะ	เตชะสา,

อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น. 

(หมอบกราบลงกล่าวค�าพร้อมกัน) 

กาเยนะ	วาจายะ	วะ	เจตะสา	วา,

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี; 

ธัมเม	กุกัมมังปะกะตัง	มะยา	ยัง,

กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระท�าแล้ว ในพระธรรม; 

ธัมโม	ปะฏิคคัณหะต	ุอัจจะยันตัง,

ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น; 
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กาลันตะเร	สังวะริตุง	วะ	ธัมเม.

เพื่อการส�ารวมระวัง ในพระธรรม ในกาลต่อไป. 

สังฆานุสสติ	

(หันทะ	มะยัง	สังฆานุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส)	

(เราทั้งหลายจงพากันสวดระลึกถึง พระคุณความดีแห่งพระอริยสงฆ์สาวก

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด) 

สุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวกะสังโฆ,	

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว; 

อุชุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ,	

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว; 

ญายะปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะสังโฆ,	

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม 

เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว; 

สามีจิปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	สาวกสังโฆ,

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว; 

ยะทิทัง	,	

ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ; 

จัตตาร	ิปุริสะยุคาน	ิอัฏฐะ	ปุริสะปุคคะลา,	

คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ; 

เอสะ	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ,	

นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า; 
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อาหุเนยโย,	

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาน�ามาบูชา; 

ปาหุเนยโย,	

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ; 

ทักขิเณยโย,	

เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน; 

อัญชะลีกะระณีโย,	

เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�าอัญชลี; 

อะนุตตะรัง	ปุญญักเขตตัง	โลกัสสาติ.	

เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้. 

สังฆาภิคีติ	
(หันทะ	มะยัง	สังฆาภิคีติง	กะโรมะ	เส)	

(เราทั้งหลายจงพากันสวดเป็นท�านอง เพื่อบูชาคุณความดีแห่งพระอริยสงฆ์

สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ) 

สัทธัมมะโช	สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต,	

พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม ประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดี เป็นต้น; 

โยฏฐัพพิโธ	อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,	

เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ แปดจ�าพวก; 

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,	

มีกายและจิต อันอาศัยธรรม มีศีลเป็นต้น อันบวร; 

วันทามะหัง	ตะมะริยานะคะณัง	สุสุทธัง . 

ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้น อันบริสุทธิ์ด้วยดี. 
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สังโฆ	โย	สัพพะปาณีนัง	สะระณัง	เขมมุตตะมัง,

พระสงฆ์หมู่ใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตว์ทั้งหลาย; 

ตะติยานุสสะติฏฐานัง	วันทามิ	ตัง	สิเรนะหัง	.	

ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สาม 

ด้วยเศียรเกล้า; 

สังฆัสสาหัสสะม	ิทาโส	(ทาสี)	วะ	สังโฆ	เม	สามิกิสสะโร,	

ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์ พระสงฆ์เป็นนาย มีอิสระเหนือข้าพเจ้า; 

สังโฆ	ทุกขัสสะ	ฆาตา	จะ	วิธาตา	จะหิตัสสะ	เม,

พระสงฆ์เป็นเครื่องก�าจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า. 

สังฆัสสาหัง	นิยยา	เทมิ	สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระสงฆ์; 

วันทันโตหัง	(วันทันตีหัง)	จะริสสามิ	สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง,

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์; 

นัตถิ	เม	สะระณัง	อัญญัง	สังโฆ	เม	สะระณัง	วะรัง,

สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า; 

เอเตนะ	สัจจะวัชเชนะ	วัฑเฒยยัง	สัตถุสาสะเน,

ด้วยการกล่าวค�าสัจจ์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในศาสนา ของพระศาสดา; 

สังฆัง	เม	วันทะมาเนนะ	(มานายะ)	ยัง	ปุญญัง	ปะสุตัง	อิธะ),

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ ได้ขวนขวายบุญใด ในบัดนี้; 

สัพเพป	ิอันตะรายา	เม	มาเหสุง	ตัสสะ	เตชะสา.	

อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น. 

(หมอบกราบลงกล่าวค�าพร้อมกัน) 
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กาเยนะ	วาจายะ	วะ	เจตะสา	วา,	

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี; 

สังโฆ	กุกัมมัง	ปะกะตัง	มะยายัง,

กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระท�าแล้วในพระสงฆ์; 

สังโฆ	ปะฏิคคัณหะต	ุอัจจะยันตัง,

ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น; 

กาลันตะเร	สังวะริตุง	วะ	สังเฆ.

เพื่อการส�ารวมระวัง ในพระสงฆ์ ในกาลต่อไป. 

(จบท�าวัตรเย็น)

อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ	

(บทส�าหรับพิจารณาปัจจัยสี่ที่ลืมพิจารณาในขณะบริโภค) 

(หันทะ	มะยัง	อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง	ภาณามะ	เส)

(เราทั้งหลายจงพากันสวดบทส�าหรับพิจารณาปัจจัยสี่ ที่ลืมพิจารณา 

ในขณะที่บริโภค โดยพร้อมเพรียงกันเถิด) 

(ข้อที่ว่าด้วยจีวร) 

อัชชะ	มะยา	อะปัจจะเวกขิตวา	ยัง	จีระรัง	ปะริภุตตัง,

ในวันนี้ เรานุ่งห่มจีวรใดโดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ; 

ตัง	ยาวะเทวะ	สีตัสสะ	ปะฏิฆาตายะ,

เรานุ่งห่มจีวรนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว, เพื่อป้องกันความร้อน; 

ฑังสะมะกะสะ	วาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปะฏิฆาตายะ,

เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด  

และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย; 
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ยาวะเทวะ	หิริโกปินะปฏิฐัจฉาทะนัตถัง

และนุ่งห่มเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเท่านั้น ไม่ได้นุ่งห่ม

เพื่อความสวยงามแต่อย่างใด. 

