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วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ ๑) เพ่ือศึกษาของความเป็นมาของน้้าปานะใน
พระพุทธศาสนา  ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการท้าน้้าปานะ๓) เพ่ือศึกษาความถูกต้องของการท้า 
น้้าปานะในปัจจุบันโดยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

ผลการวิจัยพบว่า :   
น้้าปานะ หมายถึง เครื่องดื่มที่มีพุทธานุญาตให้ภิกษุฉันในยามกาลิกได้ ท้ามาจากน้้าจาก

ผลไม้ ๘ ชนิด และผลไม้อ่ืน น้้าจากใบไม้ น้้าจากดอกไม้ เว้นมหาผล เว้นธัญชาติเว้นอปรัณณชาติ เว้น
ดอกมะซาง เว้นน้้าเมา เว้นยาวกาลิก น้้าปานะถูกฉันเพื่อประสงค์บรรเทาความเจ็บไข้และความหิวอัน
เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติกิจของสงฆ์ โดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนนิยมถวายเครื่องดื่มส้าเร็จรูปที่ท้าเชิง
อุตสาหกรรมแทนน้้าปานะที่ผลิตเองในครัวเรือน เพราะสะดวก เก็บได้นานไม่เสีย พร้อมดื่ม และคิด
ว่าดีต่อสุขภาพของภิกษุ  

กระบวนการท้าน้้าปานะในปัจจุบัน ได้ศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มแต่ละประเภท
พบว่า มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปขึ้นกับชนิดของเครื่องดื่มนั้น ๆ เช่น น้้าตาลหรือสารให้ความ
หวาน น้้าสกัดจากผลไม้เข้มข้น สารสกัดจากพืช สารแต่งกลิ่นสีรส สารกันเสีย ก๊าซ ผลิตภัณฑ์จากนม 
เป็นต้นน้้าผลไม้เข้มข้นมีกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ท้าให้กากผลไม้มีขนาดเล็ก บางชนิดผ่าน
การกรองเอาเนื้อออก บางชนิดมีเนื้อผสมเครื่องดื่มประเภทน้้าผลไม้นิยมใช้น้้าผลไม้เข้มข้นเพราะมี
ต้นทุนต่้า ประเภทของเครื่องดื่มมีทั้งชนิดพร้อมดื่มและชนิดผงน้ามาชงผสมด้วยน้้า การท้าน้้าปานะใน
ครัวเรือนท้าจากส่วนประกอบของพืชสด น้้าตาล น้้าผึ้ง และเกลือ การคั้นผลไม้สดด้วยมือ ผสมน้้า 
หรือต้มด้วยเตาแก๊สแล้วกรองด้วยผ้า หรือปั่นผลไม้ด้วยเครื่องปั่นผลไม้ไฟฟ้า ท้าเสร็จถวายพระในวัน
นั้น ๆ เก็บได้ไม่เกิน ๓ วันในตู้เย็น 

ความถูกต้องของการท้าน้้าปานะในปัจจุบัน พบว่า การใช้หลักมหาปเทศและกาลิกระคน 
เพ่ือพิจารณาชนิดของผลไม้ ใบไม้และดอกไม้ การกระบวนการท้าน้้าปานะในครัวเรือนไม่แตกต่างจาก
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การท้าน้้าปานะในสมัยพุทธการเน้นที่การคั้นเอาน้้าของผลไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ผลดิบสกัดโดยการแช่ใน
น้้าร้อน ผสมกับน้้าตาล และการบูร ส่วนเครื่องดื่มส้าเร็จรูปที่ผลิตในปัจจุบันนั้น มีบางเครื่องดื่มที่ไม่
สามารถอนุโลมให้เป็นน้้าปานะได้ เพราะมีส่วนผสมที่เกิดจากสารมึนเมา สารสังเคราะห์ ก๊าซ สารกัน
บูด หรือนมสดมะซาง โดยต้องพิจารณาสิ่งที่ต้องเว้นคือ เว้นมหาผล เว้นธัญชาติ เว้นอปรัณณชาติ เว้น
ดอกมะซาง เว้นน้้าเมา เว้นยาวกาลิก ดังนั้น การถวายเครื่องดื่มส้าเร็จรูปแด่ภิกษุเพ่ือเป็นน้้าปานะนั้น 
ควรอ่านฉลากเพ่ือพิจารณาส่วนประกอบของเครื่องดื่มว่าเป็นน้้าปานะท่ีถูกต้อง ส่วนเครื่องดื่มที่ท้าเอง
ก็ควรจะพิจารณาระวังประเภทของผลไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ ว่าไม่เป็นสิ่งต้องห้าม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
เอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัยของพุทธศาสนิกชน 

การฉันน้้าปานะให้คุณค่า ๓ ด้าน คือ ด้านเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย ด้านประโยชน์แก่สุขภาพ
สงฆ์ ด้านพิจารณาธรรม เพ่ือให้สงฆ์มีความสามัคคี มีสุขภาพดี และช่วยเสริมวิริยะในการปฏิบัติเพ่ือ
ขัดเกลากิเลส นอกจากนี้ น้้าปานะยังสืบทอดมาในรูปแบบขนบธรรมเนียมในสั งคมไทย ในการ
เกื้อหนุนภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาในการปฏิบัติธรรม การให้ทาน การรักษาอุโบสถศีล และให้มีไมตรี
ต้อนรับแขกผู้มาเยือน มีเมตตาต่อสัตว์ 

การศึกษาเรื่องน้้าปานะ จึงมีประโยชน์ต่อสังคมไทย ที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีท้าน้้า
ปานะในครัวเรือน การสอนและเผยแผ่ให้เป็นที่รู้จักและมีความเข้าใจในสังคมไทย โดยอาศัยการ
สนับสนุนจากหลายฝ่าย คือ รัฐบาล วัด โรงเรียน ชุมชน เป็นต้น ก็จะสามารถน้ามาซึ่งความมุ่งกระท้า
ดีต่อกันในสังคมดี เกื้อกูลกัน มีไมตรีจิตต่อกัน ท้าให้สังคมเกิดความสงบสุข 
 
ค้าส้าคัญ : น้้าปานะ, อัฏฐบาน, เครื่องดื่ม 
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The thesis objectives were as follows: 1) to study the history of Pāna in 

Buddhism, 2) to study production process of Pāna, and 3) to study the 
appropriateness of Pāna product in present. The data were mainly collected from 
the Tipitaka, Commentaries and related documents.  

The results of the research were found that:  
Pâna means drink or beverage that the Buddha allowed monks to drink 

after the noon time. Pāna is made from 8 kinds of fruits, leaves and flowers, except 
great fruits, cereals or grains. The purpose of drinking Pāna is to relieve some 
ailments or hunger. Nowadays, it is popular to offer a ready-made beverage to monks 
instead of juice produced in the household with the reason that it is comfortable, 
ready to drink and able to keep for a long time.  

The process in making Pāna in the present days is varied and depends on 
kinds of beverages, such as sugar, sweeten substances, condensed juice, favor, color 
and preservative. The condensed juice produced and processed by machine is to 
grind the fruit textures into tiny mess. The fruit-favor-beverage is mostly produced 
from condensed fruit juice since it has low cost in production. Pāna comes in the 
form of instant drink and powder. The home-made Pāna is mainly composed of 
fresh fruits, sugar, honey and salt. This kind of Pāna may be made by hand or 
machine and can be offered to monks in the same day or kept in the refrigerator less 
than 3 days.  
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The appropriateness of making Pāna is based on the combination of 
principles of Mahapadesa or the principal references and Kālika or timeframe. The 
present process of making home-made Pāna is not different from the one in the 
Buddha’s time. Some instant beverages at present cannot be included in Pāna for 
monks because they have the mixture of alcohol, intoxicant, acid, artificial substance, 
chemical compound, and other forbidden ingredients. Those who wish to offer 
instant Pāna available in market to monks should check the ingredients of the 
beverages carefully. 

There are 3 values of drinking Pāna; to follow the discipline, to keep a good 
health, and to pay attention to Dhamma. Pāna is beneficial in the form of social 
tradition in which lay-people give support to monks and other people in practice 
Dhamma, giving, precept observing and giving hospitality and kindness to visitors and 
animals. 
 
KEYWORD : PÃNA, DRINKING, BEVERAGE 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การศึกษาน ้าปานะในพระพุทธศาสนา” ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีก็เพราะ
ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากหลายท่าน หลายฝ่ายที่ให้ความกรุณาแนะน้าและให้ก้าลังใจด้วยดี
ตลอดมา  ๆ หน่วยงาน ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ดังนี  

ขอบกราบขอบพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและ
ขอกราบขอบพระคุณพระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะเป็นประธานกรรมการควบคุมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์และให้ค้าแนะน้าในการท้าการวิทยานิพนธ์ครั งนี  จนส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ ขอขอบพระคุณพระมหา
บุญไทย ปุญฺ มโน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่รับเป็นกรรมการโดย 
ให้ความเมตตาเสียสละเวลาแนะน้าแนวทางเพ่ือการปรับปรุง นอกจากนั นขอขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จ้านง คันธิก และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุมาณพ ศิวารัตน์  ที่เป็นกรรมการ
สอบชี แนะข้อบกพร่องวิทยานิพนธ์ จนท้าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี เสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณพระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ, ดร.) ประธานสาขาพุทธศาสน์
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ที่เมตตาให้ความรู้และให้ก้าลังใจใน
การเรียนพระพุทธศาสนา จนท้าให้ผู้วิจัยซาบซึ งในพระพุทธศาสนา  

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้อนุเคราะห์ช่วยในการติดต่อ
ประสานงานต่าง ๆ อย่างดี รวมถึงเพ่ือน ๆ นักศึกษาร่วมชั นศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกรูป/คน ที่ได้
ให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้าตลอดจนเป็นก้าลังใจ และความปรารถนาดีมาโดยตลอด 

ขอบคุณครอบครัวที่ให้ก้าลังใจ ให้การสนับสนุนตั งแต่เริ่มจนจบการศึกษา 
 คุณงามความดีและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี  ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่องสักการบูชา
พระรัตนตรัย และพระคุณของมารดา บิดา  ครูอาจารย์  ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง และ
ขอแผ่คุณความดนีี ให้แก่เพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนาม 
  

  บุญศร ีเทพสุวรรณวร 
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
วิถีชีวิตภิกษุในอริยวินัยของพุทธศาสนา พระวินัยบัญญัติไว้ว่า ห้ามภิกษุฉันโภชนะในเวลา

วิกาล คือ ตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงอรุณเช้าวันใหม่ ทั้งนี้ก็เพ่ือขัดเกลาภิกษุให้เป็นผู้เลี้ยงง่าย เนื่องจาก
ชีวิตของภิกษุเป็นผู้อยู่ได้ด้วยผู้อ่ืน คือ การด ารงชีวิตอยู่โดยอาศัยการรับอาหารจากผู้ที่น ามาถวาย
เท่านั้น แต่ส าหรับภิกษุที่ป่วยไข้หรือร่างกายอ่อนแอ พระวินัยที่บัญญัติให้ภิกษุสามารถฉันน้ าเครื่องดื่ม
ที่เรียกว่า “น้ าปานะ”  ที่ท ามาจากผลไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ได้ ตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปจนถึงเช้า ข้อปฏิบัติ
จะไม่ฉันอาหารหลังเที่ยงไปแล้วนี้ ยังใช้ส าหรับสามเณรที่ถือศีล ๑๐ อุบาสกและอุบาสิกาที่ถือศีล ๘ 
ด้วย ดังนั้น การที่คนทั่วไปถวายอาหารใส่บาตรพระสงฆ์ และมีการถวายเครื่องดื่มหลากหลายแบบ 
เช่น น้ าอัดลม น้ าชา น้ าผลไม้ น้ าธัญพืช เป็นต้น จะแยกแยะได้อย่างไรว่า เครื่องดื่มชนิดไหน คือ น้ า
ปานะที่สามารถเก็บไว้ดื่มได้ตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปจนถึงเช้าถัดไป น้ าปานะที่ถูกต้องตามพระวินัยคือ
อะไร เป็นค าถามที่งานวิจัยนี้ศึกษา เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้อย่างถูกต้อง และควรถวายน้ า
ปานะท่ีถูกต้องตามพระวินัยแด่พระสงฆ์ 

ความส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ประโยชน์ของน้ าปานะที่ท าจากพืชส่วนใหญ่จะมีสรรพคุณ
ทางยามีส่วนช่วยบ ารุงร่างกาย รักษาสุขภาพร่างกายของภิกษุทั้งหลาย และเพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติ
ธรรมและศาสนกิจของภิกษุ เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องคื่มมากมายที่มีน้ าตาลมากเกินไป เมื่อน ามา
ถวายพระสงฆ์ การที่ชาวพุทธตักบาตรอาหารรสจัดและน้ าปานะที่มีน้ าตาล คาเฟอีน และเครื่องดื่มชู
ก าลังในปริมาณสูง พระสงฆ์ต้องฉันอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าว อาจส่งผลต่อสุขภาพของพระสงฆ์ 
ไม่เหมาะกับลักษณะกิจวัตรประจ าวัน อาจมีส่วนที่ส่งผลให้เป็นโรคเช่นเบาหวาน๑ 

นพ.สมยศ  ดีรัศมี  อธิบดีกรมอนามัย  ได้ เปิด เผยภายหลัง เป็นประธานเปิดการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายพระสังฆาธิการเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า ปัจจุบันพระสงฆ์ ๑ 
ใน ๓ รูปอาพาธด้วยโรคต่าง ๆ ในขณะที่บางรูปไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพ ท าให้ไม่สามารถรู้ว่ามี
ภาวะเสี่ยงต่อโรคใดบ้าง จากผลการส ารวจสุขภาพของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศประมาณ 
๓๕๐,๐๐๐ รูป ในปีพ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า พระสงฆ์ ๕๕ % เป็นทั้งผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการ

                                                        
๑นายแพทย์เสก  อักษรานุเคราะห์, ผ.อ.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย, “แนวหน้า,” ทันโลกกับ

แพทยสภา, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕, <www.naewna.co.th>. 
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เกิดโรค โดยเป็นผู้ป่วยประมาณ ๓๐ % และเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ๒๕ % สอดคล้องกับข้อมูลสถิติ
ด้านการเจ็บป่วยของพระสงฆ์จากโรงพยาบาลสงฆ์ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า พระสงฆ์ที่มารับการตรวจ
รักษา ๑๗,๓๘๑ รูป ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ๑๗.๘ % โรคความดันโลหิตสูง ๑๗.๑ % ภาวะไขมันใน
เลือดสูง ๑๓.๕ % โรคเหงือกอักเสบ ๖.๗ % และโรคช่องปากและฟัน ๖.๓ % ความเสี่ยงของการเกิด
โรคส่วนใหญ่ มีสาเหตุจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือก
ฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตรหรือน าอาหารมาถวาย ประกอบกับสถานภาพ
ของพระภิกษุสงฆ์ ไม่เอ้ือต่อการออกก าลังกาย ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ขาด
โอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพจ าเป็น ต้องได้รับการสนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทในการ
ส่งเสริมสุขภาพ๒  

เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ ในความส าคัญของพระวินัยที่เกี่ยวข้องกับน้ าปานะ  ความ
ถูกต้องของการท าน้ าปานะทั้งด้านชนิดผลไม้ ส่วนประกอบ  กระบวนการท า และเพ่ือให้เอ้ือต่อพระ
วินัย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเกี่ยวกับเป็นมาของน้ าปานะในพุทธศาสนา กระบวนการการท าน้ า
ปานะท่ีถูกต้อง เพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องและคุณค่าของน้ าปานะ และหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะ
ได้เป็นการเผยแผ่ข้อมูลที่เหมาะสมให้ประชาชนสามารถปฏิบัติสิ่ งที่ถูกต้องที่เอ้ือต่อพระวินัยรวมทั้ง
เป็นการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย 
 

๑.๒ โจทย์ของกำรวิจัย 
๑.๒.๑  เพ่ือศกึษาความเป็นมาของน้ าปานะในพระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไร 
๑.๒.๒  เพ่ือศึกษากระบวนการท าน้ าปานะว่าเป็นอย่างไร 
๑.๒.๓  เพ่ือศึกษาความถูกต้องและวิเคราะห์คุณค่าของการท าน้ าปานะในปัจจุบันว่าเป็น

อย่างไร  
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑  เพ่ือศึกษาความเป็นมาของน้ าปานะในพระพุทธศาสนา 
๑.๓.๒  เพ่ือศึกษากระบวนการท าน้ าปานะ 
๑.๓.๓  เพ่ือศึกษาความถูกต้องของการท าน้ าปานะในปัจจุบัน 

 
 

                                                        
๒ข่าวทั่วไป, “MCOT”, กรมอนามัยเผยพระสงฆ์ ๑ ใน ๓ อาพาธด้วยโรคต่าง ๆ, ๒๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๗, <www.mcot.net>. 
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๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย  
ขอบเขตที่จะศึกษาเชิงวิเคราะห์ น้ าปานะในพุทธศาสนา ผู้วิจัยมีขอบเขตที่จะศึกษา

ดังต่อไปนี้ 
๑.๔.๑  ศึกษาความเป็นมาของน้ าปานะในพุทธศาสนา พระวินัยที่เกี่ยวข้องกับโภชนวรรค 

สิกขาบทที่ทรงบัญญัติห้ามภิกษุผู้ฉันอาหารในเวลาวิกาล สิ่งที่มาท าน้ าปานะ และเครื่องดื่มในปัจจุบัน 
๑.๔.๒ ศึกษากระบวนการท าน้ าปานะองค์ประกอบที่ถูกต้องตามหลักพระวินัยเกี่ยวกับสิ่ง

ที่มาท าน้ าปานะ ชนิดผลไม้ ดอกไม้ ใบไม้ น้ า ในกระบวนการท าน้ าปานะ กระบวนการท าเครื่องดื่มใน
ปัจจุบัน 

๑.๔.๓ ศึกษาวิเคราะห์ความถูกต้องของน้ าปานะในปัจจุบัน คุณค่าของน้ าปานะ ด้านการ
เอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพสงฆ์ ด้านหลักธรรมที่ใช้พิจารณาการบริโภคอาหาร แนวทาง 
การอนุรักษ์และส่งเสริมการท าน้ าปานะ 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผลงานของท่านผู้รู้ในทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งวิทยานิพนธ์ เว็บไซต์  
หน่วยงาน ข้อมูล ข่าว เป็นต้น 
 

๑.๕ วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ ส ารวจและ

รวบรวมเอกสารข้อมูล (Documentary Research) ทั้งเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ 
พระไตรปิฎกและเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่เป็นผลงานวิจัยของ
ท่านผู้รู้ด้านพระพุทธศาสนา อันเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการท่ัวไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

๑.๕.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๑.๕.๒ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources)  
คือ อรรถกถา ฎีกา หนังสือและเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 

 ๑.๕.๒.๑ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๑.๕.๒.๒  หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ๑.๕.๒.๓ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 
 ๑.๕.๒.๔  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหิว สุขภาพ เครื่องดื่ม ผลไม้ กระบวน 

การแปรรูปผลไม้ กระบวนการฆ่าเชื้อ 
 ๑.๕.๒.๕ ศึกษาเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับข่าวหรือสถิติพระสงฆ์อาพาธ สุขภาพ 

เครื่องดื่ม ผลไม้กระบวนการแปรรูปผลไม้ กระบวนการฆ่าเชื้อ สรรพคุณทางยา 



 ๔ 

๑.๕.๓ น าข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ตามประเด็นส าคัญที่ก าหนดไว้ เพ่ือเรียบเรียงเป็น
หมวดหมู่แล้วล าดับขั้นตอนจัดพิมพ์รูปเล่มเป็นวิทยานิพนธ์ 

๑.๕.๔ เสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

๑.๖ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า คัมภีร์ ต ารา หนังสือ  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนอ้างอิง โดยน ามาสรุปประเด็นความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นมา
ของน้ าปานะ กระบวนการท าน้ าปานะ และน้ าปานะในปัจจุบันมาเสนอดังนี้ 

วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พระกฤษฎิ์ณวัช ปภำกโร (เกษกิจ) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง “การพิจารณาปัจจัย ๔ ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท” สรุปความได้ว่า ปัจจัย ๔ ส าหรับการการอาศัยเลี้ยงชีพของพระภิกษุมี ๔ 
ประการ คือ (๑) จีวร มี ๓ ผืน คือ สังฆาฏิเป็นผ้าซ้อนหรือผ้าทาบ อุตราสงค์เป็นผ้าห่ม และอันตรวา
สกเป็นผ้านุ่ง (๒) บิณฑบาต คือ โภชนาหารที่พระภิกษุได้มาด้วยการเที่ยวไปบิณฑบาต (๓) เสนาสนะ 
คือ ที่อยู่อาศัยของพระตลอดจนของใช้ในอาคารจ าพวก โต๊ะ เก้าอ้ี หนอน มุ้ง เตียง ตั่ง  (๔) 
คิลานเภสัชบริขารคือ ยาส าหรับรักษาโรค  ส่วนน้ าปานะถูกจัดอยู่ในส่วนของปัจจัยประเภทบิณฑบาต 
มีความเป็นมาของน้ าปานะจาก มหาวรรค พระวินัยปิฎกและพระภิกษุต้องมีการพิจารณาปัจจัย ๔ คือ
การพิจารณาจุดมุ่งหมายของการบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ ว่าที่บริโภคนั้นเพ่ือสนองความต้องการของ
ชีวิต มิใช่เพ่ือสนุกสนานประดับตกแต่ง หรือแสดงฐานะทางสังคม โดยมีการพิจารณาปัจจัย ๔ ใน ๓ 
กาล ได้แก่ ปฏิลาภกาล ในเวลารับประเคนให้พิจารณาธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณ์ ปริโภคกาล ในเวลาฉัน
ให้พิจารณาตังขณิกปัจจเวกขณ์ และอดีตกาล ให้พิจารณาอดีตปัจจเวกขณ์๓ 

กุลยำณี อิทธิวรกิจ ได้ศึกษา “พฤติกรรมการบริโภคตามแนวพระพุทธศาสนา” สรุปความ
ได้ว่า พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลได้รับอิทธิพลจากความขาดแคลนหรือไม่มีความสามารถในการ
ผลิตหรือบริโภคสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการให้เพียงพอ ความจ าเป็นในการด ารง
ชีพและความอยากได้ของบุคคลนั้นมีมากมาย จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงและขัดแย้งในระดับบุคคล 
พรรค จนถึงระดับประเทศ ได้แนะน าแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยยึดหลักทางพุทธ
ศาสนา คือ มรรคมีองค์ ๘ และได้กล่าวถึงหลักการบริโภค ได้แก่ หลักโภชเนมัตตัญญุตา หลักสันโดษ 

                                                        
๓พระกฤษฎิ์ณวัช ปภากโร (เกษกิจ), “การพิจารณาปัจจัย๔ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๑๕๓ หน้า. 
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หลักปัจจัย ๔ เป็นการบริโภคเพ่ือให้ชีวิตอยู่และเป็นไปได้ โดยควบคุมกิเลสไม่ให้มีอิทธิพลจนท าให้
การบริโภคเป็นเพ่ือก่อทุกข์๔ 

พระศุภชัย สุภทฺโท (เบ้ำทอง) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเรื่องน้ าในพระพุทธศาสนาเถร
วาท” สรุปความได้ว่า น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่บนผิวโลก มนุษย์น าน้ ามาใช้เพ่ืออุปโภค 
บริโภค ประกอบกิจกรรมทางการเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง การอุตสาหกรรม 
การคมนาคม ผลิตกระแสไฟฟ้าและเศรษฐกิจอ่ืน ๆ หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้ส่งเสริม
ทรัพยากรน้ า แหล่งน้ า โดยมีสิขาบท ห้ามพระภิกษุขับถ่ายของเสียลงในแม่น้ าล าธาร น้ าเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตอยู่ของสรรพสิ่งมีชีวิต ธาตุน้ าเป็นหนึ่งในจ านวนธาตุทั้งสี่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในสังขารทั้งหลาย ธาตุน้ าหรืออาโปธาตุ คือสภาวะที่เป็นของเหลวที่มีอยู่ในร่างกาย ท าหน้าที่
เชื่อมประสานกับธาตุอ่ืนๆเพ่ือให้เกิดพลังในการท างาน ในการศึกษามีกล่าวถึงการถวามน้ าดื่มแก่
พระภิกษุ มี ๒ อย่าง คือ (๑) น้ าดื่มธรรมดา คือน้ าที่มีอยู่ทั่วไป เช่นน้ าประปา น้ าฝน น้ าบ่อ น้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค (๒) น้ าดื่มที่ปรุงขึ้น ได้แก่น้ า ๘ อย่างเรียกว่าน้ าอัฏฐบาน หรือน้ าดื่ม ๑๖ เรียกว่า 
โสฬสบาน๕  

จงจิตร อังคทะวำนิช และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะ
โภชนาการของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส ในบริบท ๔ ภูมิภาคประเทศไทย” ท าการศึกษา
ลักษณะของปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ ปัจจัยเกี่ยวกับ วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและพระธรรมวินัย 
ในพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส (๑) กรณีพระสงฆ์ พบว่า (๑.๑) เส้นทางชีวิตของพระมีการบวชเพ่ือ
ศึกษาเล่าเรียน รองลงมาบวชเพ่ือสืบทอดพระศาสนา (๑.๒) การได้มาซึ่งอาหารส าหรับฉัน ได้มาจาก
การเดินบิณฑบาตเป็นหลัก หรือฆราวาสเป็นผู้จัดเตรียมอาหารมาถวายให้แก่พระสงฆ์ที่วัด (๑.๓) 
ลักษณะและรูปแบบการฉันอาหาร มีการฉันอาหาร ๒ มื้อ ประเภทอาหารเป็นแกง ทอด ผัด ฆราวาส
ซื้อถวายเป็นชุดข้าว ๑ ถุง กับ ๑ ถุงและเครื่องดื่มประเภทน้ าเปล่าและนม (๑.๔) น้ าปานะ ส่วนใหญ่
คือน้ าเปล่า รองลงมาคือนมถั่วเหลือง นมเปรี้ยวและน้ าอัดลม (๑.๕) สื่อที่พระสงฆ์เข้าถึงได้คือ 
โทรทัศน์ รองมาคือ อินเตอร์เน็ต (๑.๖) ทัศนคติของพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพ ส่วนใหญ่มีภาวะ
สุขภาพแตกต่างกัน โรคประจ าตัวส่วนใหญ่เกิดหลังการบวช (๒) กรณีของสามเณร พบว่า (๒.๑) 
เส้นทางชีวิตของสามเณรมีการบวชเพ่ือศึกษาเล่าเรียนทางพระธรรมเพราะเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว ตลอดจนการบวชเพ่ือตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา (๒.๒) การได้มาซึ่ง
อาหารได้มาจากการบิณฑบาตและอาหารขากที่ญาติโยมมาถวายที่วัด และบางครั้งมีการซื้ออาหาร

                                                        
๔กุลยาณี อิทธิวรกิจ, “พฤติกรรมการบริโภคตามแนวพระพุทธศาสนา”, ดุษฎีนิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, ๑๙๘ หน้า. 
๕พระศุภชัย สุภทฺโท (เบ้าทอง), “ความคิดเรื่องน้ าในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, ๑๐๙ หน้า. 
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เพ่ือมาฉันด้วยตนเอง (๒.๓) ลักษณะและรูปแบบอาหาร ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวและอาหารทั่วไปเช่น 
ไข่พะโล้ หมูทอด ผัดผัก ไข่เจียว ไข่ดาว แกงจืด (๒.๔) วิธีการฉัน มีการฉันร่วมกันเฉพาะสามเณร และ
แบบฉันเพียงรูปเดียว (๒.๕) น้ าปานะ ส่วนใหญ่เป็นน้ าเปล่า น้ าอัดลม น้ าหวาน นมเปรี้ยวและนมถั่ว
เหลือง (๒.๖) วิธีการเข้าสื่อส่วนใหญ่รับรู้ผ่านอนอินเตอร์เน็ตโดยใช้ผ่านมือถือส่วนตัว จาก
คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียน (๒.๗) การรับรู้เรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วย รับรู้เรื่องโรคจากการ
เรียนในห้องเรียนหรือญาติ และในบางวัดมีบุคลากรทางสุขภาพเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขภาพ แต่
สามเณรไม่ทราบเหตุและผลอย่างชัดเจน (๓) กรณีของฆราวาส (๓.๑) เหตุผลของการใส่บาตร ส่วน
ใหญ่ใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร และใส่บาตรเพ่ือสะสมบุญ มี
การใส่บาตรแบบทุกวันและใส่เฉพาะวันพระ (๓.๒) ปัจจัยและสิ่งที่มีผลต่อการใส่บาตร บางส่วนเลือก
อาหารโดยพิจารณาสุขภาพของพระสงฆ์ บางส่วนพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการ บางส่วนพิจารณา
ตามความชอบของตนเองหรือผู้ล่วงลับ และปัจจัยอ่ืนๆเช่น ความสะดวก ความสะอาด ราคา และ
ความรู้สึกของพระสงฆ์ในการฉันอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน (๓.๓) รูปแบบอาหารที่ฆราวาสใส่ให้
พระสงฆ์ มีแบบที่ปรุงประกอบเองและแบบที่ซื้อแล้วมาใส่บาตร และแบบที่แม่ครัวของวัดจัดเตรียม 
(๓.๔) ผู้จัดเตรียมส ารับให้กับพระสงฆ์ มีหลายแบบ มีทั้งพระสงฆ์เตรียมเอง สามเณรหรือโยมอุปัฏฐาก
เตรียม แต่วัดที่มีขนาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานศึกษาจะมีการจ้างแม่บ้าน เตรียมอาหารและ
ดูแลความสะอาด (๓.๕) น้ าปานะ ความเข้าใจส่วนใหญ่คือเครื่องดื่มที่พระสงฆ์สามารถฉันได้ในยาม
วิกาล หรือช่วงหลังเวลาเพล เครื่องดื่มส่วนใหญ่ที่ถวายคือ นมถั่วเหลือง นมเปรี้ยว น้ าผลไม้ และ  
ชาเขียวส าเร็จรูป (๓.๖) สื่อที่สามารถเข้าถึงไดค้ือ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือและวิทยุ๖ 

พระมหำอภิสิทธิ์ วิริโย (จอดนอก) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาการบ าบัดความหิวในพุทธศาสนา
เถรวาท” สรุปความได้ว่า ความหิวคือความต้องการจะกิน มีลักษณะอาการเสียดแทงให้เจ็บปวด 
จัดเป็นโรคอย่างหนึ่งที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ สามารถเกิดได้ตามปกติของร่างกายและเกิดจากภาวะ
ทางใจด้วยอ านาจของตัณหา การบ าบัดความหิว คือ การบริโภค ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท มี
กระบวนการตั้งแต่ การแสวงหาปัจจัย คือ อาหารที่น ามาบ าบัด การน าพุทธจริยวัตรของพระพุทธองค์
มาเป็นแบบอย่างเช่น การฉันมื้อเดียว ยังมองในมุมของการลดการผลิตซึ่งช่วยลดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนหลักธรรมวินัยที่เป็นเครื่องมือบ าบัดคือ ให้มีสติสัมปชัญญะ ให้มุ่งบริโภคเพ่ือ

                                                        
๖จงจิตร อังคทะวานิช และคณะ, “การศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการของพระสงฆ์

สามเณร และฆราวาส ในบริบท ๔ ภูมิภาคประเทศไทย”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๗, ๑๗๕ หน้า. 



