




คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ส�าหรับนักเรียนและเยาวชน

ณ ส�ำนักศึกษำและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี

(สำขำวัดจักรวรรดิรำชำวำส)

ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี

 

สนับสนุนงบประมำณโดย

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสริมสุขภำพ (สสส.)

จัดท�ำโดย

คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรค่ำยสร้ำงสุขภำพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ 



ก



อาเศียรวาทราชสดุดี

ขอเดชะ พระมหาราชเจ้า จอมสยาม
ปวงข้าพระบาท ทั่วเขตคาม สาธารณ์สุขพร้อม
ชาวจักรวรรดิฯ วัดอาราม และราษฎรเอย
ขอ วโรกาส มนัสน้อม นบไท้ บังคมเศียร
ทุกวัน พลันฟังข่าว ยามเช้าค่ำา ได้ยินย้ำา ราชกิจ ประสิทธิผล
หลายทศวรรษ จัดทำา ย้ำายุบล เป็นมงคล ขวัญไทย ไล่ลำาเค็ญ
พระราโชวาทชี้ทาง ทรงวางไว ้ หลายเรื่องได้ ทรงนำา ทำาให้เห็น
พระทรงจำา ทำาได้ และทำาเป็น แม้ยากเย็น ก็ทรงย้ำา ต้องทำากัน
พระราชดำาริตริตรองมองการณ์กิจ  เกิดผลผลิต นับพันโครงการนั้น
อำานวยสุข สู่ประชา น่าอัศจรรย์  เป็นราชัน ทรงพลังทั้งแผ่นดิน
เป็นศูนย์รวมความรักพิทักษ์ชาติ  เป็นอำานาจ ทรงบารมี ทวีสิน 
เป็นแสงทอง ส่องไทยให้ทำากิน  ทั่วแผ่นดิน ขวัญทองของพระองค์
ทรงเป็นเหมือน น้ำา ฟ้าและอากาศ  เป็นนักปราชญ์ เปรื่องจริงส่ิงประสงค์
เป็นตัวอย่าง พอเพียง เลี้ยงพระองค์  เป็นผู้ทรง ความยุติธรรม นำาขบวน 
 ขอเดชะพระจอมใจที่ไทยรัก  ไทยปลื้มนักเมื่อเห็นองค์ทรงพระสรวล
แต่เศร้าเหลือเมื่อพระองค์ทรงประชวร  ไทยทั้งมวล ครวญคำา พร่ำาห่วงใย
แม้แปดสิบสี่พระชนม์พ้นผ่านแล้ว  พระจักรแก้ว ทรงกลด ยังสดใส 
ยังทรงกิจ ผลิตการ เพื่อบ้านไทย  บำาบัดภัย เพิ่มสุขให้ ประชาช ี
โอ้ ขวัญสรวงดวงมณี ศรีประเทศ  องค์นเรศวร “ภูมิพล” มงคลศรี
ทรงเป็นที่พึ่ง ที่ภูมใจ ไทยธานี  จงทรง ทีฆายุโก ภิยโย ยิ่งยิ่งเทอญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

และคณะกรรมการค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมป์

 (นายอุตส่าห์ พิบูลย์บุญ ประพันธ์)

ข



รักแห่งแผ่นดิน
คำาร้อง–ทำานอง: ธานินทร์ เคนโพธิ์ 
เรียบเรียงดนตรี: ภิทรู พลชนะ 

ควบคุมการผลิต: วรรธนา วีรยวรรธน

A1 รักที่ยิ่งใหญ่และยืนยง คือรักจากองค์เหนือหัวของไทย
 รักไพร่ฟ้าทั่วเขตคาม ทุกยามท่านทรงห่วงใย
 ในจิตใจ เรารับรู้ได้ทุกคน

A2 รักที่เราซาบซึ้งพระนาม รักเพื่อความสุขของปวงชน
 สายเหงื่อไหลหยดลงดิน ให้ไม้ต้นโตออกผล
 ทุกแห่งหน ต้นโตงามร่มเย็นทั่วไทย

B พระองค์เหนื่อยแค่ไหน ใครรู้บ้าง
 เภทภัยไทยมีทุกข ์ ปัดเป่าให้หาย
 เนิ่นนานปีที่ผ่านมา ท่านเหนื่อยล้าบ้างหรือไม่
 มาร่วมใจ ส่งพลังให้ท่านชื่นใจสักครั้ง

HOOK เปล่งเสียง..... คำาว่ารักให้ดังออกมา
 เปล่งวาจา..... แสดงความรักพระองค์ให้ดัง
 ก้าวเท้าตามพ่อไป สืบสานงานของท่าน
 พร้อมกัน ทำาหน้าที่ของลูกที่ดี
 เปล่งเสียง..... คำาว่ารักให้ดังก้องไกล
 สุดแรงใจ..... ด้วยใจรัก ด้วยแรงศรัทธา
 จะขอปฏิญาณ มั่นคงไว้ ซึ่งความดี
 ภายใต้ร่มเงาแห่งนี ้ จะมีความรัก แด่พระองค์ตลอดไป





ค่ายสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ

 คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ เป็นค่ายรวมยุทธศาสตร์ ที่อาจหาญ

สร้างแนวรบ โรคร้าย หลายประการ ด้วยปณิธาน อยากให้คน พ้นโรคา

โดยคณะของนายแพทย์อุทัย สุดสุข ผู้ประมุข บุกบั่น หมั่นศึกษา

สาธารณสุข คลุกพระธรรม เป็นตำารา ผสมยา วิถีพุทธ เป็นยุทธกรรม

สสส. และ สปสช. ก็ช่วยด้วย สมเด็จพระสังฆราช ช่วยอุปถัมภ์

วัดจักรวรรดิฯ จัดสำานักฯให้พักทำา มีผู้นำาท้องถิ่น กาญจน์ ฯ เป็นฐานกร

 น้อมสำานึกพระคุณ บุญเขต พระปกเกศ เทศน์ธรรมคำาสั่งสอน

องค์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ประธานพรทรงอุปถัมภ์นำาทางบุญ

ให้ค่ายอยู่ คู่ทุกคน ผจญโรค เพื่อวิโยค โรคร้ายให้หายสูญ

สร้างสุขภาพกายใจ ให้สมบูรณ์ ผลเพิ่มพูน จะสุขสันต์กันทั่วไทย

ด้วยเกล้า

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรด

คณะกรรมการค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

(นายอุตส่าห์ พิบูลย์บุญ ร้อยกรอง)



ค

ค�าน�า

	 เอกสารคู่มือ	 ค่ายสร้างสุขภาพ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 วิถีพุทธ																																																		

ในพระสงัฆราชปูถมัภ์	เป็นคูม่อืส�าหรบันกัเรยีนและเยาวชน	เตรยีมความพร้อม													

ก่อนเข้าค่าย	ด้านร่างกาย	จติใจ	ทราบถงึระเบยีบในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั		

ตลอดจนกจิกรรมทีต้่องปฏบิตัใินระยะเวลาทีร่่วมกบัสมาชกิในค่าย	เพือ่ให้เกดิ

วัฒนธรรมที่ดี	 มีความรักสามัคคี	 มีความสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มสมาชิกด้วย

กัน	ภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาของการเข้าค่าย	นักเรียนและเยาวชน	มี

ความเข้าใจปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมและ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 8	 ประการ	

ได้แก่	ความเพียร	ประหยัด	ซื่อสัตย์	มีวินัย	สุภาพ	สะอาด	สามัคคี	มีน�้าใจ	

และรู้จักวิธีการดูแลตนเองพื้นฐาน	 ห่างไกลจากโรคและปัญหา	 5	 ประการ

ได้แก่	 ภาวะโภชนาการบกพร่อง	 การสูบบุหรี่	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 

เสพสารเสพติด	อุบัติเหตุ	อบายมุข	และเพศสัมพันธ์	ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	

และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นๆได้

	 ส�าหรับงบประมาณด�าเนินการในปี	 2555	 นี้	 ได้รับการสนับสนุน 

จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยผู้เข้าค่าย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 ยกเว้นโรงเรียนต้นสังกัดจัดหารถยนต์เดินทาง 

ไป	-	กลับเองเท่านั้น

คณะผู้จัดท�า

พฤษภาคม		2555



สารบัญ
หนำ้

อาเศียรวาทราชสดุดี	 ก

รักแห่งแผ่นดิน	 ข

ค�าน�า	 	 ค																		

ตารางกิจกรรมการเข้าค่าย	 1

ขอบข่ายเนื้อหาและแผนการเรียนการสอน	 5

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ	 11

ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อเข้าค่ายสร้างสุขภาพ	คุณธรรม	จริยธรรม	 12

	 วิถีพุทธ	ในพระสังฆราชูปถัมภ์

เป้าหมายการเข้าค่ายสร้างสุขภาพฯ	 14

ความเป็นมาของค่ายสร้างสุขภาพ	คุณธรรม	จริยธรรม	วิถีพุทธ	

	 ในพระสังฆราชูปถัมภ์	 16

ตารางกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสุขภาพ	 20

ใบความรู้เรื่องสุขภาพดี	วิถีพุทธ	 21

ใบความรู้เรื่องไร้พุงลดโรค	หลักการกินอาหารถูกส่วน	2	:	1	:	1	 23

ใบความรู้เรื่องการสูบบุหรี	่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด	 24