(ข้อว่าด้วยบิณฑบาต) 

อัชชะ	มะยา	อะปัจจะเวกขิตวา	โย	ปิณฑะปาโต	ปะริภุตโต,

ในวันนี้ เราบริโภคอาหารใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ; 

โส	เนวะ	ทะวายะ	นะ	สะทายะ	นะมัณฑะนายะ	นะวิภูสะนายะ,

เราไม่ได้บริโภคอาหารนั้นเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน, ไม่ให้เป็นไป

เพื่อความเมามันเกิดก�าลังพลังทางกาย, ไม่บริโภคเพื่อท�าให้กายผ่องใส; 

ยาวะเทวะ	อิมัสสะ	กายัสสะ	ฐิติยา	ยาปะนายะ	วิหังสปะระติยา,

เราบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ด�ารงอยู่ได้, เพียงเพื่อเลี้ยงชีวิต 

ตามฐานะ, เพื่อไม่ให้ร่างกายต้องล�าบาก, และเพื่อจะได้มีก�าลัง 

ในการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป; 

อิติ	ปุราณัญจะ	เวทะนัง	ปะฏิหังขาม	ินะวัญจะ	เวทะนัง	นะ	อุปปาเทสสามิ,

ด้วยพิจารณาแล้วอย่างนี้, เราย่อมระงับทุกขเวทนาเก่า คือความหิวลงเสียได้, 

และไม่ท�าให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นได้; 

ยาตรา	จะ	เม	ภะวิสสะต	ิอะนะ	วัชชาตะ	จะ	ผาสุวิหาโร	จาติ,

การด�าเนินชีวิตให้เป็นไปโดยสะดวกสบายตามอัตภาพ และความไม่มีโทษ 

ตลอดถึงความเป็นอยู่โดยผาสุก จักมีแก่เราด้วยประการฉะนี้แล. 
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(ข้อว่าด้วยเสนาสนะ) 

อัชชะ	มะยา	อะปัจจเวกปิตวา	ยัง	เสนาสะนัง	ปะริภูตตัง,

ในวันนี้ เราใช้สอยเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยใด โดยไม่ทันได้พิจารณา 

โดยอุบายอันชอบ; 

ตัง	ยาวะเทวะ	สีตัสสะ	ปะฏิฆาตายะ,	อุณหัสส	ปะฏิฆาตายะ,	

เราอาศัยอยู่ในเสนาสนะนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว,  

เพื่อป้องกันความร้อน; 

ฑัง	สะมะกะสะวาตาตะปะสิรึสะปะสัมผัสสานัง	ปะฏิฆาตายะ,	

เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด  

และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย; 

ยาวะเทวะ	อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง	ปะฏิสัลลานารามัตถัง	ฯ	

และเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดจากดินฟ้าอากาศ  

และเพื่อให้จิตมีความยินดีในการออกหลีกเร้นส�าหรับภาวนาเท่านั้น. 

(ข้อว่าด้วยคิลานเภสัช) 

อัชช	มะยา	อะปัจจเวกขิตวา	โย	 

คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร	ปะริภุตโต, 

ในวันนี้ เราใช้ยารักษาโรคใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ; 

โส	ยาวะเทวะ	อุปปันนานัง	เวยยาพาธิกาน	เวทะนานัง	ปะฏิฆาตายะ,	

เราใช้ยารักษาโรคนั้นเพียงเพื่อระงับทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ; 

อัพยาปัชฌะปะระมะตายาต	ิฯ	

และเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้.
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สัพพะปัตติทานะคาถา

(หันทะ	มะยัง	สัพพะปัตติทานะคาถาโย	ภะณามะ	เส)

  ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ  ยานัญญานิ กะตานิ เม

  เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ  สัตตานันตาปปะมาณะกา

 สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ท�า

ในบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ท�าไว้ก่อนแล้ว

  เย ปิยา คุณะวันตา จะ   มัยหัง มาตาปิตาทะโย

  ทิฏฐา เม จาปะยะทิฏฐา วา อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน

 คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ เช่น มารดา บิดา 

ของข้าพเจ้า เป็นต้น ก็ดี ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ ได้เห็นก็ดี สัตว์เหล่าอื่นที่

เป็นกลางๆ หรือเป็นคู่เวรกันก็ดี

  สัตตา ติฏฐันติ โลกัสมิง  เต ภุมมา จะตุโยนิกา

  ปัญเจกะจะตุโวการา   สังสะรันตา ภะวาภะเว

 สัตว์ทั้งหลาย ตั้งอยู่ในโลก อยู่ในภูมิทั้งสาม อยู่ในก�าเนิดทั้งสี่ มีขันธ์ห้า

ขันธ์ มีขันธ์ขันธ์เดียว มีขันธ์สี่ขันธ์ ก�าลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพพใหญ่ก็ดี

  ญาตัง เย ปัตติทานัมเม   อะนุโมทันตุ เต สะยัง

  เย จิมัง นัปปะชานันติ   เทวา เตสัง นิเวทะยุง

 สัตว์เหล่าใด รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนา

เองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใด ยังไม่รู ้ส่วนบุญนี้ ขอเทวาทั้งหลายจงบอกสัตว์ 

เหล่านั้นให้รู้
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  มะยา ทินนานะ ปุญญานัง อะนุโมทะนะเหตุนา

  สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะชีวิโน

  เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ เตสาสา สิชฌะตัง สุภาฯ

 เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว สัตว์ทั้งหลาย 

ทั้งปวง จงเป็นผู ้ไม่มีเวร อยู ่เป็นสุขทุกเมื อ จงถึงบทอันเกษม กล่าวคือ  

พระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงส�าเร็จเถิด ฯ

ทวัตติงสาการะปาฐะ

(หันทะ	มะยัง	ทวัตติงสาการะปาฐัง	ภะณามะ	เส.)

  อะยัง โข เม กาโย,   กายของเรานี้แล,

  อุทธัง ปาทะตะลา,   เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา,

  อะโธ เกสะมัตถะกา,   เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป,

  ตะจะปะริยันโต,   มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ,

  ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน,  เต็มไปด้วยของไม่สะอาด 

        มีประมาณต่างๆ

  อัตถิ อิมัสมิง กาเย,   ในร่างกายนี้มี,

  เกสา     ผมทั้งหลาย,

  โลมา     ขนทั้งหลาย,

  นะขา     เล็บทั้งหลาย,

  ทันตา     ฟันทั้งหลาย

  ตะโจ     หนัง,

  มังสา     เนื้อ,
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  นะหารู    เอ็นทั้งหลาย,