 ๗ 

บ าบัดความหิว ให้ได้คุณค่าที่แท้จริงของการบริโภค มีสติพิจารณาทั้งขณะได้รับอาหาร ขณะบริโภค
และหลังบริโภค๗ 

ชนัดดำ ผำสุกฤทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมส าหรับการแก้ไขปัญหา
ความอ้วน” สรุปความได้ว่า ความอ้วนมี ๒ ด้าน คือ ด้านความอ้วนในสังคมไทย และความอ้วนที่
ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ความอ้วนในสังคมไทยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทางตรงในด้าน
สุขภาพ และผลทางอ้อมในเรื่องเศรษฐกิจและทรัพยากร มี ๔ สาเหตุ คือ ๑) เกิดจากจิตใจเป็นภาวะ
ทางอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมความอยากอาหาร ๒) เกิดจากร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ร่างกาย ๓) เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคการออกก าลังกาย ๔) เกิดจากสังคม กระแสวัฒนธรรมการ
บริโภคแบบตะวันตกและกลุ่มคนที่แสวงความมั่งคั่ง  ความอ้วนที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
มี๒สาเหตุ คือ ๑) เกิดจากโรคทางกาย ซึ่งเกิดจากการกระท า การไม่รู้ประมาณในการบริโภค หรือ
จากผลของกรรม ๒) เกิดจากโรคทางใจเกิดจากกิเลส ตัณหา ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะท าให้ขาดสติ 
ขาดการพิจารณาก่อนรับประทานอาหาร  

หลักพุทธธรรม ที่น ามาใช้แก้ไขปัญหาความอ้วนด้านจิตใจ คือ ๑) อิทธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมของ
ความส าเร็จ ๒) อธิษฐานเป็นความตั้งใจมั่นจุดหมายแห่งการกระท าของตนไว้แน่นอนและด าเนินตามนั้น
แน่วแน่ ด้านร่างกาย คือ กฎแห่งกรรมเป็นการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่ถูกต้อง ๓) สติปัฏฐาน ๔ 
เป็นการฝึกให้เกิดสติสัมปชัญญะในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านพฤติกรรม คือ ๑) โภชเนมัตตัญญุตา
ความรู้ประมาณในการบริโภคเพ่ือให้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของอาหารนั้น ๆ ก่อนรับประทาน ๒) อาหาเรปฏิกูล
สัญญาเป็นการก าหนดความเป็นปฏิกูลในอาหารและด้านสังคม คือ กัลยาณมิตรการมีผู้แนะน าสั่งสอนคบ
หาคนที่เป็นแหล่งแห่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี เพ่ือชี้แนะการด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น การบริโภค
อาหารการออกก าลังกายและการปรับสมดุลทางอารมณ์๘ 

ณัฐวดี จิตรมำนะศักดิ์๙ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับพระสงฆ์” สรุป
ความได้ว่า ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ จากสถานการณ์อาพาธของพระสงฆ์ในส่วนของโรงพยาบาล
สงฆ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่ามีพระสงฆ์ที่เป็น ผู้ป่วยนอกจ านวน ๗๑,๐๐๐  รูป โรคที่พระสงฆ์อาพาธ
มากที่สุด ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงมีถึง ๔.๐๐๐ รูป รองลงมาคือ โรคเบาหวานและโรคมะเร็ง 
โดยเฉพาะมะเร็งปอดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ มีดังนี ้ล าดับที่ ๑ คือ โรคความดันโลหิตสูง ล าดับ

                                                        
๗พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย (จอดนอก), “ศึกษาการบ าบัดความหิวในพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, ๑๔๖ หน้า. 
๘ชนัดดา ผาสุขฤทธิ์, “การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมส าหรับการแก้ไขปัญหาความอ้วน”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๑๔๒ หน้า. 
๙ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์, “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับพระสงฆ์”, วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๓ (สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๘-๑๔. 
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ที ่๒ คือ โรคเบาหวาน ล าดับที่ ๓ คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งตรงกันทั้งสามปีปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิด
โรค ชนิดของโรคที่พระสงฆ์อาพาธ รวมทั้งโรคที่เป็นสาเหตุของการมรณภาพ สะท้อนให้เห็นปัญหา
ของพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่พระสงฆ์ประสบปัญหา
มากที่สุด คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่
ท าให้เกิดโรคพบว่า ส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคอาหาร ได้แก่โรคเบาหวานเกิดจากการบริโภคอาหารที่
ให้พลังงานสูง ออกก าลังกายน้อย โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ 
มาจากการบริโภคอาหารที่ให้พลังงานและโคเลสเตอรอลสูงเป็นระยะเวลานานมากกว่า  ๕-๑๐ ป ี 
ท าให้โคเลสเตอรอลเกาะที่ผนังเส้นเลือด เกิดการอุดตันเลือดไหลเวียนไม่สะดวก ขาดการออกก าลัง
กาย ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคไขมันในเลือดสูง ขณะเดียวกันหัวใจต้องท างานหนักเพ่ือ
สูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างกาย จึงท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไตเกิดจากการรับประทานอาหารรส
จัดเค็มจัดหรืออาการแทรกซ้อนมาจากโรคอ่ืน ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคต้อกระจกส่วนหนึ่ง
เกิดจากการเป็นโรคเบาหวานมาเป็นเวลานาน ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องอย่างถูกต้อง ในระยะยาวจึง
ท าให้เกิดปัญหาของสุขภาพตาโรคที่พระสงฆ์อาพาธเหล่านั้น ล้วนสอดคล้องกับกิจกรรมของพระสงฆ์
ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับบาตรจากคนท าบุญ ผู้ท าบุญส่วนใหญ่จะซื้ออาหารตักบาตร ซึ่งปรุงด้วยผง
ชูรสและมีไขมันสูงรวมทั้งขาดกิจกรรมการออกก าลังกายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ด้านการออก
ก าลังกายของพระในอดีตจะใช้วิธีเดินจงกรมแต่ปัจจุบันไม่มีที่ให้เดินมากนัก พระสงฆ์สามารถออก
ก าลังกายหรือเรียกว่า “การบริหารขันธ์” ได้อย่างเหมาะสมตามพระธรรมวินัย เช่น การเดินจงกรม
หรือการปฏิบัติกิจวัตร การกวาดลานวัด ท าความสะอาดบริเวณวัดหรือกุฏิ ซึ่งถือว่าเป็นการออกก าลัง
กายได ้ซึ่งปกติพระสงฆ์ในเมือง มักจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติจงกรมหรือบางรูปไม่ได้ออกบิณฑบาต  ส าหรับ
แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพส าหรับพระสงฆ์ โดยใช้โปรแกรมการแทรกแซงระยะสั้น ตามการ
ประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ประกอบด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การ
สาธิต รวมทั้งการฝึกปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งออกแบบให้ครอบคลุมในทุก
องค์ประกอบของปัจจัยด้านสติปัญญาและความรู้สึกที่เฉพาะต่อพฤติกรรม หากแต่จะมุ่งเน้นการจัด
กระท าตัวแปรการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (perceived self efficacy) มากที่สุด สอดคล้องการที่จะให้
พระสงฆ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ าเป็นต้องมีการศึกษาการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยมุ่งสร้างแรงจูงใจให้พระสงฆ์มีพฤติกรรมตามแบบอย่างที่
ดีและจ าเป็นต้องมีกลุ่มสังคมซึ่งได้แก่ เพ่ือนพระสงฆ์ด้วยกันเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นของอิทธิพล
ระหว่างบุคคลในการสร้างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ส าคัญในการวิจัยอีกประการหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
พระสงฆ์ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกฉันอาหารได้ตามความเหมาะสมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถ
ออกก าลังกาย อาทิ การออกเดินบิณฑบาตโปรดญาติโยม การเดินจงกรมและการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาวัด เป็นต้น อันจะส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีตลอดไป  



 ๙ 

จากงานวิจัย พบว่า น้ าปานะเป็นหนึ่งใน ปัจจัย ๔ ส าหรับการอาศัยเลี้ยงชีพของพระสงฆ์มี 
๔ ประการ คือ (๑) จีวร (๒) บิณฑบาต (๓) เสนาสนะ (๔) คิลานเภสัชบริขาร โดยที่น้ าปานะจัดอยู่ใน 
บิณฑบาต คือ โภชนาหารที่พระสงฆ์ได้มาด้วยการเที่ยวไปบิณฑบาต  น้ าดื่มที่ถวายแก่พระภิกษุ มี ๒ 
อย่าง คือ (๑) น้ าดื่มธรรมดา คือน้ าที่มีอยู่ทั่วไป เช่นน้ าประปา น้ าฝน น้ าบ่อ น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค (๒) น้ าดื่มที่ปรุงขึ้น ได้แก่น้ า ๘ อย่างเรียกว่าน้ าอัฏฐบาน หรือน้ าดื่ม ๑๖ เรียกว่า โสฬสบาน  
ส่วนในปัจจุบันมีความเข้าใจว่าน้ าปานะคือน้ าเปล่า น้ าผลไม้ ชาเขียวส าเร็จรูป น้ าอัดลม น้ าหวาน นม
เปรี้ยว  อาหารและเครื่องดื่มได้จากการบิณฑบาตจากฆราวาสโดยมีทั้งที่ฆราวาสเตรียมเองและซื้อมา
ใส่บาตร บางวัดมีแม่ครัวของวัดจัดเตรียม และการจัดเตรียมส ารับให้กับพระสงฆ์ ที่วัดมีผู้จัดเตรียม มี
หลายแบบ มีทั้งพระสงฆ์เตรียมเอง สามเณรหรือโยมอุปัฏฐากเตรียมถวายให้ 

ด้านสุขภาพของพระสงฆ์พบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคอาหาร ด้านหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริโภค คือ ๑) สติสัมปชัญญะ เพ่ือให้ได้คุณค่าที่แท้จริงของการบริโภค มีสติพิจารณาทั้งขณะได้รับ
อาหาร ขณะบริโภคและหลังบริโภค  ๒) โภชเนมัตตัญญุตาความรู้ประมาณในการบริโภคเพ่ือให้ถึงคุณ
ค่าท่ีแท้จริงของอาหารนั้นๆก่อนรับประทาน  ๓) อาหาเรปฏิกูลสัญญาเป็นการก าหนดความเป็นปฏิกูล
ในอาหาร ทางผู้วิจัยจึงน าข้อมูลมาประกอบในการท ากรอบแนวคิดในการศึกษาน้ าปานะในพุทธ
ศาสนา 



 ๑๐ 

๑.๗ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 

แนวคิดเรื่องน  ำปำนะ 
๑.  น้ าปานะในพระไตรปิฎก 
 - น้ าดื่ม 
 - น้ าผลไม ้ น้ าอัฏฐบาน 
 - น้ าใบไม้ 
 - น้ าดอกไม้  
๒. น้ าปานะในปัจจุบัน 
 - น้ าดื่ม 
 - น้ าอัดลม 
 - น้ าชา กาแฟ 
 - น้ าผลไม ้
 - น้ าใบไม้ 
 - น้ าดอกไม้  
 - นม 
๓. กาลิก  มหาปเทส 
๔. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของพืชที่ใช้ท าน้ าปานะ 
๕. สรรพคุณทางยาของพืชที่ใช้
ท าน้ าปานะ 
๖. กระบวนการท าน้ าปานะ 
๗. หลักธรรม 
 

 

กระบวนกำรวิจัย 
รวบรวม 
วิเคราะห์ 
เรียบเรียง 
น าเสนอโดยพรรณนา 
 

 

๑. ควำมเป็นมำของน  ำ
ปำนะในพุทธศำสนำ  
-พระวินัยที่เกี่ยวข้องน้ า
ปานะ 
-สิ่งที่มาท าน้ าปานะ 
๒. กระบวนกำรท ำน  ำปำนะ 
-กระบวนการท าน้ าปานะ
ตามหลักพระวินัย 
-กระบวนการท าเครื่องดื่ม 
๓.วิเครำะห์ควำมถูกต้อง
และคุณค่ำของกำรท ำน  ำ
ปำนะคุณค่ำของน  ำปำนะ 
- ด้านการเอื้อเฟ้ือต่อพระ
วินัย  
- ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ
สงฆ์ 
- ด้านหลักธรรมที่ใช้
พิจารณาการบริโภคอาหาร 
-แนวทางการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการท าน้ าปานะ 



 ๑๑ 

๑.๘ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑.๘.๑  ท าให้ทราบความเป็นมาของน้ าปานะในพุทธศาสนา 
๑.๘.๒  ท าให้ทราบกระบวนการท าน้ าปานะ 
๑.๘.๓  ท าให้ทราบคุณค่าของน้ าปานะ การเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัยในการรับน้ าปานะ และ

หลักธรรมในการพิจารณาการบริโภคอาหาร 
๑.๘.๔ ท าให้สามารถน าผลวิจัยมาเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นข้อมูลส าหรับ

ค้นคว้าวิจัย ในการท าการศึกษาวิจัยของผู้อื่นต่อไป 
 

๑.๙ ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
พุทธศำสนำ หมายถึง พุทธศาสนาเถรวาท เป็นนิกายของพระเถระที่ได้คงค าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมด โดยมิได้ตัดส่วนที่เล็กน้อยที่พระพุทธองค์ตรัสถึงออก จัดเป็นนิกายฝ่ายใต้ของ
พระพุทธ ศาสนาที่ยึดถือตามคติของพระเถระอรหันตสาวกที่ได้ร่วมกันจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยไว้
เป็นแบบแผนปฏิบัติตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนาตามคัมภีร์พระไตรปิฎก 

น  ำปำนะ หมายถึง น้ าส าหรับดื่ม โดยคั้นจากลูกไม้ (รวมทั้งเหง้าพืชบางชนิด) และ น้ าจาก
ผลไม้ขนาดเล็ก น้ าดอกไม้ น้ าใบไม้ รวมทั้งน้ าอัฏฐบาน  

อัฏฐบำน หมายถึง น้ าปานะหรือน้ าคั้นผลไม้ ๘ อย่าง ๑. อัมพปานัง (น้ าปานะที่ท าจาก
มะม่วง) ๒. ชัมพุปานัง (น้ าปานะที่ท าจากผลชมพูหรือผลหว้า) ๓. โจจะปานัง (น้ าปานะที่ท าจากผล
กล้วยมีเมล็ด) ๔. โมจปานัง (น้ าปานะที่ท าจากผลกล้วยไม่มีเมล็ด) ๕. มธุกปานัง (น้ าปานะที่ท าจาก
ผลมะซาง) ๖. มุททิกปานัง (น้ าปานะที่ท าจากผลจันทน์หรือองุ่น) ๗. สาลุกปานัง (น้ าปานะที่ท าจาก
เหง้าอุบล) ๘. ผารุสกปานัง (น้ าปานะที่ท าจากผลมะปรางหรือลิ้นจี่) 

มหำผล หมายถึง ผลไม้ใหญ่ที่ใช้ท ากับข้าว มี ๙ ชนิด ลูกตาล มะพร้าว ขนุน สาเก น้ าเต้า 
ฟักเขียว แตงไทย แตงโม ฟักทอง 

กำลิก หมายถึง ช่วงเวลาที่จะกลืนกินให้ล่วงคอ ซ่ึงพระวินัยบัญญัติให้ภิกษุรับเก็บไว้และ
ฉันได้ภายในเวลาที่ก าหนด จ าแนกเป็น ๔ อย่าง ยาวกาลิก ยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก 

ยำวกำลิก หมายถึง อาหารหรือเครื่องดื่ม ทีร่ับประเคนไว้และฉันได้ชั่วเวลาเช้าถึงเที่ยงของ
วันนั้น เช่น ข้าว ปลา เนื้อ ผัก ผลไม้ ขนมต่าง ๆ  

ยำมกำลิก หมายถึง อาหารหรือเครื่องดื่ม ที่รับประเคนไว้และฉันได้ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง 
คือก่อนรุ่งอรุณของวันใหม่ ได้แก่ น้ าปานะ  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
บทท่ี ๒ 

ความเป็นมาของน ้าปานะในพระพุทธศาสนา 
 

พระวินัยปิฎกในโภชนวรรค มีพระบัญญัติห้ามฉันอาหารในยามวิกาล และต่อมามีพระ
บัญญัติที่ทรงอนุญาตให้ฉันน ้าปานะในยามวิกาลได้ ในการจัดกลุ่มของกาลิกหรือสิ่ งที่กลืนเข้าคอนั น 
น ้าปานะจัดอยู่ในยามกาลิก โดยที่น ้าปานะหมายถึงน ้าจากผลไม้ หรือใบไม้ หรือดอกไม้ โดยมี
ข้อจ้ากัดและลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เกี่ยวกับชนิดของพืช กระบวนการท้าน ้าปานะ 

ในปัจจุบันพบว่า ความเข้าใจของพระสงฆ์และฆราวาสว่า น ้าปานะ คือ น ้าผลไม้หรือน ้า
จากผัก เช่น ฟักทอง นม โอวัลติน กาแฟ น ้าอัดลม๑ มีความความแตกต่างไปจากที่พระวินัยบัญญัติ 

ดังนั น ในบทนี จะศึกษาความหมายของน ้าปานะ  พระวินัยที่เกี่ยวกับการไม่ฉันอาหารใน
ยามวิกาล พุทธานุญาตเรื่องน ้าปานะ ในส่วนของที่มาของการอนุญาตให้ฉันน ้าปานะ น ้าปานะจาก
ผลไม้แปดชนิด (น ้าอัฏฐบาน) ชนิดผลไม้ ใบไม้ ดอกไม้ กาลิกและกาลิกระคน  ข้อมูลพรรณพืชและ
สรรพคุณของผลไม้แปดชนิด หลักธรรมในการพิจารณาอาหาร เครื่องดื่มในปัจจุบันที่เป็นน ้าดื่ม 
น ้าอัดลม ชา กาแฟ ตัวอย่างของน ้าผลไม้ ดอกไม้ ใบไม้ที่เป็นน ้าสมุนไพร 
 

๒.๑ ความหมายโดยทั่วไปของน ้าปานะ 
เมื่อกล่าวถึงน ้าปานะ เราก็มักจะนึกถึงเครื่องดื่มที่ท้าจากผลไม้ น ้าอัดลม หรือน ้าหวาน 

เป็นต้น ดังนั น ขอน้าความหมายของน ้าปานะตามที่นักปราชญ์ทางพุทธศาสนาทั งหลายมาแสดงไว้ 
ดังนี  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของน ้าปานะไว้ว่า  
 (ปานะ-) (แบบ) น. เครื่องดื่ม, น ้าส้าหรับดื่ม๒ 

T.W.Rhys Davids ให้ความหมายน ้าปานะไว้ว่า 
 
 

                                                        
๑จงจิตร อังคทะวานิช และคณะ, “การศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการของพระสงฆ์

สามเณร และฆราวาส ในบริบท ๔ ภูมิภาคประเทศไทย”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๗, หน้า ๖๒-๖๓. 

๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพ์ครั งที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๗๔๒. 



 ๑๓ 

Pâna drink. including water as well as any other liquid.๓   
ปานะ คือ เครื่องดื่ม รวมถึงน ้าและของเหลวอ่ืน 
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายของน ้าปานะไว้ว่า  

ปานะ หมายถึง เครื่องดื่ม, น ้าส้าหรับดื่ม โดยเฉพาะที่คั นจากลูกไม้(รวมทั ง
เหง้าพืชบางชนิด), น ้าคั นผลไม้(จัดเป็นยามกาลิก) มีพุทธานุญาตปานะ ๘ อย่าง 
พร้อมทั งน ้าคั นพืชต่างๆ จากพุทธพจน์ ที่ระบุ ๘ อย่างคือ ๑. อมฺพปาน้ น ้ามะม่วง 
๒. ชมฺพุ-ปาน้ น ้าชมพู่หรือน ้าหว้า ๓. โจจปาน้ น ้ากล้วยมีเม็ด ๔. โมจปาน้ น ้ากล้วย
ไม่มีเม็ด ๕. มธุกปาน้ น ้ามะซาง ๖. มุทฺทิก-ปาน้ น ้าลูกจันทน์หรือองุ่น ๗. สาลุกปาน้ 
น ้าเหง้าอุบล ๘. ผารุสกปาน้ น ้ามะปรางหรือลิ นจี่ และทรงอนุญาตน ้าผลไม้ทุกชนิด
ยกเว้นผลธัญชาติ อนุญาตน ้าใบไม้ทุกชนิดยกเว้นน ้าผักต้ม อนุญาตน ้าดอกไม้ทุกชนิด
ยกเว้นน ้าดอกมะซาง อนุญาตน ้าอ้อยสด๔  

 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความหมายของปานะ-อัฐบานไว้ว่า  

ปานะ แปลว่า น ้าดื่ม เครื่องดื่ม ในค้าวัดหมายถึงน ้าที่ควรดื่ม ได้แก่น ้าคั น
จากผลไม้ส้าหรับถวายพระ พระดื่มได้แม้ในเวลาวิกาล เรียกน ้าเช่นนั นว่า น ้าปานะ 

น ้าปานะที่ท่านก้าหนดไว้มี ๘ ชนิด เรียกว่า อัฐบาน หรือน ้าอัฐบาน (น ้าปานะ ๘)  
คือ  น ้ามะม่วง  น ้าชมพู่หรือน ้าหว้า น ้ากล้วยมีเม็ด น ้ากล้วยไม่มีเม็ด น ้ามะซาง น ้าลูก
จันทน์หรือน ้าองุ่น น ้าเหง้าบัว น ้ามะปรางหรือลิ นจี่ 

น ้าปานะและเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ของมึนเมาและไม่มีธัญชาติผสมอยู่ด้วย 
เช่น น ้าพุทรา น ้าแห้ว น ้าตาล น ้าอัดลมบางชนิด อนุโลมเข้าในน ้าปานะนี ด้วย๕  

 
สรุป จากความหมายของน ้าปานะตามที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ปานะ คือ เครื่องดื่ม หรือน ้า

ส้าหรับดื่ม ที่ท้ามาจากน ้าผลไม้ น ้าผัก น ้าใบไม้ น ้าดอกไม้ แทบทุกชนิด ยกเว้น ผลธัญชาติ น ้าดอก
มะซาง เป็นต้น 

                                                        
๓T.W.Rhys Davids & William Stede. Pali-English Dictionary, 4th ed,  Delhi : Motilal 

Bannarsidass Publishers, (2007), p. 452. 
๔ราชบัณฑิตยสถาน, ประมวลศัพท์, พิมพ์ครั งที่ ๑๔,  (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า 

๒๓๗-๒๓๘. 
๕พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ค าวัด, พิมพ์ครั งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๕๘๓. 



 ๑๔ 

๒.๒ พระวินัยที่เกี่ยวของกับน ้าปานะ 
พระวินัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องน ้าปานะโดยตรงนั น ปรากฏในโภชนวรรค สิกขาบทที่ ๗ ที่ทรง

มีพระบัญญัติห้ามฉันอาหารในเวลาวิกาล และพระบัญญัติเพ่ิมเติมที่ทรงอนุญาตให้ฉันน ้าปานะในเวลา
วิกาลได้ มีรายละเอียดดังนี   

๒.๒.๑ พระบัญญัติห้ามฉันในเวลาวิกาล 
เหตุการณ์ที่ท้าให้เกิดพุทธบัญญัติ  
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ สมัยนั น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร   

เขตพระนครราชคฤห์ ครั งนั น มีมหรสพบนยอดเขา พระสัตตรสวัคคีย์ได้ไปดู ประชาชน จึงนิมนต์ให้
สรงน ้า ให้ลูบไล้ของหอม ให้ฉันอาหารแล้ว ได้ถวายของเคี ยวไปด้วย พระสัตตรสวัคคีย์น้าของเคี ยวไป
ถึงอารามแล้ว ได้เชิญพระฉัพพัคคีย์ให้ฉันด้วย เมื่อพระฉัพพัคคีย์ได้สอบ ถามทราบ ได้เพ่งโทษติเตียน 
แล้วแจ้งต่อภิกษุทั งหลาย ๆ กราบทูลเรื่องนั นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ๆ ทรงสอบถามพระสัตตรส
วัคคีย์ ๆ รับว่ากระท้าจริง พระองค์ทรงติเตียน จึงได้ทรงมีพระบัญญัติสิกขานี ๖ 

โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๗ พระวินัยปิฎกข้อที่ ๘๖ พระบัญญัติว่า  
“อนึ่ง ภิกษุใด เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉัน ก็ดี ในเวลาวิกาล เป็น

ปาจิตตีย”์๗   
สิกขาบทวิภังค์ (อรรถาธิบาย) 

 -  ที่ชื่อว่า เวลาวิกาล (วิกาโล) หมายตั งแต่เที่ยงวันแล้วไปจนถึงอรุณขึ น 
 -  ที่ชื่อว่า ชื่อว่าของเคี ยว (ขาทนีย้)  คือ เว้นโภชนะ ๕ ของที่เป็นยามกาลิก สัตตาหกาลิก 
ยาวชีวิก นอกนั นชื่อว่า ของเคี ยว 
 -  ที่ชื่อว่า ของฉัน ได้แก่โภชนะ ๕ คือ ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เนื อ 
 -  ภิกษุรับไว้ด้วยตั งใจว่า จักเคี ยว จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ขณะกลืนต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุก ๆ 
ค้ากลืน๘ 

สรุปความพระวินัยข้อนี  คือ “ภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาล คือ ตั งแต่เที่ยงวันไปจนถึงวัน
ใหม่เป็นปาจิตตีย์”๙  

 
 

                                                        
๖วิ.มหา. ๔/๕๐๘/๕๓๓-๕๓๔. 
๗วิ.มหา. ๔/๕๐๘/๕๓๔. 
๘วิ.มหา. ๔/๕๐๙/๕๓๔-๕๓๕. 
๙ปัญญา ใช้บางยาง และคณะ,  พระวินัย ๒๒๗ พุทธบัญญัติจากพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า ๗๔๒. 



 ๑๕ 

บทภาชนีย์ (บทท่ีตั งไว้ขยายความ) 
(๑) ติกปาจิตตีย์ (ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๓ กรณี) 

  -  เวลาวิกาล ภิกษุส้าคัญว่า เวลาวิกาล เคี ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
  -  เวลาวิกาล ภิกษุสงสัย เคี ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์  
  -  เวลาวิกาล ภิกษุส้าคัญว่าในกาล เคี ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ต้อง
อาบัติปาจิตตีย์ 

(๒) จตุกทุกกฏ (ต้องอาบัติทุกกฏ ๔ กรณี) 
  -  ภิกษุรับยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิกไว้ เพ่ือประสงค์เป็นอาหาร ต้องอาบัติทุกกฏ 
  -  ขณะกลืน ต้องอาบัติทุกกฏ ทุก ๆ ค้ากลืน 
  -  ในกาล ภิกษุส้าคัญว่าวิกาล ฯลฯ ต้องอาบัติทุกกฏ 
  -  ในกาล ภิกษุสงสัย ฯลฯ ต้องอาบัติทุกกฏ 

(๓) ไม่ต้องอาบัติ 
  -  ในกาลภิกษุส้าคัญว่าในกาล ฯลฯ ไม่ต้องอาบัต ิ

(๔) อนาปัตติวาร (อนาบัติ ไม่ต้องอาบัติ)   
  -  ภิกษุฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เมื่อมีเหตุสมควร ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไม่ต้องอาบัติแล๑๐ 

๒.๒.๒ พุทธานุญาตน ้าปานะ 
เหตุการณ์ที่ท้าให้เกิดพุทธบัญญัติ  
พระวินัยปิฎก กล่าวถึงเหตุการณ์อันเป็นที่มาของพุทธานุญาตน ้าปานะ ๘ ชนิดว่า ครั งนั น 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงอาปณนิคม เกณิยชฏิลที่ได้ทราบข่าวการเสด็จมาและกิติศัพท์อันงามของ
พระองค์ เกิดศรัทธาต้องการหาอาหารน้าไปถวาย เขาคิดว่า บรรดาฤษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวก
พราหมณ์คือ ฤษีอัฏฐกะ ฤษีวามกะ ฤษีวามเทวะ ฤษีเวสสามิตตะ ฤษียมตัคคิ ฤษีอังคีรสะ ฤษีภารทวาชะ 
ฤษีวาเสฏฐะฤษีกัสสปะ ฤษีภคุ ซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์ ได้สอนมนต์ให้แก่พวกพราหมณ์ ฤษีเป็นผู้เว้นการฉัน
ในราตรีและในเวลาวิกาล เมื่อฤษีเหล่านั นยินดีน ้าปานะ ดังนั น พระสมณโคดมที่เว้นการฉันในราตรี 
ละในเวลาวิกาล ก็ควรจะยินดีน ้าปานะ๑๑ เกณิยชฏิลจึงสั่งให้ตกแต่งน ้าปานะเป็นอันมาก ให้คนหาบ

                                                        
๑๐วิ.มหา. ๔/๕๑๐-๕๑๑/๕๓๕-๕๓๖. 
๑๑วิ.ม. ๗/๘๖/๑๔๑-๑๔๒. 



 ๑๖ 

ไปถึงพุทธส้านัก แล้วได้กราบทูลถวายน ้าปานะว่า “ขอท่านพระโคดมโปรดทรงรับน ้าปานะของ
ข้าพระพุทธเจ้า  

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เกณิยะ ถ้าเช่นนั นจงถวายแก่ภิกษุทั งหลาย” ภิกษุทั งหลายไม่
ยอมรับประเคน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตว่า “ภิกษุทั งหลาย จงรับประเคนฉันเถิด” ครั งนั น
เกณิยชฎิลได้อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยน ้าปานะเป็นอันมากด้วยมือของตน ยัง
พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ล้างพระหัตถ์ จนน้าพระหัตถ์จากบาตรให้ห้ามภัตแล้ว  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
ทรงแสดงธรรมแก่เกณิยชฏิล ๆ ได้ทูลอาราธนาพระองค์พร้อมทั งภิกษุทั งหลายให้มารับภัตตาหารใน
วันรุ่งขึ นแล้วเดินทางกลับไป  

ด้วยเหตุนี  พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงมี พระพุทธานุญาติน ้าอัฏฐบานว่า 
“ดูก่อนภิกษุทั งหลายเราอนุญาตน ้าปานะ ๘ ชนิด คือ  
น ้าปานะท้าด้วยผลมะม่วง ๑  
น ้าปานะท้าด้วยผลหว้า ๑  
น ้าปานะท้าด้วยผลกล้วยมีเมล็ด ๑  
น ้าปานะท้าด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ด ๑  
น ้าปานะท้าด้วยผลมะซาง ๑   
น ้าปานะท้าด้วยผลจันทน์หรือองุ่น ๑  
น ้าปานะท้าด้วยเง่าบัว ๑  
น ้าปานะท้าด้วยผลมะปรางหรือลิ นจี่  ๑. 
ก่อนภิกษุทั งหลายเราอนุญาตน ้าผลไม้ทุกชนิด เว้นน ้าต้มเมล็ดข้าวเปลือก. 
ดูก่อนภิกษุทั งหลายเราอนุญาตน ้าใบไม้ทุกชนิด เว้นน ้าผักดอง. 
ดูก่อนภิกษุทั งหลายเราอนุญาตน ้าดอกไม้ทุกชนิด เว้นน ้าดอกมะซาง. 
ดูก่อนภิกษุทั งหลายเราอนุญาตน ้าอ้อยสด”๑๒ 

  
ในสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรควรรณนา ได้อธิบายว่า 
(๑) พระองค์ทรงพิจารณาถึงสาเหตุที่ภิกษุไม่รับประเคนในครั งแรกนั น เพราะภิกษุเหล่านั น

มีความเคารพในพระองค์และเป็นผู้ไม่มักมากด้วยปัจจัย ดังนั น พระองค์ทรงประทานอนุญาตน ้าปานะ 
๘ อย่าง 

(๒) น ้าปานะที่ทรงอนุญาต ๘ ชนิด ได้แก่  
 ๑. อัมพปานะ ได้แก่ น ้าปานะที่ท้าด้วยน ้าผลมะม่วงดิบหรือสุก   

                                                        
๑๒วิ.ม. ๗/๘๖/๑๔๓-๑๔๔.  