ใบความรู้เรื่องการติดอบายมุข	 27

ใบความรู้เรื่องอุบัติเหตุในวัยรุ่น	 28

ใบความรู้เรื่องเตือนภัยวัยรุ่น	10	ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์

	 ก่อนวัย	 29

ใบความรู้เรื่องเทคนิค	3ส.	3อ.	1น.	 31

ใบความรู้เรื่องคุณธรรม	8	ประการ	 39

ง



สารบัญ (ต่อ)
หนำ้

บทสวดมนต์	ท�าวัตรเช้า	 41

บทสวดมนต	์ท�าวัตรเย็น	 51

วิธีสมาทานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	 62

ค�าอาราธนา	บูชา	ภาวนา	ถวายในศาสนพิธีทางพุทธศาสนา	 66

บรรณานุกรม	 70

คณะผู้จัดท�า	 71

จ





คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
สำาหรับนักเรียนและเยาวชน

1

ตารางกจิกรรม
ค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จรยิธรรม วถิพีุทธ 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ส�าหรับนักเรยีนและเยาวชน

ณ ส�ำนักศึกษำและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี

ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 1 ของการเข้าค่าย

06.00 – 10.00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ

    เดินทางถึงค่ายอ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

10.00 – 12.00 น. พิธีเปิดค่าย

    ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าค่าย

    ประเมินความรู้

    พิธีมอบตัวเป็นศิษย์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เมนูสุขภาพ

13.00 – 14.00 น. ธรรมะประสานสามัคคี แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม

14.00 – 17.00 น. อภิปรายความรู้เรื่องสุขภาพดี วิถีพุทธ

17.00 – 18.00 น. ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ตรง กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น เมนูสุขภาพ 



คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
สำาหรับนักเรียนและเยาวชน

2

19.00 – 21.00 น. ฝึกปฏิบัติ 3ส. สวดมนต์ (ท�าวัตรเย็น ศาสนพิธี) สมาธิ  

    สนทนาธรรม (จุดเทียนปัญญา) 

21.00 น.    พักผ่อน เข้านอน

วันที่ 2 ของกำรเข้ำค่ำย

05.00 – 05.30 น. ปลุกด้วยเสียงเพลงธรรมะ

    ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

05.30 – 07.00 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

    ฝึกปฏิบัติ สวดมนต์ (ท�าวัตรเช้า ศาสนพิธี) สมาธิ 

    สนทนาธรรม (ไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ปัญญา)

07.00 – 07.30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ ความรู้เอกลักษณ์ 

    ชาติไทย ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ตรง กิจกรรมการถวาย 

    สังฆทาน ถวายอาหารพระสงฆ์

07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า เมนูสุขภาพ

08.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ศาสนาของเรา คุณธรรมน�าปัญญา

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เมนูสุขภาพ

13.00 – 17.00 น. แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติความรู้ เวียนฐาน 

    ฐานที่ 1 กินอย่างไร ห่างไกลโรค

    ฐานที่ 2 ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด อบายมุข

    ฐานที่ 3 การป้องกันอุบัติเหตุ  

    ฐานที่ 4  ห่างไกลโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
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    ฐานที่ 5  แนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง 

       การท�าปุ๋ยหมัก ปลูกผักปลอดสารพิษ

17.00 – 18.00 น. ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ตรง กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์  

    แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม   

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น เมนูจานสุขภาพ

19.00 – 21.00 น. ฝึกปฏิบัติ 3ส. สวดมนต์ (ท�าวัตรเย็น ศาสนพิธี) สมาธิ  

    สนทนาธรรม (พระคุณพ่อ - แม่)

 

วันที่ 3 ของกำรเข้ำค่ำย

05.00 – 05.30 น. ปลุกด้วยเสียงเพลงธรรมะ

    ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

05.30 – 07.00 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุม ฝึกปฏิบัติ 3ส. (สวดมนต์  

    ท�าวัตรเช้า) ศาสนพิธีทางพุทธศาสนา 

    สมาธิ สนทนาธรรม (สุขภาพ ธรรมะบ�าบัด)

    ตรวจสขุภาพ (ชัง่น�า้หนกั วดัความดนัโลหติ วดัรอบเอว)

07.00 - 07.30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ

    ความรู้ คนดี คนเก่ง (คุณธรรม 8 ประการ)  

    ฝ ึกปฏิบัติกิจกรรม ถวายภัตตาหารเช ้าพระสงฆ ์  

    อาราธนาศีล ถวายสังฆทาน

7.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า เมนูสุขภาพ

08.30 – 09.30 น. ฝึกปฏิบัติแบ่งกลุ่ม กลุ่มความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว



คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
สำาหรับนักเรียนและเยาวชน

4

09.30 – 10.30 น. ประเมินความรู้หลังการอบรม

    ข้อสอบ : การท่องบทศาสนพิธี

    สรุปประเมินผล ประเมินภาวะสุขภาพ

    เปรียบเทียบก่อนหลังการเข้าค่าย  

10.30 – 11.30 น. ธรรมะสวัสดี (ปฏิญญา การปฏิบัติต่อเนื่องในการ 

    ด�าเนินชีวิต และจัดตั้งชมรมนักเรียนสุขภาพดี วิถีพุทธ  

    หลังการเข้าค่าย)

11.30 – 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร

    ปิดการอบรม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสุขภาพ

13.00 น.    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหต ุ - รับประทานอาหารเครื่องดื่มสุขภาพ เวลา 10.30 น. และ  

   14.30 น. ตามอัธยาศัย ในระหว่างการเรียนการสอน 

  - กิจกรรมกลุ่ม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

   ขององค์ความรู้และสถานที่ 
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ขอบข่ายเนื้อหาและแผนการเรยีนการสอน

แผนการสอน   พิธีมอบตัวเป็นศิษย์

วัตถุประสงค์   สร้างแรงจูงใจด้านบวก ปลูกจิตส�านึกให้มีความรู้สึกดี 

    เกิดความซาบซึ้ง รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

วิธีการด�าเนินการ วิทยากร น�าด้ายสายสินผูกข้อมือ

    ยินดีรับเป็นศิษย์ ให้โอวาส

    บอกถึงความรู้สึกดีๆ ต่อศิษย์

แผนการสอน   ธรรมะประสานสามัคคี

วัตถุประสงค์   เพือ่สร้างทศันคตทิีด่ต่ีอการเข้าค่ายและอยูร่่วมกนัในค่าย 

    อย่างมีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน

วิธีการด�าเนินการ หลักธรรมะเชื่อมโยงกับกิจกรรม

แผนการสอน   ความรู้เรื่องสุขภาพดี วิถีพุทธ

วัตถุประสงค์   เพื่อให้เข้าใจหลักสุขภาพดี โดยใช้หลักพุทธศาสนา 

    ในการดูแลตนเอง 

    ป้องกันโรค ประกอบด้วย 3ส. 3อ. 1น.



คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
สำาหรับนักเรียนและเยาวชน

6

วิธีการด�าเนินการ บรรยายความหมายสุขภาพดี  วิถีพุทธ  เน้นหลัก 

    3ส. 3อ. 1น. 

    3ส.    ประกอบด้วย สวดมนต์ สมาธิ สนทนา 

        ธรรม 

    สวดมนต์   ประโยชน์ของการสวดมนต์กับสุขภาพ  

        ปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติจะได้อะไร  เกิดมงคล 

        แก่ชีวิตอย่างไร

    สมาธิ    มีกี่รูปแบบ วิธีการท�าสมาธิที่เกิดผลดี 

        กับสุขภาพและการด�าเนินชีวิต ท�าให้มี 

        อนาคตที่สดใส

    สนทนาธรรม เป็นการให้ความรูเ้รือ่งธรรมะ เชือ่มโยงชวีติ 

        ประจ�าวัน

    ศาสนพิธี  เป็นการฝึกปฏบิตั ิเพือ่สร้างความภาคภมูใิจ  

        เมื่อสามารถน�ากลุ่มการท�าพิธีกรรมต่างๆ 

        ได ้

    3อ.   ประกอบด้วย อาหาร อากาศ อารมณ์  

        เรียนรู้ประโยชน์การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 

        ท�าให้ป้องกัน ลดโรคได้

    1น.   นาฬิกาชีวิต ตารางเวลา การปฏิบัติตน

    3ส. 3อ. 1น. ผู้ปฏิบัติท�าเป็นนิสัย เป็นการสร้างวินัย  

        ฝึกสุขนิสัย ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่าง 

        ยั่งยืน เป็นกระบวนการท�าให้เกิดการ 

        ด�าเนินชีวิต สุขภาพดี วิถีพุทธ 
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แผนการสอน   จุดเทียนปัญญา

วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เป็น 

    ความหวังของครอบครัวเป็นอนาคตที่เป็นบุคคลส�าคัญ 

    ของการพัฒนาประเทศชาติ

วิธีการด�าเนินการ วิทยากร จุดเทียนเล่มใหญ่ ให้นักเรียนทุกคนน�าเทียน 

    เล่มเล็ก จุดต่อจากวิทยากรแล้วน�าไปปักรวมกัน ให้ 

    กระถางทราย รวมเป็นแสงสว่างยิ่งใหญ่  วิทยากร 

    บรรยายกระตุ้นความรู้สึก ให้ความหมาย

แผนการสอน   ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ตรง กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนท�างานเป็นทีม ฝึกความรับผิดชอบ