  อัฏฐี     กระดูกทั้งหลาย,

  อัฏฐิมิญชัง   เยื้อในกระดูก,

  วักกัง     ไต,

  หะทะยัง    หัวใจ,

  ยะกะนัง    ตับ,

  กิโลมะกัง    พังผืด,

  ปิหะกัง    ม้าม,

  ปัปผาสัง    ปอด,

  อันตัง     ไส้ใหญ่,

  อันตะคุณัง   ไส้น้อย,

  อุทะริยัง    อาหารใหม่,

  กะรีสัง    อาหารเก่า,

  ปิตตัง     น�้าดี,

  เสมหัง    น�้าเสลด,

  ปุพโพ     น�้าหนอง,

  โลหิตัง    น�้าเลือด,

  เสโท     น�้าเหงื่อ,

  เมโท     น�้ามันข้น,

  อัสสุ     น�้าตา,

  วะสา     น�้ามันเหลว,

  เขโฬ     น�้าลาย,

  สิงฆานิกา   น�้ามูก,
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  ละสิกา    น�้าไขข้อ,

  มุตตัง     น�้ามูตร,

  มัตถะเก มัตถะลุงคัง,   เยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะ,

  เอวะมะยัง เม กาโย,   กายของเรานี้อย่างนี้,

  อุทธัง ปาทะตาลา,   เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา,

  อะโธ เกสะมัตถะกา,   เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป,

  ตะจะปะริยันโต,   มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ,

  ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน, เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มี

        ประการต่างๆ อย่างนี้แล.

บทพิจารณาสังขาร

(ทุกเวลาท�าวัตรเช้าและเวลาเข้านอน)

(หันทะ	มะยัง	ธัมมะสังเวขปัจจะเวกขะณะปาฐัง	ภะณามะ	เส.)

สัพเพ	สังขารา	อะนิจจา,

 สงัขารคอืร่างกายจติใจ, และรปูธรรม นามธรรม ทัง้หมด ทัง้สิน้, มนัไม่เทีย่ง, 

เกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไป,

สัพเพ	สังขารา	ทุกขา,

 สังขารคือร่างกายจิตใจ, และรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมด ทั้งสิ้น, 

 มันเป็นทุกข์ทนยาก, เพราะเกิดขึ้นแล้ว แก่ เจ็บ ตายไป,

สัพเพ	ธัมมา	อะนัตตา,

 สิ่งทั้งหลายทั้งปวง, ทั้งที่เป็นสังขาร และมิใช่สังคาร ทั้งหมด ทั้งสิ้น, 

ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน, ไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเรา,
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อัทธุวัง	     ชีวิตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน,

ธุวัง	มะระณัง,   ความตายเป็นของยั่งยืน,

อะวัสสัง	มะยา	มะริตัพพัง, อันเราจะถึงตายเป็นแน่แท้,

มะระณะปะริยาสานัง	เม	ชีวิตัง, ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ,

ชีวิตัง	เม	อะนิยะตัง, ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง,

มะระณัง	เม	นิยะตัง, ความตายของเราเป็นของเที่ยง

วะตะ,	     ควรที่จะสังเวช,

อะยัง	กาโย,	    ร่างกายนี้

อะจิรัง,	     มิได้ตั้งอยู่นาน,

อะเปตะวิญญาโณ,  ครั้นปราศจากวิญญาณ,

ฉุฑโฑ,	     อันเขาทิ้งเสียแล้ว

อะธิเสสสะติ,    จักนอนทับ,

ปะฐะวิง,     ซึ่งแผ่นดิน,

กะลิงคะรัง	อิวะ,	  ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน,

นิรัตถัง,     หาประโยชน์มิได้,

อะนิจจา	วะตะ	สังขารา, สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ,

อุปปาทะวะยะธัมมิโน, มคีวามเกดิขึน้แล้ว มคีวามเสนือ่มไปเป็นธรรมดา,

อุปปัชชติวา	นิรุชฌันติ, ครั้นเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป,

เตสัง	วูปะสะโม	สุโข, ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลาย

      เป็นสุขอย่างยิ่ง,

สัพเพ	สัตตา	มะรันต	ิจะ, สัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้น ตายอยู่ด้วย,

มะริงสุง	จะ	มะริสสะเร, ตายแล้วด้วย, จักตายด้วย,

ตะเถวาหัง	มะริสสามิ, ตัวเราจักตายอย่างนั้นนั่นเทียว,

นัตถ	ิเม	เอตถะ	สังสะโย, ความสงสัยในเรื่องตายนี้ ไม่มีแก่เรา ดังนี้.
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คาถาโพธิบาท

 บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัสมิ. พระธัมเมตัง บูระพารัสมิง 

พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สุพพะโศก สัพพะ 

โรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง 

ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 หมายเหตุ	: เที่ยวต่อๆ ไปให้เปลี่ยน บูระพารัสมิง	เป็น อาคะเนย์รัสมิง	

–	ทักษิณรัสมิง	–	หรดีรัสมิง	–	ปัจจัมรัสมิง	–	พายัพรัสมิง	–	อุดรรัสมิง	–	อิสาน 

รัสมิง	–	อากาศรัสมิง	–	ปฐวีรัสมิง นอกนั้นเหมือนกันหมด

คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ

 อิมัสมิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธธิ จงมาเป็นก�าแพงแก้ว 

ทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตา ราชะเสมานา เขตเต  

สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ  

สุรักขันตุฯ

 หมายเหตุ	: เที่ยวต่อๆ ไปให้เปลี่ยน พุทธะชาละปะริกเขตเต	เป็น	ธัมมะ

ชาละปะริกเขตเต	–	ปัจเจกะพุทธชาละปะริกเขตเต	–	สังฆะชาละปะริกเขตเต 

นอกนั้นเหมือนกันหมด

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

 เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน  

อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ  

ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ
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 เมตตายะ ภิกขุเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ 

ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะ

สานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ 

ฯ นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ อะมะนุสสานัง  

ปิโย โหติ ฯ เทวะตา รักขันติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ฯ  

ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬโห กาลัง  

กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัหมะโลกูปะโค โหติ ฯ

 เมตตายะ ภิกขุเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ 

ยานกีะตายะ วตัถกุะตายะ อะนฏุฐติายะ ปะรจิตินายะ สสุะมารทัธายะ อเิม เอกา

ทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะ

คะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

อานิสงส์การเจริญเมตตา	๑๑	อย่าง

 ผู้เจริญเมตตาธรรมอยู่เสมอ จนจิตมั่นในเมตตา มีเมตตาเป็นคุณสมบัติ

ประจ�าใจ จะได้รับอานิสงส์ คือ ผลดี ๑๑ ประการ คือ

 1. หลับก็เป็นสุข

 2.  ตื่นก็เป็นสุข

 3.  ไม่ฝันร้าย

 4.  เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย

 5.  เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย

 6.  เทวดาย่อมรักษา

 7.  ไม่ต้องภัยจากไฟ ยาพิษ หรือศัสตราวุธ
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 8. จิตเป็นสมาธิง่าย