 ๑๗ 

 ๒. ชัมพุปานะ ได้แก่ น ้าปานะที่ท้าด้วยผลหว้า 
 ๓. โจจปานะ ได้แก่ น ้าปานะท่ีท้าด้วยผลกล้วยมีเมล็ด 
 ๔. โมจปานะ ได้แก่ น ้าปานะท่ีท้าด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ด 
 ๕. มธุกปานะ ได้แก่ น ้าปานะที่ท้าด้วยรสชาติแห่งผลมะซางและต้องเจือน ้าด้วย 
 ๖. มุททิกปาระ๑๓ ได้แก่ น ้าปานะที่เขาคั นผลจันทน์ในน ้าท้าเหมือนอัมพปานะ 
 ๗. สาลุกปานะ ได้แก่ น ้าปานะที่เขาคั นเง่าอุบลแดงและอุบลเขียว เป็นต้น 
 ๘. ผารุสกปานะ ได้แก่ น ้าปานะที่ท้าด้วยผลมะปรางอย่างอัมพปานะ 
ส่วนที่ทรงอนุญาต น ้าปานะ ๘ อย่างนั น ส่วนน ้าปานะแห่งผลไม้เล็กก็มี หวาย มะขาม 

มะงั่ว มะขวิด สะคร้อ และเล็บเหยี่ยว เป็นต้น มีคติอย่างอัฏฐบาน แม้ไม่ได้ทรงอนุญาต แต่เข้ากับสิ่งที่
เป็นกัปปิยะ ดังนั น จึงควร 

หมายเหตุ “ในมหานิทเทส (ขุ.ม. ๒๙/๗๔๒/๔๔๙) พระสารีบุตรแสดง ปานะ ๘ (อัฏฐบาน)
ไว้ ๒ ชุด ชุดแรกตรงกับพระวินัย ส่วนชุดที่ ๒ ได้แก่ น ้าผลตะคร้อ น ้าผลเล็บเหยี่ยว น ้าผลพุทรา 
ปานะท้าด้วยเปรียง ปานะน ้ามัน ปานะน ้ายาคูหรือยาคุปานะ ปานะน ้านมหรือปโยปานะ ปานะน ้าคั น
หรือรสปานะ”๑๔  

(๓) วิธีการท้าน ้าปานะ ส้าหรับมะม่วงดิบ คือ ทุบมะม่วงอ่อนแช่น ้า ผึ่งแดดให้สุกด้วย
แสงอาทิตย์ (ไม่ควรท้าให้สุกด้วยไฟ) แล้วกรองปรุงด้วยน ้าผึ ง น ้าตาลกรวดและการบูร เป็นต้น 

ถ้าภิกษุท้าน ้าปานะเอง ส่วนประกอบต้องเป็นของที่รับประเคนในวันนั นเท่านั น เว้นแต่ที่
เป็นของทีอ่นุปสัมบันท้า ซึ่งภิกษุได้มารับประเคนในปุเรภัตย่อมควร แม้ด้วยบริโภคเจืออามิสในปุเรภัต
ที่รับประเคนในปัจฉาภัตย่อมควร 

(๔) น ้าปานะที่ทรงอนุญาตอื่น ๆ ได้แก่ 
น ้าผัก (ฑากรส้)  ได้แก่ น ้าผักที่สุก น ้าผักที่เป็นยาวชีวิกที่สุกพร้อมกับเนยใสหรือนมสด 

เป็นต้น ควรฉันได้เจ็ดวัน ถ้าน ้าผักนั นสุกด้วยน ้าล้วน ควรฉันได้จนตลอดชีวิต แม้ที่ชนเหล่าอ่ืนให้สุก

                                                        
๑๓ค้าแปล มุทฺทิกา ว่าเป็น จันทน์, องุ่น (ชิน. ๕๘๗/๑๘๐) ค้าแปลฉบับภาษาอังกฤษ Muddikã ว่าเป็น 

sandal wood; the vine, the grape, grape wine. อ้างใน  พระเจ้าบรมวงศ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, 
ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, พิมพ์ครั งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า 
๖๒๓. แต่ค้าแปลของ รีด เดวิดส์ Muddikã ว่าเป็น a vine or bunch of grape, grape, grape wine.ดูใน 
T.W.Rhys Davids & William Stede. Pali-English Dictionary, 4th ed, Delhi: Motilal Bannarsidass 
Publishers, (2007), p.538. 

๑๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั งที่ ๑๔,  
(กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๒๓๘-๒๓๙. 



 ๑๘ 

แล้ว ย่อมนับว่ารสผักเหมือนกัน ส่วนในกุรุนที แก้ว่า รสแม้แห่งผักซึ่งเป็นยาวกาลิก ที่คั นในน ้าเย็นท้า
ก็ดี สุกด้วยแสงอาทิตย์ก็ดี ย่อมควร 

น ้าอ้อยที่ไม่มีกาก 
(๕) น ้าปานะที่ทรงห้าม คือ  
 ๑. ห้ามน ้าเมล็ดข้าว (ธญฺ ผลรส้) หมายถึง น ้าจากธัญชาติ ๗ ชนิด คือ สาลิ (ข้าว

สาลี) วีหิ (ข้าวเปลือก) ยวะ (ข้าวเหนียว) โคธุมะ (โคธูมะ หรือ ข้าวละมาน) กังคุ (ข้าวฟ่าง) วรกะ (ลูกเดือย) 
กุทรูสะ (หญ้ากับแก้) ๑๕ 

 ๒. ห้ามน ้ามหาผล ๙ อย่าง คือ ผลตาล ผลมะพร้าว ผลขนุน ผลสาเก น ้าเต้า ฟักเขียว 
แตงไท แตงโม ฟักทอง   

 ๓. ห้ามน ้าดอกมะซาง จะสุกด้วยไฟหรือสุกด้วยแสงอาทิตย์ แม้น ้าดอกไม้อ่ืนที่ท้าเป็น
น ้าเมาล้วนไม่ควร แม้จะรับประเคนในวันนั นก็ไม่ควร แต่ไม่ได้ห้ามดอกมะซางสด หรือแห้ง หรือคั่ว
แล้ว หรือคลุกน ้าอ้อยแล้ว ที่ไม่ท้าให้เป็นน ้าเมา 

 ๔. ห้ามน ้าผักดอง ห้ามน ้าผักสุกพร้อมกับนมสดเป็นต้นที่ภิกษุต้มเอง๑๖ 
 ๕. ห้ามอปรัณณชาติทุกชนิด มีคติอย่างธัญญชาติเหมือนกัน (แสดงในอรรถกถาว่าด้วย

มหาปเทศ ๔, ในกุรุนนทีแก้ว่า เว้นเมล็ดข้าวและสิ่งอนุโลมเสีย ผลไม้ทุกชนิดย่อมเป็นยามกาลิก)๑๗ 
หมายเหตุ อปรัณณะ แปลว่า “ของที่จะพึงกินในภายหลัง” หรือ “ของกินที่มีเพ่ิมมาอีกที่

หลัง” ได้แก่พืชจ้าพวกถ่ัวงาและผักที่ท้าเป็นกับแกง ตัวอย่างเช่น มุคคะ ถั่วเขียว มาสหรือถั่วราชมาส 
ติละหรืองา กุลัตถ์หรือถ่ัวพู อลาพุหรือน ้าเต้า กุมภัณฑ์หรือฟักเขียว๑๘ 

๒.๒.๓ กาลิก 
กาลิก หมายถึง “เนื่องด้วยกาล, ขึ นกับกาล, ของอันจะกลืนกินให้ล่วงล้าคอเข้าไปซึ่งพระ

วินัยบัญญัติให้ภิกษุรับเก็บไว้และฉันได้ภายในเวลาที่ก้าหนด จ้าแนกเป็น ๔ อย่าง คือ  
(๑) ยาวกาลิก รับประเคนไว้และฉันได้ชั่วเวลาเช้าถึงเที่ยงของวันนั น เช่น ข้าว ปลา เนื อ 

ผัก ผลไม้ ขนมต่าง ๆ  
(๒) ยามกาลิก รับประเคนไว้และฉันได้ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง คือก่อนรุ่งอรุณของวันใหม่ 

ได้แก่ ปานะ คือ น ้าคั นผลไม้ที่ทรงอนุญาต  

                                                        
๑๕พระศุภชัย สุภทฺโท (เบ้าทอง), “ความคิดเรื่องน ้าในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หน้า ๔๔. 
๑๖วิ.ม.อ. ๗/๑๗๖-๑๗๘. 
๑๗วิ.ม.อ. ๗/๑๘๐-๑๘๑. 
๑๘พระศุภชัย สุภทฺโท (เบ้าทอง), “ความคิดเรื่องน ้าในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙. 



 ๑๙ 

(๓) สัตตาหกาลิก รับประเคนไว้แล้วฉันได้ภายในเวลา ๗ วัน ได้แก่ เภสัชทั งห้า (เนยใส  เนย
ข้น น ้ามัน น ้าผึ ง น ้าอ้อย)  

(๔) ยาวชีวิก รับประเคนแล้ว ฉันได้ตลอดไปไม่จ้ากัดเวลา ได้แก่  ของที่ใช้ปรุงเป็นยา 
นอกจากกาลิก ๓ ข้อต้น (ความจริง ยาวชีวิก ไม่เป็นกาลิก แต่นับเข้าด้วยโดยปริยาย เพราะเป็นของ
เกี่ยวเนื่องกัน)”๑๙ 

ในสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรควรรณนา ได้อธิบายวิกาลโภชนาสิกขาบท
วรรณาที่ ๗ ว่า 

ชื่อว่า ของเคี ยว มีวินิจฉัยดังต่อไปนี  
ในอาหารวัตถุ มีขนมต้ม เป็นต้น ท้าส้าเร็จมาแต่บุพพัณชาติ (“ของกินที่มีเป็นหลักขึ น

ก่อน” ได้แก่ ธัญญชาติ ๗๒๐) และอปรัณชาติ (“ของกินที่มีเพ่ิมมาที่หลัก” ได้แก่ ถั่วงาและผักที่ท้ากับ
แกง) มีค้าที่ควรจะแยกแยะว่า  

วัตถุมีชนิด  มีคติอย่างอามิสว่า เป็นวัตถทุี่มีส่วนประกอบ ได้แก่ รากควรเคี ยว หัวควรเคี ยว 
เหง้าควรเคี ยว ยอดควรเคี ยว ล้าต้นควรเคี ยว เปลือกควรเคี ยว ใบควรเคี ยว ดอกควรเคี ยว ผลควร
เคี ยว เมล็ดควรเคี ยว แป้งควรเคี ยว ยางเหนียวควรเคี ยว ทั งหมดนี  ย่อมสงเคราะห์เข้าในของควรเคี ยว 
(ขาทนียะ) ทั งนั น เพ่ือก้าหนดรู้ของควรเคี ยวมีคติอย่างอามิส โดยอธิบายแยกแยะของควรเคี ยวให้
จัดเป็นกาลิกต่าง ๆ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี  

(๑) วินิจฉัยในรากควรเคี ยว (มูลขาทนียะ) ดังนี    
ใบและรากที่ควรเป็นกับข้าว(สูปะ) ได้ เช่น หัวเผือกมัน (มูลกมูล) หัวลูกเดือย (วารกมูล) 

หัวมันอ้อน (ปุจจุมูล) หัวมันแดง (ตัมพกมูล) หัวเถาข้าวสาร (ตัณฑุเลยยกมูล) หัวผักโหมหัด (วัตถเลย
ยกมูล) หัวมันใหญ่ (วัชชกลิมูล) หัวผักไห่หรือผักปลัง(ชัชฌริมูล) มีคติอย่างอามิส ในบรรดาของควร
เคี ยว (ขาทนียะ)  มีมูลกมูลเป็นต้นนี   ชนทั งหลาย  ตัดหัวอ่อนในหัวมันใหญ่ทิ ง หัวอ่อนนั นเป็น
ยาวชีวิก รากเหง้าแม้อย่างอ่ืนก็เช่นเดียวกัน หรือส่วนหัวของ เผือกมัน มันอ้อนและมันเสา แม้ยังอ่อน 
ก็มีคติอย่างอามิสเหมือนกัน 

ยาวชีวิก ได้แก่ ในพระบาลีทรงอนุญาตมูลเภสัช คือ ขมิ น ขิง ว่านน ้า ว่านเปราะ อุตพิด 
ข่า แฝก แห้วหมู หรือมูลเภสัชแม้ชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ปกติไม่บริโภคเป็นอาหาร  

ยาวกาลิก ได้แก่ รากเหง้าชนิดอ่ืน ๆ ที่ชนทั งหลายบริโภคเป็นอาหาร 
(๒) วินิจฉัยในหัวควรเคี ยว  มีดังนี   

                                                        
๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ อ้างแล้ว, หน้า ๒๐. 
๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๐. 



 ๒๐ 

ยาวชีวิก ได้แก่ หัวมัน (หัวใต้ดิน) มี ๒ ชนิด คือ ชนิดยาวและชนิดกลม หัวบัว และราก
ทองกวาว เป็นต้น มีทั งชนิดยาวและชนิดสั น หัวบัวและหัวกระจับ เป็นต้น เป็นหัวชนิดกลม บรรดาหัว
เหล่านั น ไม่ว่าจะเป็นหัวที่แก่และอ่อน สะเก็ดและรากฝอยของหัวทุกอย่าง หัวเถากลอย (เถาน ้านม 
หรือเถาข้าวสาร) ที่ยังไม่ฟอก ส่วนหัวของกระทือ กระเม็ง (ไพล) กระชาย (ขิง) และกระเทียม เป็นต้น 
สงเคราะห์เข้ากับมูลเภสัช  

ยาวกาลิก ได้แก่ ส่วนหัวที่ชนทั งหลายบริโภคเป็นอาหาร เช่น หน่อต้นขานางที่ยังอ่อน 
เคี ยวง่าย หัวอ่อนต้นทองกวาว หัวต้นมะกอก หัวการะเกด หัวเถาย่านทราย หัวบัวหลวง และบัวขาว
ที่เรียกกันว่าเหง้าบัว หัวเถาวัลย์มีเถาพวงและเถาหูกวาง เป็นต้น หัวเครือเขา(มันฝรั่ง) หัวต้นมะรุม 
หัวตาล หัวบัวเขียวบัวแดง โกมุทและจงกลนี หน่อกล้วย หน่อไม้ไผ่ หัวกระจับที่ยังอ่อนเคี ยวง่าย หัว
เถากลอย (เถาน ้านม หรือเถาข้าวสาร)  ที่ฟอกแล้ว 

(๓) วินิจฉัยในเหง้าควรเคี ยว (มูลฬาลขาทนียะ)  ดังนี    
ยาวกาลิก ได้แก่ เหง้าบัวหลวงเหมือนกับเหง้าบัวขาว เหง้าอ่ืนที่ชนทั งหลายบริโภคเป็น

อาหาร เช่น เหง้าตะไคร้น ้า เหง้าเถาคล้า 
ยาวชีวิก ได้แก่ ส่วนเหง้าของขมิ น ขิง ปอ เถาสี่เหลี่ยม การะเกด ตาล เต่าร้าง ต้นตาว 

มะพร้าว ต้นหมาก เป็นต้น สงเคราะห์เข้ากับมูลเภสัช 
(๔) วินิจฉัยในยอดควรเคี ยว (มัตถกขาทนียะ) ดังนี  
ยาวกาลิก ได้แก่ ยอดหรือหน่อแห่งต้นไม้และเถาวัลย์ เป็นต้น ที่ชนทั งหลายบริโภคเป็น

อาหาร เช่น ยอดที่เรียกกันว่าหน่อของตาล เต่าร้าง ต้นตาว การะเกด มะพร้าว ต้นหมาก อินทผลัม 
(เป้งก็ว่า) หวาย ตะไคร้น ้า และกล้วย หน่อไม้ไผ่ หน่ออ้อ หน่ออ้อย  หน่อเผือกมัน หน่อเมล็ดพันธุ์
ผักกาด หน่อสามสิบ และหน่อแห่งธัญชาติ ๗ ชนิด 

ยาวชีวิก ได้แก่ โคนรากอ่อน (ยอดอ่อน) ของหน่อขมิ น ขิง ว่านน ้า ปอ กระเทียมและของ
หน่อตาล เต่าร้าง ต้นตาว  มะพร้าว ที่เขาตัดให้ขาดตกไป 

(๕) วินิจฉัยในล้าต้นควรเคี ยว (ขันธขาทนียะ) ดังนี  
ยาวกาลิก ได้แก่ ล้าต้น เช่น ล้าต้นไม้ขานาง ล้าอ้อย สายบัวเขียว บัวแดง โกมุท และ

จงกลนีที่อยู่ในดิน ที่ชนทั งหลายบริโภคเป็นอาหาร  
ยาวชีวิก ได้แก่ ก้านใบแห่งบัว ชนิดอุบลชาติก็ดี ก้านทั งหมดแห่งบัวชนิดปทุมชาติก็ดี และ

ก้านบัวที่เหลือทุก ๆ อย่าง  มีก้านบัวหลวง เป็นต้น 
(๖) วินิจฉัยในเปลือกควรเคี ยว (ตจขาทนียะ) ดังนี  
ยาวกาลิก ได้แก่ เปลือกอ้อยอย่างเดียวเท่านั น 
ยาวชีวิก ได้แก่ เปลือกที่เหลือทุกอย่าง รวมยอด ล้าต้น และเปลือกทั ง ๓ นั น สงเคราะห์

เข้ากับกสาวเภสัช ในพระบาลีทรงอนุญาตกสาวเภสัช (น ้าฝาดที่เป็นยา)  คือ น ้าฝาดสะเดา น ้าฝาด



 ๒๑ 

มูกมัน (น ้าฝาดกระดอมหรือมูลกา) น ้าฝาดบอระเพ็ดหรือพญามือเหล็ก น ้าฝาดกถินพิมาน หรือกสาว
เภสัชแม้ชนิดอ่ืนที่ปกติไม่ได้บริโภคเป็นอาหาร 

(๗) วินิจฉัยในใบควรเคี ยว (ปัตตขาทนียะ) ดังนี  
ยาวกาลิก ได้แก่ ใบทั งหลายแห่งรุกชาติเหล่านี  คือ เผือกมัน ลูกเดือย มันอ้อน และมัน

แดง มะพลับ บุนนาค ผักโหมหัด มันใหญ่ ผักไห่ หรือผักปลัง มะค้าไก่ หรือมะกอก กะเพรา ถั่วเขียว
จีนถั่วเหลือง ถั่วราชมาษ ยอป่าที่เหลือ    เว้นยอใหญ่ (ยอบ้าน) คนทิสอหรือพังคี เบญจมาศ กุ่มขาว 
มะพร้าว ชาเกลือเกิดบนดิน ใบมะม่วงอ่อนและใบไม้เหล่าอื่น ที่ชนทั งหลายปกติบริโภคเป็นอาหาร 

ยาวชีวิก ได้แก่ ชาเกลือ ใบพรมมิ ใบอโศกอ่อน เป็นยาวชีวิก ใบอ่ืนใดที่ในพระบาลีทรง
อนุญาตปัณณเภสัช (ใบไม้ที่เป็นยา) คือ ใบสะเดา ใบมูกมัน ใบกระดอม หรือกะเพรา หรือแมงรัก ใบ
ฝ้าย หรือปัณณเภสัชที่ปกติไม่บริโภคเป็นอาหาร (วิ.มหา. ๕/๔๒) และไม่ใช่แต่ใบอย่างเดียว แม้ดอก
และผลของสะเดา เป็นต้น นอกจากนี ยังมีใบอีกมากมาย เช่น ใบกระดอม หรือมูลกา ใบสะเดา  หรือ
บอระเพ็ด ใบแมงรัก หรืออ้อยช้าง ใบตะไคร้ หรือผักคราด ใบพลู ใบบัว เป็นต้น 

(๘) วินิจฉัยในดอกควรเคี ยว (ปุปผขาทนียะ) ดังนี  
ยาวกาลิก ได้แก่ ดอกที่ชนทั งหลายบริโภคเป็นอาหาร คือ ดอกเผือกมัน ดอกลูกเดือย ดอก

มันอ้อน ดอกมันแดง ดอกมะพลับ (ดอกมันใหญ่) ดอกผักโหมหัด ดอกผักไห่ ดอกยอป่า ดอกยอใหญ่ 
(ยอบ้าน) ดอกกระจับ ดอกอ่อนของมะพร้าว ตาล และการะเกด ดอกกุ่มขาว ดอกมะรุม ดอกบัวชนิด
อุบลและปทุม ดอกกรรณิการ์ ดอกไม้มีกลิ่น   (ดอกคนทิสอ) ดอกชบา (ดอกทองหลาง) ดอกเทียนขาว 

ยาวชีวิก ได้แก่ ส่วนดอกของพวกรุกขชาติ เช่น อโศก พิกุล กระเบา บุนนาค จ้าปา 
ชาตบุษย์ ชบา กรรณิการ์ คล้า (ตาเลีย) มะลิวัน มะลิซ้อน เป็นต้น นอกจากนี  ยังมีดอกไม้อ่ืน ๆ อีก
มากมายที่เป็นยา 

(๙) วินิจฉัยในผลควรเคี ยว (ผลขาทนียะ) ดังนี  
ยาวกาลิก ได้แก่ ผลไม้ทั งหลาย มีขนุน ขนุนส้าปะลอ ตาล มะพร้าว มะม่วง ชมพู่ มะกอก 

มะขาม มะงั่ว มะขวิด น ้าเต้า ฟักเขียว ผลแตงไทย มะพลับ แตงโม มะเขือ (มะแว้ง) กล้วยมีเมล็ด 
กล้วยไม่มีเมล็ด และมะซาง เป็นต้น ที่ชนทั งหลายบริโภคเป็นอาหาร ยังมีอ่ืน ๆ อีกมาก 

ยาวชีวิก ได้แก่ ในพระบาลีทรงอนุญาตผลเภสัช (ผลไม้ที่เป็นยา) คือ ลูกพิลังกาสา ดีปลี 
พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ผลแห่งโกศ ก็หรือผลเภสัชชนิดอ่ืนใด ที่ปกติไม่บริโภคเป็น
อาหาร (วิ.มหา. ๕/๔๒-๓.) นอกจากนี ยังมีพวกผลแห่งหมากไฟ (ลูกเข็ม) ลูกไทร หรือต้าลึง  การะเกด 
ไข่เน่า (มะตูม) เป็นต้น ที่ยังไม่สุก ลูกจันทน์เทศ ลูกข่า (พริก) กระวานใหญ่ กระวาน (เล็ก) เป็นต้น 

(๑๐) วินิจฉัยในเมล็ดควรเคี ยว (อัฏฐีขาทนียะ) ดังนี  
ยาวกาลิก ได้แก่ เมล็ดทั งหลาย เช่น เมล็ดขนุนส้าปะลอ เมล็ดขนุน เมล็ดมะกอก เมล็ดหู

กวาง เมล็ดของผลที่ยังอ่อนแห่งจ้าพวกอินทผลัม การะเกด มะพลับ เมล็ดมะขาม เมล็ดต้าลึง เมล็ด
สะคร้อ เมล็ดบัว (ลูกบัว) ชนิดอุบลและปทุม ที่ชนทั งหลายบริโภคเป็นอาหาร 



 ๒๒ 

ยาวชีวิก ได้แก่ เมล็ดอ่ืน เช่น เมล็ดมะซาง เมล็ดบุนนาค เมล็ดจ้าพวกสมอไทย เป็นต้น 
เมล็ดพันธุ์ผักกาด เมล็ดผักชีล้อม เพราะสงเคราะห์เข้ากับผลเภสัชในพระบาลี 

(๑๑) วินิจฉัยในแป้งควรเคี ยว (ปิฏฐขาทนียะ) ดังนี  
ยาวกาลิก ได้แก่ แป้งทั งหลาย เช่น แป้งแห่งธัญชาติ ๗ ชนิด ธัญชาติอนุโลมและอปรัณ

ชาติ แป้งขนุน แป้งขนุนส้าปะลอ แป้งมะกอก แป้งหูกวาง แป้งตาลที่ฟอกแล้ว แป้งหัวกลอย  (เถา
น ้านมหรือเถาข้าวสาร) ที่ชนทั งหลายบริโภคเป็นอาหาร 

ยาวชีวิก ได้แก่ แป้งตาลที่ยังไม่ได้ฟอก แป้งหัวกลอย (เถาน ้านมหรือเถาข้าวสาร) แป้งต้น
ป้าแป้น(ต้นสาคู?)  เป็นต้น เพราะสงเคราะห์เข้ากับพวกน ้าฝาดและพวกรากผล. 

(๑๒) วินิจฉัยในควรเคี ยว (นิยยาสขาทนียะ) ดังนี  
สัตตาหกาลิก ได้แก่ ยางอ้อย  (น ้าอ้อยตังเมหรือน ้าตาลเคี่ยวเป็นตังเม)  อย่างเดียว 
ยาวชีวิก ได้แก่ ยางที่เหลือ ในพระบาลีทรงอนุญาต ชตุเภสัช (ยางไม้ที่เป็นยา) คือ ยางอัน

ไหลออกจากต้นหิงคุ ยางเคี่ยวจากก้านและใบแห่งต้นหิงคุ ยางเคี่ยวจากใบแห่งต้นหิงคุ หรือเจือของ
อ่ืนด้วย ยางอันไหลออกจากยอดไม้ตักกะ (ตกะ) ยางอันไหลออกจากใบแห่งต้นตักกะ ยางเคี่ยวจากใบ
หรือไหลออกจากก้านแห่งต้นตักกะ ก้ายาน หรือจตุเภสัชชนิดอื่น ยางกรรณิการ์ ยางมะม่วงเป็นต้น๒๑ 

กรณีที่กาลิกระคนกัน เมื่อภิกษุรับประเคนกาลิกที่ระคนกัน คือ ยามกาลิกระคนกับ
ยาวกาลิก หรือสัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิก หรือยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิก หรือสัตตาหกาลิก
ระคนกับยามกาลิก หรือยาวชีวิกระคนกับยามกาลิก หรือยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิก ได้มีพุทธ
บัญญัติเรื่องนี ว่า  

  “๑. ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิกท่ีรับประเคนในวันนั น ควรในกาล ไม่ควรในวิกาล 
  ๒. สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั น ควรในกาล ไม่ควรใน
วิกาล 
  ๓.  ยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิกท่ีรับประเคนในวันนั น ควรในกาลไม่ควรในวิกาล 
  ๔.  สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั น ควรชั่วยาม ล่วงยาม
แล้วไม่ควร 
  ๕. ยาวชีวิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั น ควรชั่วยามล่วงยามแล้วไม่
ควร 
  ๖. ยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนในวันนั น ควรตลอด ๗ วัน ล่วง ๗ 
วันแล้วไม่ควร”๒๒ 

                                                        
๒๑วิ.มหา.อ. ๔/๕๓๗-๕๔๖. 
๒๒วิ.ม. ๗/๙๓/๑๕๒-๑๕๓. 



 ๒๓ 

สรุปได้ว่า เมื่อกาลิกระคนกัน คือ เมื่อยามกาลิกหรือสัตตาหกาลิกหรือยาวชีวิกมาระคนกับ
ยาวกาลิก ฉันได้ชั่วเวลาเช้าถึงเที่ยงของวันนั น เมื่อสัตตาหกาลิกหรือยาวชีวิกมาระคนกับยามกาลิก 
ฉันได้ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เมื่อยาวชีวิกมาระคนกับสัตตาหกาลิก ฉันได้ภายในเวลา ๗ วัน 

ในสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรควรรณนา ได้อธิบายว่า  
หากกาลิกระคนรวมกันเมื่อรับประเคน หากสามารถแยกจากกันให้บริสุทธิ์ได้ ด้วยการล้าง

หรือปอก ก็ให้ถือตามอ้านาจแห่งกาลของกาลิกนั น ๆ ตัวอย่างว่า ถ้าน ้าปานะเป็นของที่รับประเคนปน
กับมะพร้าวทั งผลยังไม่ได้ปอกเปลือก เอามะพร้าวออกเสียแล้ว น ้าปานะนั นควรแม้ในเวลาวิกาล หรือ
กรณีที่พวกทายกถวายข้าวปายาสเย็น วางก้อนเนยใสไว้ข้างบน ก้อนเนยใสไม่ปนกับข้าวปายาส จะ
เอาเนยใสนั นออกไว้ฉัน  ๗  วันก็ควร 

หากไม่สามารถแยกจากกันได้  คือมีรสแทรกกัน ก็ให้ถือตามพุทธบัญญัติข้างต้น 
ตัวอย่างเช่น ยาวชีวิกมาปนกับสัตตาหการิก ก็เก็บได้ ๗ วัน หรือกรณีสัตตาหการิกที่รับประเคนวันนี 
เก็บได้ ๗ วัน มาปนกับสัตตาหการิกท่ีรับประเคนไว้ ๓ วัน กค็วรเพียง ๕ วัน๒๓ 

๒.๒.๔ หลักธรรมในการพิจารณาอาหาร 
อาหารของภิกษุนั นได้มาด้วยการบิณฑบาต จัดว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัย ๔ หมายถึง ของ

ส้าหรับอาศัยใช้เครื่องอาศัยของชีวิต สิ่งจ้าเป็นส้าหรับชีวิต มี ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต 
(อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) คิลานเภสัช (ยาบ้าบัดโรค)๒๔ 

ความส้าคัญของการพิจารณาอาหาร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในปฐมภิกขุสูตร ว่าด้วย
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการอยู่เป็นทุกข์ คือ “ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั งหลาย ๑ 
ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ ๑ ย่อมอยู่เป็นทุกข์ มีความเดือดร้อน มีความคับแค้น  มีความ
เร่าร้อน ในปัจจุบัน เมื่อตายไปพึงหวังได้ทุคติ”๒๕ อรรถกถาได้ขยายความว่า “ไม่รู้จักประมาณใน
โภชนะ เพราะไม่รู้จักประมาณในโภชนะด้วยการรับและการบริโภค”๒๖  อธิบายเพ่ิมเติมว่า 

ผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะเป็นผู้มีความอยากมาก ไม่รู้จักประมาณในการรับ เปรียบ
เหมือน พ่อค้าเร่หิ วเครื่องประดับ และสิ่งของไปแล้วเก็บสิ่งที่ควรเก็บไว้ในพกแล้วตะโกนบอกแก่
มหาชนผู้เห็นอยู่ว่า พวกท่านจงเอาสิ่งโน้น  จงเอาสิ่งโน้น หรือเปรียบได้กับบุคคลที่ยกย่องตนเองว่า มี
ศีลดี มีความรู้ในคัมภีร์ดี มีคุณของธุดงค์ดี เพียงเพ่ือหลอกให้ชนศรัทธาและน้าของมาให้ ปากก็บอกว่า 

                                                        
๒๓วิ.ม.อ. ๗/๑๘๒-๑๘๓. 
๒๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๘-

๒๒๙. 
๒๕ขุ.อิติ. ๔๕/๒๐๖/๑๘๐. 
๒๖ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๑๘๒. 



 ๒๔ 

พอละ แต่ยังรับอีก สมดังภาษิตว่า บุคคลไม่อาจให้สิ่ง ๓ อย่างเต็มได้ คือ ไฟเต็มด้วยเชื อ  มหาสมุทร
เต็มด้วยน ้า  คนมีความอยากมาก เต็มด้วยปัจจัย 

บุคคลผู้มีความอยากมาก ไม่สามารถยึดเหนี่ยวน ้าใจแม้ของมารดาตนได้ บุคคลเช่นนี       
ย่อมยังลาภอันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ น และย่อมเสื่อมจากลาภอันเกิดขึ นแล้ว ส่วนผู้ไม่รู้จักประมาณใน
การรับนั นจะเป็นผู้ที่ปรารถนา อยาก ต้องการ อาหารแม้ได้แล้วโดยธรรมโดยเสมอ ไม่เป็นผู้เห็นโทษ 
ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องออกไป บริโภคเต็มท้องตามความต้องการโดยไม่แยบคาย โดยไม่ใช่อุบาย เป็นผู้
มุ่งเอาแต่ความสุขในการนอน สุขในการพิง สุขในการหลับ นี ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 

ผู้รู้จักประมาณในโภชนะ คือ ผู้ที่สามารถแห่งการรู้ประมาณในการรับ ดังนี  
๑. ไทยธรรมมีมาก ผู้ให้ประสงค์จะให้น้อย ผู้รับย่อมรับน้อยตามความประสงค์ของผู้ให้     
๒. ไทยธรรมมีน้อย ผู้ให้ประสงค์จะให้มาก ผู้รับย่อมรับแต่น้อยด้วยอ้านาจของไทยธรรม     
๓. ไทยธรรมมีมาก แม้ผู้ให้ก็ประสงค์จะให้มาก ผู้รับรู้ก้าลังของตน ย่อมรับแต่พอประมาณ

เท่านั น 
การรู้ประมาณในการบริโภค คือ การพิจารณาอาหารในอาหารโดยแยบคาย ไม่บริโภคเพ่ือ

เล่น  เพ่ือมัวเมา๒๗ 
การพิจารณาปัจจัยบิณฑบาต มีหลักธรรมที่ใช้พิจารณา ๓ วิธี ดังนี  
(๑) ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณ์ 
“สิ่งเหล่านี นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั น ก้าลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่

เนืองนิตย์สิ่งเหล่านี คือ บิณฑบาตและบุคคลผู้บริโภคบิณฑบาตนั น เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ มิได้
เป็นสัตว์อันยั่งยืน มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ก็
เสนาสนะทั งหมดนี  ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม ครั งมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิตย์นี แล้ว ย่อม
กลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน (วิสุทฺธิ.มหาฎีกา. ๑/๑๐๗)” 

(๒) ตังขณิกปัจจเวกขณ์ 
“ข้าพเจ้าพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงฉันบิณฑบาต มิใช่เพ่ือสนุกสนาน มิใช่เพ่ือมัวเมา 

มิใช่เพื่อประดับ มิใช่เพื่อตกแต่ง เพียงเพ่ือความด้ารงอยู่แห่งกาย เพื่อยังชีวิตให้เป็นไป เพ่ือก้าจัดความ
ล้าบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดว่า เราจะก้าจัดเวทนาเก่า และไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ น การ
มีชีวิตเป็นไปจักมีแก่เรา พร้อมทั งความไม่เป็นโทษ และความอยู่ผาสุก (ม.มู ๑๒/๔๖๖/๔๙๘.)” 