วิธีการด�าเนินการ แบ่งกลุ ่มมอบหมายกิจกรรมให้ท�าร่วมกัน โดยการ 

    หมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบ

แผนการสอน   ศาสนาของเรา คุณธรรมน�าปัญญา

วัตถุประสงค ์  ให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตัว คุมกาย วาจา ใจ ปฏิบัติดี  

    เบญจศีล เบญจธรรม เป็นการปฏิบัติตนเป็นคนดี รู้จัก 

    ศาสนพิธีในทางศาสนา ฝึกให้เป็นผู้น�าและพิธีกรใน 

    พิธีกรรมต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจ

วิธีการด�าเนินการ บรรยายฝึกปฏิบัติจริง
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แผนการสอน   กินอย่างไร ห่างไกลโรค

วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้ในการรับประทานอาหารที่ 

    ถูกต้อง ป้องกันโรคตามหลักโภชนาการ

วิธีการด�าเนินการ สาธิตวิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและฝึกปฏิบัติ 

    การตักอาหารให้รับประทานถูกต้อง ในแต่ละมื้อ ใน  

    1 วัน

แผนการสอน   ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด อบายมุข

วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตัวเองเรื่องอบายมุข

วิธีการด�าเนินการ ฉายภาพซดีใีห้นกัเรยีนร่วมกนัวเิคราะห์และบอกวธิกีาร 

    ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง

แผนการสอน   การป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนรู้จักการด�าเนินชีวิต ป้องกันอุบัติเหตุ

วิธีการด�าเนินการ ให้ดูภาพหรือข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องอุบัติเหตุ ให้นักเรียน 

    ร่วมกันวิเคราะห์ และบอกถึงการป้องกันตนเอง
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แผนการสอน   ห่างไกลโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักป้องกันตนเองเพื่ออนาคตที่ดี

วิธีการด�าเนินการ เปิดซดีตีวัอย่างโรคเอดส์และการตัง้ครรภ์ในเดก็นกัเรยีน 

    ให้ด ูร่วมกนัวเิคราะห์ และท�าสญัญาใจ ห่างไกลโรคและ 

    การปฏิบัติตัวที่ดี

แผนการสอน   แนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง การท�าปุ๋ยหมัก  

    ปลูกผัก ปลอดสารพิษ

วัตถุประสงค์   เพือ่เรยีนรูด้�าเนนิรอยตามพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  

    ที่ทรงถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน สามารถน�าไปใช้ 

    ในชีวิตประจ�าวันแบบพอยู่พอกิน ห่างไกลโรค

วิธีการด�าเนินการ สาธิต ฝึกปฏิบัติสถานที่จริง

แผนการสอน   ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว

วัตถุประสงค์   เพือ่ให้นกัเรยีนเรยีนรูท้กัษะชวีติในการใช้สมนุไพรใกล้ตวั

วิธีการด�าเนินการ น�าสมุนไพร สาธิตให้ดู ฝึกปฏิบัติจริง
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แผนการสอน   ธรรมสวัสดี

วัตถุประสงค์   เพือ่ให้นกัเรยีนได้ท�าสญัญาใจ เรยีนรูแ้ละปฏบิตัต่ิอเนือ่ง  

    เมื่อออกจากค่ายใช้ชีวิตประจ�าวันและจัดตั้งชมรม 

    นักเรียนสุขภาพดี วิถีพุทธ

วิธีการด�าเนินการ ให้ปัจฉิมนิเทศและกล่าวปฏิญญา พร้อมกัน
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ข้อควรทราบและปฏบิัติ
เมื่อเข้าค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จรยิธรรม 

วถิพีุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

1. นักเรียน เยาวชน ที่เข้าค่าย ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และ

โรงเรยีน / สถาบนัเป็นผูเ้หน็ชอบ น�ามาเข้าค่าย ก�าหนดการเข้าค่าย 3 วนั 

2 คืน

2. สิ่งที่ต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวให้พร้อม สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว 

ยาประจ�าตัว (ถ้ามี) ไฟฉาย ปากกา สมุดบันทึก

3. โปรดแต่งกายสุภาพ เวลาอยู่ในค่าย สวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ เตรียมเสื้อผ้า

ให้เหมาะสมกบัอากาศ นกัเรยีน/นกัศกึษาหญงิ ไม่สวมเสือ้ผ้าคอลกึ รดัรปู 

กระโปรง กางเกงขาสั้น

4. ไม่น�าของมีค่าติดตัวไป ทางค่ายไม่รับผิดชอบเมื่อสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้

5. ช่วยกนัท�าความสะอาดและรกัษาความสะอาดในพืน้ทีค่่าย เช่นห้องนอน 

ห้องน�า้

6. ไม่ควรออกนอกสถานที ่ของค่ายโดยไม่ได้รบัอนญุาตจากอาจารย์ผูค้วบคมุ

7. ช่วยประหยดัการใช้น�้า ไฟฟ้า รกัษาสมบตัขิองสถานที ่เปรยีบเสมอืนบ้าน

ตนเอง
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8. ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสดใส่ถัง ขยะแห้งใส่ถุงสีด�าที่เตรียมไว้

9. เครื่องนอน ได้แก่ เสื่อ หมอนที่นอน ผ้าห่ม พับให้เรียบร้อยปลอกหมอน

ถอดแยกไว้ในภาชนะ ทีเ่ตรยีมไว้ เพือ่ท�าความสะอาด เมือ่จบการเข้าค่าย

10. ภาชนะในการรบัประทานอาหารทกุมือ้ ท�าความสะอาดคว�า่ไว้ในทีเ่ตรยีม

ไว้ให้ ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์

11. เข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดของค่าย ตามเวลาที่ก�าหนด
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เป้าหมายของการเข้าค่ายสร้างสขุภาพ คณุธรรม 
จรยิธรรม วถิพีุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ส�าหรับนักเรยีน – เยาวชน

1. สร้างกระแสให้นักเรียน เยาวชน ดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี วิถีพุทธ 

2. น�าความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ เป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต

ประจ�าวันให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

3. น�าความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติในการดูแลตนเอง ป้องกัน แก้ไขปัญหา จาก  

5 กลุ่มปัญหาที่ส�ารวจ 

 พบได้แก่  1) ภาวะโภชนาการบกพร่อง 

   2) การสูบบุหรี่ สารเสพติด ดื่มแอลกอฮอลล์ 

   3) อุบัติเหตุ 

   4) อบายมุข ติดเกมส์ ติดการพนัน 

   5) การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม (ก่อนวัยอันควร)

4. เรียนรู้ การแพทย์สาธารณสุข ความรู้สมุนไพรเบื้องต้น เศรษฐกิจพอเพียง 

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและน�าไปเผยแพร่

5. เป็นพืน้ฐานความรู ้การปฏบิตัติวั ด้านพทุธธรรม คณุธรรม จรยิธรรม เบือ้ง

ต้นในการศึกษาในอนาคต
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6. ฝึกพื้นฐานการเป็นผู้น�าในพิธีการทางศาสนพิธี เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมี

คุณค่าในตนเอง

7. จัดตั้งและด�าเนินงานชมรมนักเรียนสุขภาพดี วิถีพุทธ ในโรงเรียนเพื่อให้

เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
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ความเป็นมาของค่ายสร้างสุขภาพ 
คุณธรรม จรยิธรรม วถิพีุทธ 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 มูลนิธิอุทัย สุดสุข ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง

สาธารณสุข ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ส�านักงานกองทุน

สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

มูลนิธิlสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาสให้ด�าเนินการจัดท�าค่าย

สร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวโดยสมเด็จพระสังฆราชทรงรับไว้ในพระ 

สังฆราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ ส�านักศึกษาและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี ต�าบล

วังกระแจะ อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ  

การสนับสนุนอ�านวยความสะดวกจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

กาญจนบุรี และบุคคลากรโรงพยาบาลในการด�าเนินงานในพื้นที่เป็นอย่างดี

 การด�าเนินการของค่ายเป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติโดยใช้หลัก 

พุทธธรรม เชื่อมโยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจ�าวัน 

กลุ่มเป้าหมายได้แก่

 1. ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงและป่วยเรื้อรังด้วยโรค เกิดจาก 

  พฤติกรรมสุขภาพ เน้น 6 โรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

  ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและ 

  โรคเอดส์ 
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 2. นักเรียนและเยาวชนในวัยเรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

  ให้รู้จักวิธีการดูแลตนเองพื้นฐานห่างไกลโรคและป้องกันแก้ไข 

  ปัญหา จากการส�ารวจพบ 5 กลุ่ม

  1) ภาวะโภชนาการบกพร่อง 

  2) การสูบบุหรี่ สารเสพติด ดื่มแอลกอฮอล์ 

  3) อุบัติเหตุ 

  4) อบายมุข ติดเกมส์ ติดการพนัน 

  5) มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตามคุณธรรม  

   จริยธรรม 8 ประการ ได้แก่ ความเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์  

   มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน�้าใจ

 ส�าหรบักลุม่ป่วยและกลุม่เสีย่งได้ด�าเนนิการทดลองเข้าค่าย รุน่ที ่1 

จ�านวน 40 คน ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2554 ผลปรากฏว่า น�้าตาล