 9. สีหน้าผ่องใส

 10. เมื่อจะตาย ใจก็สงบ ไม่หลงใหลไร้สติ

 11. ถ้ายังไม่บรรลุคุณพิเศษที่สูงกว่า ย่อมเข้าถึงพรหมโลก



	 ความร้ายในโลกล้วน	 	 เหลือหลาย

	 รุมรอบรบใจกาย	 	 เกลื่อนแท้

	 สิ่งอื่นจักหักหาย	 	 หาห่อน	มีฤา

	 เว้นแต่ความดีแก้	 	 กลับร้ายกลายดี	ฯ

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสภมหาเถร)
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กะระณียะเมตตะสุตตัง

 กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ  ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ   สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ   อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ   เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ   สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ    ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา เย มะหันตา วา   มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา   เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตา วา สัมภะเวสี วา   สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ   นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา   นาญญะมญัญสัสะ ทกุขะมจิเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง   อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ    มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

 เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง  มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ   อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา   สะยาโน วา ยาวะตสัสะ วคิะตะมทิโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ   พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา   ทัสสะเนนะ สัมปันโน

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง   นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ
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โพชฌังคะปะริตตัง

 โพชฌังโค สะติสังขาโต  ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปีติปัสสัทธิ-          โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา      สัตเตเต สัพพะทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา      ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ      นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

 เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ     โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา       โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา      โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ       โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

 เอกะทา ธัมมะราชาปิ     เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ       ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง

สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา      ตัม๎หา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

 ปะหีนา เต จะ อาพาธา      ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสา วะ      ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
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บทปลงสังขาร

   มนุษย์เราเอ๋ย    เกิดมาท�าไม

 นิพพานมีสุข     อยู่ไยมิไป

 ตัณหาหน่วงหนัก    หน่วงชักหน่วงไว้

 ฉันไปมิได้     ตัณหาผูกพัน

 ห่วงนั้นพันผูก    ห่วงลูกห่วงหลาน

 ห่วงทรัพย์ศฤงคาร    จงสละเสียเถิด

 จะได้ไปนิพพาน    ข้ามพ้นภพสาม ฯ

   ยามหนุ่มสาวน้อย    หน้าตาแช่มช้อย

 งามแล้วทุกประการ    แก่เฒ่าหนังยาน

 แต่ล้วนเครื่องเหม็น    เอ็นใหญ่เก้าร้อย

 เอ็นน้อยเก้าพัน    มันมาท�าเข็ย

 ให้ร้อนให้เย็น    เมื่อยขบทั้งตัว

 ขนคิ้วก็ขาว     นัยน์ตาก็มัว

 เส้นผมบนหัว    ด�าแล้วกลับหงอก

 หน้าตาเว้าวอก    ดูน่าบัดสี ฯ

   จะลุกก็โอย    จะนั่งก็โอย

 เหมือนดอกไม้โรย    ไม่มีเกสร

 จะเข้าที่นอน     พึงสอนภาวนา

 พระอนิจจัง     พระอนัตตา

 เราท่านเกิดมา    รังแต่จะตาย

 ผู้ดีเข็ญใจ      ก็ตายเหมือนกัน
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 เงินทองทั้งนั้น    มิติดตัวไป ฯ

 ตายไปเป็นผี     ลูกเมียผัวรัก

 เขาชักหน้าหนี    เขาเหม็นซากผี

 เปื่อยเน่าพุพอง    หมู่ญาติพี่น้อง

 เขาหามเอาไป    เขาวางลงไว้

 เขานั่งร้องไห ้    แล้วกลับคืนมา

 อยู่แต่ผู้เดียว     ป่าไม้ชายเขียว

 เหลียวไม่เห็นใคร    เห็นแต่ฝูงแร้ง

 เห็นแต่ฝูงกา     เห็นแต่ฝูงหมา

 ยื้อแย่งกันกิน     ดูน่าสมเพช ฯ

   กระดูกกูเอ๋ย    เรี่ยรายแผ่นดิน

 แร้งกาหมากิน    เอาเป็นอาหาร

 เที่ยงคืนสงัด     ตื่นขึ้นมามินาน

 ไม่เห็นลูกหลาน    พี่น้องเผ่าพันธุ์

 เห็นแต่นกเค้า    จับเจ่าเรียงกัน

 เห็นแต่นกแสก    ร้องแรกแหกขวัญ

 เห็นแต่ฝูงผี     ร้องไห้หากัน ฯ

   มนุษย์เราเอ๋ย    อย่าหลงนักเลย

 ไม่มีแก่นสาร     อุตส่าห์ท�าบุญ

 ค�า้จุนเอาไว้     จะได้ไปสวรรค์

 จะได้ทันพระพุทธเจ้า    จะได้เข้านิพพาน

 อะหัง วันทามิ    สัพพะโส

 อะหัง วันทามิ    นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ฯ



59

คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ค�ากรวดน�้าแบบย่อ

อิทัง	โน	ญาตีนัง	โหต	ุสุขิตา	โหนตุ	ญาตะโย	ฯ

 ขอส่วนบญุนี,้ จงส�าเรจ็แก่ญาตทิัง้หลายของข้าพเจ้า, ขอให้ญาตทิัง้หลาย

ของข้าพเจ้า, จงมีความสุขเถิดฯ

ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล  บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล

ถึงบิดามารดาครูอาจารย์  ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน

คนเคยร่วมท�างานการทั้งหลาย  มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน

ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ  ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทอญ ฯ

ค�าแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง	สุขิโต	โหมิ	  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข

อะหัง	นิททุกโข	โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์

อะหัง	อะเวโร	โหมิ	  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร

อะหัง	อัพยาปัชโฌ	โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการถูกเบียดเบียน

อะหัง	อะนีโฆ	โหมิ	  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทกุข์กาย ทกุข์ใจ

สุขี	อัตตานัง	ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน

      ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเถิด
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ค�าแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา    ขอสัตว์ทั้งหลาย, ที่เป็นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่ 

      เจ็บ ตาย, ด้วยกันหมดทั้งสิ้น,

อะเวรา     จงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้มีเวรกันและกันเลย

อัพยาปัชฌา    จงเป็นสุข ๆ เถิด, อย้าได้มีความทุกข์กาย

      ทุกข์ใจเลย,

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตนให้พ้นจาก 

      ทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด.