(๓) อตีตปัจจเวกขณ์ 
“บิณฑบาตใดข้าพเจ้าฉันแล้วไม่พิจารณาในวันนี  บิณฑบาตนั น ข้าพเจ้าฉันมิใช่เพ่ือ

สนุกสนาน มิใช่เพ่ือมัวเมา มิใช่เพ่ือประดับ มิใช่เพ่ือตกแต่ง เพียงเพ่ือความด้ารงอยู่แห่งกาย เพ่ือยัง

                                                        
๒๗ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๑๘๓-๑๘๕. 



 ๒๕ 

ชีวิตให้เป็นไป เพ่ือก้าจัดความล้าบาก เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดว่า เราจะก้าจัดเวทนาเก่า 
และไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ น การมีชีวิตเป็นไปจักมีแก่เรา พร้อมทั งความไม่เป็นโทษ และความอยู่ผาสุก 
(มงฺคล. ๑/๑๙๗.)”๒๘ 

ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ เรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา ยังเป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติที่ไม่
ผิด อันจะน้าไปสู่ความเป็นอริยะ ดังในอปัณณกสูตรว่า “ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๓  ประการ ชื่อว่า
เป็นผู้ปฏิบัติอปัณณกปฏิปทา  และเหตุแห่งความสิ นอาสวะทั งหลาย ... คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี  
เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแท้ในอินทรีย์ทั งหลาย เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ เป็นผู้หมั่นประกอบ
ความเป็นผู้ไม่เห็นแก่นอน”๒๙ 

สรุปได้ว่า ผู้รู้จักประมาณในโภชนะ เมื่อได้แล้ว ไม่ปรารถนา ไม่อยาก ไม่ต้องการบิณฑบาต 
เป็นผู้เห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องออกไป บริโภคแล้วรู้ด้วยปัญญาเครื่องพิจารณา แล้วจึงบริโภค
อาหาร จะเป็นเหตุหนึ่งที่จะน้าไปสู่การก้าจัดอาสวะทั งหลาย 
 

๒.๓ น ้าดื่มในพระไตรปิฎก 
น ้าเปล่าที่ใช้ดื่มในพระไตรปิฎก หมายถึง น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ เช่น แม่น ้า ล้าคลอง 

ห้วยหนอง โดยต้องน้ามาผ่านการกรอง ด้วยผ้ากรอง หรือกระบอกกรอง เพ่ือกรองสัตว์ที่อยู่ในน ้าออก 
ป้องกันไม่ให้สัตว์ตายจากการดื่มน ้าของพระภิกษุ หรือกรองเพ่ือให้น ้าสะอาด ดังในภูตคามวรรค 
สิกขาบทที่ ๑ มีพระบัญญัติ “เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะพรากภูตคาม”๓๐ เช่น ให้กรองสาหร่ายออกมา
ทางช่องผ้ากรองน ้า เรียกว่า ควรให้ท้ากัปปิยะก่อน(ควรแก่การบริโภค) จึงบริโภคน ้า๓๑ 

ในสมัยพุทธกาล เมื่อภิกษุทั งหลายมีไตรจีวรบริบูรณ์ แต่ยังต้องการผ้ากรองน ้าบ้าง ถุงบ้าง  
จึงกราบทูลเรื่องนั น แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ๆ ตรัสอนุญาตว่า “ดูก่อนภิกษุทั งหลาย เราอนุญาตผ้า
บริขาร”๓๒ สมัยหนึ่ง น ้าในระหว่างทางเป็นอกัปปิยะ (ไม่ควรแก่การบริโภค)  ผ้าส้าหรับกรองน ้าไม่มี 
เมื่อภิกษุทั งหลายกราบทูล พระองค์ทรงอนุญาตผ้ากรองน ้า เมื่อท่อนผ้าไม่พอ พระองค์ทรงอนุญาตผ้า
กรองท้ารูปคล้ายช้อน ต่อมาพระองค์ทรงอนุญาตให้ใช้กระบอกกรองน ้า๓๓ 

                                                        
๒๘พระกฤษฎิ์ณวัช ปภากโร (เกษกิจ), “การพิจารณาปัจจัย๔ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า ๘๘-๘๙. 
๒๙อง.ติก. ๓๔/๔๕๕/๔๗. 
๓๐วิ.มหา. ๔/๓๕๔/๒๘๘. 
๓๑วิ.มหา.อ. ๔/๒๙๖. 
๓๒วิ.ม. ๗/๑๖๐/๒๗๙. 
๓๓วิ.จู. ๙/๗๒/๒๘-๒๙. 



 ๒๖ 

สมัยต่อมา ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไปในโกศลชนบท เมื่อภิกษุรูปหนึ่งประพฤติอนาจาร ถูก
ภิกษุเพ่ือนเตือน ภิกษุรูปนั นจึงผูกโกรธภิกษุเพ่ือน ครั นภิกษุเพ่ือนกระหายน ้า ได้ขอผ้ากรองน ้าจาก 
ภิกษุรูปที่ผูกโกรธ ๆ ไม่ยอมให้ เป็นเหตุท้าให้ภิกษุเพ่ือนกระหายน ้าถึงมรณภาพ ครั นภิกษุรูปที่ผูก
โกรธไป เล่าความนั นแก่ภิกษุทั งหลาย ๆ ต่างก็เพ่งโทษติเตียน ได้น้าเรื่องที่เกิดขึ นมากราบทูลแด่พระผู้
มีพระภาคเจ้า ๆ รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ทรงสอบสวนแล้วทรงติเตียนภิกษุนั น ครั นแล้วทรงท้า 
ธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั งหลายว่า   

 “ดูก่อนภิกษุทั งหลาย ภิกษุผู้เดินทางเมื่อถูกเขาอ้อนวอนขอผ้ากรองน ้าจะ
ไม่พึงให้ ไม่ควร  รูปใดไม่ให ้ ต้องอาบัติทุกกฏ 

อนึ่ง ภิกษุไม่มีผ้ากรองน ้า อย่าเดินทางไกล รูปใดเดินทาง ต้องอาบัติทุกกฏ 
ถ้าผ้ากรองน ้า หรือกระบอกกรองน ้าไม่มี แม้มุมผ้าสังฆาฏิ ก็พึงอธิษฐานว่า   

เราจักกรองน ้าด้วยมุมผ้าสังฆาฏินี ดื่ม” 
  

ต่อมา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกถึงพระนครเวสาลีแล้ว ประทับอยู่ ณ กูฏาคารสาลา   
ป่ามหาวัน สมัยนั น ภิกษุทั งหลายท้านวกรรมอยู่ ผ้ากรองน ้าไม่พอกัน เมื่อภิกษุกราบทูล พระองค์ ๆ 
ทรงอนุญาตผ้ากรองน ้ามีขอบ เมื่อผ้ากรองน ้ามีขอบไม่พอใช้ ภิกษุกราบทูล พระองค์ ๆ ทรงอนุญาตให้
ลาดผ้าลงบนน ้า๓๔ 

ในพระวินัยปิฎก การดื่มน ้ามีสัตว์อาศัยอยู่เป็นสิ่งที่ไม่สมควร ถึงแม้จะไม่มีเจตนาที่จะฆ่า
สัตว์โดยตรง ในน ้าอาจมีสัตว์ที่มีขนาดเล็กท่ีมองไม่เห็น สัตว์จึงอาจตายด้วยการดื่มน ้านั น จึงทรงมีพระ
พุทธานุญาตให้น้าน ้ามากรองก่อนดื่ม เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์ต้องเสียชีวิตเพราะการดื่มน ้าของภิกษุ 
ดังนั น ผ้ากรองน ้าหรือกระบอกกรองน ้า จึงเป็นหนึ่งในบริขารของภิกษุ๓๕ 

สรุปว่า ภิกษุควรกรองน ้าก่อนดื่ม เพ่ือเป็นการคัดกรองสิ่งสกปรกและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่
ปะปนอยู่ในน ้าออกให้หมด ก็จะได้น ้าที่สะอาด สามารถดื่มได้  เรียกว่า ให้ท้ากัปปิยะก่อน จึงบริโภคน ้า  

 
๒.๔ เครื่องดื่มในปัจจุบัน 

ข้อมูลจากกรมอนามัย ระบุว่า เครื่องดื่มในปัจจุบันมีหลายประเภท บางประเภทดื่มแล้วได้
คุณค่าทางโภชนาการบางประเภทดื่มแล้วไปกระตุ้นระบบประสาท และบางประเภทดื่มเพ่ือให้หาย
จากความกระหาย ถ้าจะถือส่วนประกอบหลัก สามารถจ้าแนกได้ ๗ ประเภท คือ 

                                                        
๓๔วิ.จู. ๙/๗๓-๗๖/๒๙-๓๐. 
๓๕พระศุภชัย สุภทฺโท (เบ้าทอง), “ความคิดเรื่องน ้าในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ ศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หน้า ๑๙. 



 ๒๗ 

๑. ประเภทผลไม้ ซึ่งจะมีทั งน ้าผลไม้สด น ้าผลไม้บรรจุกระป๋อง ขวด หรือกล่อง 
๒. ประเภทน ้านมและเครื่องดื่มท่ีใช้นมเป็นหลัก 
๓. ประเภทเครื่องดื่มสมุนไพร มีการท้าบรรจุซองส้าเร็จรูปขาย 
๔. ประเภทน ้าชา กาแฟ 
๕. ประเภทน ้าหวาน น ้าอัดลม 
๖. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า เบียร์ ไวน์ วิสกี  เป็นต้น 
๗. เครื่องดื่มชูก้าลัง๓๖ 
ในงานวิจัยนี  ได้แบ่งเครื่องดื่มเป็น ๖ ประเภทหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับเรื่องของน ้าปานะ 

คือ ประเภทน ้าเปล่าหรือน ้าดื่ม ประเภทน ้าอัดลม ประเภทกาแฟ ประเภทน ้าผักและน ้าผลไม้ 
ประเภทน ้าจากใบไม้และดอกไม้ (รวมชาด้วย) และประเภทน ้านม  

๒.๔.๑ น ้าเปล่าหรือน ้าดื่ม 
น ้าดื่มเป็นน ้าบริสุทธิ์ ที่มาจากแหล่งน ้าคุณภาพดี น้ามาไปก้าจัดแร่ธาตุและความกระด้าง

ของน ้า ฆ่าเชื อแล้วบรรจุขวด๓๗ 
น ้ามีความส้าคัญอย่างมาก ในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน ้า ๗๐ % เลือดมีน ้าประกอบอยู่ 

๙๒ % สมองมีน ้าประกอบอยู่  ๘๕ %  น ้าท้าหน้าที่ต่างๆในร่างกายเช่น น ้าหมุนเวียนในร่างกายอยู่ใน
รูปของเลือดจะพาสารอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ร่างกายใช้น ้าช่วยในการหายใจ น ้ารับของเสียจากไต
เพ่ือขับออกจากร่างกาย ข้อต่อบริเวณกระดูกใช้น ้าในการหล่อลื่น สมองมีน ้าเป็นส่วนประกอบได้จาก
เลือดที่มาหล่อเลี ยงช่วยการท้างานของสมอง  ปกติเราต้องการน ้าวันละ ๒.๕ ลิตร หรือประมาณ ๘ 
แก้วอาจเพ่ิมขึ นตามกิจกรรม ดังนั นถ้ารู้สึกกระหายน ้าเราควรดื่มน ้า ไม่ใช่ดื่มน ้าชา กาแฟ น ้าอัดลม 
เพราะร่างกายต้องการน ้าไม่ใช่สิ่งอ่ืน ๆ ที่ประกอบมาเช่นน ้าตาล คาเฟอีน๓๘ 

๒.๔.๒ น ้าอัดลม 
น ้าอัดลมทั งแบบน ้าด้าหรือน ้าสีต่าง ๆ เป็นเครื่องดื่มที่นิยมแช่เย็นก่อนดื่มเพ่ือความสดชื่น 

โดยมีส่วนประกอบหลัก ๔ ส่วนคือ  
๑. น ้าสะอาดส่วนใหญ่ใช้น ้าบาดาล  
๒. สารให้ความหวานนิยมใช้น ้าเชื่อมข้าวโพด กรณีน ้าอัดลมแบบลดพลังงานใช้แอสปาแทม 

                                                        
๓๖กรมอนามัย, “ความรู้สู่ประชาชน,” เครื่องดื่ม, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓, ๗ มกราคม ๒๕๖๑,  

<http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1737>. 
๓๗สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รศ., เครื่องดื่มในงานบริการ, พิมพ์ครั งที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๗), หน้า ๖-๗. 
๓๘สมศักดิ์ วรคามิน, ศ.ดร.นพ., Water for Life, (กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพาณิชย์, ๒๕๕๘), หน้า 

๑๑-๑๘. 



 ๒๘ 

๓. สารปรุงแต่ง ที่ให้น ้าอัดลมมีกลิ่น สี รสชาติ เช่น กรดฟอสฟอริกที่ให้เกิดความรู้สึกใน
ปากส้าหรับน ้าอัดลมน ้าด้า กรดซิตริกส้าหรับน ้าอัดลมรสส้ม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือให้เกิดความ
ซ่า คาเฟอีนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสดชื่นซึ่งใส่ในน ้าอัดลมบางยี่ห้อ กลิ่นธรรมชาติและกลิ่น
สังเคราะห์เพ่ือเลียนแบบน ้าผลไม้ สีธรรมชาติและสีสังเคราะห์กรณีน ้าด้าใช้น ้าตามที่ท้าให้ไหม้ ส่วนสี
อ่ืนใช้สีผสมอาหาร 

๔. วัตถุกันเสีย เช่น โซเดียมเบนโซเอตเพ่ือยับยั งการเติบโตของจุลินทรีย์ โซเดียมซิเตรต
เพ่ือช่วยให้ไขมันที่อยู่ในสารปรุงแต่งละลายเป็นเนื อเดียวกัน โปตัสเซียมซอร์เบตเพ่ือยับยั งการเติบโต
ของยีสต์และรา๓๙ 

๒.๔.๓ กาแฟ 
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ท้ามาจากเมล็ดกาแฟ เมล็ดที่คั่วแล้วที่มีกลิ่นหอมและรสชาติขม ส่วน

รสเปรี ยวจะน้อยลงเมื่อผ่านการคั่ว คุณสมบัติทั่วไปมีรสขมอมเปรี ยว สีและกลิ่นหอมของกาแฟขึ นอยู่
กับองค์ประกอยของน ้าตาลและกรดในเมล็ดกาแฟ ซึ่งแตกต่างตามสภาพการปลูก และกรรมวิธีคั่ว 

กาแฟที่นิยมปลูกมีสองสายพันธุ์ คือ พันธุ์อะราบิกา  (Arabica) และพันธุ์โรบัสต้า 
(Robusta) อะราบิกาจะมีรสชาติกลิ่นที่ดีกว่า โรบัสต้ากลิ่นหอมน้อยกว่า แต่ให้ผลผลิตสูง รสชาติเข้ม 
มีคาเฟอีนมากกว่า นิยมน้าไปท้ากาแฟส้าเร็จรูป ลักษณะเมล็ดกาแฟแตกต่างกัน เมล็ดอะราบิกามี
รูปร่างเรียวผอม รอยผ่าไส้กลางมีลักษณะคล้ายตัว S เมล็ดโรบัสต้ามีรูปร่างอวบอ้วน ด้านหลังนูนแบบ
หลังเต่า รอยผ่าไส้กลางเมล็ดค่อนข้างตรง  

เมล็ดกาแฟมีองค์ประกอบหลักคือ  
๑. สารประกอบที่ระเหย (Volatile Compound) การคั่วเมล็ดกาแฟท้าให้เกิดสาร 

ประกอบที่ระเหยได้ ให้กลิ่นเฉพาะ สารระเหยมีมากกว่า ๖๐๐ ชนิด ท้าให้เมื่อน้าเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด
มาค่ัวระดับต่างกันจะให้กลิ่นหอมต่างกัน  

๒. สารให้รสขม (Bitter Substance) รสชาติขมและเปรี ยวเล็กน้อยของกาแฟเกิดจากกรด
อินทรีย์ในเมล็ดกาแฟคือกรดคลอโรจีนิก มีประมาณ ๔ % ของเมล็ดกาแฟ ส่วนสารประกอบโพลีฟีนอล
และคาเฟอีนเป็นสารที่ให้รสขม การต้มกาแฟไม่ควรใช้น ้าร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดเพราะท้าให้
สารพวกนี ละลายออกมามาก จะท้าให้มีรสขมมากไป 

๓. เมธิลแซนทีน (Methylxanthines) กาแฟมีคาเฟอีนและทีโอโบรมีน เป็นสารประกอบที่
เรียกว่า เมธิลแซนทีน มีผลทั งบวกและลบขึ นอยู่กับบุคคล เช่น คาเฟอีนท้าให้ผู้ดื่มมีอาการตื่นตัว
กระปรี กระเปร่า บางครั งรู้สึกหัวใจเต้นแรง กรดในกระเพาะหลั่งมากกว่าปกติ นอนไม่หลับ ถ่าน

                                                        
๓๙สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รศ., เครื่องดื่มในงานบริการ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓-๑๕. 



 ๒๙ 

ปัสสาวะบ่อย และเพ่ิมการสูญเสียแคลเซียมออกทางปัสสาวะ ปริมาณคาเฟอีนในกาแฟขึ นอยู่กับ
วิธีการชงและชนิดของเมล็ดพันธุ์  

ชนิดเมล็ดกาแฟแบ่งตามการผสม คือ กาแฟผสม (Blended coffee) และกาแฟไม่ผสม
(Unblended Coffee, Straight Coffee)  

๑. กาแฟผสม คือ น้าเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่จากจากแหล่งผลิตต่าง ๆ มาผสมกัน ท้าให้ได้
กลิ่นและรสชาติที่ไม่เหมือนกัน แหล่งผลิตต่างกันท้าให้เมล็ดกาแฟมีคุณสมบัติต่างกัน เช่น ความ
เข้มข้นพบในพันธุ์กาแฟสุมาตราและชวา ความหวานพบในพันธุ์เวเนซูเอลาน เป็นต้น   

๒. กาแฟไม่ผสม คือ เมล็ดกาแฟพันธุ์อะราบิกาแท้ที่มาจากแหล่งปลูกเดียวกัน แหล่งปลูก
ที่ต่างกันจะได้กาแฟรสชาติและกลิ่นต่างกัน เช่น เบอบอนซานโตส เป็นกาแฟเกรดที่ดีสุดของบราซิล
ซึ่งเป็นประเทศที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในโลก เป็นกาแฟที่ให้รสเปรี ยวและความเข้าข้นปานกลางรสชาติ
นุ่มนวล  เอธิโอเปียฮาราเป็นกาแฟที่รู้จักมาก ปลูกที่เอธิโอเปีย เป็นกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลิ่นและรส
แบบไวน์บลูเบอรี่๔๐ 

๒.๔.๔ น ้าผลไมแ้ละน ้าผัก 
น ้าผลไม้และน ้าผัก มีทั งที่เป็นน ้าที่คั นสด หรือปั่นแยกกาก น ้าที่ได้จะมีรสชาติกลิ่นที่แท้จริง 

แต่เก็บในระยะเวลาอันสั น ผักผลไม้ขึ นกับฤดูกาล จึงมีการผลิตน ้าผักผลไม้ใส่บรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด 
กล่อง กระป๋อง เพ่ือให้สะดวกต่อการขนย้ายและเก็บรักษา สามารถแบ่งตามกรรมวิธีได้ ดังนี   

๑. น ้าผลไม้พร้อมดื่ม แบ่งย่อยเป็น น ้าผลไม้๑๐๐% มีทั งแบบกรองเนื อออกและผสมเนื อ 
เช่น องุ่น ส้ม มะเขือเทศ สับปะรด น ้าผลไม้ ๒๐-๕๐% เป็นน ้าผลไม้ที่ไม่สามารถดื่มได้โดยตรง ต้องมี
การท้าให้เจือจางและปรุงแต่งรสชาติให้ตรงความนิยม เช่น ฝรั่ง เสาวรส 

๒. น ้าผลไม้แท้ชนิดเข้มข้น เป็นน ้าผลไม้ที่ผ่านกระบวนการดึงน ้าออกบางส่วนเพ่ือให้
เข้มข้น น้าไปเป็นวัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

๓. น ้าผลไม้ดัดแปลง คือน้าน ้าผลไม้ไปผสมกับส่วนผสมอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรสชาติ เช่น น ้าตาล 
กลิ่น สี น ้าโซดา๔๑ 

น ้าผลไม้ ตัวอย่างผลไม้ เช่น มะยม พุทรา มะขาม 
(ก) มะยม 
ชื่อพื นเมือง  
ภาคใต้เรียก ยุม, ยม  ภาคอีสานเรียกหมากยม 
 

                                                        
๔๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑-๔๒. 
๔๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐-๑๑. 



 ๓๐ 

ลักษณะ  
มะยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งก้านเปราะ ใบเดี่ยว รูปใบค่อนข้างกลม ดอกออกเป็นช่อ

สั นๆตามก่ิง ช่อดอกดกมีสีแดง ผลกลมแป้นเป็นพู ๓-๖พู ผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง รสฝาดเปรี ยว ผล
แก่จัดเป็นสีเหลือง รสเปรี ยวจัด ในผลมีเมล็ดแข็งหนึ่งเมล็ด 

ประโยชน์ทางยา  
ผลมะยมมีกรดอินทรีย์หลายชนิด มีวิตามินซี ธาตุฟอสฟอรัส  
รากใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง ใช้รักษาไข้๔๒ 
(ข) พุทรา 
ชื่อพื นเมือง 
ภาคเหนือเรียก มะตัน  
ลักษณะ  
พุทราไทยพันธุ์ดั งเดิม มีผลเล็ก เนื อน้อย แต่รสชาติหอม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง แผ่กิ่ง

สาขา ใบเดี่ยวแผ่นใบค่อนข้างกลม ตามกิ่งก้านมีหนาม ดอกช่อ ดอกย่อยสีเหลืองขนาดเล็ก พุทราที่
ผลมีรสหวานขณะที่ดอกบานจะเหม็น ผลมีรูปร่างหลายขนาดตามพันธุ์ทั งแบบกลม แบบรี พุทรามี
สารอาหารที่มีคุณค่าสูง เช่น วิตามินซี น ้าตาล ฟอสฟอรัสและแคลเซียม และอ่ืน ๆ  

ประโยชน์ทางยา  
เปลือกต้นมีรสฝาด ใช้ต้มน ้าดื่มรักษาอาการท้องร่วง 
รากใช้ต้มแก้ไข ้
ผลใช้เป็นยาจีนบ้ารุง และช่วยระงับอาการคนโรคประสาทอ่อน ๆ  
เมล็ดใช้ช่วยระงับอาการคนโรคประสาทอ่อน ๆ๔๓ 
(ค) มะขาม (หน้า ๙๓-๙๕) 
ชื่อพื นเมือง 
นครราชสีมา เรียก ตะลูบ สุรินทร์ เรียก อ้าเปียล 
ลักษณะ  
มะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ โตช้า อายุยืน มีกิ่งก้านเหนียวมาก ใบเป็นใบระกอบ ใบ

ย่อยขนาดเล็ก ยอดอ่อนมีสีแดง ดอกช่อสั นๆ ดอกย่อยมีสีเหลืองส้ม  ดอกเต็มต้น ผลเป็นฝัก ฝักโค้ ง 

                                                        
๔๒พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, ศ., น้ าสมุนไพร การเตรียมน้ าดื่มจากพืชที่มีสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทาง

อาหาร, พิมพ์ครั งท่ี ๓,  (กรุงเทพมหานคร : เมดิคัล มีเดีย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๓-๑๓๔. 
๔๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๙-๘๑. 



 ๓๑ 

ฝักอ่อนสีเขียวอมเหลืองเนื อแข็ง ฝักโตเต็มที่จะมีขนสีน ้าตาลอ่อน เนื อในสีขาวอมเขียว เมื่อฝักสุกจะ
ร่วง เปลือกนอกจะแยกออกจากเนื อใน เนื อเป็นสีน ้าตาลด้า เรียกมะขามเปียก ผิวเมล็ดเป็นมัน      

ประโยชน์ทางยา  
เนื อมะขามเปียก มีกรดอินทรีย์สูง มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินซีและเอ ใช้เป็นยา

ระบาย ใช้แก้ไอขับเสมหะ แก้กระหาย 
เมล็ดมะขาม มีมิวซีเลจสูง มีไขมัน คาร์โบไฮเดรต เมล็ดแก่ใช้ขับพยาธิเส้นด้าย 
เปลือกต้น มีสารฝาดสมาน๔๔ 
น ้าผัก ตัวอย่างน ้าผัก เช่น น ้าผักกาดน ้า น ้าผักกาดหัว น ้าผักปลัง 
(ก) น ้าผักกาดน ้า  
ผักกาดน ้า เป็นไม้ล้มลุก ล้าค้นสั นติดดิน ก้านและใบสูง ๓๐-๔๐ เซนติเมตร เป็นพืชใบ

เดี่ยว ใบรูปไข่กลับ ปลายใบแหลมโคนใบสอบเข้า หลังใบสีเขียวเป็นมัน ขอบใบจักรตื น ดอกสีเขียว
เจือน ้าตาลเป็นช่อ ลักษณะผลเป็นผลแห้งทรงกลม  

สรรพคุณ  
ใช้ทั งต้นเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน เจ็บคอ อาการคัน บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ๔๕ 
(ข) น ้าผักกาดหัว  
ผักกาดหัว เป็นไม้พวกผัก มีรากสะสมอาหารเป็นหัว ลักษณะทรงกระบอก สีขาวนวล 

ขนาดหัวใหญ่ประมาณ ๖-๘ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร แตกกิ่งก้านใบจากโคนต้น 
เป็นพืชใบเดี่ยว ปลาบใบมน โคนใยสอบ ก้านใบรูปสามเหลี่ยม ขอบใบหยักฟัน ดอกสีม่วงอ่อนหรือ
ชมพู ดอกเป็นช่อ ผลเป็นฝักยาวในฝักมีเมล็ดกลมแบนจ้านวนมาก ผักกาดหัวมีชื่ออ่ืนๆคือ ผักกาดจีน 
หัวผักกาด หัวไชเท้า ผักขี หูด 

สรรพคุณ  
หัวช่วยแก้ท้องผูกเนื่องจากการบีบตัวของล้าไส้  รากช่วยละลายเสมหะ แก้พิษ บ้ารุง
(ค) น ้าผักปลัง  
ผักปลัง เป็นพวกไม้เถา มีหัวใต้ดินสะสมอาหาร เถามีสีม่วงหรือเขียวอ่อน เนื อเถาอ่อนนุ่ม 

มียางเป็นเมือกใส พืชใบเดี่ยว ใบรีค่อนข้างกลม ปลายใบค่อนข้างแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ เนื อใบ
หนานุ่มอวบน ้า ใบกว้าง ๔-๑๐ เซนติเมตร ยาว ๔-๑๒ เซนติเมตร ดอกสีขาวหรือแดงคล ้า ออกเป็นช่อ 
ผลรูปกลม ผักปลังมีชื่ออ่ืน ๆ คือ ภาคกลางเรียกผักปลังแดง ผักปลังขาว ผักปลังใหญ่ ภาคเหนือเรียก ผักปั๋ง 

                                                        
๔๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๓-๙๕. 
๔๕สุธี วรคีรีนิมิต,  เครื่องดื่มป้องกันโรคจากพันธุ์พืชสมุนไพร, พิมพ์ครั งที่ ๘,  (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ทอง), 

หน้า ๘๗-๘๘. 
๔๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๙-๙๐. 



 ๓๒ 

สรรพคุณ  
รากช่วยแก้รังแคที่หนังศีรษะ แก้โรคมือเท้าด่าง เถาใช้รักษาฝีดาษ ใบใช้แก้กลากเกลื อน 

แก้ปัสสาวะขัดและท้องผูก๔๗ 
๒.๔.๕ น ้าจากใบไม้และดอกไม้ 
ใบไม้ที่นอกเหนือจากใบชา และดอกไม้ ที่นิยมน้ามาชงกับน ้าร้อน หรือคั นเอาน ้าเพ่ือทานสด 

ได้ทั งกลิ่นและรสชาติรวมทั งเป็นน ้าสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่อร่างกาย เช่น ใบบัวบก ใบเตย น ้าดอก
เก๊กฮวย น ้าดอกค้าฝอย เป็นต้น 

น ้าชา 
ชา หมายถึง ชื่อต้นไม้ขนาดเล็กชนิด Camellia sinensis (L.) Kuntze. ในวงศ์ 

Theaceae ขึ นตามหุบเขาในเขตร้อน ใบใช้ชงเป็นเครื่องดื่ม พายัพเรียก เมี่ยง๔๘ 
สรรพคุณของชา 
ชามีสารประกอบทางเคมีหลายชนิด เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ กรดอะมิโนและคาเฟอีนถ้า

เข้าร่างกายพร้อมกันจะช่วยให้ผ่อนคลายและไม่ง่วงซึม แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น สังกะสี โปแทสเซียม 
ฟลูออรีนซึ่งเด่นสุดคือฟลูออรีนที่ช่วยรักษาฟันให้แข็งแรง๔๙ 

น ้าจากใบไม้ ตัวอย่างใบไม้ เช่น ใบบัวบก,ใบเตยหอม, ว่านกาบหอย, ว่านหางจระเข้  
(ก) ใบบัวบก 
ชื่อพื นเมือง 
ทางตะวันออกและใต้ เรียกผักแว่น ทางเหนือเรียกผักหนอก  
ลักษณะ  
พืชผักในวงศ์เดียวกับผักชี ที่ขึ นในที่ชื นแฉะ เลื อยไปตามดิน แตกรากและใบตามข้อ ใบเดี่ยว 

ก้านใบยาว แผ่นใบเป็นรูปไต ใบออกเป็นกระจุกตรงข้อ บัวบกมีน ้ามันหอมระเหยทุกส่วน มีสารที่มีรส
ขม มีสารไกลโคไซด์ วิตามินเอสูง แคลเซียม และอ่ืน ๆ 

ประโยชน์ทางยา  
ทั งต้นและใบ กรณีรับประทานจะใช้แก้ร้อนกระหายน ้า เป็นยาบ้ารุง ขับปัสสาวะ ลด

อาการปวดหัว กรณีต้าทาพอกผิวหนังใช้รักษาแผลไฟไหม้น ้าร้อนลวก รักษาแผลสด๕๐ 

                                                        
๔๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๑-๙๒. 
๔๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพ์ครั งที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๓๗๒. 
๔๙คริสตี  สมิธ, World atlas of tea สมุดแผนที่โลกของชา, (กรุงเทพมหานคร : บูล สกาย บุ๊คส์, 

๒๕๖๐), หน้า ๒๐-๒๑. 
๕๐พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, ศ., น้ าสมุนไพร การเตรียมน้ าดื่มจากพืชที่มีสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทาง

อาหาร, อ้างแล้ว, หน้า ๖๘-๖๙. 



 ๓๓ 

(ข) ใบเตยหอม 
ชื่อพื นเมือง 
ทางเหนือเรียก หวานข้าวไหม้  ทางใต้เรียก ปาแนะออริง, ปาหนัน  
ลักษณะ  
เตยหอมมีลักษณะต้นและใบเล็กกว่าเตยชนิดอ่ืนๆ  เป็นพืชวงศ์เดียวกับล้าเจียก การะเกด 

เป็นพืชที่ขึ นรวมเป็นกอ ชอบที่ชื นแฉะ ล้าต้นกลมต่อเป็นข้อ ล้าต้นสูง ๒-๓ ฟุต ที่โคนต้นมีรากอากาศ 
ใบออกจากล้าต้นเรียงเวียนรอบล้าต้น ใบสีเขียวรูปเรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบไม่มีหนาม 
ขยี ใบมีกลิ่นหอมเย็น ไม่มีดอก  

ใบเตยสด มีน ้ามันหอมระเหย รสหวาน หอม มัน และมีสีเขียวใช้เป็นสีผสมอาหาร 
ประโยชน์ทางยา  
ใบสดต้มกับน ้าดื่ม ลดอาการกระหายน ้า บ้ารุงหัวใจ๕๑  
(ค) ว่านกาบหอย 
ชื่อพื นเมือง 
ทั่วไปเรียก ว่านหอยแครง 
ลักษณะ  
ว่านกาบหอยเป็นพืชวงศ์เดียวกับผักปราบ เป็นไม้ประดับล้าต้นเตี ย สูงไม่เกินฟุตครึ่ง ปลูก

เป็นกอก ใบเดี่ยว แผ่นใบสีม่วง ยาวเรียวค่อนข้างหนา ดอกเป็นช่อขาวมีกาบสีม่วงหุ้มช่อดอก ลักษณะ
ของช่อดอกและกาบที่หุ้มเหมือนหอยแครง 

ประโยชน์ทางยา  
ใบสดใช้แก้อาการร้อนในกระหายน ้า แก้ฟกช ้าภายใน ดอกสดใช้แก้ไอ๕๒ 
(ง) ว่านหางจระเข้ 
ชื่อพื นเมือง 
ภาคเหนือเรียก ว่านไฟไหม้ 
ลักษณะ  
ว่านหางจระเข้นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ  ว่านเป็นพืชวงศ์เดียวกับดองดึง หน่อไม้ฝรั่ง เป็น

พืชใบเดี่ยว ใบหนามากเรียงซ้อนกัน ต้นอ่อนใบติดดิน โคนใบกว้างปลายใบเรียวแหลม ไม่มีก้านใบ ริม
ใบหยักและมีหนาม ใบอ่อนสีเขียวอ่อนมีกระขาว ใบโตกระหายไป ดอกช่อ ก้านช่อ ดอกสีแดงส้ม ใบมี
ยางสีเหลือง กลิ่นเหม็น มีวุ้นใสและน ้าเมือก 

                                                        
๕๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๒-๗๔. 
๕๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑-๑๗๒. 