ในเลือดส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยการเจาะปลายนิ้ว วันสุดท้ายการเข้าค่าย 

ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ และได้มีการด�าเนินการค่ายจริง รุ่นที่ 2 จ�านวน  

85 คน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2555 มีพิธีเปิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2555 ในพิธีเปิด ได้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ 

อาคารส�านักงานศึกษาและปฏิบัติธรรมสนับสนุนค่าย โดยมี พระราชโมลี  

เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร กรุงเทพ ให้เกียรติเป็น 

องค์ประธานในพิธีทอดผ้าป่า มีผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข 

ส�านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงานจ�านวนผู้ร่วมงาน

ประมาณ 700 คน จากจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดใกล้เคียง และ กรุงเทพฯ 

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันออกร้าน เช่น ร้านมูลนิธิอุทัย สุดสุข 
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รพ.สต.หนองปลา รพ.สต.แก่งระเบิด คณะศิษย์ค่ายคุณธรรม จริยธรรม  

รุน่ที ่1 อบต. วงักระแจะ ในโอกาสนี ้ท�าการเปิดค่ายสร้างคณุธรรม จรยิธรรม 

วถิพีทุธ ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ โดย รองผูอ้�านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

จังหวัด

 กาญจนบุรีเป็นประธานในการเปิด มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย อธิบดี 

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขอธิบดี 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองอธิบดีกรม

สนบัสนนุบรกิารสขุภาพ นายอ�าเภอไทรโยค รองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั

กาญจนบุรี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ผู้อ�านวยการ รพ.สต. 

นายกองการบริหารส่วนต�าบลวังกระแจะ ผู้อ�านวยการโรงเรียน ก�านันผู้ใหญ่

บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนกลุ่มชมรมและประชาชนทั่วไป

 การด�าเนินกิจกรรมค่าย ระยะเวลาการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน โดยให้

โอกาสผูส้นใจกลุม่เสีย่ง กลุม่ป่วย จงัหวดักาญจนบรุก่ีอนในปี 2555 เนือ่งจาก

ต้องการให้เป็นแม่แบบและค่ายตั้งอยู่ในพื้นที่ แต่ละรุ่นจ�านวน 100 คน ไม่มี

ค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้าค่าย ต้องพักในสถานที่ฝึกอบรม ตามที่ได้จัดไว้ให้บริการ 

เจาะเลือด ตรวจน�้าตาลในเลือด ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความ

ดันโลหิต ก่อนและหลังเข้าค่าย เพื่อเปรียบเทียบผล

 องค์ความรู้ เน้นหลัก 3 อย่าง

  1. 3ส. ได้แก่ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม

  2. 3อ. ได้แก่ อาหาร ออกก�าลังกาย อารมณ์

  3. 1น. ได้แก่ นาฬิกาชีวิต
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 วัตถุประสงค์ เพื่อลดยา ลดโรค ลดค่าใช้จ่าย สามารถปฏิบัติเองได้ 

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาล 

 การเรยีนการสอน เป็นการบรูณาการ การแพทย์สาธารณสขุ แพทย์

แผนไทย พุทธธรรม วิถีไทย น�ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และให้ 

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

เมื่อกลับไปบ้านแล้ว

 จากการประเมินผลของการเข้าค่าย 2 ครั้ง ปรากฏว่าผู้เข้าค่ายมี

ผลตรวจเลือดเบาหวานลดลง และความดันโลหิตของผู้ป่ายความดันโลหิตสูง

ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ในวันที่ 3 ของการเข้าค่าย
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ตารางกจิกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสุขภาพ
ณ ค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จรยิธรรม วถิพีุทธ 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ภารกิจฐานงาน

วิทยากร

ประจ�ากลุ่ม

วันที่เข้าค่าย

1 2 3

ฝึกปฏิบัติ งานครัว  ดู เรื่ อง

โภชนาการ รบัประทานอาหาร

- เตรียมภาชนะ

- เก็บเข้าที่

สีแดง สีฟ้า

ฝึกปฏิบัติความสะอาด

[ ] ห้องน�า้

[ ] ห้องนอน

[ ] ห้องเรียน ปูเสื่อ เช้า – เย็น

 จัดเก้าอี้เรียน

วันที่ 1 ของการ

เข้าค่ายให้ทุกสี

ได้ฝึกปฏิบัติ

รับผิดชอบ 

เหมือนกับวันที่ 2  

เฉพาะเวลาเย็น 

เนื่องจาก

ระยะเวลา 

ตอนเช้าเดินทาง

สีเหลือง สีม่วง

[ ] ฝึกปฏิบัติท�าน�้าดื่ม

สุขภาพ ดูแลเรื่องน�า้ดื่ม

สุขภาพ จัดเตรียมแก้วน�้า

ท�าความสะอาดและจัดเก็บ

สีเขียว สีแดง

[ ] ฝึกปฏิบัติเตรียมแปลง

สมุนไพรปลูกผักปลอดสารพิษ
สีม่วง สีเหลือง

[ ] เตรียมท�าปุ๋ยหมัก

 กวาดใบไม้รอบวัด
สีฟ้า สีเขียว
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ใบความรู้
เรื่องสุขภาพด ีวถิพีุทธ

สุขภำพ

 หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 

และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

สุขภำพดี วิถีพุทธ

 หมายถงึการน�าหลกัพทุธธรรมมาบรูณาการกบัหลกัการแพทย์และ

การสาธารณสุข ในการพัฒนาภาวะของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทางกาย  

ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

สุขภำพองค์รวม

 หมายถึงการมีสุขภาพทั้ง 4 มิติ คือมิติทางกาย มิติทางจิต มิติทาง

ปัญญา และมติทิางสงัคม ทีเ่ชือ่มโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดลุ โดยเป็นการ

ดูแลคนทั้งคน มิใช่ดูแลเฉพาะความเจ็บป่วยให้หายหรือทุเลาเท่านั้น บริการ

สุขภาพองค์รวมประกอบด้วย บริการสาธารณสุข 4 สาขา ได้แก่ บริการสร้าง

เสริมสุขภาพ บริการป้องกันควบคุมโรค บริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษา

พยาบาล และบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ตลอดจนบรกิารอืน่ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธ์

และเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่นบริการสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ 

เป็นต้น
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ระบบสุขภำพภำคประชำชน

 หมายถงึกระบวนการทีส่มาชกิของสงัคม หรอืชมุชน มคีวามรูค้วาม

เข้าใจ ร่วมมือกันดูแลและบริหารจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดี ขั้นพื้นฐานด้วย

ตนเอง โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่จ�าเป็นจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนเป็น 

ผู้ก�าหนดภายใต้ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
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ใบความรู้
เรื่อง ไร้พุง ลดโรค

หลักการกนิอาหารถูกส่วน 2 : 1 : 1

กินถูกส่วน 2 : 1 : 1 คืออะไร ใน 1 มื้อ

 การกินอาหารที่ถูกต้อง ถูกปริมาณ และหลากหลายชนิด เป็นสิ่งที่

มีผลดีต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีน�้าหนักเกิน เราต้องการควบคุม 

น�า้หนักหรือลดน�า้หนัก อาหารที่กินโดยใช้แนวคิดในการก�าหนดปริมาณจาก

แบบจ�าลองอาหารโดยแบ่งส่วนของจานออกเป็น 4 ส่วน (เส้นผ่าศูนย์กลาง

จานประมาณ 9 นิ้ว) แบ่งปริมาณอาหารที่จะใส่ลงในจานดังนี้

 1. ผักชนิดต่างๆ ปริมาณ 2 ส่วนของจาน (ครึ่งจาน)

 2. ข้าว แป้ง ปริมาณ 1 ส่วนของจาน (หนึ่งในสี่ของจาน)

 3. เนือ้สตัว์ทีม่ไีขมนัต�า่ ถัว่เมลด็แห้ง ปรมิาณ 1 ส่วนของจาน (หนึง่

ในสี่ของจาน)

  

ที่มา :  เอกสารเผยแพร่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1 1

1 1

  เนื้อสัตว์ 
 ผัก 
 ข้าว
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ใบความรู้
เรื่องการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และสารเสพตดิ
 

โทษของกำรสูบบุหรี่

 โทษจากบหุรีเ่กดิจากสารประกอบควนับหุรีม่สีารประกอบมากกวา่ 

4,000 ชนิด สารประกอบเหล่านี้ มีโทษต่อร่างกาย พบว่ามีสารมากกว่า  

50 ชนิด ในควันบุหรี่ ท�าให้เกิดโรคมะเร็ง เนื่องจาก เนื้อเยื่อในช่องปาก จมูก 

ช่องคอ และหลอดลม สัมผัสกับควันบุหรี่ตลอดเวลา ท�าให้มีอาการไอเรื้อรัง

ระยะแรก เนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เป็นสาเหตุส�าคัญท�าให้เกิด