ค�าอธิษฐาน

 ข้าพเจ้า, ขอตัง้สจัจะอธษิฐาน, ขออานภุาพ, แห่งบญุกศุลทีไ่ด้บ�าเพญ็แล้ว, 

ในวันนี้, จงเป็นพลวะปัจจัย, เป็นอุปนิสัยตามส่ง, ให้ข้าพเจ้าเกิดปัญญาญาณ, 

ทัง้ชาตนิีแ้ละชาตหิน้า, ตลอดชาตอิย่างยิง่, จนถงึความพ้นทกุข์, คอืพระนพิพาน 

เทอญฯ



61

คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วิธีสมาทานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 ผู้ที่จะสมาทานพระกรรมฐาน พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1.	 ถวายสักการะต่อพระอาจารย	์ผู้ให้พระกรรมฐาน

	 2.	 จุดธูป	เทียน	บูชาพระรัตนตรัย

 3.	 ถ้าเป็นพระ	ให้แสดงอาบัติก่อน	ถ้าเป็นอุบาสก	อุบาสิกา	ให้สมาทานศีล

เสียก่อน

	 4.	 มอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัย

	 	 อิมาหัง	ภะคะวา	อัตตะภาวัง	ตุมหากัง	ปะริจจะชามิ	ฯ

 ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อ

พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 5.	 มอบกายถวายตัวต่อพระอาจารย์

  อิมาหัง	อาจะริยะ	อัตตะภาวัง	ตุมหากัง	ปะริจจะชามิ	ฯ

 ข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์ 

เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

 6.	 ขอพระกัมมัฏฐาน

	 	 นิพพานัสสะ	เม	ภันเต	สัจฉิกะระณัตถายะ	กัมมัฏฐานัง	เทหิ	ฯ

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงให้ ซึ่งพระกรรมฐาน แก่ข้าพเจ้า เพื่อท�าให้

แจ้งซึ่ง มรรค ผล นิพพาน ต่อไป
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 7.	 แผ่เมตตา

  อะหัง	สุขิโต	โหมิ	ฯ	นิททุกโข	โหมิ,	อะเวโร	โหมิ,	อัพยาปัชโฌ	โหมิ,	

อะนีโฆ	โหมิ,	สุขี	อัตตานัง	ปะริหะราม	ิฯ

 ขอให้ข้าพเจ้าถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มี

ความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่มีความล�าบาก ไม่มีความเดือดร้อน ขอให้ 

มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

  สัพเพ	สัตตา	สุขิตา	โหนตุ,	นิททุกขา	โหนตุ,	อะเวรา	โหนตุ,	อัพยา

ปัชฌา	โหนตุ,	อะนีฆา	โหนตุ,	สุขี	อัตตานัง	ปะริหะรันตุ	ฯ

 ขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตน ตลอดเทพบุตร เทพธิดาทุกองค์ พระภิกษุ

สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆ ท่าน จงเป็นผู้มีความสุข ปราศจากทุกข์ ไม่มี

เวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่มีความล�าบาก ไม่มีความ

เดือดร้อน ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

 8.	 เจริญมรณานุสสติ

  อุทธุวัง	 เม	 ชีวิตัง,	 ธุวัง	 มะระณัง,	 อะวัสสัง	 มะยา	 มะริตัพพัง,	 

มะระณะปะริโยสานัง	เม	ชีวิตัง,	อะนิยะตัง,	มะระณัง	นิยะตัง	ฯ

 ชีวิตของเราเป็นของไม่ย่ังยืน ความตายเป็นของยั่งยืน เราจะต้องตายแน่ 

เพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ชีวิตเป็นของไม่แน่นอน ความตาย

เป็นแน่นอนแท้ เป็นโชคอันดีที่ เราได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  

ในโอกาสบัดนี้ ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา

 9.	 ตัง้สจัจะอธษิฐาน	และปฏญิาณตนต่อพระรตันตรยัต่อครบูาอาจารย์

	 	 เยเนวะ	ยันติ	นิพพานัง

	 	 พุทธา	เตสัญจะ	สาวะกา

	 	 เอกายะเนนะ	มัคเคนะ
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	 	 สะติปัฏฐานะสัญญินา	ฯ

 พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวก ย่อมด�าเนินไปสู่พระนิพพานด้วย

ทางสายใด ทางสายนั้นเป็นทางสายเอก ซึ่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลาย 

ต่างรู้ทั่วถึงกันแล้วว่า ได้แก่สติปัฏฐานทั้ง 4

 ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและต่อครูบา

อาจารย์ว่า

 “ตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริง ๆ เท่าที่ตน

สามารถ เท่าที่ตนมีโอกาสจะปฏิบัติได้ เพื่อให้ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เจริญรอย

ตามพระองค์ท่าน”

 อิมายะ	ธัมมานุธัมมะปะฏิปัตติยา	ระตะนัตตะยัง	ปูเชมิ	ฯ

 ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่มรรค ผล 

นิพพานนี้ ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรค ผล 

นิพพาน ด้วยเทอญ

	 10.	สวดพุทธคุณ	ธรรมคุณ	และสังฆคุณ

	 11.	ถ้าอยู่ป่า	อยู่ถ�้า	ให้สวดกรณียยเมตตสูตร	(กรณียมัตถฯ)	ขันธปริตร	

(วิรูปักเขฯ)	อาฏานาฏิยสูตร	(วิปัสสิสสนมัตถุฯ)

ค�าสมาทานกรรมฐานย่อ

 อกุาสะ	อกุาสะ, ณ โอกาสบดันี,้ ข้าพเจ้า, ขอสมาทาน, ซึง่พระกรรมฐาน, 

ขอให้สมาธิ, และวิปัสสนาญาณ, จงบังเกิดมี, ในขันธสันดาน, ของข้าพเจ้า, 

ข้าพเจ้า, จะตัง้สตกิ�าหนดไว้, ทีร่ปูนามปัจจบุนั, เพือ่ให้เหน็รปูนาม, เป็นอนจิจงั, 