 ๓๔ 

ประโยชน์ทางยา  
วุ้นและน ้าเมือก ใช้รักษาแผลไฟไหม้น ้าร้อนลวก เนื่องจากในวุ้นมีสารที่ออกฤทธิ์สมานแผล 

ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่อยู่รอบๆแผลท้าให้แผลหายเร็ว ใช้รักษาการไหม้เกรี ยมจาก
แสงแดด รักษาแผลถลอก แก้อาการปวดศีรษะ รับประทานหรือดื่มเพ่ือบ้ารุงร่างกาย๕๓ 

น ้าจากดอกไม้ ตัวอย่างดอกไม้ เช่น เก็กฮวย, ดอกค้าฝอย 
(ก) เก็กฮวย 
ชื่อพื นเมือง 
ทางเหนือเรียกเบญจมาศสวน แม่ฮ่องสอนเรียกดอกขี ไก่ ภาคกลางเรียกเบญจมาศหนู 
ลักษณะ  
ดอกไม้ในวงศ์เดียวกับดอกทานตะวัน ดอกดาวเรือง มีการปลูกทางเหนือและส่วนใหญ่

น้าเข้าจากประเทศจีน เก็กฮวยเป็นไม้ล้มลุก อายุประมาณ ๒ ปี ต้นตรงเป็นร่อง ใบเดี่ยว รูปไข่ ขอบ
ใบเว้าจักลึก ดอกช่อออกเป็นกระจุกกลีบดอกสีเหลืองขนาดเล็ก ออกดอกที่ปลายยอดหรือง่ามใบ 
พันธุ์ที่ปลูกทางเหนือถูกเรียกว่า เบญจมาศสวน อีกพันธุ์ เรียก เบญจมาศหนู เป็นไม้ล้มลุกหลายปี ล้า
ต้นสูง มีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว รูปไข่ ขอบใบจักลึก ด้านท้องใบมีขนสีขาวเทา ดอกช่อออกเป็นกระจุก 
กลีบดอกสีขาว เหลือง ชมพู แดง ม่วง น ้าตาล ดอกมีน ้ามันหอมระเหย มีรสขม  

ประโยชน์ทางยา 
เกก็ฮวยที่มาจากเบญจมาศหนู  ดอกใช้เป็นยาระงับอากาปวดศีรษะ ระงับไข้หวัด ขับลมใน

ล้าไส้ บ้ารุงประสาท 
ดอกและใบต้มดื่มละลายนิ่ว   ใบและต้นใช้ทารักษาโรคผิวหนัง 
เก็กฮวยที่มาจากเบญจมาศสวน  ดอกใช้เป็นยาช่วยย่อยท้าให้เจริญอาหาร ยาระบาย แก้

ร้อนในกระหายน ้า  ใบช่วยแก้ปวดศีรษะ ทั งต้นผสมกับพริกไทยด้าใช้รักษาโรคโกโนเรีย สกัดน ้าจาก
ต้นสดใช้ลดอาการอักเสบ๕๔ 

(ข) ดอกค้าฝอย 
ชื่อพื นเมือง 
ทั่วไปเรียกค้า ทางเหนือ เรียก ดอกค้า 
 
 
 

                                                        
๕๓เรื่องเดียวกัน, หน้า๑๗๓-๑๗๖. 
๕๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙-๒๑. 



 ๓๕ 

ลักษณะ  
ค้าฝอยเป็นพืชล้มลุกออกดอกแล้วต้นจะตายในหนึ่งปี พืชในวงศ์เดียวกับดอกทานตะวัน 

ดอกดาวเรือง มีล้าต้น กิ่งใบ มีสีขาว ใบเดี่ยว รูปยาวหัวท้ายแหลม โดยใบที่อยู่ตรงยอดปลายรองรับ
ช่อดอกจะมีหนามแข็งมาก ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ดอกช่อบานใหม่ ๆ มีสีเหลืองส้มจากนั นเปลี่ยนเป็นสี
แดง ดอกย่อยสีเหลืองส้มถึงแดง มีรสขม มีน ้ามันไม่ระเหย มีสารสีเหลืองซึ่งละลายในน ้าและมีสารสีแดง 

เมล็ดมีน ้ามันไม่ระเหย ประกอบด้วยกรดไลโนเลอิค เป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่มีความจ้าเป็น
แก่ร่างกาย   

ประโยชน์ทางยา  
ดอกย่อยแห้ง ใช้ต้มน ้าอาบให้กับคนที่ออกหัดช่วยลดอาการคัน  ใช้ชงน ้าดื่มช่วยขับเหงื่อ 

ชงน ้าเดือดช่วยระบาย  น ้ามันจากเมล็ดช่วยลดไขมันในเส้นเลือด๕๕ 
๒.๔.๖ น ้านมและผลิตภัณฑ์จากนม 

๑.  นมพร้อมดื่ม ได้แก่ น ้านมสด น ้านมปรุงแต่ง น ้านมคืนรูป และน ้านมผสมคืน
รูป น ้านมสด คือ นมที่รีดมาจากแม่โคโดยมิได้แยก หรือเติมวัตถุอ่ืนใดและผ่านการฆ่าเชื อแบบ  
ปาสเตอร์ การท้าไร้เชื อ (สเตอริไลซ์) หรือการท้าไร้เชื อแบบยูเอชที (สเตอริไลซ์ยูเอชที) อย่างใดอย่าง
หนึ่ง น ้านมปรุงแต่ง ได้แก่ น ้านมที่แต่งด้วย สี กลิ่น และรสต่าง ๆ น ้านมคืนรูป ได้แก่ น ้านมที่ใช้นมผง
มาผสมกับน ้า ให้ได้ส่วนประกอบคล้ายคลึงกับน ้านมสด ส่วนน ้านมผสมคืนรูป ได้แก่ น ้านมคืนรูปที่
แต่งด้วย รส สีและกลิ่น 

๒. ครีม คือ ส่วนที่เป็นไขมัน ซึ่งแยกมาจากน ้านม ใช้ส้าหรับการบริโภคโดยตรง
หรือน้าไปท้าขนมมอบ ส้าหรับตีปั่นหรือวิปปิงครีม ซึ่งสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ ๗ วัน 

๓. เนยสด เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากส่วนที่เป็นไขมัน ซึ่งต้องมีความเข้มไม่ต่้ากว่า 
๘๐% มีกระบวนการผลิตคล้ายคลึงกับการท้าครีม กล่าวคือ มีการปั่นแยกไขมันการฆ่าเชื อ แบบ 
ปาสเตอร์ แต่เติมเชื อจุลินทรีย์ลงไปเพ่ือท้าให้ครีมเปรี ยว หรืออาจเติมเกลือ แล้วน้าไปบ่มหรือไม่บ่มก็
ได้ตามแต่ชนิดของเนยสด  

๔. เนยแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์นมที่แยกกลิ่นนมหรือท้าให้เป็นก้อนคล้ายเต้าหู้ (curd) 
ด้วยวิธีที่ท้าให้โปรตีนของน ้านมหางนม หรือครีมตกตะกอน โดยใช้น ้าย่อยหรือใช้กรดหรือ
เชื อจุลินทรีย์ที่สร้างกรด เมื่อได้ลิ่มนมแล้ว น้าไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือลดน ้าลง อัดเป็นก้อน
แล้วบ่มให้สุก โดยการหมัก และผ่านกระบวนการบางอย่างที่จ้าเป็นเนยแข็งเนื ออ่อน ไม่มีการบ่ม 
เรียกว่า คอตเทจชีส (cottage cheese) เนยแข็งบ่มแล้ว เรียกว่า เชดดาร์ชีส (cheddar cheese) 
เนยแข็งมีโปรตีนสูง และเป็นอาหารเสริมที่ส้าคัญ  

                                                        
๕๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑-๔๒. 



 ๓๖ 

๕. นมหมักเชื อจุลินทรีย์หรือนมเปรี ยว มีอยู่หลายชนิดแต่ที่นิยมกันมาก คือ  
โยเกิร์ต ซึ่งในยุโรป มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เชื อจุลินทรีย์ที่เติมลงไปเป็นตัวตั งต้น (starter) ต้องมีการ
เตรียมเป็นอย่างดี เชื อจุลินทรีย์นี เป็นบัคเตรี ชื่อสเตร็พโทค็อกคัส เทอร์มอฟิลัส  (Streptococcus 
thermophilus)และแล็กโทบะซิลลัสบุลการิคัส (Lactobacillus bulgaricus) กระบวนการนี ใช้การ
ควบคุมอุณหภูมิ ที่จุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด มีทั งชนิดดื่ม และชนิดตักรับประทาน 
นอกจากนี  ยังมีชนิดที่เพ่ิมกลิ่นหรือรสต่าง ๆ อีกด้วยนมหมักเชื อจุลินทรีย์ เรียกกันทั่วไปว่า นมเปรี ยว 
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก มีความเชื่อมั่นกันว่า การที่จุลินทรีย์ดังกล่าวเปลี่ยนน ้าตาลแล็กโทสในนม
เป็นกรดแล็กติกนั น ท้าให้ระบบย่อยอาหารของผู้บริโภคดีขึ น ท้าให้อายุยืน และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ 

๖. ไอศกรีม เป็นผลิตภัณฑ์นมแช่แข็ง ซึ่งน้าส่วนผสมที่ฆ่าเชื อโรคแล้วไปปั่นในที่
เย็นจัด เพ่ือให้อากาศเข้าไปท้าให้เกิดรูปร่างข้นหนืดอย่างสม่้าเสมอ และรักษาสภาพดังกล่าวไว้ โดย
การแช่แข็ง ส่วนผสมของไอศกรีมแตกต่างกันไป ตามชนิดของไอศกรีมและวัตถุดิบที่หาได้ ไอศกรีม
นอกจากมีรสชาติที่อร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการด้วย   

๗. นมข้นนมข้นหวานและหางนมข้นหวาน  เป็นผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน  มี
สารอาหารจากน ้านมอยู่เพียงประมาณหนึ่งในสามของน ้าหนักทั งหมด  กระทรวงสาธารณสุขจึงห้าม
ใช้เลี ยงทารก แต่เนื่องจากมีราคาถูกและเก็บไว้ได้นาน ผู้มีรายได้น้อยจึงนิยมบริโภคใช้ชงรับประทาน
หรือเติมเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ เป็นต้น  

๘. นมผง และหางนมผง เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากกระบวนการถนอมอาหาร 
โดยท้าให้แห้ง เพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การท้าให้แห้งมีหลายวิธี เช่น การใช้หัวอัดก้าลัง
สูง การใช้ลูกกลิ ง หรือการใช้จานหมุนมีหัวฉีดต่อจากนั นน้ามาผ่านกรรมวิธี ที่ท้าให้นมผงละลายน ้าได้
ดีแล้วน้าบรรจุในถุงหรือกระป๋อง ส่วนนมผงดัดแปลงส้าหรับทารกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบของนมผงปกติ โดยการก้าหนดค่าแคลอรีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฯลฯ ซึ่งมี
กระบวนการผลิต ที่ต้องควบคุมให้มีจุลินทรีย์เจือปนน้อยท่ีสุด๕๖ 
 

๒.๕ คุณสมบัติและสรรพคุณของพืชที่ใช้ท้าน ้าปานะ (อัฏฐบาน) 
การที่เราจะค้นหาพรรณไม้ที่อาจมีการใช้ซื่อทั่วไปแตกต่างกับการเชื่อมโยงลักษณะของพืช

ในต้าราต่าง ๆ เราควรศึกษาโดยใช้การอ้างอิงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ เช่น ชื่อภาษาไทย ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ถิ่นที่อยู่ ลักษณะนิสัย ลักษณะต้น ใบ ดอก เป็นต้น สัณฐานวิทยาเบื องต้นในการระบุชื่อ

                                                        
๕๖โครงการสารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน, “สารานุกรมไทย ส้าหรับเยาวชน  เล่ม ๑๒ , ๒๕๓๑, ๗ 

มกราคม ๒๕๖๑,” ผลิตภัณฑ์นมที่ส าคัญ, <http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=12& 
chap=5&page=t12-5-infodetail10.html>. 



 ๓๗ 

วงศ์พืชดอกสามัญ โดยเฉพาะชื่อพืช เนื่องจากชื่อภาษาไทย อาจมีหลากหลายตามภาษาถิ่นในภาคต่าง ๆ 
เราควรรู้ชื่อภาษาไทยที่เป็นทางการ และชื่อทางวิทยาศาสตร์ปกติจะประกอบไปด้วย  ชื่อสกุล 
เรียกว่า ชื่อสกุล (genus) ชื่อชนิด (species) ผู้ตั งชื่อ (author) และชื่อวงศ์ (family) 

๒.๕.๑ มะม่วง 
มะม่วง หมายถึง ชื่อต้นไม้ในสกุล Mangifera วงศ์ Anacardiaceae มีหลายชนิดและ

หลายพันธุ์ เช่น อกร่อง พิมเสน ซึ่งเป็นชนิด M. indica L. กะล่อน ขี ไต้หรือมะม่วงป่า เป็นชนิด M. 
caloneura Kurz ใบอ่อนและผลใช้เป็นอาหาร๕๗ 

คุณสมบัติของมะม่วง 
องค์ประกอบของผลมะม่วงโดยทั่วไปเป็นส่วนของเปลือก ๑๑-๑๘ % เนื อผล ๑๔-๒๒ % 

และเมล็ด ๖๐-๗๕ % องค์ประกอบใน ๑๐๐ กรัมของเนื อผลประกอบด้วยน ้า ๗๘-๘๕ กรัม โปรตีน 
๐.๓-๐.๘ กรัม ไขมัน ๐.๑-๐.๒ กรัม คาร์โบไฮเดรต ๑๓.๒-๒๐ กรัม เส้นใย ๐.๖-๐.๗ กรัม แคลเซียม 
๙-๒๒ มก. ฟอสฟอรัส ๑๐-๑๕ มก. และเหล็ก ๐.๑-๐.๒ มก. มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูงใน ๑๐๐ กรัม
ของเนื อผล มีวิตามินซี ๑๔-๖๒ มก. วิตามินบี๑ ๐.๐๓-๐.๐๙ มก. และวิตามินบี๒ ๐.๐๕-๐.๐๘ มก.๕๘  

สรรพคุณของมะม่วง 
มะม่วง มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และวิตามินซี มะม่วงสุก

อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ และท้าหน้าที่เป็นแอนตีออกซิแดนท์ 
ช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งก่อมะเร็ง ตลอดจนบรรเทาอาการเสียดท้อง และช่วยย่อยอาหาร๕๙. 

๒.๕.๒ ชมพูหรือไม้หว้า 
ชมพู หมายถึง ไม้หว้า (ป., ส. ชมฺพุ)๖๐ และหว้า หมายถึง ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิด 

Syzygium Cumini (L.) Skeels. ในวงศ์ Myrtaceae ผลสุกสีม่วงด้า กินได้๖๑ เค็นเน็ธ จี ซิสค์ ว่า ชื่อ
บาลี ชมฺพุร ชื่อทั่วไป blackberry ชื่อพฤกษศาสตร์ Eugenia jambolana Lam.๖๒ 

                                                        
๕๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๘๙๓. 
๕๘สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, PROSEA ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ๒ ไม้ผลและไม้ผลเคี้ยวมัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ,์ ๒๕๔๔), หน้า ๒๙๕. 
๕๙นิดดา หงส์วิวัฒน์, ผลไม้ ๑๑๑ ชนิด คุณค่าทางอาหารและการกิน, (กรุงเทพมหานคร : แสงแดด, 

๒๕๕๐), หน้า ๑๗๗. 
๖๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๓๕๘. 
๖๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๑๘. 
๖๒เค็นเน็ธ จี ซิสค์, ลัทธินักพรตและการเยียวยาในอินเดียโบราณ : ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม . 

(กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๑), หน้า 
๒๕๐. 



 ๓๘ 

หว้า พายัพเรียก ห้า ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบโตหนาทึบแข็ง ใช้แก้บิด ดอก
เล็กเป็นช่อคล้ายช่อมะม่วง ลูกกลมยาวคล้ายลูกมะหวด โตขนาดปลายนิ วก้อย ลูกอ่อนสีแดง แก่จัดสี
ด้าม่วง รสเปรี ยวหวาน กินได้มีทั่วไป เปลือกรสผาด กินแก้บิด ต้มอมแก้ปากเปื่อย คอเปื่อย เป็นเม็ด 
แก้น ้าลายเหนียว ลูกแก้ท้องร่วง เมล็ดแก้เยี่ยวมาก ท้องร่วง บิด ถอนพิษแสดงใจ๖๓ 

หมายเหตุ ชมพูกับหว้า เป็นพืชชนิดเดียวกัน แต่ชมพู่เป็นชื่อต้นไม้อีกชนิดหนึ่ง มีขนาด
กลางในสกุล Eugenia วงศ์ Myrtaceae ผลกินได้๖๔ แม้จะปรากฏในหนังสือหลายเล่ม๖๕ แต่ผู้วิจัย
เห็นว่าควรจะหมายถึง ชมพู เท่านั น จึงไม่ได้รายละเอียดของชมพู่มาแสดงไว้ในที่นี  

คุณสมบัติของหว้า 
ส่วนที่รับประทานได้ของผลหว้า หนัก ๑๐๐ กรัม ประกอบด้วยน ้า ๘๔-๘๖ กรัม โปรตีน 

๐.๒-๐.๗ กรัม ไขมัน ๐.๓ กรัม คาร์โบไฮเดรต ๑๔-๑๖ กรัม เส้นใย ๐.๓-๐.๙ กรัม แคลเซียม ๘-๑๕ มก. 
ฟอสฟอรัส ๑๕ มก. และเหล็ก ๑.๒ มก. ไรโบฟลาวิน ๐.๐๑ มก. ไนอะซิน ๐.๐๓ มก. วิตามินเอ และ
ไทอะมินเล็กน้อย  วิตามินซี ๕-๑๘ มก. พลังงานเฉลี่ย ๒๗๗ kJ/๑๐๐กรัม๖๖  

สรรพคุณชมพูหรือไม้หว้า  
หว้า ลูกหว้า ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินซี เปลือกต้น 

ต้มน ้ามีรสฝาดดื่มแก้โรคบิด อมแก้ปากเปื่อย เปลือกต้นและใบ รสฝาด ต้าเป็นยาอม ยา กวาดปาก 
รักษาลิ นและปาก แก้คอเปื่อย เป็นเม็ดตามลิ นและคอ แก้น ้าลายเหนียว ผลดิบ รสฝาด หวานอม
เปรี ยว แก้ท้องเสีย เมล็ด รสฝาด ช่วยลดน ้าตาลในเลือด แก้ท้องเสีย ต้าเป็นผง ชงน ้าดื่มแก้ปัสสาวะ
มาก คนอินเดียโบราณใช้เมล็ดลูกหว้าในการรักษาโรคเบาหวาน นอกจากนี ยังพบว่าน ้ามันระเหยซึ่งมี
อยู่ในใบหว้า มีฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรียได้๖๗ 

 
 
 

                                                        
๖๓บุญธรรม เอี่ยมสมบรูณ,์ ดงไม,้ (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๑๘), หน้า ๓๔๙. 
๖๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๓๕๘. 
๖๕ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์

ครั งที่ ๑๔,  (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๓๗-๒๓๘.พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 
พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ค าวัด, พิมพ์ครั งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 
๒๕๕๑), หน้า ๕๘๓. 

๖๖สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, PROSEA ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ๒ ไม้ผลและไม้ผลเคี้ยวมัน, อ้างแล้ว, หน้า ๔๑๖. 

๖๗นิดดา หงส์วิวัฒน์, ผลไม้ ๑๑๑ ชนิด คุณค่าทางอาหารและการกิน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๕๗. 



 ๓๙ 

๒.๕.๓ กล้วย (มีเมล็ดและไม่มีเมล็ด) 
กล้วย หมายถึง ชื่อไม้ล้มลุกหลายปีในสกุล Musa วงศ์ Musaceae จัดแยกออกได้เป็น ๒ 

จ้าพวก จ้าพวกที่แตกหน่อเป็นกอ ผลสุกเนื อนิ่ม กินได้ มีหลายชนิดและหลายพันธุ์ เช่น กล้วยน ้าว้า 
กล้วยไข่ กล้วยหอม บางชนิดผลสุกเนื อแข็ง มักเผา ต้ม หรือเชื่อมกิน เช่น กล้วยกล้าย กล้วยหักมุก 
จ้าพวกไม่แตกหน่อเป็นกอ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ใบประดับไม่ร่วง เช่น กล้วยนวล กล้วยผา๖๘ 

ผลกล้วยปกติที่เรารับประทานส่วนใหญ่เป็นกล้วยแบบไม่มีเมล็ด แต่บางครั งก็พบว่ากล้วยมี
เมล็ด การที่จะมีเมล็ดของพืชจะเกิดจากการผสมเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย แต่ส่วนที่เป็นเนื อกล้วยที่
เรารับประทานนั นสามารถเกิดจากการเจริญของผลแบบการพัฒนาการเกิดเนื อแบบไม่ต้องมีการผสม
พันธุ์ ผลกล้วยสามารถเติบโตจากเกสรตัวเมียการมีเมล็ดหรือไม่มีเมล็ด ในผลไม้อาจเกิดจาก
กระบวนการ ได้ ๓ แบบ  

(๑) Seed development เมล็ดเกิดจากการผสมเกสร ถ้ากล้วยที่มีเมล็ดจะมีขนาดใหญ่
กว่าปกติ  

(๒) Stenospermocarpic เมล็ดที่มีขนาดเล็กท่ีเกิดจากการผสมเกสรแบบไม่สมบูรณ์ และ
ผลกล้วยจะมีขนาดเล็ก  

(๓) Vegetative parthenocarpy การพัฒนาของผลเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ หรือเป็นอิสระ
ไม่ต้องขึ นกับละอองเกสรตัวผู้มากระตุ้น เช่น ผลของกล้วย องุ่น มะเดื่อ๖๙ 

จากการที่คนไม่นิยมทานกล้วยแบบมีเมล็ด ท้าให้การคัดพันธ์กล้วยที่มาปลูกจึงเป็นแบบไม่
มีเมล็ด”  

คุณสมบัติของกล้วย 
คุณค่าทางอาหารของกล้วยแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ เนื อของผลกล้วยสุกหนัก ๑๐๐ 

กรัม มีองค์ประกอบโดยประมาณดังนี  น ้า ๗๐ กรัม โปรตีน ๑.๒ กรัม ไขมัน ๐.๓ กรัม คาร์โบไฮเดรต 
๒๗ กรัม เส้นใย ๐.๕ กรัม โพแทสเซียม ๔๐๐ มก. จัดเป็นอาหารที่มีไขมัน โคเลสเตอรอลและเกลือ
ต่้า วิตามินซีและ วิตามินบี๖ สูง มีวิตามินเอ ไทอะมีน ไรโบฟลาวีนและไนอะซินเล็กน้อย ค่าพลังงาน 
๒๗๕-๔๖๕ kJ/๑๐๐กรัม๗๐ 

 
   

                                                        
๖๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๗๔. 
๖๙เบญจมาศ ศิลาย้อย, กล้วย, พิมพ์ครั งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๘), 

หน้า ๑๖๐. 
๗๐สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, PROSEA ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ๒ ไม้ผลและไม้ผลเคี้ยวมัน, อ้างแล้ว, หน้า ๓๑๔. 



 ๔๐ 

สรรพคุณของกล้วย (มีเมล็ดและไม่มีเมล็ด) 
ค้าว่ากล้วย มีคุณค่าทางอาหารสูง ให้พลังงาน ๑๐๐ แคลอรีต่อ ๑๐๐ กรัม กล้วยสุกย่อย

ง่าย ให้คาร์โบไฮเดรต และวิตามินเอสูง มีการวิจัยพบว่า กล้วยน ้าว้ามีโปรตีนใกล้เคียงกับนมแม่มาก 
กล้วยสุกจึงเป็นอาหารเสริมที่ดีที่สุดส้าหรับทารก (ตั งแต่ ๓ เดือนขึ นไป) ส่วนคนสูงอายุเชื่อว่ากิน
กล้วยน ้าว้าแช่น ้าผึ งทุกวันจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นยาอายุวัฒนะ ทั งกล้วยดิบและกล้วยสุก
น้ามาใช้แก้อาการผิดปกติของทางเดินอาหาร กล้วยหักมุกหรือกล้วยน ้าว้าดิบ น้ามาหั่นเป็นชิ นบาง
ตากให้แห้ง บดผสมน ้าผึ งใช้กินเป็นยาแก้อาการของโรคกระเพาะ หรือกินกล้วยน ้าว้าสุกก่อนอาหาร ๑ 
ชั่วโมง จะช่วยรักษาโรคกระเพาะ และลดแก็สในกระเพาะอาหารได้ ส้าหรับอาการท้องผูก แก้ด้วย
การกินกล้วยสุกทุกวัน วันละ ๓-๔ ผล เวลาใดก็ได้ เพราะกล้วยสุกมีสารเพกติน (pectin) ช่วยเพ่ิม
กากและกระตุ้นให้ล้าไส้ท้างานเป็นปกติ คนที่ท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื อร้ายแรง กินกล้วยดิบ
บรรเทาอาการท้องเสียได้ เพราะในกล้วยดิบมีสารแทนนิน (tannin) ซึ่งเป็นยาสมาน หรือน้ากล้วยดิบ
มาปิ้งให้สุก กินครั งละ ๑-๒ ผล วันละ ๓-๔ ครั ง จะช่วยแก้อาการท้องเสียได้ นอกจากนี  กล้วยยังช่วย
แก้ปวดข้อ แก้ไข้ ช่วยลดความดันโลหิตสูง แก้เจ็บคอ แก้เบาหวาน แก้ปัสสาวะขัด และริดสีดวงทวาร
ได้อีกด้วย ปลีกล้วยมีธาตุเหล็กมาก ใช้รักษาโรคโลหิตจาง น้ามาแกงกินบ้ารุงน ้านมให้แม่ลูกอ่อน คั น
น ้าดื่มแก้ปวดท้อง แก้โรคเบาหวาน ก้านกล้วยมีสารแทนนิน ใช้ห้ามเลือด เปลือกกล้วยรักษาอาการ
ผื่นคันเมื่อถูกยุงหรือมดกัดได้ ดังนั นกล้วยจึงเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายในทุกส่วนของต้น
กล้วย๗๑ 

๒.๕.๔ มะซางหรือมะทราง 
ค้ามะซาง หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิด Madhuca pierrei (F. N. Williams) H. J. Lam ในวงศ์ 

Sapotaeae ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบใหญ่ดกหนาทึบ ผลขนาดหมากดิบ สีเขียว มียาง
มาก รสหวานเย็น๗๒ มีตามป่าโปร่งทั่ว ๆ ไป ทั งภาคกลางและภาคเหนือ๗๓ 

คุณสมบัติของมะซาง 
แก่นมะซาง มีความสามารถในการการยับยั งอนุมูล DPPH มีค่า IC50 ๑.๑๗ มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร ความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับเหล็กมีค่า IC50 ๕๗.๕๐ มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมเทียบเท่า gallic acid ๒๗.๒๖±๑.๔๑  มิลลิกรัม/กรัมของสารสกัด มี

                                                        
๗๑นิดดา หงส์วิวัฒน์, ผลไม้ ๑๑๑ ชนิด คุณค่าทางอาหารและการกิน, อ้างแล้ว, หน้า ๓๑. 
๗๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๘๙๒. 
๗๓บุญธรรม เอี่ยมสมบรูณ,์ ดงไม,้ อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๐. 



 ๔๑ 

ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมเทียบเท่า catechin ๒๕.๖๒±๐.๒๕ มิลลิกรัม/กรัม๗๔ (กลุ่ม
สมุนไพรไทยที่แพทย์แผนไทยใช้รักษาโรคเลือด) 

สรรพคุณของมะซางหรือมะทราง 
มะซาง แก่นรสหวาน แก้คุดทะราด เสมหะ เลือด ก้าเดา ไข้ปะชวน ลูกนับในน ้าปานะ ๘ 

ชนิด ที่มีพระพุทธานุญาตให้พระฉันได้ทุกเม่ือ โดยคั นน ้าฉัน๗๕  
๒.๕.๕ จันทน์ 
จันทน์ หมายถึง ชื่อพรรณไม้บางชนิดที่มีเนื อไม้ ดอก หรือผลหอม ใช้ท้ายาและปรุงเครื่อง

ว่า๗๖ ชื่อบาลีว่า จนฺทน ชื่อไทยว่า จันทน์ขาว๗๗ ไม้หอมอินเดีย หรือไม้แก่นจันทน์ (sandalwood)  มี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Santalum album Linn. ในวงศ์ Santalacaceae พบการกระจายพันธุ์ในประเทศ
อินเดีย พม่า อินโดนีเซีย ติมอร์ บางส่วนของมาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หมู่เกาะโพลีเนเซีย 
เกาะฮาวาย และชิลี แม้ไม่พบการกระจายพันธุ์ในบ้านเราแต่เราก็รู้จักไม้หอมชนิดนี ดีนับแต่อดีต ในรูป
สบู่หอมกลิ่นแก่นจันทน์ หรือพัดไม้ กล่อง และของใช้อ่ืน ๆ ที่ท้าจากไม้แก่นจันทน์ โดยที่ผลิตภัณฑ์
จากไม้แก่นจันทน์ทั งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่น้าเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส จีน พม่า อินเดีย 
อินโดนีเซีย  

หมายเหตุ พืชที่ชื่อคล้ายกันมีหลายชนิด จันทน์แดง ชื่อสามัญว่า Red sandalwood ชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Pterocarpus santalinus L. f.๗๘ บางแห่งว่าจันทน์แดง ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Dracaena Ioureiri Gagnep. ชื่อสามัญ - ชื่อท้องถิ่น ต้นจันทน์ผา, ลักกะจันทร์ นอกจากนี ยังมีพืช
ชนิดอื่นอีก เช่น จันทน์เทศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Myristica fragrana Houtt. ชื่อสามัญ Mace, Nutmeg 
ชื่อท้องถิ่น จันทน์บ้าน มีผลเท่าลูกหมาก กินแก้ลม บ้ารุงโลหิต แก้จุกเสียด ฯลฯ พืชอีกชนิดที่ชื่อ

                                                        
๗๔ธวัชชัย นาใจคง และคณะ, “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับเหล็กของ

สมุนไพรไทยบางชนิด”, วิทยาศาสตร์ มข., ปีท่ี ๔๒ ฉบับท่ี ๑ (เมย.-มิย. ๒๕๕๗) : ๑๕๓-๑๕๔. 
๗๕บุญธรรม เอี่ยมสมบรูณ,์ ดงไม,้ อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๐. 
๗๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๓๑๒. 
๗๗เค็นเน็ธ จี ซิสค์, ลัทธินักพรตและการเยียวยาในอินเดียโบราณ : ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม . 

(กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ , ๒๕๕๑), หน้า 
๒๕๐. 

๗๘กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, ต าราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม ๑ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร์พริ นติ งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๕. 