มะเร็งปอด และควันถูกดูดซึมในกระแสเลือด ท�าให้หลอดหัวใจแข็งตัว โรค

เสื่อมสมรรถภาพในเพศชาย ผิวหนังเหี่ยวย่นก่อนวัย หญิงตั้งครรภ์ท�าให้มี

ผลต่อทารกในครรภ์

โทษของแอลกอฮอลล์ สุรำ

 ผลของสุรา ต่อภาวะสุขภาพ 2 ผลต่อร่างกาย 2 แบบ คือแบบ

เฉียบพลัน และแบบเรื้อรังแบบเฉียบพลัน เสียการควบคุมระบบกล้ามเนื้อ 

สมรรถภาพการมองเห็นลดลง ขาดความยับยั้งชั่งใจ มีความกลัวมากขึ้น  

ขับรถด้วยความประมาท เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ประสาทสัมผัสเสียไป  
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ไม่รู้สึกตัว หายใจช้าลง และอาจเสียชีวิตได้ ส่วนแบบเรื้อรังจากการดื่ม

สุรา ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ท�าให้เกิดการเป็นพิษต่ออวัยวะทุกส่วน 

ผลต่อสมอง ท�าให้เป็นโรคสมองเสื่อม นอนไม่หลับ มีอาการทางด้านจิต

ประสาทหลอน ท�าร้ายตัวเอง ท�าร้ายผู้อื่น เกิดอุบัติเหตุ

สำรเสพติด

 หมายถึง สารเคมี หรือวัตถุชนิดใด เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะ

โดยวธิกีารรบัประทาน ดม สบู หรอืฉดี ดว้ยประการใด แลว้ท�าใหม้ผีลตอ่รา่ย

กายและจิตใจ มีลักษณะที่ส�าคัญ เช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการ

ถอนยา เมื่อขาดยา (ลงแดง) มีความต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจอย่างรุน

ตลอดเวลา ร่ายกาย ทรุดโทรมลง

 ประเภทของสารเสพตดิ ทีไ่ดย้นิบอ่ยๆ มฤีทธิร์นุแรงเมือ่เสพกญัชา 

ฝิ่น เฮโรอิน ยาบ้า เป็นต้น

 ผลเสียของสารเสพติด มีทั้งต่อตนเองและต่อครอบครัว

  ต่อตนเอง (ผู้เสพ)

    เสียการเรียน เสียอนาคต เสียสุขภาพ 

    มีความปลอดภัยในชีวิตลดลง อาจมีการท�าร้ายตนเอง 

ท�าร้ายผู้อื่น 

    เกิดปัญหาอาชญากรรม เกิดอุบัติเหตุ 
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  ต่อครอบครัว

    ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น เสียทรัพย์สินเงิน

ทอง ยากจนลง 

    ชีวิตอยู่อย่างกังวล เครียด

วิธีป้องกันตนเอง

 หาความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 

 รู้จักหลักธรรมปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ทดลอง

 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะวาดรูป

 เมื่อมีความเครียด ไม่สบายใจ หาเพื่อนที่ถูกใจ

 ขอค�าปรึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน เมื่อเพื่อนมีปัญหา

 ค้นหาตนเองในความสามารถ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
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ใบความรู้
เรื่องการตดิอบายมุข

 

 อบายมุข แปลว่า ช่องทางแห่งความเสื่อม สมัยนี้ ผู้คนไม่ค่อย 

รู้จักว่าความเสื่อมเป็นอย่างไร เพราะอบายมุขมีอยู่รอบกาย

 อบายมุข จ�าแนกได้แก่ การพนันทุกชนิด การดื่มสุรา และสิ่ง 

เสพติดทุกประเภท การเที่ยวกลางคืน ดูกาลเล่นหรือการเล่นเกมส์ ติดเกมส์  

ฯลฯ

 อบายมุข ท�าให้เกิดปัญหามากมาย ในวัยรุ่น เช่น การเรียนตกต�่า 

ปัญหาเด็กใจแตก เด็กผู้หญิงท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาการลักขโมย ปัญหา 

ยกพวกตีกัน ไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ ครูอาจารย์

 อบายมุขนั้น ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินอย่างยิ่ง แต่มีโทษ

มหันต์ ในภายหลัง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 ทุกคนมองเห็นและกลัวก็ต้องพยามลด ละ เลิกมันเสีย และ 

พยายามช่วยกันเผยแพร่ถึงโทษภัยของอบายมุข

ที่มา : เตชปญโญ อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชัง ชลบุรี www.whatami.net
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ใบความรู้
เรื่องอุบัตเิหตุในวัยรุ่น

 วัยรุ ่นมีพฤติกรรมเสี่ยง เนื่องจากจิตใจวัยนี้ ต ้องการความ 

สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่น อยากรู้ อยาก

เห็น อยากลอง มีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น แต่ยังขาดการยั้งคิด ไตร่ตรอง และ

ควบคุมตัวเอง อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่พบบ่อยในวัยรุ่น ได้แก่การไม่ปฏิบัติตามกฎ

แห่งความปลอดภยั ไม่สวมหมวกกนัน๊อค ไม่คาดเขม็ขดันริภยั เมาขณะขบัรถ 

ขับรถซิ่งด้วยความคึกคะนอง

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุวัยรุ่น

 1. เรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับการปลอดภัย อันตราย และความเสี่ยง 

  ต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 2. ฝึกการควบคุมอารมณ์ และความคิดตนเอง จัดการกับอารมณ์ 

  ตนเองได้ในทางที่ถูกต้อง

 3. ฝึกการควบคมุตวัเอง ฝึกจติใจให้เข้มแขง็ รูจ้กัจติใจตนเอง และ 

  ควบคุมได้ รู้จักยั้งคิด ฝึกระเบียบวินัยที่มาจากใจในตนเอง

 4. หลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขี่จักรยานใส่หมวก  

  ขี่ไม่ซิ่ง ขับไม่เมา หรือ เมาไม่ขับ



คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
สำาหรับนักเรียนและเยาวชน

29

ใบความรู้
เรื่องเตอืนภัยวันรุ่น 10 ผลกระทบของ

การมเีพศสัมพันธ์ก่อนวัย

 วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศ มีความสนใจเพศตรงข้าม 

และมีการแสดงออกทางเรื่องเพศ ซึ่งมีผลมาจากภายในร่างกาย ฮอร์โมนเพศ 

และอทิธพิลสภาพแวดล้อม การรบัวฒันธรรมทางตะวนัตก เปิดโอกาสให้ชกัน�า

ให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม โดยไม่ยั้งคิด 

 ข้อคิดก่อนจะใช้ชีวิตเสรีทางเพศ เกินขอบเขต

 1. ท้อง แท้ง ทิ้ง ปัจจุบันการตั้งท้องในวัยเรียน โดยเพศสัมพันธ์ที่ 

  ไม่ระวังหรือไม่ตั้งใจ

 2. ติดโรค – เครื่องเพศเน่า มีการติดเชื้อโรคโดยรักษาไม่ถูกต้อง  

  เครื่องเพศเน่า

 3. เรียนต�่า งานตก เนื่องจากใจแตก ไม่ตั้งใจเรียน

 4. ชื่อทราม – ภาพเสีย เสียตัวแล้วถูกเปิดเผย อาย ชายใดได้ชื่อ 

  เป็นเสือผู้หญิง ไม่น่าคบ

 5. เซ็กส์เป็นหลัก รักฉาบฉวย ถูกหลอกเพื่อให้ได้ของที่ต้องการ  

  มาจากความใคร่

 6. ซมึเศร้า – เหงาง่าย ท�าร้ายตนเอง อาจฆ่าตวัตายเมือ่ถกูทอดทิง้

 7. หมิน่ชาย – หยามหญงิ ชายมองเป็นเครือ่งเล่น หญงิฝังใจ ชายเลว
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 8. ดูถูกตัวเอง วังเวงไร้ค่า กิจกรรมทางเพศ เป็นเพียงการ 

  แลกเปลี่ยน ไม่มีคุณค่า

 9. เจอคนจริงแล้ว เรื่องที่แล้วตามหลอกหลอน เมื่อพบคนที่ดี 

  รักจริง ปิดบังเบื้องหลังตนเอง ครอบครัว แตกแยก

 10.ชีวิตคู ่อับเฉา – ระยะยาวครอบครัวอาจพัง อันเนื่องจาก 

  พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น ท�าให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกัน 

  และกัน

แหล่งที่มา : PV – TVS.NET
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ใบความรู้
เรื่องเทคนคิ 3ส. 3อ. 1น.