เป็นทุกขัง, เป็นอนัตตา, เพื่อเบื่อหน่าย, เพื่อคลายก�าหนัด, เพื่อให้เห็นแจ้ง,  

ซึ่งมรรค ผล นิพพาน, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เทอญ ฯ
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ค�าแผ่เมตตาบทใหญ่

 อิทัง	โน	ปุญญะภาคัง	ราชาทีนัญเจวะ	อิสสะรานัง	มาตาปิตุอาทีนัญจะ	

ปิยะชะนานัง	สัพพพะสัตตานัญจะ	นิยยาเทมะ	ฯ

 ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมกุศลถวาย, เป็นพระราชกุศล, แด่อิสระชน, 

บุคคลผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย, มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ผู้เป็นพระประมุข

ของชาติ, สมเด็จพระนา.เจ้าพระบรมราชินีนาถ, พระบรมวงศานุวงศ์, สมเด็จ

พระสังฆราช, ผู้เป็นประมุขของคณะสงฆ์, พร้อมทั้งคณะรัฐบาล, ผู้บริหาร

ประเทศ เป็นต้น

 ขอแผ่ส่วนบุญกุศลนี้, ให้แก่ปิยชน, บุคคลผู้เป็นที่รักทั้งหลาย มีบิดา

มารดา ปู่ย่า ตา ยาย, ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์, ท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีบุญคุณ 

ทุก ๆ ท่าน, เจ้ากรรมนายเวร, ภูตผีปีศาจทั้งหลาย, เปรตทั้งหลาย, เทพบุตร 

เทพธิดาทุก ๆ  องค,์ พระภิกษุสามเณรทกุ ๆ  รูป, และท่านผู้ปฏบิัติธรรมทกุ ๆ  คน, 

ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย, ทุกถ้วนหน้าทุกตัวตน, ทุกชาติชั้นวรรณะ,  

ทุกศาสนา ทุกภาษา, ที่มีอยู ่ทั่วทุกมุมแห่งโ ทั้งเป็นประมาณและไม่เป็น

ประมาณ, ที่เกิดในชลาพุชะก็ดี, อัณฑชะก็ดี, สังเสทชะก็ดี, โอ ปปาติกะก็ดี,  

ที่อยู่ในทิศบูรพา ทิศอาคเนย์ ทิศทักษิณ ทิศหรดี ทิศปัจจิม ทิศพายัพ ทิศอุดร 

ทิศอีสาน ทิศเบื้องบน ตั้งแต่ภวัคคพรหมลงมาก็ดี, ทิศเบื้องล่าง ตั้งแต่โลกัน 

ตมหานรกขึ้นมาก็ดี โดยส่วนสุดรอบ สุดขอบจักรวาล, มีอนันตจักรวาล 

เป็นที่สุด,



65

คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 และขอแผ่ส่วนบุญกุศลนี้, ถวายแด่บูรพาจารย์ ผู้บริหารงานพระพุทธ

ศาสนา มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) พระธรรมธีรราชมหามุนี 

(โชดก ญาณสิทธิเถร) เป็นต้น ตลอดถึงบุรพมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์, 

มสีมเดจ็พระปิยะมหาราช, รชักาลที ่๕, พระผูท้รงสถาปนา มหาวทิยาลยั, มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ตลอดถึงท่านผู้กล้าหาญทั้งหลาย มีย่าโม เป็นต้น,

 สัพเพ	สัตตา	ปุญญะภาคิโน	 โหนตุฯ ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย, จงเป็น 

ผูม้ส่ีวน และอนโุมทนาบญุกศุล, ร่วมกบัข้าพเจ้าทัง้หลาย, ท่านทัง้หลาย ทีท่่าน

ถึงทุกข์, ขอให้พ้นจากความทุกข์, ที่ถึงสุขอยู่แล้ว ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ  ขึ้นไป,

 ด้วยกุศลจริยา สัมมาปฏิบัติ, ที่ข้าพเจ้าได้บ�าเพ็ญมาแล้วน้ี, จงมารวมกัน

เป็นตบะ, เป็นเดชะ, เป็นพลวะปัจจัย, เป็นอุปนิสัยตามส่ง, ให้ข้าพเจ้าเกิด 

สตปัิญญาญาณ, ทัง้ชาตนิีแ้ละชาตหิน้า, ตลอดชาตอิย่างยิง่จนถงึความพ้นทกุข์ 

คือ พระนิพพานเทอญ ฯ

****************************

“	อัตตา	หิ	อัตตโน	นาโถ	 ตนแล	เป็นที่พึ่งของตน”

“	อาโรคยาปรมา	ลาภา	 ความไม่มีโรค	เป็นลาภอย่างยิ่ง	”

“	อัปปมาโท	อมตัง	ปทัง	 ความไม่ประมาท	เป็นทางไม่ตาย”
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การประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

การเข้าค่ายสร้างสุขภาพ	คุณธรรม	จริยะรรม	วิถีพุทธ	ในพระราชูปถัมภ์
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ทะเบียน 

ผู้เข้าค่ายสร้างสุขภาพ	คุณธรรม	จริยธรรม	 

วิถีพุทธ	ในพระราชูปถัมภ์
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คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการด�าเนินงาน

ค่ายสร้างสุขภาพ	คุณธรรม	จริยธรรม	 

วิถีพุทธ	ในพระราชูปถัมภ์

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	ฝ่ายบรรพชิต

1. พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการ

มหาเถระสมคม

2. พระเดชพระคุณพระราชโมลี  เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส

3. พระเดชพระคุณพระราชรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรี  

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

4. พระศรีกิตติโสภณ  ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัจกัรวรรดริาชาวาส

5. พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์  เจ้าอาวาสวัดน�้าตก  

เจ้าคณะอ�าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี

6.  พระครูกาญจนศิริโชติ  เจ้าคณะต�าบลวัดกระแจะอ�าเภอ 

ไทรโยค

7. พระครูสุตสุนทรวัตร  ผูช่้วยเจ้าอาวาส วดัจกัรวรรดริาชาวาส 

ผู้อ�านวยการค่ายสุขภาพดี วิถีพุทธ

8. พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ  ผูช่้วยเจ้าอาวาส วดัจกัรวรรดริาชาวาส

9. พระมหาสุชาติ ปุสฺสเทโว  ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัจกัรวรรดริาชาวาส

        เลขานุการวัดจักรวรรดิราชาวาส

10. พระมหาวีระศักดิ์ ธมฺมธโช  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