 ๔๒ 

คล้ายกัน คือ จันทน์ชะมด ชื่อวิทยาศาสตร์ Mansonia gagei J.R.Drumm. ชื่อสามัญ - ชื่อท้องถิ่น 
จันทน์, จันทน์ขาว, จันทน์พม่า, จันทน์หอม๗๙  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เปลือกต้น
ชั นนอกสีน ้าตาลเทาหรือน ้าตาลแดง ใบเดี่ยว รูปไข่แกมใบหอก เนื อใบบาง ปลายใบเรียวแหลม โคน
ใบสอบ เรียงตรงกันข้าม ดอกขนาดเล็ก สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อที่ซอกใบหรือปลายยอด ผลสด ทรง
กลมร ีขนาดเล็ก สุกสีม่วงแดง ภายในมีเมล็ดเดียว 

คุณสมบัติของจันทน์ 
น ้ามันหอมระเหยในไม้จันทน์จะพบมากที่สุดในส่วนราก อาจถึง ๑๐ % ขึ นกับอายุของ

ต้นไม้ รองลงมาคือส่วนโคนต้น ล้าต้น และกิ่งขนาดใหญ่ โดยเฉพาะส่วนแก่น ประมาณ ๒-๔ % 
น ้ามันจะมีลักษณะสีเหลืองอ่อน ข้นเหนียวเล็กน้อย ทิ งไว้สีจะเข้มขึ น มีกลิ่นหอม ติดทน ใช้เป็นสาร
ช่วยจับกลิ่นในน ้าหอมให้ติดทนนาน (fixative) ส่วนประกอบที่ส้าคัญในน ้ามันหอมจากไม้นี  ได้แก่ 
แอลฟา-แซนทารอล และเบต้า-แซนทารอล 

สรรพคุณของจันทน์ 
ใช้ไม้นี เป็นสมุนไพรรักษาโรคหลายชนิด เช่น แก้ปวดท้อง ท้องร่วง  อาเจียน ใบใช้ท้าปุ๋ย

อินทรีย์ ผลรับประทานได้ น ้ามันจากเมล็ดใช้จุดตะเกียง๘๐ 
๒.๕.๖ องุ่น 
องุ่น หมายถึง ชื่อไม้เถาชนิด Vitis vinifera L. ในวงศ์ Vitaceae ผลเป็นพวง กินได้หรือใช้

หมักเป็นท้าเหล้า เรียกเหล้าองุ่น๘๑ 
คุณสมบัติขององุ่น 
ผลวิเคราะห์ในประเทศไทย เนื อของผลหนัก ๑๐๐ กรัม ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 

๑๒.๘ กรัม เส้นใย ๐.๙ กรัม แคลเซียม ๙ มก. ฟอสฟอรัส ๒๐ มก. และเหล็ก ๐.๖ มก. วิตามินเอ 
๘๓ IU วิตามินบี๑ ๐.๐๑ มก. วิตามินบี๒ ๐.๐๖ มก. วิตามินซี ๓ มก. และไนอะซิน  ๐.๐.๒ มก.๘๒   

 

                                                        
๗๙สมบูรณ์ เกียรตินันน์ และคณะ, พืชสมุนไพรไทย ประเภทต้น เล่ม ๒, (นนทบุรี : มูลนิธิการแพทย์

แผนไทยพัฒนา, ๒๕๕๗), หน้า ๑๓๓, ๒๐๒-๒๐๓, ๒๐๙. 
๘๐Thai Medicinal and Aromatic plants, “Thai Medicinal and Aromatic plants,”  

ไม้หอมอินเดียหรือไม้แก่นจันทน์ (Sandal Wood), ๘ เมษายน ๒๕๕๓, ๗ มกราคม ๒๕๖๑, <http://med-
aromaticplant.blogspot.com/ 2010/04/blog-post.html>. 

๘๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๖๕. 
๘๒สุภาภรณ์ ปิติพร, ภญ.ดร., บันทึกของแผ่นดิน ๖ สมุนไพรท้องไส้ในวิถี ASEAN, พิมพ์ครั งที่ ๓,  

(กรุงเทพมหานคร : ปรมัตถ์การพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๙๓. 



 ๔๓ 

สรรพคุณขององุ่น 
องุ่น เป็นผลไม้ที่กระตุ้นก้าลัง กระตุ้นความสดชื่นได้เร็ว เพราะน ้าตาลในองุ่นเป็นน ้าตาล

ธรรมชาติ ร่างกายน้าไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยได ๆ น ้าองุ่นช่วยเร่งการเผาผลาญ
ในร่างกายมากยิ่งขึ น เมื่อใดที่กินอาหารมากเกินความจ้าเป็นของร่างกาย ดื่มน ้าองุ่นตามไปจะช่วยเผา
ผลาญอาหารที่เกินได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการดีต่อร่างกายเพราะเท่ากับเป็นการช่วยขจัดอาหาร
ส่วนเกิน น ้าองุ่นนั นเต็มเปี่ยมไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะน ้าองุ่นสด ๆ จะมีแร่ธาตุครบถ้วน 
ทั งแคลเซียม คลอไรด์ ทองแดง โพลีน เหล็ก แมกนีเซียม แมงกานิส ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซิลิคอน 
และซัลเฟอร์ น ้าองุ่นสดจึงช่วยสร้างและล้างเม็ดเลือด นอกจากนี ยังช่วยกระตุ้นตับให้ท้าหน้าที่ฟอก
เลือดอย่างมีประสิทธิภาพ องุ่นเป็นยาระบาย แก้ท้องผูกได้ดี ช่วยรักษาโรคล้าไส้และบรรเทาอาการ
ท้องผูกเรื อรัง ผู้มีปัญหาเรื่องนี  ควรกินองุ่นสดอย่างน้อย ๓๕๐ กรัมต่อวัน องุ่นช่วยกระตุ้นหัวใจและมี
ผลต่อการเต้นของหัวใจ น ้าตาลในองุ่นสร้างพลังงานที่จ้าเป็นส้าหรับการท้างานของหัวใจ ลดความ
เจ็บปวด และช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นปกติ นอกจากนี  องุ่นยังดีต่อตับ โดยช่วยกระตุ้นการ
ท้างานของไกลโคเจนและน ้าดีอีกด้วย๘๓ 

๒.๕.๗ อุบลหรือบัวและเหง้าบัว 
อุบล หมายถึง บัวสาย (ป. อุปฺปล, ส. อุตปล)๘๔ และเหง้า หมายถึง ล้าต้นที่อยู่ใต้ดินของ

พืชบางชนิด๘๕ บัว หมายถึง ชื่อเรียกไม้น ้าหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ คือในสกุล Nelumbo 
วงศ์ Nelumbonaceae มีเหง้ายาวทอดอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลม ขอบเรียบ อยู่ห่าง ๆ กัน ก้านใบ
และก้านดอกแข็ง มีหนามสากคาย ชูใบและดอกขึ นพ้นผิวน ้า เช่น บัวหลวง (N. nucifera Gaertn.) 
ดอกสีขาวหรือชมพู กลิ่นหอม ปัทม์ ก็เรียก พันธุ์ดอกป้อมสีขาว เรียก สัตตบุษย์ พันธุ์ดอกป้อมสีชมพู 
เรียก สัตตบงกช ดอกใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เมล็ดกินได้ ในสกุล Nymphaea วงศ์ Nymphaeaceae มี
เหง้าสั นอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลม ขอบเรียบหรือจัก อยู่ชิดกันเป็นกระจุก ก้านใบและก้านดอกอ่อนไม่
มีหนาม ใบลอยอยู่บนผิวน ้า ดอกโผล่ขึ นพ้นผิวน ้า ผลจมอยู่ในน ้าเรียก โตนด เช่น บัวสาย (N. lotus 
L. var. pubescens Hook.f. et Thomson) ขอบใบจัก ดอกสีขาวหรือแดง ก้านดอกเรียกสายบัว 
กินได้ พันธุ์ดอกสีขาว เรียก สัตตบรรณ บัวเผื่อน (N. nouchali Burm.f.) ขอบใบเรียบ ดอกสีม่วง
อ่อน ในสกุล วงศ์ เช่น บัวขอบกระด้งหรือบัววิกตอเรีย {V. amazonica (Poeppig) sawerby] มี
เหง้าสั นอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลมใหญ่ ขอบยกขึ นคล้ายกระด้ง ลอยอยู่บนผิวน ้า ใต้ใบ ก้านดอกและ
ด้านนอกของกลีบดอกชั นนอกมีหนามแหลม ดอกใหญ่ สีขาว หอมมาก๘๖ 

                                                        
๘๓นิดดา หงส์วิวัฒน์, ผลไม้ ๑๑๑ ชนิด คุณค่าทางอาหารและการกิน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๕. 
๘๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๒๕. 
๘๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๔๓. 
๘๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๖๔-๖๖๕. 



 ๔๔ 

คุณสมบัติของเหง้าบัวหลวง 
คุณค่าทางอาหารของเหง้าบัวหลวง ขนาด ๑๐๐ กรัม นั นให้พลังงาน พลังงาน ๖๖ กิโล

แคลอรี่ ประกอบด้วย สารอาหาร คาร์โบไฮเดรต ๑๖.๐๒ กรัม น ้า ๘๑.๔๒ กรัม น ้าตาล ๐.๕ 
กรัม เส้นใยอาหาร ๓.๑ กรัม ไขมัน ๐.๐๗ กรัม โปรตีน ๑.๕ กรัม วิตามินบี๑ ๐.๑๒๗ มก. วิตามินบี๒ 
๐.๐๑ มก. วิตามินบี๓ ๐.๐๓ มก. วิตามินบี๕ ๐.๐๓๒ มก. วิตามินบี๖ ๐.๒๑๘ มก. วิตามินบี๙ ๘ 
ไมโครกรัม โคลีน ๒๕.๔ มก. วิตามนิซี ๒๗.๔ มก. แคลเซียม ๒๖ มก. ธาตุเหล็ก ๐.๙ มก. แมกนีเซียม 
๒๒ มก. แมงกานีส ๐.๒๒ มก. ธาตุฟอสฟอรัส ๗๘ มก. โพแทสเซียม ๓๖.๓ มก. โซเดียม ๔๕ มก. 
และสังกะสี ๐.๓๓ มก. ๘๗  

สรรพคุณของอุบลหรือบัวและเหง้าบัว 
เหง้าบัว บัวเป็นอาหารที่เก่าแก่โบราณมาก ชาวอียิปต์กินรากบัวเป็นอาหารเกือบ ๔ พันปี

มาแล้ว ในอินเดีย สมัยอารยธรรมลุ่มน ้าสินธุ เมื่อพันปีที่แล้ว รากบัวเป็นอาหารที่แพร่หลายมากในหมู่
ชาวอารยัน คัมภีร์กาลามสูตรระบุว่า บัวท้าให้น ้าในสระสะอาดบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม ดื่มกินได้อย่าง
ปลอดภัย ให้ความสดชื่น ในประเทศจีน เมื่อ ๔๗๙ ปีก่อนคริสตกาล ขงจื อได้บันทึกไว้ในคัมภีร์ 
เกี่ยวกับบัวในฐานะที่เป็นหนึ่งในพืชส้าคัญ ๔๔ ชนิดที่คนกินเป็นอาหารได ้

น ้าอาร์ซีของชีวจิต ให้ต้มบัวทั งเมล็ด เพราะไส้เขียวตรงกลางที่มีรสขมนั นมีคุณค่าทาง
อาหารมาก แต่การปรุงอาหารของชาวจีน จะเลือกเมล็ดที่โตและเนื ออ่ิม ต้มทั งเมล็ด ปลอกเปลือกให้
ขาว และเข่ียใส่เขียวทิ ง ชาวจีนเชื่อว่า รากบัวมีสรรพคุณเป็นยาบ้ารุง เป็นยาอายุวัฒนะเหมือน ๆ กับ
โสม รากบัวเป็นยาเย็น เป็นส่วนประกอบในยาต้มยาหม้อต่าง ๆ ส้าหรับผัดหรือแกงสายบัวของไทยมี
ประโยชน์เป็นอาหารลดความอ้วนได้ดี เพราะสายบัวประกอบด้วยน ้าส่วนใหญ่๘๘ 

เกสรบัวหลวงเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งในเกสรทั งห้า ต้ารายาไทยใช้เป็นยาบ้ารุงหัวใจ บ้ารุง
ก้าลัง แก้อาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ๘๙ 

๒.๕.๘ มะปราง 
มะปราง หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิด Bouea appositifolia (Roxb.) Meisn. ในวงศ์ 

Guttiferae ผลและเนื อคล้ายมังคุดแต่เล็กกว่า กินได้๙๐ 
 

                                                        
๘๗USDA Nutrient Database, “MedThai,” บัวหลวง สรรพคุณและประโยชน์ของดอกบัวหลวง 83 

ข้อ, ๘ มกราคม ๒๕๖๑, < https://medthai.com/บัวหลวง/>. 
๘๘ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, สารานุกรมผัก, พิมพ์ครั งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : แสงแดด, ๒๕๕๔), หน้า๑๔๐. 
๘๙ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , สารานุกรมสมุนไพร เล่ม ๑

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ, พิมพ์ครั งท่ี ๔,  (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ นติ งแอนด์พับลิชซิ่ง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓๐. 
๙๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๘๙๓. 



 ๔๕ 

คุณสมบัติของมะปราง 
รายงานในฮอนดูรัส เนื อของผลหนัก ๑๐๐ กรัม ประกอบด้วย น ้า ๘๕ กรัม โปรตีน ๑๑๒ 

มก. ไขมัน ๔๐ มก. กาก ๖๐๐ มก. เถ้า ๒๓๐ มก. แคลเซียม ๖ มก. ฟอสฟอรัส ๑๐.๘ มก. และเหล็ก 
๐.๓๑ มก. แคโรทีน ๐.๐๔๓ มก. ไทอามีน ๐.๐๓๑ มก. วิตามินซี ๗๕ มก. โรโบฟลาวิน ๐.๐๒๕ มก. 
และไนอะซิน  ๐.๒๘๖ มก. ๙๑  

สรรพคุณของมะปราง 
มะปราง มีวิตามินเอสูง ช่วยบ้ารุงสายตา มีแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยบ้ารุงกระดูกและ

ฟัน นอกจากนี ยังมีคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เหล็ก ไนอะซิน วิตามินบี และวิตามินซี๙๒ 
๒.๕.๙ ลิ นจี่ 
ลิ นจี่ หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิด Litchi chinensis Sonn. ในวงศ์ Sapindaceae ผลกลม สีแดง 

รสเปรี ยว ๆ หวาน ๆ มีหลายพันธุ์ เช่น กะเทยนางหมั่น โอเฮียะ กิมเจ็ง สีละมัน ก็เรียก๙๓ 
คุณสมบัติของลิ นจี่ 
สารที่มีคุณค่าทางอาหารที่ส้าคัญของลิ นจี่ คือ น ้าตาล ๗-๒๑ % ขึ นกับสภาพแวดล้อมและ

พันธุ์  องค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ โปรตีน ๐.๗ % ไขมัน ๐.๓ % มีแคลเซียมและฟอสฟอรัส มีวิตามินซีสูง 
๖๔ มก./เนื อผล ๑๐๐ กรัม มีวิตามินเอ วิตามินบี๑ วิตามินบี ๒๙๔

    
สรรพคุณของลิ นจี่ 
ลิ นจี่ เนื อลิ นจี่ ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต เส้นใย โปรตีน เหล็ก วิตามินบี ๑ วิตามินบี ๒ 

ไนอะซิน และวิตามินซีสูง ป้องกันโรคหวัดและโรคเลือดออกตามไรฟัน มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วย
บ้ารุงกระดูกและฟัน ลิ นจี่เป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อน มีสรรพคุณบ้ารุงม้าม บ้ารุงประสาท แก้กระหาย และ
ช่วยบ้ารุงระบบการย่อยอาหาร แต่ถ้ากินมากจะท้าให้เกิดอาการร้อนในได้๙๕ 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน ้าปานะเป็นยามกาลิก เพ่ืออนุเคราะห์แก่ภิกษุผู้ป่วยไข้และ
บรรเทาความหิวอันเป็นทุกข์เวทนา ให้เกิดสัปปายะในการปฏิบัติธรรม ภิกษุจึงควรตระหนักรู้ในการ
บริโภคเพียงพอประมาณ เพ่ือความตั งอยู่ได้แห่งกายท้านั น เพ่ือท้ากิเลสให้สิ นไป น ้าดื่มก็ควรกรองให้
สะอาดปราศจากสิ่งมีชีวิต ทั งนี ก็คือการเอื อเฟ้ือต่อพระวินัยเป็นส้าคัญ ส่วนเครื่องดื่มในปัจจุบันทายก

                                                        
๙๑สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, PROSEA ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ๒ ไม้ผลและไม้ผลเคี้ยวมัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ,์ ๒๕๔๔), หน้า ๑๓๖. 
๙๒นิดดา หงส์วิวัฒน์, ผลไม้ ๑๑๑ ชนิด คุณค่าทางอาหารและการกิน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 
๙๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๖๒. 
๙๔สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, PROSEA ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ๒ ไม้ผลและไม้ผลเคี้ยวมัน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๕. 
๙๕นิดดา หงส์วิวัฒน์, ผลไม้ ๑๑๑ ชนิด คุณค่าทางอาหารและการกิน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๙. 



 ๔๖ 

นิยมถวายเป็นน ้าปานะด้วยเข้าใจว่าดีต่อสุขภาพสงฆ์และไม่น่าผิดพระวินัย แต่ในความเป็นจริงแล้ว
เครื่องดื่มบางชนิดอาจไม่ใช่น ้าปานะก็เป็นได้ ในบทนี จึงได้ศึกษาเครื่องดื่มทุกประเภทเว้นเครื่องดื่ม
ประเภทสุราเมรัยซึ่งมีความชัดเจนว่าผิดพระวินัย และได้ศึกษาคุณสมบัติและสรรพคุณของพืชที่ใช้ท้า
น ้าปานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ที่ท้าเป็นน ้าอัฏฐบาน เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ว่า จะมี
คุณค่าด้านประโยชน์ต่อสุขภาพสงฆ์หรือไม่อย่างไรในบทต่อไป 



 
บทท่ี ๓ 

กระบวนการท้าน ้าปานะ 
 

ในบทนี้ จะได้กล่าวถึงกระบวนการท้าน้้าปานะตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
และกระบวนการท้าเครื่องดื่มทั่ว ๆ ไปที่มีการผลิตในปัจจุบัน โดยจะเน้นเฉพาะเครื่องดื่มที่น่าจะ
สามารถน้าไปถวายพระสงฆ์เพ่ือเป็นน้้าปานะ (ยามกาลิก) เป็นหลัก อาจจะมีการเกี่ยวโยงถึงเครื่องดื่ม
ที่เป็นยา (ยาวชีวิก) และเครื่องดื่มที่เป็นอาหาร (ยาวกาลิก) บ้าง ดังนั้น ในบทนี้  จึงจะเว้นข้าม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นเครื่องดื่มต้องห้ามตามพระวินัย  

ดังนั้น ในบทนี้จะศึกษาถึงกระบวนการท้าน้้าปานะที่ระบุในพระไตรปิฎก กระบวนการท้า
เครื่องดื่มในปัจจุบัน แต่ละประเภท ๆ ตามล้าดับ คือ น้้าดื่ม น้้าอัดลม กาแฟ น้้าผลไม้และน้้าผัก น้้า
ใบไม้และน้้าดอกไม้  
  

๓.๑ กระบวนการท้าน ้าปานะที่ระบุในอรรถกถา 
ในสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรควรรณนา๑ ได้อธิบายหลักการและวิธีการ

ท้าน้้าปานะ แต่ละชนิดว่า  
๑.  น้้าปานะมะม่วง (อัมพปานะ) ท้าได้ทั้งจากมะม่วงดิบและมะม่วงสุก  
 วิธีท้า น้ามะม่วงอ่อนมาทุบ แช่น้้า ท้าให้สุกด้วยแสงอาทิตย์ แล้วกรองเอาน้้า ปรุงรส

ด้วยน้้าผึ้ง น้้าตาลกรวดและการบูร เครื่องปรุงเป็นของที่รับประเคนมาในวันนั้น และสามารถฉัน
ภายในวันนั้น 

๒.  น้้าปานะชนิดอ่ืน ๆ ที่ให้ใช้วิธีเดียวกับน้้าปานะมะม่วง คือ น้้าปานะผลจันทน์ (มุททิก
ปานะ) น้้าปานะผลมะปราง (ผารุสกปานะ)  

๓.  น้้าปานะกล้วยมีเมล็ด (โจจปานะ) และน้้าปานะกล้วยไม่มีเมล็ด (โมจปานะ) ไม่ระบุ
วิธีการ  

๔. น้้าปานะรากบัว (สาลุกปานะ) ให้ท้าจากน้้าค้ันของเหง้าอุบลแดงและอุบลเขียว  
๕. น้้าปานะที่ท้าจากผลมะซาง (มธุกปานะ) บังคับว่าต้องเจือน้้าด้วย จึงจะฉันได้ 
๖.  ห้ามใช้เมล็ดข้าว ท้าเป็นน้้าปานะ 

                                                        
๑วิ.ม.อ. ๗/๑๗๖-๑๗๘.  



 ๔๘ 

๗. น้้าผักสุกที่ท้าจากผักที่เป็นอาหาร (ยาวกาลิก) นั้น เป็นยาวกาลิก ในกุรุนที แก้ว่า ถ้า
คั้นด้วยน้้าเย็น หรือท้าให้สุกด้วยแสงอาทิตย์ เป็นยามกาลิก  

๘. น้้าผักสุกที่ท้าจากผักที่เป็นยา (ยาวชีวิก) เป็น ยาวชีวิก แต่ถ้าผสมกับเนยใส เก็บได้ ๗ วัน 
(สัตตหกาลิก) แต่ไม่ควรต้มกับนมสด  

๙. น้้าปานะดอกไม้ ยกเว้น เฉพาะน้้าดอกมะซาง ไม่ว่าจะต้มสุกหรือสุกด้วยแสงอาทิตย์ 
ล้วนไม่ใช่น้้าปานะ  

๑๐. น้้าอ้อยที่คั้นเป็นน้้า ไม่มีกาก เป็นน้้าปานะ 
ข้อบังคับในกระบวนการท้าน้้าปานะอ่ืน ๆ เช่น   
(๑) ปานะนี้ให้ใช้ของสด ห้ามต้มด้วยไฟ ให้เป็นของเย็นหรือสุกด้วยแดด 
(๒) ต้องเป็นของที่อนุปสัมบัน (ผู้ที่ไม่ได้อุปสมบท คือ ไม่ใช่ภิกษุหรือภิกษุณี) ท้า จึงควรฉัน

ในเวลาวิกาล ถ้าเป็นภิกษุท้า ถือเป็นเหมือนยาวกาลิก เพราะรับประเคนมาทั้งผล 
(๓) ของประกอบเช่น น้้าตาลและเกลือ ไม่ให้เอาของที่รับประเคนค้างคืนไว้มาใช้ นั้นแสดง

ว่ามุ่งให้เป็นปานะท่ีอนุปสัมบันท้าถวายด้วยของของเขาเอง 
สรุปได้ว่า ผลไม้ที่จะท้าน้้าปานะต้องผ่าหรือคว้านเนื้อแล้วท้าให้สุก จะให้สุกด้วยแดดก็ได้ 

น้าเนื้อผลไม้ใส่ผ้าบีบอัดให้คัดเอาน้้าผสมน้้าตาล พิเศษเฉพาะผลมะซางต้องผสมน้้าเท่านั้น จะฉันแต่
น้้ามะซางล้วน ๆ ไม่ควร เพราะจะท้าให้เมาได้๒ 

สรรพคุณของเครื่องปรุงที่ใส่ในน ้าปานะ ทีส่้าคัญมี ๓ ชนิด คือ  
๑. น้้าตาลกรวด ผลึกที่สกัดจากน้้าตาลทรายขาว มีรสหวานแต่หวานน้อยกว่าน้้าตาล

ทราย มีธาตุเป็นกลาง มีสรรพคุณ เช่น ช่วยเสริมพลัง บ้ารุงปอด ใช้บ้าบัดอาการไอแห้งมีเสมหะ 
วิงเวียนศีรษะ เป็นต้น 

๒. เกลือ คือ ผลึกที่ได้จากการน้าน้้าทะเลหรือน้้าพุที่เป็นน้้าเค็ม มาต้มหรือตากให้แห้งจน
เป็นผลึกเกลือ เกลือมีรสเค็ม เป็นธาตุเย็น  สรรพคุณ เช่น ช่วยขับร้อน ถอนพิษ ปรับสภาพเลือด ใช้
บ้าบัดอาการท้องเฟ้อ มีเสมหะ การขับถ่าย ถ้าใช้ภายนอกช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย๓ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตเกลือ ๕ ชนิดที่ใช้เป็นยา คือ เกลือทะเล (สมุทฺท) เกลือด้า 
(กาลโลณ) เกลือหิน (สินฺธว) เกลือที่ใช้ปรุงอาหาร (อุพฺภิท) เกลือแดง (พิล)๔ ส่วนในต้าราแพทย์ไทย 

                                                        
๒พระกฤษฎิ์ณวัช ปภากโร (เกษกิจ), “การพิจารณาปัจจัย๔ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า ๔๔-๔๕. 
๓รีดเดอร์สไดเจสท์, อาหารเครื่องยาจีน, ผู้แปล รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูรย์ และคณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๓,  

(กรุงเทพมหานคร : รีดเดอร์สไดเจสท์, ๒๕๕๑), หน้า ๕๗. 
๔เค็นเน็ธ จี ซิสค์, ลัทธินักพรตและการเยียวยาในอินเดียโบราณ : ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม. (กรุงเทพมหานคร : 

ส้านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๗. 



 ๔๙ 

กล่าวถึง เกลือ ๕ ประการ คือ เกลือสินเธาว์ เกลือพิก เกลือฝ่อ เกลือสมุทรี เกลือวิก  โดยระบุ
ส่วนประกอบในท้าเกลือทั้ง ๕ ชนิด ว่า คือ เกลือผสมกับนมโคได้เกลือสินเธาว์ เกลือผสมกับน้้าผึ้งได้
เกลือพิก เกลือผสมกับนมโคและน้้านมงาได้เกลือฝ่อ เกลือผสมกับมูลโคได้เกลือสมุทรี เกลือผสมกับ
สุราได้เกลือวิก๕  

๓. การบูรธรรมชาติ (Natural Camphor) ได้จากแก่นของพืช มีชื่อวิทยาศาสตร์ 
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl วงศ์ Lauraceae ต้าราสรรพคุณยาไทยว่า บ้ารุงธาตุ ท้าให้
อาหารงวด แก้ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล้าไส้ กระจายลมทั้งปวง แก้ค้น แก้ปวด
ตามเส้น ฯ ข้อมูลทางคลินิก มีฤทธิ์แก้ระคาย ท้าให้ผิวร้อนแดง ฯ 

ค้าเตือน ประเทศสหรัฐอเมริกาก้าหนดว่าเป็นยาใช้ภายนอก สหราชอาณาจักรแนะน้าว่า 
ไม่ควรน้าไปผสมกับยาเพื่อรักษาโรคตับและถุงน้้าดี นิ่วในถุงน้้าดี โรคไต การติดเชื้อในทางเดินปัสสวะ 
นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังว่า มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลาง จึงไม่แนะน้าให้ใช้เป็นยาภายใน หาก
กินการบูรในขนาด ๐.๕ – ๑ กรัม จะท้าให้มึนงง ปวดศีรษะ ร้อน กระสับกระส่าย ขนาดสูงกว่า ๒ 
กรัม มีผลสงบระงับชั่วครู่ ตามด้วยกระตุ้นเปลือกสมอง การหดเกร็งกล้ามเนื้อ และอาจท้าให้หยุด
หายใจ ขนาด ๗ – ๑๕ กรัม อาจถึงแก่ชีวิต แต่การใช้เป็นยาภายในยังปรากฏอยู่ในต้าราต่างประเทศ 
เช่น ต้าราเครื่องยาจีนระบุให้ใช้ขนาด ๓๐ – ๖๐ มิลลิกรัม ส่วนต้าราตะวันตกให้ใช้ขนาด ๑๒๐ – 
๓๐๐ มิลลิกรัม๖ 

ส่วนต่าง ๆ ของต้นการบูรล้วนมีสรรพคุณทางยา เช่น ลูกใช้แก้โรคอหิวาต์, เมล็ดแก้คลื่นไส้
อาเจียน, แก่นต้นบ้ารุงธาตุช่วยย่อยอาหารกระจายลม, รากช่วยฆ่าเชื้อ กระตุ้นหัวใจ ขับเสมหะ เป็น
ยาถูนวด, เปลือกช่วยแก้ปวดท้อง แก้ท้องเสีย บ้ารุงธาตุ บ้ารุงก้าลัง บ้ารุงหัวใจ ขับเสมหะ แก้ไอ, เนื้อ
ไม้ช่วยขับลมในล้าไส้ แก้ปวดท้องจุกเสียด กระตุ้นหัวใจ แก้ไอ แก้อาการหน้ามืด แก้ปวดเมื่อย ท้าให้
กล้ามเนื้อคลายตัว, ใบช่วยแก้ปวดท้องจุกเสียด ขับลมในล้าไส้ แก้ไอ กระตุ้นหัวใจ แก้อาการหน้ามือ 
แก้ปวดเมื่อย เคล็ดยอก แก้ปวดฟัน เหงือกบวม๗ 

 

                                                        
๕พรทิพย์ เติมวิเศษ และคณะ, ๒๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระกรณียกิจ

ด้านการแพทย์แผนไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๑. 

๖กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก , ต าราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม ๑ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๕๑), หน้า ๓๐-๓๔. 

๗มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, พืชสมุนไพรประเภทต้น เล่ม๑, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๔-๑๒๖. 



 ๕๐ 

๓.๒ กระบวนการท้าน ้าดื่มในปัจจุบัน 
น้้าที่สามารถดื่มได้มีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามเทคโนโลยี น้้าดื่มที่ไม่ต้องใช้

เทคโนโลยีสูง เช่น น้้าฝน น้้าที่เก็บใต้แสงแดดและแสงจันทร์ และน้้าร้อนที่ผ่านการต้ม ดังมีการกล่าว
ในเอกสารศาสตร์แห่งอายุรเวท  

น ้าฝน น้้าฝนถือเป็นน้้าที่บริสุทธิ์ เพราะที่ไม่ตกสู่พ้ืนดินเป็นน้้าที่ดีที่สุดโดยต้องเก็บอย่าง
ถูกต้อง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดมลภาวะ ควรเป็นน้้าฝนจากมรสุมครั้งที่สองเพราะมรสุมครั้งแรก
เป็นการชะล้างสิ่งสกปรก 

น ้าที่เก็บใต้แสงแดดและแสงจันทร์ น้้าที่เก็บไว้ใต้แสงแดดและแสงจันทร์ว่าเสมือนน้้าทิพย์ 
เรียกว่า น้้าฮัมโสดะกะ หรืออัมสูดะกะ น้้ามีลักษณะเรียบและมัน ช่วยเพ่ิมพลังงานและสร้าง
สติปัญญาช่วยบ้ารุงฟื้นฟู 

น ้าร้อน คือ น้้าที่ถูกต้มจนเดือดจนปริมาณน้้าเหลือในปริมาณต่างกันจะช่วยบ้ารุงร่างกาย
รักษาโรคต่างกัน แต่โดยรวมน้้าร้อนช่วยเพ่ิมพลังทางเดินอาหารและช่วยบรรเทาความผิดปกติใน
ระบบทางเดินอาหาร ช่วยลดอาการไข้หวัด อาการท้องอืดท้องเฟ้อ๘ 

ปัจจุบันมีน้้าที่ใช้เครื่องกรองน้้ามากขึ้น เพราะต้องการกรองสิ่งที่เป็นพิษเช่นเชื้อจุลินทรีย์ 
สารปนเปื้อน  จึงขอยกตัวอย่างเครื่องกรองบางประเภท ดังนี้ 

๑. แบบ Reverse Osmosis คือกระบวนการที่ใช้หลักการไหลของของเหลวผ่านเยื่อเลือก
ผ่าน แต่โมเลกุลน้้าจากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงจะถูกขับดันให้ไหลกลับผ่านเยื่อบางไปยัง
สารละลายที่เจือจาง  กระบวนการไม่ใช้สารเคมีหรือไฟฟ้า กรอง ๙๙.๙% ปราศจากสิ่งเจือปนรวมทั้ง
เกลือแร่ เหมาะกับสถานที่หรือโรงงานที่ไม่ต้องการใช้น้้าที่มีเกลือแร่หรือน้้ากระด้าง 

๒. แบบ Distillation คือ แบบกลั่น ท้าให้น้้าเดือด เกิดเป็นไอ จากนั้นท้าให้ไอน้้าเย็นลง 
กลับมาเป็นน้้ากลั่น น้้ากลั่นนี้ไม่มีสารตกค้างและไม่มีเกลือแร่ ๑๐๐% 

๓. แบบ Carbon Block คือ ใช้ผงถ่านบดอัดเป็นก้อนเป็นตัวกรองน้้า มีคุณสมบัติคือกรอง
เชื้อจุลินทรีย์และสารปนเปื้อน ไม่ได้กรองเกลือแร่ อายุการใช้งานตัวกรองสั้นมาก ควรใช้ร่วมกับ แบบ 
Reverse Osmosis และ แบบ Distillation 

๔.  แบบ Ceramic มีรูเล็กๆ ให้น้้าไหลผ่าน ตัวกรองสามารถล้างและน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
ท้าให้ประหยัด 

๕.  แบบใช้ Ozone มีอุปกรณ์ต้องใช้ไฟฟ้า ท้าให้อากาศกลายเป็นโอโซน โอโซนสามารถ
ท้าปฏิกิริยากับเชื้อจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ต่างๆ ท้าให้น้้าดูใสและสะอาด 

                                                        
๘อัคซาร์ยะ บัลกฤษณะ, ศาสตร์แห่งอายุรเวท A Practical Aproach To The Science of 

Ayurveda, แปลโดย ณภัคชา ดัฎธา, (กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, ๒๕๖๐), หน้า ๒๗๒-๒๗๕. 