เทคนิค 3 ส. 3 อ. นำฬิกำชีวิตเพื่อสุขภำพดี วิถีพุทธ

ความหมายและคุณประโยชน์

 เทคนิค 3 ส. คือ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม 3 อ. คือ อาหาร

สุขภาพ ออกก�าลังกาย อารมณ์ดี นาฬิกาชีวิต คือสุขนิสสัย : สุขวินัย 

ประจ�าวนั เพือ่สขุภาพด ีวถิพีทุธ นี ้เป็นเครือ่งมอืชดุหนึง่ทีน่�ามาใช้ในการสร้าง

สุขภาพ ป้องกัน และการรักษาโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็งและเอดส์ ซึ่งสามารถน�ามา

ประพฤติปฏิบัติเสมือนเป็นยาเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคเหล่านี้ได้เต็ม

รูปแบบ ส่วนการน�ามาประพฤติ ปฏิบัติเสมือนเป็นยารักษาโรคเรื้อรังเหล่านี้ 

จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยว่ามีสภาพร่างกายและจิตใจแข็ง

แรงสมบูรณ์เพียงใดในการน้อมน�าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักการ

แพทย์และการสาธารณสขุ ในการป้องกนัและรกัษาโรคความดนัโลหติสงู แบ่ง

ได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1.การสร้างสุขภาพและป้องกันโรค และระยะที่ 

2. การรักษาพยาบาลโดยใช้เครื่องมือ 2 ชุด คือ ชุดเทคนิค 3 ส. 3 อ. นาฬิกา

ชีวิต และชุดหัวข้อพุทธธรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและรักษา

พยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ปรากฏในเรื่องที่ 2. ต่อไป ซึ่งเครื่องมือ

ทั้ง 2 ชุดนี้ ใช้ควบคู่กันทั้ง 2 ระยะดังกล่าวส�าหรับความถี่ในการประพฤติ 

ปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านเวลา และอาชีพ รวมทั้งประเภทของ
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เครื่องมือด้วย เช่นเทคนิค 3 ส. ควรปฏิบัติทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ  

3 วัน ส่วนนาฬิกาชีวิตนั้น ควรปฏิบัติทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 

เป็นต้นส�าหรับผู้ที่ป่วยแล้ว ควรน�าหัวข้อพุทธธรรมที่ตรงหรือสอดคล้องกับ

หลักการแพทย์และสาธารณสุข มาปฏิบัติเพิ่มเติมเสริม ต่อด้วย เช่น ผู้ป่วย

โรคเบาหวานที่มี่ ภาวะอ้วนด้วย การใช้หลักธรรมข้อรู้จักประมาณในการ

บริโภค (โภชเนมัตตัญญุตา) มาปฏิบัติด้วย เป็นต้น

วิธีปฏิบัติเทคนิค 3 ส. 3อ. นำฬิกำชีวิตเพื่อสุขภำพดี วิถีพุทธ

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกันควบคุม 

โรค บ�าบัด เพื่อลดยา ลดโรค ลดค่าใช้จ่าย ไม่เสียเวลาพึ่งตนเอง วิถีพุทธได้ 

ด้วยเทคนิค 3 ส. 3 อ. นาฬิกาชีวิต

1) เทคนิค 3 ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)

 หลักการ 3 ส. นี้เป็นกระบวนการเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติตามและ

เกดิผลขึน้มากน้อยตามก�าลงัศรทัธาและความเพยีรในการปฏบิตักิารสวดมนต์ 

ที่ค่ายส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมวิถีพุทธนี้ได้แนะน�าบทสวดมนต์  

ในท้ายคู่มือนี้ แต่เมื่อกลับบ้านแล้วมีเวลามากอาจสวดมนต์บทอื่นๆ ด้วยก็ได้ 

เช่นบทสวดพระคาถาชนิบญัชร บทสวด โพชฌงัคปรติร เป็นต้น หลงัจากสวด

มนต์ไปได้ระยะเวลาหนึง่ จติใจจะเงยีบสงบลง ซึง่เป็นจดุประสงค์ของการเจรญิ

สมาธินั่นเอง ช่วยปลดปล่อยความเครียดและช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตให้เป็น

ปกตส่ิงผลให้สขุภาพดขีึน้ด้วยการเจรญิสมาธ ิท�าให้จติสงบ ใจสบายคลายทกุข์ 

หนักแน่น มั่นคง อารมณ์แจ่มใส นอนหลับสบาย ความจ�าดี ท�างานมี

ประสิทธิภาพ มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่า การเจริญสมาธิต่อเนื่องช่วย
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ให้ปรับสมดุลของร่างกายและสารเคมีในร่างกายสร้างสารสุขและภูมิคุ้มกัน

โรค สามารถสร้างสุขภาพและบ�าบัดโรคให้หายหรือทุเลาได้หลายชนิดการ

สนทนาธรรม หมายถงึการเรยีนรูธ้รรมะทีเ่กือ้กลูต่อการสร้างสขุภาพ ป้องกนั

และแก้ไขปัญหาสุขภาพแล้วน�ามาปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักการ

แพทย์และการสาธารณสุขด้วย โดยปรึกษาหรือซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จากผู้มีความรู้ด้านพุทธธรรม และหรือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  

ซึ่งอาจเป็นพระภิกษุหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นก็ได้

2) เทคนิค 3 อ. อาหารสุขภาพ ออกก�าลังกาย (ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  

เดินจงกรม) อารมณ์ดี (คลายเครียด สมาธิ สวดมนต์)

 อาหาร หมายถึงการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามหลัก

โภชนาการในปริมาณพอประมาณ กล่าวคือรู้จักประมาณในการบริโภคเพื่อ 

หล่อเลี้ยง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ให้ร่างกายเป็นปกติสุขพอเพียง มิใช่ 

รับประทานตามความอยากหรือความอร่อยเท่านั้น

 ออกก�าลังกาย หมายถึง การออกก�าลังกายรูปแบบต่างๆ เช่น  

การเดิน การวิ่ง ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ เดินจงกรมและอื่นๆเป็นเวลาครั้งละ  

30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง ตามแนวทางที่กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุขก�าหนด

 อารมณ์ดี หมายถึง การควบคุมและปล่อยวางจิตใจ ไม่ยึดมั่นถือ

มั่นโดยไม่มีเหตุผล การยึดหลักทางสายกลางตามหลักพุทธธรรม การรู้จัก

คลายเครียด เมื่อมีสิ่งกระทบให้เกิดอารมณ์โดยใช้สติสัมปชัญญะ และเจริญ

สมาธิสม�่าเสมอ
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 ทั้งนี้ ควรท�าความเข้าใจ วงจรการท�างานของอวัยวะที่ส�าคัญของ

ร่างกายในรอบ 1 วัน ที่เป็นเหตุผลสนับสนุนการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน  

ตามนาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธดังกล่าวข้างต้น ตามวงจรการท�างาน

ของอวัยวะที่ส�าคัญของร่างกายในรอบแต่ละวัน ในช่วงเวลาต่างๆ ต่อไปนี้

เวลา 05.00 – 07.00 น. - ล�าไส้ใหญ่ ถูกกระตุ้นให้ขับของเสียออกจาก

ร่างกาย (อุจจาระ) จากการดื่มน�้า 2-3 แก้ว 

หลังตื่นนอน 

เวลา 07.00 – 09.00 น. - กระเพาะอาหาร รับอาหารเช้า หลั่งกรดไป

ย่อยอาหารบางส่วนและส่งอาหารลงไปย่อย

ต่อยังล�าไส้เล็ก

เวลา 09.00 – 11.00 น. - ม้าม เก็บพลังงานส�ารอง เก็บสารอาหาร เก็บ

ทุกอย่างที่กระเพาะอาหารย่อยเต็มที่แล้ว  

ท�าหน้าที่กรองแบคทีเรีย (เชื้อโรค) สร้าง 

เม็ดเลือดขาว กรองเม็ดเลือดเสีย ผลิตน�้าดี

เวลา 11.00 – 13.00 น. - หัวใจ ท�าหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างาย ใน

ภาวะปกติหัวใจจะสูบฉีดโลหิตในระดับความ

ดนัปกตถ้ิาหวัใจสบูฉดีโลหติไปเลีย้งส่วนต่างๆ 

ของ ร่างกายถี่ขึ้น แรงขึ้น เร็วขึ้น ก็จะเป็น

ภาวะของความดันโลหิตสูง

เวลา 13.00 – 15.00 น. - ล�าไส้เล็ก ท�าหน้าที่ย่อยอาหาร ล�าไส้เล็ก 

ตอนบน ท�าหน้าที่หลั่งน�้าย่อยที่เป็นด่าง

จ�านวนมาก แต่ถ้าร่างกายไม่ได้รับอาหารเช้า

อาหารที่มารอย่อยในล�าไส้เล็กไม่มี ล�าไส้เล็ก
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ก็จะย่อยตัวเองและเริ่มอ่อนแอลง เพราะ

ล�าไส้เล็กจะท�างานโดยเปลี่ยนรูปอาหารที่ได้

จากตอนเช้า ทั้งคาร์โบไฮเดรท ไขมันเกลือแร่ 

เป็นพลงังานทัง้หมด ล�าไส้เลก็ตอนกลาง และ

ตอนปลายจะหลั่งน�้าย่อยที่เป็นกรดท�าให้ 

เกิดกรด และแก๊สเพิ่มขึ้นที่ล�าไส้เล็ก

เวลา 15.00 – 17.00 น. - กระเพาะปัสสาวะ ขับของเสียที่เกิดจากการ

แปรรูปอาหารที่ล�าไส ้ เล็กในช ่วงเวลาที่

กระเพาะปัสสาวะจะท�างานมากที่สุดเพื่อ 

ขับกรดและของเสียออกจากร่างกาย

เวลา 17.00 – 19.00 น. - ไต มีหน้าที่ขับของเสียออกมากับน�้าปัสสาวะ

โดยเฉพาะส่วนที่เป็นกรด

เวลา 19.00 – 21.00 น. - เยื้อหุ้มหัวใจ คลายตัวจากการพักงานหนัก  

พักผ่อนและผ่อนคลาย

เวลา 21.00 – 23.00 น. - ระบบความร้อนของร่างกาย ลดลงเนื่องจาก

ไม่ต้องการใช้พลังงานมากในการย่อยอาหาร

หรอืเปลีย่นแปลงอริยิาบถ จงึควรรกัษาความ

อบอุ่นของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ

เวลา 23.00 – 01.00 น. - ถุงน�้าดี มีหน้าที่เก็บน�้าดีที่ผลิตจากตับ และ 

ส่งน�้าดีไปย่อยไขมันในล�าไส้ในช่วงนี้มีความ

ผ่อนคลายจากการไม่ต้องส่งน�้าย่อยไปย่อย

อาหารหรอืส่งไปน้อยในระหว่างการหลบันอน
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เวลา 01.00 – 03.00 น. - ตับ ท�าหน้าที่สะสมอาหารส�ารอง ขับสารเคมี