        วัดจักรวรรดิราชาวาส
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11. พระมหาปรีชา   ผูช่้วยเจ้าอาวาส วดัจกัรวรรดริาชาวาส 

ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการค่ายสุขภาพดี  

วิถีพุทธ

12. พระมหาภานุวัฒน์ ภาณุฑฺณโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้ช่วยอาจารย์

ใหญ่วัดจักรวรรดิราชาวาส 

13. พระมหาสมคิด ธีรวโส  ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการค่ายสุขภาพดี  

วิถีพุทธ

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส

1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ศาสตราจารย์(พเิศษ)นายแพทย์ไพจติร ปวะบตุร อดตีปลดักระทรวงสาธารณสขุ

3. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย)

4. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา

5. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

6. อธิบดีทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข

7. เลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

8. ผู้จัดการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

9. นายอ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
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1.	 คณะกรรมการบรหิารจดัการโครงการค่ายสร้างสขุภาพ	คณุธรรม	จรยิธรรม	

วิถีพุทธ	ในพระราชูปถัมภ์

 1.  พระพรหมวชิรญาณ   ที่ปรึกษา

   กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

 2.  พระราชโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ)    ทีป่รกึษา

   เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

  และรองเจ้าคณะภาค 10 อุบลราชธานี

 3.  พระราชสารสุธี      ทีป่รกึษา

  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

 4.  พระครูพิพิธปริยัติกิจ  ที่ปรึกษา

   เจ้าอาวาสวัดซับชะอม เจ้าคณะต�าบลเขาวงอ�าเภอพระพุทธบาท

 5. พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต ที่ปรึกษา

   วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

 6. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย ที่ปรึกษา

 7.  นายนิทัศ รายยวา  ที่ปรึกษา

   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 8. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ที่ปรึกษา

   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 9.  นางประนอม ค�าเที่ยง  ที่ปรึกษา

   สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 4 

 10.  นายธงชัย กีรติหัตถยากร  ประธานกรรมการ

   ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 11. นางอาริยา สัพพะเลข  รองประธานกรรมการ

 12.  รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี กรรมการ

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 13.  นายอุสาห์ พฤฒิจิระวงศ์  กรรมการ

    ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข

 14.  ผู้แทนส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กรรมการ

 15.  ผู้แทนส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กรรมการ

 16. ผู้แทนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรรมการ

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 17. ผู้แทนกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ

 18. ผู้แทนส�านักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรรมการ

    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 19.  ผู้แทนส�านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กรรมการ

 20. นายโกวิท สมพรชัย  กรรมการ

    กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี 

   (ธีร์ ปฺณฺณกมหาเถระ) 

 21.  นายแก้ว ชิดตะขบ ส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 22.  นางนันทนา ศรีพินิจ กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข กรรมการ

 23.  นางนิพา วัฒนมงคล กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข กรรมการ

 24.  นางภัทราพร จงพิพัฒน์วนิชย์

   ส�านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 25.  นางชลิดา ถนอมวงศ์ 

   ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุร ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 26.  นางนลินี มกรเสน 

   กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 27.  นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข

   ส�านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   

2.	คณะกรรมการด�าเนนิงานค่ายสร้างสขุภาพ	คณุธรรม	จรยิธรรม	 

วิถีพุทธ

 2.1	คณะที่ปรึกษา

 1. เจ้าคณะอ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษา

 2.  เจ้าคณะต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอไทรโยค 

  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ปรึกษา

 3. พระครูสุตสุนทรวัตร 

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร ที่ปรึกษา

 4. พระครูปลัดสุวัฒน์ พุทธิคุณ  

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร ที่ปรึกษา

 5. พระมหาวีรศักดิ์ ธมฺมธโช อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรม

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร ที่ปรึกษา
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 6. พระมหาปรีชา ทีปฺปว�โส

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร ที่ปรึกษา

 7. พระมหาภาณุวัฒน์ ภาณุวฑฺฌโน 

  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรม ที่ปรึกษา 

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

 8. พระมหาพรชัย วรญาโณ 

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร ที่ปรึกษา

 9. พระมหาสมคิด ธีรว�โส วัดจักรวรรดิราชาวาส ที่ปรึกษา

 10. พระมหาสุวัฒน์ วสุตฺตโม วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร ที่ปรึกษา

 11. นายอุทัย สุดสุข ประธานกรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข ที่ปรึกษา

 12. รองศาสตราจารย์ กันยา กาญจนบุรานนท์ ที่ปรึกษา

 13. นางสุโรจนา ลีลานนท์ ศรีอักษร ที่ปรึกษา

  ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมานส�านักราชเลขาธิการ

 2.2	คณะกรรมการการด�าเนินงานฝ่ายบริหารจัดการ

 1. นายธงชัย กีรติหัถยากร  ประธานกรรมการ

  ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข

 2. นายอภิชาติ รอดสม  รองประธานกรรมการ

  นายแพทย์สาธารณสุขกาญจนบุรี

 3. นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร นายอ�าเภอไทยโยค รองประธานกรรมการ

 4. นางอาริยา สัพพะเลข  รองประธานกรรมการ

  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอุทัย สุดสุข
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 5. นายอุสาห์ พฤฒิจิระวงศ์  กรรมการ

  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสธารณสุข 

  กระทรวงสาธารณสุข

 6. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  กรรมการ

  จังหวัดกาญจนบุร ี  

 7. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลไทรโยค  กรรมการ

  จังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการ

 8. สาธารณสุขอ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ

 9. นายอุตส่าห์ พิบูลย์บุญ   กรรมการ

  ไวยาวัจกรวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

 10. ผู้อ�านวยการ   กรรมการ

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านหนองปลา 

  ต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 11. ผู้อ�านวยการ   กรรมการ

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านแก่งระเบิด 

  ต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 12. นายมั่น จี้อุ่น นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวังกระแจะ กรรมการ

  อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 13. นายสมพงษ์ ปรกแก้ว ก�านันต�าบลวังกระแจะ กรรมการ

 14. นางธิษณาวดี สง่างาม นักวิชาการอิสระ กรรมการ

 15. นางนิพา วัฒนมงคล กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข กรรมการ

 16. นางรุ่งเรือง อินยัง   กรรมการ

  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดการญจนบุรี  
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