 ๕๑ 

๖.  แบบใช้ รังสี Ultraviolet โดยอาศัยตะเกียงไฟฟ้าที่แผ่รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีจะฆ่า
เชื้อโรคยกเว้นเชื้อโรคที่ซ่อนตัวกับผงละลาย๙ 

น้้าที่มาจากแหล่งน้้าคุณภาพดี อาจเป็นน้้าบาดาลหรือน้้าผิวดิน  น้ามาผ่านกระบวนการ
กรองเพ่ือก้าจัดความกระด้างของน้้า ก้าจัดแร่ธาตุ แล้วน้าไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยการผ่านแสง
อัลตราไวโอเลตหรือก๊าซโอโซน แล้วน้าไปบรรจุภาชนะ โดยปัจจุบันภาชนะที่นิยมมี ๔ ชนิด คือ ขวด
แก้วใส ขวดพลาสติกใสและแข็ง ขวดพลาสติกเพท ขวดพลาสติกขาวขุ่น ในการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด
ควรพิจารณา ๓ อย่าง  

๑. วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุ  
๒. ภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพดีสะอาด ไม่รั่วซึม ฝาปิดสนิท  
๓. ลักษณะน้้าต้องใส ไม่ขุ่น ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติที่ผิดปกติ๑๐ 

 

๓.๓ กระบวนการท้าน ้าอัดลมในปัจจุบัน 
เครื่องดื่มประเภทนี้ โดยทั่วไป มักมีส่วนประกอบของน้้าตาลสารปรุงแต่งรส  ถ้าเป็น

น้้าอัดลมก็จะมีกรดคาร์บอนไดออกไซด์ และบางทีอาจมีสารกันบูดด้วย  คุณค่าของเครื่องดื่มชนิดนี้
มักจะให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ 

กระบวนการผลิตน้้าอัดลม ขั้นตอนในการผลิตน้้าอัดลมในโรงงานอุตสาหกรรม มีขั้นตอน
ดังนี้ 

๑. น้้าสะอาดจากน้้าบาดาลผ่านกระบวนการกรอง ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน และกรองด้วย
ถ่านกัมมันต์ 

๒. น้้าเชื่อมถูกฟอกขาวแล้ว น้ามากรองให้ใสเก็บในอุณหภูมิให้เหลือ ๒๔ °C ก่อนน้าไปใช้
ต้องฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตก่อนไปใช้ตามความหวานที่ต้องการ   

๓. ผสมส่วนผสมให้เข้าด้วยกันคือน้้าเชื่อมกับสารแต่งกลิ่นรสสี ให้เป็นเนื้อเดียวกัน  
๔. อัดก๊าซ เพื่อท้าให้เกิดรสซ่าโดยใส่น้้าและส่วนผสมในเครื่องคาร์บอเนเตอร์ โดยอัดก๊าซ

ที่อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เหลว เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะอยู่ในรูปก๊าซ เมื่อก๊าซ
ผ่านเครื่องคาร์บอเนเตอร์ที่สามารถควบคุมปริมาณก๊าซขึ้นกับชนิดเครื่องดื่ม  

                                                        
๙สมศักดิ์ วรคามิน, ศ.ดร.นพ., Water for Life, (กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพาณิชย์, ๒๕๕๘), หน้า 

๑๖๓-๑๖๔, ๕๑๑. 
๑๐สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รศ., เครื่องดื่มในงานบริการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๗), หน้า ๖-๗. 



 ๕๒ 

๕. บรรจุน้้าอัดลมเข้าเครื่องบรรจุที่มีขวดหรือกระป๋องแล้วปิดฝาน้าไปบรรจุลัง กรณีใช้
ขวดหมุนเวียนขวดต้องผ่านการฆ่าเชื้อและท้าความสะอาดก่อนน้ามาใช้๑๑  

ปัจจุบัน น้้าอัดลมเป็นที่นิยมดื่มอย่างมาก รวมถึงเป็นเครื่องดื่มที่นิยมถวายพระสงฆ์ในงาน
พิธีต่าง ๆ เนื่องจากว่า น้้าอัดลมมีน้้าตาลสูง ดังนั้น จึงพบว่า การบริโภคน้้าอัดลมบ่อย ๆ เป็นหนึ่งใน
สาเหตุหลักท่ีท้าให้เกิดโรคเบาหวาน 
 

๓.๔ กระบวนการท้ากาแฟในปัจจุบัน 
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก ดังนั้น กระบวนการท้ากาแฟจึงได้มีการ

พัฒนารูปแบบที่หลากหลายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ท้าให้ผลิตภัณฑ์กาแฟก็มีหลายรูปแบบ เช่น 
เมล็ดกาแฟเพ่ือคั่วและบดเอง ผงกาแฟที่คั่วและบดแล้ว กาแฟผงสกัดส้าเร็จรูป กาแฟกระป๋องพร้อม
ดื่ม เป็นต้น ในที่นี้จะน้าเสนอกระบวนการท้ากาแฟใน ๒ ขั้นตอน คือ กระบวนการผลิตกาแฟ และวิธี
ชงกาแฟ ดังนี้ 

๓.๔.๑ กระบวนการผลิตกาแฟ โดยทั่วไปเราจะเห็นเมล็ดกาแฟที่ได้ผ่านการแปรรูปจาก
เมล็ดกาแฟสดมาแล้ว โดยมีกระบวนการหลัก ๆ คือ คัดเมล็ด เอาเนื้อและกะเทาะเปลือก น้าเมล็ดไป
ตากแดดหรืออบเพ่ือไล่ความชื้น อาจมีกระบวนการอ่ืนเพ่ือกลิ่นและรสชาติ หลังจากนี้ เป็น
กระบวนการผลิตกาแฟ 

๑. การค่ัวกาแฟ การคั่วเพ่ือเพ่ิมรสชาติและกลิ่น หลังจากคั่วแล้วจะเรียกว่า กาแฟ
สด พร้อมน้าไปบดเพ่ือท้าเป็นเครื่องดื่มต่อไป  การคั่วเป็นการท้าให้เมล็ดกาแฟสด โดยให้ความร้อน
ท้าให้น้้าตาลในเมล็ดกาแฟเปลี่ยนเป็นน้้าตาลไหม้ สีเมล็ดเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้้าตาลไหม้ มีสาร
หอมระเหยเคลือบผิว สามารถละลายน้้าจะได้รสชาติและกลิ่นหอม ซึ่งขึ้นกับปัจจัย คือ เมล็ดกาแฟที่
ควรมีขนาดใกล้เคียงกัน แห้งสนิท ไม่ข้ึนรา สัดส่วนการผสมเมล็ดกาแฟระหว่างสองพันธุ์ คือ อะราบิกา
และโรบัสต้า อุณหภูมิการคั่วมีผลต่อการขับกลิ่นหอมและรสชาติของกาแฟออกมา รวมทั้งเวลาในการ
คั่ว อุณหภูมิอยู่ในช่วง ๒๐๕-๒๖๐ °C ระดับสีของกาแฟหลังคั่วด้วยอุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน เป็น
ตัวบ่งบอกความเข้มข้นและรสชาติของกาแฟ แบ่งได้ ๕ ระดับ ระดับอ่อน ระดับปานกลาง ระดับเข้า 
ระดับเข้มมาก ระดับเข้มที่สุด 

๒. การบดกาแฟ กาแฟที่บดแล้วควรให้ถูกอากาศน้อยที่สุด และป้องกันความชื้น 
ใช้ให้หมดเก็บไม่ควรเกินสามวัน เพราะรสชาติและกลิ่นจะเปลี่ยนไป การบดเมล็ดกาแฟมี ๔ แบบ โดย
ใช้เวลาบดต่างกัน คือ  แบบผงหยาบ แบบหยาบปานกลาง แบบละเอียด แบบละเอียดมาก ดังนั้น 

                                                        
๑๑พิมพ์เพ็ญ เฉลิมพงศ์, ผศ.ดร., “Food network Solution ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร,” Fruit juice/

น  าผลไม้, ๖ มกราคม ๒๕๖๑, ๖ มกราคม ๒๕๖๑, <http://www.foodnet worksolution.com/wiki/word/0884/>. 



 ๕๓ 

การชงกาแฟให้ได้รสชาติดี จะต้องเลือกใช้วิธีการชงที่เหมาะสมกับแบบของกาแฟบด โดยมีการชง
หลายแบบ เช่น แบบใช้กา และใช้เครื่องแบบกด แบบกรอง แบบสุญญากาศ เป็นต้น 

๓. กาแฟที่ได้มาจากเมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ แบ่งได้ ๔ ชนิด  
 (๑) กาแฟส้าเร็จรูป ส่วนมากใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่มีคุณภาพปานกลาง

ถึงต่้าผสมกัน มาท้าผงกาแฟลักษณะต่าง ๆ กัน แบบเป็นผง แบบเป็นเกล็ด แบบเป็นเกล็ดใหญ่ กาแฟ
ส้าเร็จยังมีแบบกาแฟผงปรุงส้าเร็จ 

 (๒) กาแฟสกัดสารคาเฟอีน เป็นกาแฟที่สกัดคาเฟอีนออกประมาณ ๙๗ % แต่
ยังคงกลิ่นหอมและรสชาติ มีท้าในรูปของเมล็ดกาแฟ กาแฟบด และกาแฟส้าเร็จรูป  วิธีการสกัดท้าได้ 
๓ วิธีคือ วิธีธรรมชาติโดยน้ากาแฟที่ลอกเปลือกไปแช่น้้าให้น้้าดูดกาแฟ วิธีใช้สารเคมีคือ เมธิลีนคลอไรด์ 
โดยต้องควบคุมความเข้มข้นเพราะมีผลต่อการเกิดมะเร็งในหนูทดลอง วิธีใช้น้้าโดยเอาเมล็ดที่ผ่านการ
อบไอน้้ามาผ่านน้้าร้อนและมีถ่านเป็นตัวกรองในการสกัด 

 (๓) กาแฟคั่วบดหรือกาแฟสด โดยน้าเมล็ดกาแฟมาคั่วและบด ก่อนน้ามาผ่าน
เครื่องชงและปรุงตามสูตรของกาแฟสดนั้นด้วยเครื่องปรุง เช่น น้้าเชื่อม นม ครีม เป็นต้น โดยกาแฟที่
ได้จะเรียกชื่อต่างกัน เช่น เอสเปรสโซ ลาเต้ คาปูชิโน เป็นต้น 

 (๔) กาแฟโบราณ กาแฟโบราณเป็นของไทย น้ากาแฟดิบมาคั่วและบด การชง
จะใส่กาแฟในถุงชงและมีส่วนผสมอื่น เช่น ข้าวโพด ข้าวกล้อง งา เป็นต้น โดยเมล็ดกาแฟจะท้าให้เป็น
สีด้าโดยไปผสมกับน้้าตาลบดที่มาจากการเค่ียวจนแห้ง๑๒ 

๓.๔.๒ วิธีการชงกาแฟ  
น้้ามีบทบาทส้าคัญในขั้นตอนการชงกาแฟให้มีรสชาติดี น้้าท้าหน้าที่เป็นสารละลายและ

สกัดเอารสชาติของกาแฟออกมาในระหว่างการชง คุณภาพของน้้ามีบทบาทส้าคัญมาก เพราะความ
กระด้างและปริมาณแร่ธาตุในน้้าสามารถส่งผลต่อกาแฟที่ออกมาได้ 

สมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งอเมริกา (Specialty Coffee Association of America 
(SCCA)) ตีพิมพ์แนวทางแนะน้าน้้าที่สมบูรณ์แบบส้าหรับชงกาแฟ ว่า น้้าควรสะอาด สดชื่น ไร้กลิ่น มี
สีใส คลอรีน ๐ มก./ล. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ที่ ๑๘๐ °C มีค่าระหว่าง ๗๕-๒๕๐ มก./ล. 
ความกระด้างจากแคลเซียม ๑๗-๘๕ มก./ล. อัลคาไลน์ทั้งหมดเท่ากับ  ๔๐ มก./ล. ค่าpH ๖.๕-๗.๕ 
และโซเดียมเท่ากับ ๑๐ มก./ล.๑๓ 

                                                        
๑๒สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รศ., เครื่องดื่มในงานบริการ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๑-๔๒. 
๑๓เจมส์ ฮอฟแมน, World atlas of coffee สมุดแผนที่โลกของกาแฟ, ผู้แปล วัชชพล ทฤษฎีรักษ์, 

(กรุงเทพมหานคร : บูล สกาย บุ๊คส์, ๒๕๕๙), หน้า ๗๑. 



 ๕๔ 

สรุปวิธีการเลือกน้้าได้ว่า หากพ้ืนที่ที่มีน้้ากระด้างอ่อนถีงกระด้างปานกลาง สามารถใช้
น้้าประปาที่ผ่านการกรองน้้า หากเป็นพ้ืนที่ที่มีน้้ากระด้างปานกลางถึงกระด้างมาก ควรเลือกใช้น้้า
ขวดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

วิธีการชงกาแฟมี ๗ แบบ ดังนี้ 
(๑) การชงแบบเฟรนช์เพรส (French Press) คือ การชงด้วยอุปกรณ์ชงกาแฟแบบแช่ ซึ่ง

วิธีนี้จะปล่อยให้กาแฟชุ่มน้้าและสกัดกาแฟออกมาอย่างสม่้าเสมอ แทนที่จะปล่อยให้น้้าไหลผ่านกาแฟ
บดอย่างวิธีอ่ืน โดยกรองกากกาแฟด้วยตะแกรงเหล็ก มีรูไม่ละเอียด จึงมีกาแฟส่วนที่ไม่ละลายน้้าหลุด
เข้าไปในแก้วด้วย ข้อดี คือ ชงง่าย รวดเร็ว แต่มีบางคนที่ไม่ชอบตะกอนที่ปนอยู่ก้นแก้ว 

(๒) การชงแบบพัวร์โอเวอร์หรือฟิลเตอร์ (Pour-Over or Filter) ใช้ส้าหรับวิธีชงหลาย ๆ 
วิธี โดยมีองค์ประกอบในการซึมผ่านเหมือนกัน ปกติจะมีวัสดุกรองกาแฟบดจากกาแฟในแก้ว เช่น 
กระดาษ ผ้า หรือตะแกรงเหล็กตาถ่ี 

(๓) การชงแบบเครื่องชงฟิลเตอร์ไฟฟ้า (Electric Filter) คือ การชงด้วยเครื่องชง จะ
ท้างานอัตโนมัติเพียงเติมน้้าและผงกาแฟ ซึ่งจะต้องควบคุมปริมาณน้้าให้พอเหมาะกับผงกาแฟ 
ข้อด้อย คือ น้้าที่ต้มผ่านเครื่องจะมีอุณหภูมิไม่เหมาะสม ถ้าจะเลือกรุ่นที่มีการรับรองอุณหภูมิที่
เหมาะสม จากเครื่องหมายรับรองของ SCAA หรือ ECBC (European Coffee Brewing Centre)  

(๔) การชงแบบแอโร่เพรส (Aeropress) เครื่องชงชนิดนี้ผสมผสานวิธีการชงสองแบบเข้า
ด้วยกัน เริ่มด้วยน้้าและกาแฟบดที่ชงเข้าด้วยกันเหมือนแบบเฟรนช์เพรส แต่ในขั้นตอนสุดท้ายน้้าจะ
ถูกดันด้วยลูกสูบผ่านกาแฟและกระดาษกรอง คล้ายการชงแบบเอสเพรสโซและแบบฟิลเตอร์ มีข้อดี 
คือ ราคาถูก แข็งแรง พกพาง่าย และท้าความสะอาดง่าย  

(๕) การชงแบบมอคค่าพอท (Moka Pot) ชาวอิตาลีมักมีเครื่องชงแบบนี้ประจ้าบ้าน ให้รส
กาแฟที่เข้มข้นและขม จะชงกาแฟให้อร่อยยาก เพราะน้้าที่มีอุณหภูมิสูงมากจากการต้มด้วยเตาแก๊ส
จะไปสกัดเอาความขมของกาแฟออกมามาก เหมาะส้าหรับผู้ชอบกาแฟรสขม ท้าให้ยากที่จะชงกาแฟ
คั่วอ่อนที่มีความเปรี้ยวและฉ่้าให้อร่อย ควรใช่เอสเพรสโซคั่วอ่อน ควรเลี่ยงกาแฟคั่วเข้ม เพราะมี
แนวโน้มที่จะได้กาแฟรสขมมาก  

(๖) การชงแบบเครื่องชงสุญญากาศ (Vacuum Pot) หรือมักเรียกชื่อว่า เครื่องชงแบบ 
ไซฟอน (Syphon Brewer) เป็นวิธีการชงที่เก่าแก่และยุ่งยาก ประกอบด้วยโถ ๒ โถ โถล่างส้าหรับใส่
น้้าและต้มจนเดือด ส่วนโถบนใส่กาแฟบด ตัวเครื่องจะผนึกอย่างแน่นหนา เพ่ือให้ไอน้้าที่ก่อตัวจาก  
โถล่าง ดันน้้าจากโถล่างใหลผ่านท่อและตัวกรองสู่โถบน โดยน้้าจะมีอุณหภูมิต่้ากว่าจุดเดือดเล็กน้อย 
เหมาะสมส้าหรับการชงกาแฟ กาแฟจะถูกแช่ตามเวลาที่ต้องการและต้องให้ความร้อนที่โถล่าง
ตลอดเวลา ในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อยกเครื่องชงออกจากอุปกรณ์ท้าความร้อน ไอน้้าที่เย็นลงจะ
ควบแน่นเป็นน้้า ท้าให้เกิดสุญญากาศที่ดูดกาแฟจากโถบนผ่านตัวกรองสู่โถล่าง กากกาแฟจะติดอยู่โถ
บน ส่วนน้้ากาแฟจะรินได้จากโถล่าง  



 ๕๕ 

(๗) การชงแบบเอสเพรสโซ (Espresso) เป็นวิธีการชงที่ค่อนข้างยาก จะให้น้้ากาแฟรส
เข้มข้นปริมาณน้อย โดยใช้กาแฟที่บดละเอียด เพ่ือให้สามารถที่จะสกัดกาแฟได้ง่าย ใช้น้้าน้อยลง แต่
ด้วยแรงโน้มถ่วงของน้้าอย่างเดียว ไม่สามารถดันน้้าให้ผ่านกาแฟบดได้ที่ละเอียดได้ เครื่องชงนี้จึง
อาศัยแรงดัน คือ ใช้คันโยกไปกดสปริง เมื่อสปริงถูกปล่อย มันจะดันน้้าร้อนจัดด้วยแรงดันสูงผ่าน
กาแฟ ดังนั้น จึงสามารถจะใช้กาแฟบดละเอียดมาก เพ่ือชงกาแฟแก้วเล็กที่เข้มข้นและสกัดมาอย่าง 
ดีได้๑๔ 

เมื่อได้น้้ากาแฟสดแล้ว จะสามารถดื่มโดยไม่ปรุงอะไรเพ่ิมเติม เพ่ือรสชาติของกาแฟสด
เข้มข้น หรือจะปรับแต่งรสด้วย นม น้้าตาล ครีม เพ่ือให้ได้รสชาติตามต้องการได้  
 

๓.๕ กระบวนการท้าน ้าผลไม้และน ้าผักในปัจจุบัน 
ปัจจุบันมีการแปรรูปผลไม้และผักเป็นน้้าผักผลไม้ชนิดต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นน้้าผักผลไม้

เท่านั้น หรือมีเนื้อผลไม้ปนอยู่ด้วย อาจจะเป็นน้้าผลไม้แบบไม่มีการเจือจาง หรือมีการเจือจางโดยการ
เติมน้้าเชื่อมก็ได้ มีการเรียกชื่อได้หลายแบบ โดยทั่วไปขึ้นกับกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ เช่น  

- น้้าผลไม้ (fruit juice) ได้จากการสกัดน้้าผลไม้โดยตรง ไม่มีการเติมส่วนผสมอ่ืน  
- เนคตาร์ผลไม้ (fruit nectar) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยของแข็งจากผลไม้ ๓๐ % และ

ดื่มได้ทันท ี
- สควอร์ช (squash) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยเนื้อผลไม้อย่างน้อย ๒๕ %  ผสมกับ

น้้าเชื่อม เจือจางด้วยน้้า และมีส่วนผสมของสารกันเสีย  
- คอร์เดียล (cordial) เป็นสควอร์ชที่มีลักษณะใส 
-  ไซรัป (syrup) เป็นน้้าผลไม้ท่ีผ่านการกรอง จึงมีลักษณะใส มักจะมีปริมาณน้้าตาลสูง๑๕ 
กระบวนการท้าน้้าผลไม้และน้้าผัก สามารถท้าได้ ๒ กรณี คือ  
๑. กรณีท้าแบบทั่วไป  ท้าให้ได้น้้าผักผลไม้ท่ีสด มีกลิ่นและรสชาติที่เป็นธรรมชาติ 
๒. กรณีท้าในเชิงพาณิชย์  เริ่มจาก  
 (๑) การเตรียมวัตถุที่เป็นผักหรือผลไม้ เช่น การปอกเปลือก การลดขนาด  การล้าง  
 (๒) การสกัดน้้า  
 (๓) การกรองแยกกาก  
 (๔) การท้าให้ใส 

                                                        
๑๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๖-๑๐๓. 
๑๕วิไล รังสาดทอง, รศ.ดร., เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้, พิมพ์ครั้งที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๙), หน้า ๑๘๒. 



 ๕๖ 

 (๕) การก้าจัดจุลินทรีย์ เช่นโดยการใช้ความร้อน การกรองด้วยเยื่อ การใช้ความดันสูง   
 (๖) การบรรจุลงบรรจุภัณฑ์๑๖ 
กรณีการแปรรูปเชิงพาณิชย์ นิยมที่จะการเลือกที่จะผลิตให้เป็นน้้าผลไม้เข้มข้นก่อน เพ่ือ

ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ในการจัดเก็บ แช่แข็ง ค่าขนส่งและค่าบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น การผลิตเพ่ือ
การค้ามี ๓ รูปแบบ คือ การแช่แข็ง การบรรจุกระป๋อง และการเก็บรักษาด้วยสารเคมี สารเคมีนิยมใช้
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดังนั้น น้้าผักหรือผลไม้เข้มข้นที่น้ามาเจือจางด้วยน้้า จะมีคุณภาพเทียบเท่ าหรือ
ดีกว่าน้้าผลไม้กระป๋อง๑๗  กระบวนการผลิตน้้าผลไม้เข้มข้นนั้น  จะน้าไปผ่านกระบวนการระเหย
ภายใต้ระบบสุญญากาศเป็นการน้าน้้าบางส่วนออกท้าให้น้้าผลไม้เข้มข้น๑๘ 

ตัวอย่างกระบวนการผลิตน้้ามะม่วงเชิงพาณิชย์ เริ่มจากการให้ความร้อน โดยใช้ไอน้้าเป็น
เวลาไม่ก่ีนาที เพ่ือจะท้าให้เปลือกร่อนง่าย ขั้นตอนต่อไปเป็นการส่งผลไม้เข้าไปในเครื่องหมุนและหั่น
เนื้อด้วยมีด เพ่ือแยกมะม่วงออกจากส่วนผสมของพัลพ์ (pulp กากผลไม้) และเปลือกโดยไม่ท้าลาย
เมล็ด ต่อไปจึงเป็นการแยกด้วยเครื่องร่อน เพ่ือก้าจัดเมล็ดและเปลือกออกไป น้้ามะม่วงจะผ่านไปยัง
เครื่องตีป่น (pulper) หรือเครื่องแยก โดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพ่ือแยกพิวเร (ส่วนของเนื้อและ
น้้าของผลไม้ที่ท้าให้เข้มขันด้วยกระบวนการต่าง ๆ จนมีส่วนของของแข็งที่ละลายด้วยน้้าได้ ๘-
๒๔ %) ออกมา วิธีการท้าให้เข้มข้น ได้แก่ การแยกพัลพ์ออกจากส่วนที่ใสของน้้ามะม่วงด้วยเครื่อง
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง สามารถท้าให้เข้มข้นขึ้นจนถึง ๔๕-๕๐° บริกซ์ได้ และเมื่อเติมพัลพ์  
น้้ามะม่วงจะมีความเข้มข้นประมาณ ๔๐° บริกซ์ ซึ่งเท่ากับความเข้มข้น ๓ เท่าของมะม่วงเริ่มต้น มี
กลิ่นและคุณภาพเทียบเท่าพิวเรเริ่มต้น๑๙  

กรณีท้าแบบท่ัวไป เหมาะส้าหรับการท้าเป็นเครื่องดื่มภายในครอบครัว ถวายพระ หรือท้า
ขายในชุมชน ผลิตจ้านวนไม่มาก ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปในครัว มีอายุการเก็บไม่นาน เหมาะส้าหรับ
การดื่มทันที หรือ แช่ตู้เย็นเก็บไว้ดื่ม โดยจะแสดงตัวอย่างวิธีการท้า เครื่องดื่มที่ได้จากผักและผลไม้ 
เป็น ๓ กลุ่ม คือ น้้าผลไม้อัฏฐบาน น้้าผลไม้ น้้าผัก  

 
 
 

                                                        
๑๖พิมพ์เพ็ญ เฉลิมพงศ์, ผศ.ดร., “Food network Solution ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร,” Fruit juice/น  าผลไม้,  

๖ มกราคม ๒๕๖๑, ๖ มกราคม ๒๕๖๑, <http://www.foodnetwork solution.com/ wiki/word/0884/>. 
๑๗วิไล รังสาดทอง, รศ.ดร., เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๕-๑๙๖. 
๑๘พิมพ์เพ็ญ เฉลิมพงศ์, ผศ.ดร., “Food network Solution ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร,” 

Fruit juice / น  าผลไม้, อ้างแล้ว. 
๑๙วิไล รังสาดทอง, รศ.ดร., เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้, อ้างแล้ว, หน้า  ๑๙๑. 



 ๕๗ 

๓.๕.๑ ตัวอย่างการท้าน ้าผลไม้อัฏฐบาน เช่น มะม่วง ลูกหว้า กล้วย องุ่น รากบัว ลิ้นจี่ 
  (ก) น ้ามะม่วง 
  วิธีที่ ๑ ใช้มะม่วงดิบ เช่น มะม่วงแก้วหรือมะม่วงแรด เป็นมะม่วงที่มีรสเปรี้ยวไม่

มากนัก จะได้น้้ามะม่วงที่มีรสกลมกล่อม ปอกเปลือกมะม่วงออก ล้างน้้า สับให้เป็นเส้น ๆ เล็ก ๆ คั้น
กับน้้าสุก กรองด้วยผ้าขาวบาง เอากากออก เติมน้้าเชื่อม เกลือป่น ชิมดูตามใจชอบ ใส่น้้าแข็งดื่มจะ
ได้น้้ามะม่วงใส สีขาวนวล มีรสหวานอมเปรี้ยว 

  วิธีที่ ๒ ใช้มะม่วงดิบ เหมือนวิธีที่ ๑ สับให้เป็นเส้นเล็ก ๆ ปั่นให้ละเอียด เติมน้้าสุก 
น้้าเชื่อม เกลือป่น ชิมดูตามใจชอบ จะได้น้้ามะม่วงขุ่นขาว เพราะมีเนื้อมะม่วงป่นอยู่ 

  วิธีที่ ๓ ใช้มะม่วงสุก ล้างมะม่วงให้สะอาด ปอกเปลือก ฝานเนื้อ เข้าเครื่องปั่น เติม
น้้าสุก เติมเกลือเล็กน้อย ชิมดูตามต้องการ หากต้องการหวานให้เติมน้้าเชื่อม๒๐ 

  (ข) น ้าลูกหว้า  
  น้าลูกหว้าที่สุกงอม ล้างน้้าให้สะอาดประมาณ ๒ ถ้วย ใส่ภาชนะยี เติมน้้าสุก

เล็กน้อย เมื่อยีจนเมล็ดหลุดออกจากเนื้อแล้วเติมน้้าสุก ๓ ถ้วย กรองด้วยผ้าขาวบางเอาเมล็ดออก 
เติมน้้าเชื่อม ๒/๓ ถ้วย และเกลือป่น ๑/๒ ช้อนชา ชิมรสดูตามใจชอบ จะได้น้้าลูกหว้ามีสีม่วงอมชมพู 
น่าดื่มมาก มีกลิ่นหอม ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น๒๑ 

  (ค) น ้ากล้วย  
  น้ากล้วยสุกใส่ลงไปปั่น เติมน้้ามะม่วงสด ๑ ถ้วย น้้าแข็งเกล็ด ๑ ถ้วย ปั่นความเร็ว

สูง ๑๕-๒๐ นาที จะได้น้้ากล้วยเนื้อครีม หวานอมเปรี้ยว ชุ่มชื่นทางเดินอาหาร๒๒ 
  (ง) น ้าองุ่น  
  น้าองุ่นล้างน้้าให้สะอาดแล้วปั่นกับน้้าแข็ง เติมน้้ามะนาว แต่งรสตามชอบ แนะน้า

ให้ใช้องุ่นทั้งเปลือกและเมล็ด๒๓ 
  (จ) น ้ารากบัว  
  น้ารากบัว ล้างน้้าให้สะอาด ฝานเป็นชิ้น ๆ บาง ๆ น้าไปต้มกับน้้า เคี่ยวจนกระทั่ง

ได้น้้าเป็นสีชมพู กรองเอากากออก เติมน้้าตาลทราย ตั้งไฟให้เดือด ชิมรสดูตามใจชอบ ใส่ขวดนึ่ง ๒๐-
๓๐ นาที เย็นเก็บใส่ตู้เย็น รสหวานเย็น ดื่มแก้ร้อนในกระหายน้้า๒๔  

                                                        
๒๐พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, ศ., น  าสมุนไพร การเตรียมน  าดื่มจากพืชที่มีสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทาง

อาหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓,  (กรุงเทพมหานคร : เมดิคัล มีเดีย, ๒๕๓๙), หน้า  ๑๓๑-๑๓๒. 
๒๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๘. 
๒๒เภสัชกรสรจักร ศิริปริรักษ์, พลังมหัศจรรย์ในน  าผักผลไม้, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๔๙), 

หน้า ๑๑๑. 
๒๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๖. 
๒๔พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, ศ., น  าสมุนไพร การเตรียมน  าดื่มจากพืชที่มีสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทาง

อาหาร, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๗. 