ออกจากร่างกาย ผลิตน�้าดีส่งไปเก็บที่ถุงน�้าดี

เพือ่ย่อยไขมนั ถ้าช่วงนีย้งัไม่หลบันอนการท�า

หน้าที่ของตับอาจด้อยประสิทธิภาพ ท�าให้

เกดิโรค ต่างๆ หลายชนดิ ส่งผลถงึตบัอ่อนอาจ

ผลติฮอร์โมนอนิซลูนิน้อยลงด้วยท�าให้เกดิโรค

เบาหวานได้

เวลา 03.00 – 05.00 น. - ปอด ได้รับออกซิเจนไปฟื้นฟูเซลล์และขับ 

สารพิษออกจากเซลล์ต่างๆ จากการตื่นนอน

และสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าๆ ท�าวัตรเช้า 

สวดมนต์

ที่มา  1. ประยุกต์จากหลักการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

 2. ประยกุต์จากหลกัการแพทย์ทางเลอืก เรือ่งเวลาชวีติ, ล้อเกวยีน  

  พิมพ์ครั้งที่ 4 โรงพิมพ์ บริษัท ฟ้าอภัย ตุลาคม 2549
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ใบความรู้
เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดมาตรฐาน คุณธรรม ของนักเรียน

และเยาวชน ไว้ 8 ประการ เพือ่ให้นกัเรยีนในโรงเรยีนและเยาวชน ในโรงเรยีน

และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เรียนรู้และถือปฏิบัติ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลดีต่อการศึกษาเล่าเรียน มี

บุคลิกภาพดี ความประพฤติเรียบร้อยและมีการด�าเนินวิถีชีวิตราบรื่นและ

เจริญรุ่งเรืองเป็นก�าลังส�าคัญสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

 คุณธรรม 8 ประการ ประกอบด้วย

   1. ความเพียร

   2. ประหยัด

   3. ซื่อสัตย์

   4. มีวินัย

   5. สุภาพ

   6. สะอาด

   7. สามัคคี

   8. มีน�้าใจ
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ค�ำจบขันข้ำวใส่บำตร

“ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว 

ถวายแด่พระสงฆ์ จิตใจจ�านง ตรงต่อพระนิพาน”

ค�ำขวัญข้ำว

ข้าวทุกจาน 

อาหารทุกอย่าง

อย่ากินทิ้งขว้าง

เป็นของมีค่า

หลายคนเหนื่อยยาก

ส�าบากหนักหนา

สงสารบรรดาคนไม่มีกิน

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบพระคุณ ที่ท่านการุณย์จัดอาหาร

ไว้ให้พุทธธรรมซาบซึ้งน้�าใจ

ตั้งแต่นี้ไป จะท�าความดีตอบแทน...

กติกาในการรับประทานอาหาร

ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
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บทสวดมนต์

ท�ำวัตรเช้ำ

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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ปุพพะภาคะนะมะการ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น;

อะระหะโต

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส;

สัมมาสัมพุทธัสสะ

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

( ๓ ครั้ง )

พุทธำภิถุติ

(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุตึ กะโรมะ เส)

โยโส ตะถาคะโต

พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด;

อะระหัง

เป็นผู้ไกลจากกิเลส;

สัมมาสัมพุทโธ

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง;

วิชชาจะระณะสัมปันโน

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ;

สุคะโต

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี;
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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 สัสสะมะณะพราหมะณึง

ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ได้ทรงท�าความดับทุกข์ให้เเจ้งด้วยพระ

ปัญญาอันยิ่งเองแล้ว, ทรงสอนโลกนี้ พร้อมทั้งเทวดา, มาร, พรหม, และ

หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์, พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม;

โย ธัมมัง เทเสสิ

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว;

อาทิกัลยาณัง

ไพเราะในเบื้องต้น,

มัชเฌกัลยาณัง

ไพเราะในท่ามกลาง,

ปริโยสานกัลยาณัง

ไพเราะในที่สุด,
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สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง พรหัมมะจริยัง ปะกาเสสิ

ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์

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

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น;

ตะมะหังภะคะวันตัง สิรสา นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า

(กราบร�าลึกพระพุทธคุณ)

ธัมมำภิถุติ

(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุตึ 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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ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ;

ตะมะหัง ธัมมัง อภิปูชยามิ

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น ;

ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า ;

(กราบระลึกพระธรรมคุณ)

สังฆำภิถุติ

(หันทะ มะยัง สังคาภิถุตึกโรมะเส)

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:
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จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ;

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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ถวำยพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

(ว่า 3 หน)

 อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ 

สัมปันโน  สุคะโต โลกะวิท ู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถ ิ สัตถา เทวะมะ

นุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

 สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก  

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง   เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ   

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  

สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน 

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา  

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี

กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ
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พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง 

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
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กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ  

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ 
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   มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง 

 ปูเรตวา ปาระมี สัพพา  ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

   ชะยันโต โพธิยา มูเล  สักยานัง นันทิวัฑฒะโน 

 เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ  ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

 อะปะราชิตะปัลลังเก   สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 

 อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ 

 สุนักขัตตัง สุมังคะลัง  สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง 

 สุขะโณ สุมุหุตโต จะ   สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ 

 ปะทักขิณัง กายะกัมมัง  วาจากัมมัง ปะทักขิณัง 

 ปะทักขิณัง มโนกัมมัง   ปะณิธี เต ปะทักขิณา 

 ปะทักขิณานิ กัตวานะ   ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธา นุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมา นุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆา นุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

( จบค�าท�าวัตรเช้า )
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บทสวดมนต์

ท�ำวัตรเย็น

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)
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ผู้น�ำสวดกล่ำว

ยมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา

ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง

สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ.

ปุพพะภำคะนะมะกำรและพุทธำนุสสติ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ

พุทธานุสสติ นะยัญจะ กโรมะ เส)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น;

อะระหะโต

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส;

สัมมาสัมพุทธัสสะ

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

( ๓ ครั้ง )

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต,

ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า;

อิติปิโส ภะคะวา

เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น;
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อะระหัง

เป็นผู้ไกลจากกิเลส;

สัมมาสัมพุทโธ

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง;

วิชชาจะระณะสัมปันโน,

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ;

สุคะโต,

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี;

โลกะวิทู,

เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ;

อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ;

สัตถา เทวะมะนุสสานัง ,

เป็นครูผู้สอน ของเทวคาและมนุษย์ทั้งหลาย;

พุทโธ,

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม;

ภะคะวาติ.

เป็นผู้มีความจ�าเริญ จ�าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้;



คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
สำาหรับนักเรียนและเยาวชน

54

ธัมมำนุสสติ

(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;

โอปะนะยิโก,

เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว;

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
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สังฆำนุสสติ

(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;

สามีจิปฏิปันดน ภะคะวะโต สาวกสังโฆ,

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว;

ยะทิทัง ,

ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ;

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,

คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ;

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า;

อาหุเนยโย,

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาน�ามาบูชา;
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ปาหุเนยโย,

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ;

ทักขิเณยโย,

เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน;

อัญชะลีกะระณีโย,

เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�าอัญชลี;

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.

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
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 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

หมายเหตุ โพชฌังคะปะริตตังนี้ นิยมสวดเพื่อป้องกันและขจัดความป่วยไข้ต่างๆ

  อะภะยะปะริตตัง

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปีนัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมัง คะลัญจะ 

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปีนัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

หมายเหตุ : อะภะยะปะรติตงันี ้ภาวนาก่อนนอนป้องกนัฝันร้ายหรอืภาวนาเวลา 

  ได้ยินเสียงอมนุษย์ที่ไม่เป็น มงคล 2 – 3 เที่ยวจะได้ผลดี
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อำฏำนำฏิยะปะริตตัง (ย่อ) 

   นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โหตุ เต ชะยะมังคะลัง 

 นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โหตุ เต ชะยะมังคะลัง 

 นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    สังโฆ เม สะระณังวะรัง 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

 ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก     วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

 ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ    ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 

 ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก     วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ 

 ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ    ตัสมา โสถี ภะวันตุ เต ฯ 

 ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก     วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ 

 ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ    ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

 สักกัตวา พุทธะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

 หิตัง เทวะมะนุสสานัง     พุทธะ เตเชนะ โสตถินา 

 นัสสันตุปัททะวา สัพเพ    ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต 

 สักกัตวา ธัมมะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 

 ปะริฬาหูปะสะมะนัง     ธัมมะเตเชนะ โสตถินา 

 นัสสันตุปัททะวา สัพเพ    ภะยา วูปะสะเมนตุ เต 
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 สักกัตวา สังฆะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 

 อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง     สังฆะเตเชนะ โสตถินา 

 นัสสันตุปัททะวา สัพเพ    โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ

หมายเหตุ : 1. อาฏานาฏยิะปะรติตงันี ้ใช้สวดหรอืภาวนาขบัไล่ยกัษ์ ภตูผปีีศาจ 

    ไม่ให้มารบกวน

   2. สวดหรือภาวนาให้แก่ตนเอง เปลี่ยนเตเป็นเมทุกค�า 

( จบค�าท�าวัตรเย็น)
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ค�ำกรวดน�้ำแบบย่อ

อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ

ขอส่วนบุญนี้, จงส�าเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า, ขอให้ญาติทั้งหลาย

ของข้าพเจ้า, จงมีความสุขเถิดฯ

ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล

ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน

คนเคยร่วมท�างานการทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน

ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทอญ ฯ

ค�ำแผ่เมตตำให้แก่ตนเอง

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�ำแผ่เมตตำให้ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา ขอสัตว์ทั้งหลาย, ที่เป็นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่

เจ็บ ตาย, ด้วยกันหมดทั้งสิ้น,

อะเวรา จงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้มีเวรกันและกันเลย

อัพยาปัชฌา จงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้มีความทุกข์กาย

ทุกข์ใจเลย,

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตนให้พ้นจาก

ทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด.