17. นางสมใจ ศรีบุญ ส�านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ

 18. นางสาวชุติมา   กรรมการ

  พุ่มประดิษฐ์ ส�านักบริหารการสาธารณสุข  

19. นางนันทา ศรีพินิจ   กรรมการและเลขานุการ

  กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข  

20. นางชลิดา ถนอมสงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 

   ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 21. นางเบญจา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ 

    ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 22. นางสาวกนกวรรณ กรรณสูต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    มูลนิธิอุทัย สุดสุข

	 2.3	 คณะกรรมการด�าเนินงานฝ่ายแผนงานและวิชาการ

 1.  นางอาริยา สัพพะเลข  ประธานกรรมการ

 2.  นางวิลัยลักษณ์ เลิศสมบูรณ์ มูลนิธิอุทัยสุดสุข รองประธานกรรมการ

 3.  นายสัณณ์ภณ ตะพังพินิจการ รองประธานกรรมการ

   ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 4. นายสมชาย อินทรจันทร์  กรรมการ

   ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดปทุมวราราม กรุงเทพฯ

 5. นายประกิจ ประชาศรัทธาชาติ กรรมการ

   โรงเรียนวัดปทุมวราราม กรุงเทพฯ
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 6. นายชัยวัฒน์ ศรีรัตนพร   กรรมการ

   ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านเขาช้าง

 7. นางไฉไล ศรีเกษม ผู้อ�านวยการ กรรมการ

   โรงเรียนบ้านสารวัตร 

 8. นางชลธิชา พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการ

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

   บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 9. นางศรีสมร ผ่องพุฒิ  กรรมการ

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

   บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 10. นางบุษรา เขินอ�านวย   กรรมการ

   โรงเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส 

 11. นายสิริกร ทิติยวงวษ์   กรรมการ 

 โรงเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส 

 12. นางสาวชุษณมน ชัยโยธา  กรรมการ

   โรงเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส 

 13. นางภัทราพร จงพิพัฒน์วณิชย์ กรรมการ

   ส�านักบริหารการสาธารณสุข 

 14. นางทัศนีย์ สุมามาลย์   กรรมการ

   ส�านักบริหารการสาธารณสุข 

 15. นางธิษณาวดี สง่างาม นักวิชาการอิสระ กรรมการ

 16. นางนลินี มกรเสน   กรรมการและเลขานุการ

   กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 
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คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 17. นายแก้ว ชิดตะขบ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 18. นายสุเทพ สุธาไทยารักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 19. นายภูมิวัฒน์ โตทรัพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 2.4	 คณะกรรมการด�าเนินงานฝ่ายกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ	

	 	 	 คุณธรรม	จริยธรรม	วิถีพุทธ	ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 1. นางอาริยา สัพพะเลข   ประธานกรรมการ

   กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอุทัย สุดสุข

 2. นางนันทนา ศรีพินิจ   รองประธานกรรมการ

   กรรมการมุลนิธิอุทัย สุดสุข

 3. นายสมชาย ไวทิตานนท์   รองประธานกรรมการ

   ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลไทรโยค

 4. นายมั่น จี้อุ่น    รองประธานกรรมการ

   นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวังกระแจะ 

   อ�าเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 5. นางนลินี มกรเสน   กรรมการ

   กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

 6. นายสมพงษ์ ปรกแก้ว ก�านันต�าบลวังกระแจะ  กรรมการ

   อ�าเภอไทรโยค  
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 7. นายเสน่ห์ ญาติเนียม   กรรมการ

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต�าบลวังกระแจะ  

 อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 8. นายสุดใจ เพ็งคุ้ม   กรรมการ 

 ประธานชมรมผู้สูงอายุเขต 

   รพ.สต.บ้านหนองปลา

 9. นายเสงี่ยม ฟักโต   กรรมการ

   ประธานชมรมผู้สูงอายุเขต 

   รพ.สต.บ้านแก่งระเบิด

 10. นายประกิจ ประชาศรัทธาชาติ  กรรมการ

   โรงเรียนวัดประทุมวราราม 

 11. นายรักสยาม นามานุภาพ   กรรมการ

   ชมรมศิษย์วัดจักรวรรดิราชาวาส

 12. นางนิภา น้อยบัวงาม 

   โรงเรียนบ้านสารวัตร ต�าบลวังกระแจะ กรรมการ

 13. นายปิยะชาติ บริสุทธิ์   กรรมการ

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

   บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 14. นางนิพา วัฒนมงคล   กรรมการและเลขานุการ

   กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

 15. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ส�านักบริหารการสาะารณสุข
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 16. ผู้อ�านวยการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   รพ.สต.บ้านหนองปลา    

 ต�าบลวังกระแจะ

 17. ผู้อ�านวยการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   รพ.สต.บ้านแก่งระเบิด 

   ต�าบลวังกระแจะ

 18. นางสาวจรัญญา วิเศษโกสินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอไทรโยค

 19. นายรุ่งสยาม ปทุมเพ็ชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอไทรโยค

	 2.5	 คณะกรรมการด�าเนินงานฝ่ายติดตามและประเมินผล

 1. นางนลินี มกรเสน   ประธานกรรมการ

   กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข  

2. ดร.บุญเลิศ ยองเพชร  รองประธานกรรมการ

   หัวหน้าภาควิชาเอกปรัชญา คณะมนุษศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญไมตรีสัมพันธ์  รองประธานกรรมการ

   สาธารณสุขอ�าเภอไทรโยค

 4. นายอรรถสิทธิ์ สุนาโม  กรรมการ

   ภาควิชาปรัชญาศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร
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 5. นางยุภาวรรณ ดวงอินตา   กรรมการ

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

   บพิตาพิมุข จักรวรรดิ

 6. นางพิจณา เพ็ญกิตติ   กรรมการและเลขานุการ

   ส�านักบริหารการสาธารณสุข

 7. นางเบญจา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 8. นางจรัญญา วิเศษโกสินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอไทรโยค 
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คณะผู้จัดท�าคู่มือ

 1. พระครูพิพิธปริยัติกิจ

 2. พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต

 3. ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข

 4. อาจารย์อาริยา สัพพะเลข

 5. อาจารย์นันทนา ศรีพินิจ

 6. อาจารย์นลินี มกรเสน

 7. อาจารย์นิพา วัฒนมงคล

 8. อาจารย์เกวลิน ชื่นเจริญสุข

 9. อาจารย์พิจณา เพ็ญกิตติ
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