ค�ำอธิษฐำน

ข้าพเจ้า, ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน, ขออานุภาพ, แห่งบุญกุศลที่ได้บ�าเพ็ญแล้ว,

ในวนันี,้ จงเป็นพลวะปัจจยั, เป็นอปุนสิยัตามส่ง, ให้ข้าพเจ้าเกดิปัญญาญาณ,

ทั้งชาตินี้และชาติหน้า, ตลอดชาติอย่างยิ่ง, จนถึงความพ้นทุกข์, 

คือพระนิพพาน

เทอญฯ
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วธิสีมาทานปฏบิัตวิปิัสสนากรรมฐาน

ผู้ที่จะสมาทานพระกรรมฐาน พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ถวายสักการะต่อพระอาจารย์ ผู้ให้พระกรรมฐาน

2. จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

3. ถ้าเป็นพระ ให้แสดงอาบัติก่อน ถ้าเป็นอุบาสก อุบาสิกา ให้สมาทาน 

 ศีลเสียก่อน

4. มอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัย 

  อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ ฯ 

  ข้าแต่สมเดจ็พระผูม้พีระภาคเจ้า ข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชวีติ

ต่อพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

5. มอบกายถวายตัวต่อพระอาจารย์ 

  อิมาหัง อาจะริยะ อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ ฯ 

  ข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อครูบา

อาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

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 ปะริหะรามิ ฯ

  ขอให้ข้าพเจ้าถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย  

ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่มีความล�าบาก ไม่มีความเดือดร้อน  

ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

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

ปัชฌา โหนตุ, อะนีฆา โหนตุ, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

  ขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตน ตลอดเทพบุตร เทพธิดาทุกองค์  

พระภกิษ ุสามเณร และผูป้ฏบิตัธิรรมทกุๆ ท่าน จงเป็นผูม้คีวามสขุ ปราศจาก

ทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่มีความล�าบาก 

ไม่มีความเดือดร้อน ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิ

8. เจริญมรณานุสสติ

  อุทธุวัง เม ชีวิตัง, ธุวัง มะระณัง, อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง,  

มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง, อะนิยะตัง, มะระณัง นิยะตัง ฯ

  ชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืน ความตายเป็นของยั่งยืน เราจะต้อง

ตายแน่เพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ชีวิตเป็นของไม่แน่นอน 

ความตายเป็นแน่นอนแท้ เป็นโชคอนัดทีีเ่ราได้เข้ามาปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน

ในโอกาสบัดนี้ ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบระพุทธศาสนา
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9. ตั้งสัจจะอธิษฐาน และปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยต่อครูบาอาจารย์

  เยเนวะ ยันติ นิพพานัง  พุทธา เตสัญจะ สาวะกา

  เอกายะเนนะ มัคเคนะ  สะติปัฏฐานะสัญญินา ฯ

  พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวก ย่อมด�าเนินไปสู่พระนิพพาน

ด้วยทางสายใด ทางสายนั้นเป็นทางสายเอก ซึ่งนักปราชญ์ราชบัณฑิต 

ทั้งหลายต่างรู้ทั่วถึงกันแล้วว่า ได้แก่สติปัฏฐานทั้ง 4

  ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและ 

ต่อครูบาอาจารย์ว่

  “ตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ เท่าที่

ตนสามารถ เท่าที่ตนมีโอกาสจะปฏิบัติได้ เพื่อให้ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน 

เจริญรอยตามพระองค์ท่าน”

  อิมายะ ธัมมานุธัมมะปะฏิปัตติยา ระตะนัตตะยัง ปูเชมิ 

  ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ 

มรรค ผลนิพพานนี้ ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุ

มรรค ผลนิพพาน ด้วยเทอ

10. สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุ

11. ถ้าอยู่ป่า อยู่ถ�้า ให้สวดกรณียยเมตตสูตร (กรณียมัตถฯ) ขันธปริต

(วิรูปักเขฯ) อาฏานาฏิยสูตร (วิปัสสิสสนมัตถุฯ)
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ค�ำสมำทำนกรรมฐำนย่อ

 อุกาสะ อุกาสะ, ณ โอกาสบัดนี้, ข้าพเจ้า, ขอสมาทาน, ซึ่ง 

พระกรรมฐาน,ขอให้สมาธิ, และวิปัสสนาญาณ, จงบังเกิดมี, ในขันธ์สันดาน, 

ของข้าพเจ้า,ข้าพเจ้า, จะตั้งสติก�าหนดไว้, ที่รูปนามปัจจุบัน, เพื่อให้เห็น 

รูปนาม, เป็นอนิจจัง,เป็นทุกขัง, เป็นอนัตตา, เพื่อเบื่อหน่าย, เพื่อคลาย

ก�าหนัด, เพื่อให้เห็นแจ้ง,ซึ่งมรรค ผล นิพพาน, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เทอญ ฯ

“ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนแล เป็นที่พึ่งของตน”

“ อาโรคยาปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง ”

“ อัปปมาโท อมตัง ปทัง ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย”
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ค�าอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย
ในศาสนพธิทีางพระพุทธศาสนา

ค�ำบูชำพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ

ค�ำกรำบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ
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ค�ำอำรำธนำศีล 5

 มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ  

ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

 ทุติยัมปิ มะยัง ภันเตวิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ  

สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

 ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ  

สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

  

ค�ำอำรำธนำพระปริตร

 วิปัตติปะฏิพาหายะ    สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

 สัพพะทุกขะ วินาสายะ   ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

 วิปัตติปะฏิพาหายะ    สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

 สัพพะภะยะ วินาสายะ   ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

 วิปัตติปะฏิพาหายะ    สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

 สัพพะโรคะ วินาสายะ    ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

ค�ำอำรำธนำธรรม

พรหมมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ 

กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ 

สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา

เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง



คู่มือค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
สำาหรับนักเรียนและเยาวชน

68

ค�ำถวำยข้ำวพระพุทธ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)

อิมัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง 

อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ 

ค�ำลำข้ำวพระพุทธ

เสสัง มังคะลา ยาจามิ

ค�ำถวำยสังฆทำน (สำมัญ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุ สังฆัสสะ 

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ 

สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
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ค�ำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร

กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์

จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

ที่มา : พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ , มนต์พิธี
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อุทัย สุดสุข และคณะ. แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ส�าหรับวิทยากรระดับ
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คณะผู้จัดท�า
 

พระครูสุตสุนทรวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

พระมหาพรชัย วรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

พระมหานนทศักดิ์ นนฺทสกฺโก วัดจักรวรรดิราชาวาส

พระมหาสมคิด ธีรว�โส วัดจักรวรรดิราชาวาส

ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานกรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข

นางอาริยา สัพพะเลข กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอุทัย สุดสุข

นางนันทนา ศรีพินิจ กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข

นางนลินี มกรเสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอุทัย สุดสุข

นางนิพา วัฒนามงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอุทัย สุดสุข

นางพิจณา เพ็ญกิตติ ส�านักบริหารการสาธารณสุข

นางชลธิชา พิเชษฐวณิชย์โชค  มทร.รัตนโกสินทร์พบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ผศ.ศรีสมร ผ่องพุฒ ิ มทร.รัตนโกสินทร์พบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

นายปิยะชาติ บริสุทธิ์ มทร.รัตนโกสินทร์พบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

นางสาวยุภาวรรณ ดวงอินตา มทร.รัตนโกสินทร์พบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

นางบุษรา เขินอ�านวย ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

นายสิริกร ทิติวงษ ์ อาจารย์โรงเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส

นางสาวชุษณมน ชัยโยธา อาจารย์โรงเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส

นายประกิจ ประชาศรัทธาชาติ  อาจารย์โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

นายอุตส่าห์ พิบูลย์บุญ ไวยาวัจกรวัดจักรวรรดิราชาวา

ผู้พิมพ์
นางสาวกนกวรรณ กรรณสูต ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอุทัย สุดสุข