 ๕๘ 

  (ฉ) น ้าลิ นจี่ 
  วิธีที่ ๑ เลือกลิ้นจี่มีรสหวานอมเปรี้ยว ล้างน้้า ปอกเปลือกแกะเอาแต่เนื้อ ใส่เครื่อง

ปั่น เติมน้้าสุก เติมน้้าเชื่อม เกลือป่นเล็กน้อย ชิมดูตามใจชอบ เมื่อจะดื่มใส่น้้าแข็งบด จะได้น้้าลิ้นจี่  
สีขาวขุ่น มีรสหอมหวานมีเปรี้ยวเล็กน้อย 

  วิธีที่ ๒ เลือกลิ้นจี่มีรสอมเปรี้ยวอมหวาน ฝานตามความยาวของผล ลิ้นจี่ ๑ ถ้วย 
ใส่น้้า ๔ ถ้วย ใส่หม้อตั้งไฟ เติมน้้าตาล ๑-๑.๕ ขีด ใส่เกลือเล็กน้อย เดือดยกลงกรองด้วยผ้าขาวบาง 
จากนั้นเอาน้้าที่กรองได้ตั้งไฟให้เดือด ใส่เนื้อลิ้นจี่ที่หั่นไว้ต้มเคี่ยวเดือด ๕- ๑๐ นาที ชิมดูตามใจชอบ 
ใส่ขวดนึ่ง ๒๐-๓๐ นาที เย็นเก็บใส่ตู้เย็น จะได้น้้าลิ้นจี่ใสหอมหวาน แต่จะหอมน้อยกว่าวิธีที่ ๑๒๕ 

๓.๕.๒ ตัวอย่างการท้าน ้าผลไม้ เช่น มะยม พุทรา มะขาม 
  (ก) น ้ามะยม 
  ใช้เนื้อมะยม ๑ ถ้วยไปปั่น เติมน้้าสุก ๒ ถ้วย หรือน้ามะยมไปต้าแล้วเติมน้้า กรอง

เอาแต่น้้า เติมน้้าเชื่อม เกลือ ปรุงรสตามชอบ เก็บในตู้เย็น๒๖ 
  (ข) น ้าพุทรา 
  ใช้พุทราไทยที่สุกงอม ๓ ถ้วย ล้างน้้าให้สะอาด ต้มกับน้้าในหม้อเคลือบ เมื่อผล

เปื่อยให้ยีเอาแต่เนื้อ กรองด้วยกระชอนเอาเปลือกและเมล็ดออก เติมน้้าตาลและเกลือ ตั้งไฟให้เดือด 
เก็บในตู้เย็นได้หลายวัน๒๗ 

  (ค) มะขาม 
  ใช้มะขามใหม่ประมาณ ๒ ขีด ล้างให้สะอาดใส่หม้อเคลือบ เติมน้้าสะอาด ๓ ขวด 

ตั้งไฟเคี่ยว ๑๕-๒๐ นาที กรองกากออก เติมน้้าตาล เกลือ ปรุงให้หวาน เปรี้ยว เต็ม ท้าให้รสจัดเวลา
ดื่มเติมน้้าแข็ง๒๘ 

๓.๕.๓ ตัวอย่างน ้าผัก เช่น น้้าผักกาดน้้า น้้าผักกาดหัว น้้าผักปลัง 
  (ก) น ้าผักกาดน ้า  
  ผักกาดน้้าครึ่งกิโลกรัม ล้างทั้งต้นให้สะอาด หั่นท่อน ใส่หม้อเคลือบ เทน้้าหนึ่งลิตร 

เคี่ยวด้วยไฟปานกลางจนเดือด ลดไฟ ตักผักออก เติมน้้าตาลกรวด ควรดื่มขณะอุ่น๒๙ 

                                                        
๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๖. 
๒๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๓-๑๓๔. 
๒๗พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, ศ., น  าสมุนไพร การเตรียมน  าดื่มจากพืชที่มีสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทาง

อาหาร, อ้างแล้ว, หน้า ๗๙-๘๑. 
๒๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๓-๙๕. 
๒๙สุธี วรคีรีนิมิต,  เครื่องดื่มป้องกันโรคจากพันธุ์พืชสมุนไพร, พิมพ์ครั้งที่ ๘,  (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ทอง), 

หน้า ๘๗-๘๘. 



 ๕๙ 

  (ข) น ้าผักกาดหัว  
  หัวผักกาดครึ่งกิโลกรัม ล้างให้สะอาด ปอกเปลือกแล้วฝานเป็นแผ่นบาง ใส่หม้อ

เคลือบใส่น้้าครึ่งลิตร  เคี่ยวไฟปานกลางจนเดือด ลดไฟเคี่ยวจนน้้าเหลือ ๑๐๐ มิลลิลิตรตักหัวผักกาด
ออก เติมน้้าตาลกรวด ควรดื่มขณะอุ่น๓๐  

  (ค) น ้าผักปลัง  
  ใบผักปลัง ๖๐ กรัม ล้างให้สะอาด ใส่หม้อเคลือบเทน้้าครึ่งลิตร เคี่ยวไฟปานกลาง

จนเดือด ลดไฟอ่อนเคี่ยวให้น้้าลดลงเล็กน้อยจึงตักผักออก กรองน้้าผักด้วยผ้าขาวบาง ตอนดื่มให้เติม
น้้าผึ้ง ควรดื่มขณะอุ่น๓๑ 
 

๓.๖ กระบวนการท้าน ้าใบไม้หรือน ้าดอกไม้ ในปัจจุบัน 
โดยทั่วไปเราจะรู้จักน้้าใบไม้และน้้าดอกไม้ในลักษณะที่แปรรูป ให้เป็นใบไม้แห้งหรือ

ดอกไม้แห้ง ที่รู้จักกันแพร่หลายก็จะเรียกชื่อโดยตรง เช่น ชา ดอกเก็กฮวย เป็นต้น แต่ส้าหรับใบไม้
หรือดอกไม้อ่ืน ๆ จะเรียกโดยรวม ๆ ว่า ชาสมุนไพร เช่น ชาดอกค้าฝอย ชาใบเตย ชาตะไคร้ เป็นต้น 
เพ่ือจะสื่อให้เห็นว่าจะต้องน้าไปชงด้วยน้้าต่อไปเพื่อให้เป็นเครื่องดื่ม นอกจากนี้ก็ยังมีประเภทที่ท้าเป็น
เครื่องดื่ม เรียกว่า น้้าสมุนไพร เช่น น้้าใบบัวบก น้้าว่านหางจระเข้ เป็นต้น  การท้าน้้าสมุนไพร 
โดยทั่วไปจะมี ๒ วิธีการ ดังนี้ 

๑. การต้ม วิธีการคือ น้าสมุนไพรใส่หม้อแล้วเติมน้้า โดยกดสมุนไพรลงแล้ว ใส่น้้าให้ท่วม
ขึ้นมา ๑ เท่า ต้มให้เดือดด้วยไฟปานกลาง แล้วต้มต่อ ๑๕ นาที หม้อที่ใช้คือหม้อดินหรือหม้อเคลือบ 
ไม่ควรใช้หม้อสแตนเลสหรืออลูมิเนียม เพราะอาจมีโลหะหนักหลุดมาจากการกัดกร่อนของน้้ายา 
กรณีต้มเคีย่วคือใส่น้้าไปสามเท่า ต้มให้เดือดและต้มเคี่ยวใช้ไฟอ่อนจนได้น้้าหนึ่งส่วน 

๒. การชง วิธีการ คือ สามารถน้าใบหรือดอก ที่เป็นแบบสดหรือแบบแห้งมาชงกับน้้าร้อน 
โดยใส่ใบไม้ในภาชนะและใส่น้้าร้อนอุณหภูมิไม่เกิน ๑๐๐ °C ปิดทิ้งไว้ ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที กรณี
ชาใช้เวลาประมาณ ๖ นาที  ปริมาณสมุนไพรทั่วไปใช้ ๑ ก้ามือ (๑-๒ กรัม) ต่อน้้า ๑ แก้ว๓๒ 

 

                                                        
๓๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๙-๙๐. 
๓๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๑-๙๒. 
๓๒สุภาภรณ์ ปิติพร, ภญ.ดร., บันทึกของแผ่นดิน ๖ สมุนไพรท้องไส้ในวิถี ASEAN, พิมพ์ครั้งที่ ๓,  

(กรุงเทพมหานคร : ปรมัตถ์การพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๕-๖. 



 ๖๐ 

น้้าใบไม้และน้้าดอกไม้ มีรายละเอียดของส่วนผสมและขั้นตอนที่แตกต่างกันมากมาย 
เพ่ือให้ได้คุณภาพทางโภชนาการ สรรพคุณทางยา และรสชาติที่ชวนดื่ม ในที่นี้ จึงน้ามาแสดงเพียง
ตัวอย่างเป็น ๓ กลุ่ม คือ น้้าชา น้้าใบไม้ น้้าดอกไม้  

๓.๖.๑ ตัวอย่างการท้าน ้าชา น้้าชาเป็นเครื่องดื่มที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก ดังนั้น 
กระบวนการในการท้าน้้าชาจึงได้มีการพัฒนารู้แบบที่หลากหลายแบ่งไปตามภูมิประเทศต่าง ๆ ในที่นี้
จะน้าเสนอเพียง ๒ ขั้นตอนในการท้าน้้าชา คือ กรรมวิธีแปรรูปใบชา และวิธีชงชา ดังนี้ 

  ๓.๖.๑.๑ กรรมวิธีแปรรูปใบชา 
  เรื่องราวและความรู้ที่เกี่ยวกับชาในโลกมีมากมาย จึงสรุปโดยย่อเฉพาะ ต้นชา 

ประเภทของชา และกรรมวิธีแปรรูปเป็นใบชา ดังนี้ ต้นชาทุกประเภทมาจากพืชชนิดเดียวกันคือ 
Camellia sinensis เป็นสายพันธุ์ไม้พุ่มพ้ืนเมืองของเอเชียที่มีสีเขียวทั้งปี ต้นชาสามารถเติบโตได้ทุก
สภาพอากาศแต่ส่วนใหญ่จะเพาะปลูกในสภาพอากาศเขตร้อนหรืออากาศอบอุ่น ชาถูกพบครั้งแรกใน
ประเทศจีนและได้กระจายไปปลูกที่ดินแดนอื่นเช่น อินเดีย ศรีลังกา เคนย่า๓๓  

  ชาถูกแบ่งตามประเภทของการแปรรูป  
  (๑)  ชาขาว (White tea) เป็นชาที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด ปกติเด็ดใบ

อ่อนหรือยอดอ่อนด้วยมือ และน้าไปผึ่งแห้ง ชาขาวจะมีสีอ่อน ๆ และมักยังมีรูปร่างเหมือนใบไม้ 
นิยมเบลนด์ชากับกลิ่นหอมเช่นกลิ่นกุหลาบและมะลิ (เบลนด์ คือ การน้าใบชาไปผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ 
เพ่ือกลิ่นและรสชาติ) 

  (๒) ชาเขียว (Green tea) ชาเขียวจะผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนโดยการคั่วหรืออบ 
เพ่ือรักษาลักษณะสีเขียว รูปร่างยังคงเหมือนใบชา บางชนิดถูกนวดออกมาเป็นก้อนกลม และมีระดับ
สารต้านอนุมูลอิสระท้าให้ชาเขียวถูกยกย่องเป็นชาสุขภาพ ปัจจุบันถูกผลิตเป็นปริมาณมากใน
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน 

  (๓) ชาอู่หลง (Oolong tea) ชาพิเศษที่ผ่านการบ่มบางส่วนและนวดออกมาเป็น
ใบชาม้วนหรือก้อนกลม ชามีรสอ่อนแต่ซับซ้อนกว่าชาเขียว  

  (๔)  ชาด้า (Black tea) เป็นชาที่ผลิตมากสุด นิยมบริโภคในประเทศตะวันตก ชาด้า
เป็นชาที่ถูกบ่มเต็มที่จึงมีสีน้้าตาลเข้มและมีคาเฟอีนสูงกว่าชาประเภทอ่ืน ใบชามีขนาดเล็กและ
บางอย่างใบถูกตัดเป็นชิ้นเล็ก๓๔ 

 

                                                        
๓๓คริสตี้ สมิธ, World atlas of tea สมุดแผนที่โลกของชา. (กรุงเทพมหานคร : บูล สกาย บุ๊คส์, ๒๕๖๐), 

หน้า ๑๓. 
๓๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓. 



 ๖๑ 

  ๓.๖.๑.๒ วิธีการชงชา 
  องค์ประกอบในการชงชาที่สมบูรณ์แบบ เช่น คุณภาพน้้า อุณหภูมิ ปริมาณชา 

และระยะเวลาในการชง เป็นต้น ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ที่เหมาะสม จะช่วยเพ่ิมรสชาติและคุณภาพ
ของชาที่ชง องค์ประกอบพื้นฐานในการชงชา มี ๔ ประการ ดังนี้  

  ๑.  การเลือกใบชา จะเลือกใช้ ชาใบหรือชาซอง (Lose Leaf or Teabags) มี
เหตุผลที่แตกต่างกันว่า ชาใบมีคุณภาพสูงกว่า ส่วนชาซองสะดวกสบายกว่า ชาซองมีทั้งชนิดซอง
กระดาษและซองผ้าไหม ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ชาซองมีคุณภาพดีขึ้น แต่ก็จะมี
ราคาสูงขึ้น ลักษณะของใบชาที่ดี ควรแห้งสนิท สีสม่้าเสมอ ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนหรืออับชื้น ส่วนจะ
เลือกใช้ชาแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความชอบและความสะดวกของแต่ละบุคคล  

  ๒.  น้้าที่ใช้ชง คุณภาพและรสชาติของน้้าที่ใช้ชงชาจะมีผลต่อน้้าชา อีกทั้งปริมาณ
ออกซิเจนและแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้้า ล้วนส่งผลต่อสารที่ละลายออกมาขณะชงชา ในพ้ืนที่ที่น้้ามี
ความกระด้างสูง หรือมีระดับคลอรีน ฟูลออไรด์ หรือครอบหินปูนสูง อาจต้องกรองน้้าก่อนใช้ ควรเติม
น้้าใหม่ในการต้มน้้า น้้าที่ผ่านการต้มซ้้าจะมีปริมาณออกซิเจนลดลง จะท้าให้ชาชืดหรือมีคราบลอยอยู่
ด้านบน 

  ๓. วิธีการชงชา อุณหภูมิของน้้าที่สูงไปชาจะขม อุณหภูมิของน้้าที่ต่้าไปจะสกัด
สารจากใบชาไม่เต็มที่ อุณหภูมิที่พอเหมาะ คือ ๙๖-๙๘ °C  ส้าหรับชาด้า ๘๐-๘๕ °C  ส้าหรับชาขาว 
ชาเขียวและชาอูหลง เป็นต้น ปริมาณชาที่ใช้ คือ ชาหนึ่งช้อนชาพูนต่อน้้า ๓๕๐ มล. ผู้ดื่มที่ชอบชาเข้ม 
สามารถปรับเพ่ิมปริมาณชา หรืออุณหภูมิ หรือระยะเวลาในการชง ส้าหรับระยะเวลาในการชงที่
พอเหมาะกับชาแต่ละชนิด ชาด้าและชาผู่เอ๋อร์ควรแช่เป็นเวลา ๓-๕ นาที ชาขาว ชาเขียวและชาอู
หลงไม่ควรแช่นานเกินกว่า ๓ นาท ี

  ๔.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการชง  กาน้้าชาสามารถท้าได้จากวัสดุหลากหลาย เช่น หินไม่
เคลือบเงา ดินเผา แก้ว เหล็กหล่อ เงิน และสเตนเลส วัสดุแต่ละประเภทมีผลต่อรสชาติของชา และ
เหมาะกับการชงชาแต่ละประเภทแตกต่างกันไป๓๕ 

  หลังจากที่ได้น้้าชาแล้ว สามารถดื่มได้ทันที หรือสามารถปรุงรสด้วย นม น้้าตาล 
ครีม เพ่ือให้ได้รสชาติ ตามต้องการได้ 

๓.๖.๒ ตัวอย่างการท้าน ้าใบไม้ ใบไม้ที่สามารถท้าเป็นเครื่องดื่มได้มีมากมาย เช่น ใบ
กะเพรา ใบตะไคร้ ใบบัวบก ใบย่านาง เป็นต้น กระบวนการท้าน้้าจากใบไม้ ที่สามารถท้าดื่มได้เองใน
ครัวเรือน หรือท้าขายในชุมชน ในที่นี้จะยกตัวอย่างวิธีการท้าน้้าจากใบไม้ ๔ ชนิด คือ น้้าใบบัวบก  
น้้าใบเตยหอม น้้าว่านกาบหอย น้้าว่านหางจระเข้ ดังนี้  

                                                        
๓๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๒-๘๑. 



 ๖๒ 

  (ก) น ้าใบบัวบก 
  ล้างใบสด ใส่เครื่องปั่นและเติมน้้าพอควร ปั่นละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบาง เติม

น้้าเชื่อมพอหวาน เวลาดื่มสามารถใส่น้้าแข็ง๓๖ 
  (ข) น ้าใบเตยหอม 
  ใบเตยสดที่ไม่แก่มาก ๑๐-๑๕ ใบ ล้างท้าความสะอาด น้ามาหั่นตามขวางเป็นชิ้น

เล็ก ๆ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งใส่ในหม้อที่มีน้้าประมาณ ๔ แก้ว ต้มเคี่ยว ๕-๑๐ นาที เติม
น้้าตาลทรายให้รสหวานจัด กรองเอากากออก ใบเตยที่หั่นแล้วไปปั่นให้ละเอียดโดยเติมน้้า ๑ ถ้วยแก้ว 
กรองเอากากออก เติมน้้าที่ค้ันลงในหม้อต้มที่ก้าลังเดือด ปิดไฟ การเติมส่วนที่สองเพ่ือเพ่ิมสีและกลิ่น๓๗ 

  (ค) น ้าว่านกาบหอย 
  ใช้ใบสด ๕-๑๐ ใบ ล้างน้้าให้สะอาด หั่นตามขวางเป็นชิ้นเล็ก ๆ เติมน้้า ๒ ถ้วย 

กรองใส่น้้าเชื่อมครึ่งถ้วย ใส่น้้าแข็ง  จะเป็นน้้าสีชมพูอ่อน ๆ  ถ้าต้องการเก็บให้นานหลายวัน ให้ต้มน้้า
ที่ผสมแล้ว ๓-๗ นาที๓๘ 

  (ง) น ้าว่านหางจระเข้ 
  เลือกใบขนาดใหญ่ โตเต็มที่ ปอกเปลือกให้หมดยางสีเหลือง เพราะยางท้าให้คัน 

น้าส่วนที่เป็นวุ้นใส่เครื่องปั่นเติมน้้าสุก ปั่นให้ละเอียด  กรองด้วยผ้าขาวบาง เติมน้้าเชื่อม เก็บในตู้เย็น
ไม่เกินสองวัน๓๙ 

๓.๖.๓ ตัวอย่างการท้าน ้าดอกไม้ ดอกไม้ที่สามารถท้าเป็นเครื่องดื่มได้มีมากมาย เช่น 
ดอกกระเจี๊ยบแดง ดอกกระเจี๊ยบมอญ ดอกกระดาด ดอกจ้าปี ดอกชบา ดอกอัญชัน เป็นต้น 
กระบวนการท้าน้้าจากดอกไม้ ที่สามารถท้าดื่มได้เองในครัวเรือน หรือท้าขายในชุมชน ในที่นี้จะ
ยกตัวอย่างวิธีการท้าน้้าจากใบไม้ ๒ ชนิด คือ น้้าเกก็ฮวย น้้าดอกค้าฝอย ดังนี้  

  (ก) น ้าเก็กฮวย 
  นิยมใช้เก็กฮวยจากเบญจมาศสวนแห้ง น้ามาล้าง ใส่หม้อต้มเคี่ยว ๕ นาที เติม

น้้าตาลทราย ได้น้้าเก็กฮวยสีเหลือง ถ้าต้องการให้มีสีเข้มข้ึนให้ใส่ลูกพุทราจีนแห้ง๔๐  
 

                                                        
๓๖พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, ศ., น  าสมุนไพร การเตรียมน  าดื่มจากพืชที่มีสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทาง

อาหาร, อ้างแล้ว, หน้า  ๖๘-๖๙. 
๓๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๒-๗๔. 
๓๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑-๑๗๒. 
๓๙พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, ศ., น  าสมุนไพร การเตรียมน  าดื่มจากพืชที่มีสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทาง

อาหาร, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๓-๑๗๖. 
๔๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙-๒๑. 



 ๖๓ 

  (ข) น ้าดอกค้าฝอย 
  ดอกค้าฝอยใหม่จะมีสีแดงสด มีกลิ่นหอม ใช้ ๑ กรัม ชงด้วยน้้าเดือด ๑ แก้ว ปิด

ฝาไว้ ๓-๕นาที กรองด้วยผ้าขามบาง จะได้น้้าดอกค้าฝอยสีเหลืองส้ม เติมน้้าเชื่อมเล็กน้อย๔๑ 
  กระบวนการท้าน้้าปานะตามอรรถกถา ให้คั้นน้้าจากผลไม้สุก หรือให้ทุบผลอ่อน

แช่น้้า มาผสมน้้าผึ้ง น้้าตาลกรวดและการบูร ส่วนการผลิตเครื่องดื่มในปัจจุบัน แบ่งเป็น น้้าดื่ม 
น้้าอัดลม กาแฟ น้้าผลไม้ น้้าจากดอกไม้และใบไม้ โดยน้้าดื่ม มีทั้งน้้าดื่มที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง เช่น 
น้้าฝน น้้าต้ม และน้้าดื่มที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น เครื่องกรองแบบเซรามิก หรือแบบใช้โอโซน เป็นต้น, 
น้้าอัดลม มีส่วนประกอบของน้้าตาลสารปรุงแต่งรส กรดคาร์บอนไดออกไซด์ และสารกันบูด การผลิต
เชิงอุตสาหกรรม น้าน้้ากรองผสมน้้าเชื่อม สารแต่งกลิ่นรสสี แล้วอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ , กาแฟ 
การผลิตเริ่มจากแปรรูปจากคัดเมล็ดกาแฟสด กะเทาะเปลือก ท้าให้แห้ง น้ามาค่ัวและบด หลังจากนั้น
น้าไปชงกาแฟแบบกาแฟสด ท้าเป็นกาแฟพร้อมดื่ม หรือท้ากาแฟผงสกัดส้าเร็จรูป, น้้าผลไม้และผักมี
หลายแบบ ได้แก่ แบบสกัดไม่มีส่วนผสมอ่ืน แบบเนคตาร์ผลไม้ แบบสควอร์ช แบบคอร์เดียล แบบ
ไซรัป กระบวนการท้าน้้าผลไม้และน้้าผักทั้งผลิตเชิงพาณิชย์และผลิตในครัวเรือน, น้้าจากดอกไม้ 
ใบไม้ กระบวนการท้า คือ การต้มโดยน้าดอกไม้หรือใบไม้สดหรือแห้งมาต้มกับน้้า ปรุงรสด้วยน้้าตาล
หรือเกลือ และการชงกับน้้าร้อน 

                                                        
๔๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑-๔๒. 



 
บทท่ี ๔ 

ความถูกต้องของการทา้น ้าปานะในปัจจุบัน 
 

น้้ำปำนะที่ถวำยแด่สงฆ์ในปัจจุบันนี้ นิยมใช้เครื่องดื่มส้ำเร็จรูปที่มีขำยอยู่ทั่วไป เพ่ือควำม
สะดวกและเข้ำใจว่ำเป็นน้้ำที่ดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของพระสงฆ์ เช่น น้้ำอัดลม น้้ำชำ กำแฟ และน้้ำ
ผลไม้ เป็นต้น๑ มำกกว่ำที่จะถวำยด้วยน้้ำปำนะที่ท้ำเองในครัวเรือน ในบทนี้ จะได้วิเครำะห์  จำกน้้ำ
ปำนะตำมหลักพระวินัย เทียบกับเครื่องดื่มท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จัดว่ำเป็นน้้ำปำนะที่ถูกต้องตำมหลักพระ
วินัยหรือไม่ อย่ำงไร คุณค่ำของน้้ำปำนะในด้ำนต่ำง ๆ คือ ด้ำนกำรเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย ด้ำนสุขภำพ
สงฆ์ และด้ำนหลักธรรม รวมถึงควำมส้ำคัญของน้้ำปำนะที่มีต่อสังคมไทย แนวทำงกำรอนุรักษ์และ
ส่งเสริมให้มีกำรท้ำน้้ำปำนะ 
 

๔.๑ วิเคราะห์เคร่ืองดื่มในปัจจุบันกับการท้าน ้าปานะ 
เครื่องดื่มที่มีขำยอยู่ในปัจจุบันมีหลำยกลุ่ม บำงกลุ่มมีควำมชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วว่ำ

สำมำรถถวำยแด่ภิกษุได้ เช่น กลุ่มน้้ำดื่มหรือน้้ำเปล่ำ สำมำรถถวำยเป็นน้้ำดื่มแด่สงฆ์ได้ ภิกษุสำมำรถ
ที่จะหยิบมำดื่มเอง โดยไม่ต้องประเคน ในด้ำนตรงข้ำม เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จัดเป็น
น้้ำเมำ ไม่สำมำรถถวำยแด่สงฆ์ เพรำะขัดต่อสิกขำบท ดังนั้น ภิกษุไม่สำมำรถรับประเคนได้ ส่วน
เครื่องดื่มกลุ่มอ่ืน ๆ นั้น เช่น เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนม หรือผลิตภัณฑ์ของนม (ครีม เนย นม
เปรี้ยว) เครื่องดื่มที่ปั่นเนื้อให้ละเอียด และเครื่องดื่มกึ่งส้ำเร็จรูปที่ท้ำเป็นผงมำชงเอง เป็นต้น ที่ยังมี
ควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน บำงคนก็บอกว่ำได้ บำงคนก็บอกว่ำไม่ได้ ดังนั้น จึงมีควำมส้ำคัญที่จะต้อง
วิเครำะห์ควำมถูกต้องว่ำขัดต่อพระวินัยหรือไม่  

ในที่นี้ จะน้ำเครื่องดื่มบำงประเภทมำวิเครำะห์ ไม่สำมำรถที่จะน้ำเครื่องดื่มทุกประเภทที่มี
ขำยอยู่ในท้องตลำดได้ เนื่องจำกมีผลิตภัณฑ์สินค้ำใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลำ และมีส่วนผสมที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้น กำรวิเครำะห์ควำมถูกต้องของเครื่องดื่มนั้น ๆ ว่ำ เป็นน้้ำปำนะได้หรือไม่ จะ
เลือกกลุ่มเครื่องดื่มที่รู้จักกันทั่วไป มำเป็นตัวอย่ำง โดยตั้ งต้นจำกำรสร้ำงเงื่อนไขในกำรพิจำรณำที
อ้ำงอิงแนวทำงจำกพระวินัย มำประเมินว่ำ เครื่องดื่มใดที่อนุโลมว่ำ เป็นน้้ำปำนะได้  

 

                                                        
๑จงจิตร อังคทะวำนิชและคณะ, “สื่อสงฆ์ไทย ไกลโรค:โภชนบูรณำกำรสู่วิถีสงฆ์ ๔ ภูมิภำค”, รำยงำน

วิจัย, (กรุงเทพมหำนคร : ช่อระกำกำรพิมพ)์, ๒๕๕๗, หน้ำ ๗. 



 ๖๕ 

๔.๑.๑ หลักเกณฑ์ในการแยกแยะว่าเครื่องดื่มใดเข้าได้กับน ้าปานะ 
หลักกำรที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ว่ำ เครื่องดื่มใดถูกต้องว่ำเป็นน้้ำปำนะหรือไม่ คือ พระวินัยที่มี

อธิบำยในพระไตรปิฎกและอรรถกถำ ดังรำยละเอียดในบทที่ ๒ หลักมหำปเทส ๔ ประกอบและหลัก
กำลิกระคน เนื่องจำก เครื่องดื่มปัจจุบันที่นิยมถวำยภิกษุเพ่ือเป็นน้้ำปำนะนั้น เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตเชิง
อุตสำหกรรม มีส่วนประกอบ ที่เป็นสำรอำหำรประเภทสังเครำะห์ เช่น สำรแต่งสี สำรแต่งกลิ่น สำร
ทดแทนควำมหวำน สำรกันเสีย เป็นต้น สำเหตุที่นิยมใช้ถวำยพระ เพรำะหำซื้อง่ำย สะดวก สะอำด มี
มำตรฐำนควบคุมด้ำนกำรผลิตอำหำร สำมำรถเก็บรักษำได้ง่ำยและเก็บไว้ได้นำน เพ่ือแบ่งประเคน
ถวำยพระได้ในแต่ละวัน  

กำรสรุปหลักเกณฑ์เป็นข้อ ๆ นั้น เพ่ือพิจำรณำว่ำ “เป็นน้้ำปำนะ” หรือ “ไม่เป็นน้้ำ
ปำนะ” นั้น จะพิจำรณำตำมล้ำดับ โดยเน้นควำมส้ำคัญด้ำนพระวินัยก่อน ดังรำยละเอียดในบทที่ ๒.๒ 
พระวินัยที่เก่ียวข้องกับน้้ำปำนะ หำกถูกต้องตำมพระวินัย ย่อมสรุปได้ว่ำเป็นน้้ำปำนะ หำกมีข้อสงสัย 
เนื่องจำกส่วนประกอบในเครื่องดื่มบำงชนิดไม่ปรำกฏอยู่ในสมัยพุทธกำล ก็จะอ้ำงหลักเกณฑ์ด้ำน
มหำปเทส กำลิกระคน มำพิจำรณำประกอบ 

๑. มหำปเทสคือ หลักอ้ำงอิงส้ำหรับเทียบเคียงในทำงพระวินัย โดยพิจำรณำว่ำ สิ่งที่
สมควรแก่ภิกษุที่จะบริโภคใช้สอย ที่พระพุทธเจ้ำอนุญำตให้ภิกษุใช้หรือฉันได้ เช่น ข้ำวสุก จีว ร ร่ม 
เป็นต้นเรียกว่ำ กัปปิยะ แต่หำกไม่เหมำะแก่ภิกษุที่จะบริโภคใช้สอย เช่น สุรำ เสื้อ กำงเกง หมวก น้้ำ
อบ เป็นต้น เรียกว่ำ อกัปปิยะมหำปเทส ๔ มี ดังนี้ 

(๑) สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ำมไว้ว่ำไม่ควร หำกเข้ำกับสิ่งเป็นอกัปปิยะ ขัดต่อสิ่งเป็น
กัปปิยะสิ่งนั้นไม่ควร 

(๒) สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ำมไว้ว่ำไม่ควร หำกเข้ำกันกับสิ่งเป็นกัปปิยะ ขัดต่อสิ่ง
เป็นอกัปปิยะ สิ่งนั้นควร 

(๓) สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญำตไว้ว่ำควร แต่เข้ำกันกับสิ่งเป็นอกัปปิยะ ขัดต่อสิ่ง
เป็นกัปปิยะ สิ่งนั้นไม่ควร 

(๔) สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญำตไว้ว่ำควร แต่เข้ำกันกับสิ่งเป็นกัปปิยะ ขัดต่อสิ่ง
เป็นอกัปปิยะสิ่งนั้นควร๒ 

 
จำกหลักกำรที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น สำมำรถก้ำหนดเป็นเงื่อนไขของเกณฑ์กำรพิจำรณำ

เครื่องดื่มแต่ละชนิดว่ำ เป็นน้้ำปำนะหรือไม่  ดังนี้ 

                                                        
๒พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔,  

(กรุงเทพมหำนคร : ธนธัชกำรพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้ำ ๓๐๔. 



 ๖๖ 

๒. กำรพิจำรณำตำมกำลิก  น้้ำปำนะเป็นยำมกำลิก ดังนั้น ส่วนประกอบของน้้ำปำนะ ไม่
ควรจะท้ำมำจำก ยำวกำลิก คือกลุ่มท่ีชนทั่วไปในท้องถิ่นประกอบเป็นอำหำร ดังนั้น ต้องไม่มีเนื้อสัตว์ 
หรือส่วนของอวัยวะจำกสัตว์ แม้จะมีลักษณะที่เป็นของเหลว เช่น เลือด น้้ำซุป โจ๊ก เป็นต้น ยกเว้นว่ำ 
จะฉันเป็นเภสัช   

ผลไม้ส่วนใหญ่จะเป็นยำมกำลิก ดังนั้น จึงทรงห้ำมผลไม้ที่มีขนำดใหญ่ (มหำผล) ส่วนผลไม้
ที่ทรงอนุญำต ๘ ชนิด รวมถึงผลไม้ที่มีขนำดเล็กอ่ืน ๆ ใบไม้ ดอกไม้ เป็นต้น  

ธัญชำติ ปกติเป็นยำวกำลิก ดังนั้น จึงทรงห้ำม  
พืชที่เป็นส่วนผสมกับกำรท้ำน้้ำเมำ ทรงห้ำม เช่น ดอกมะซำง เป็นต้น ดังนั้นจึงรวมถึงกำร

ห้ำมส่วนผสมของน้้ำเมำด้วย  
ผักต่ำง ๆ ท่ำนห้ำมน้้ำผักดอง น้้ำผักสุกท่ีต้มกับนมสด เป็นต้น 
ผู้วิจัยเห็นว่ำ พืชที่ใช้ทั้งต้น หรือ ส่วนประกอบอ่ืนของพืชที่นอกเหนือจำกผล ใบ และดอก 

เช่น รำก ล้ำต้น เปลือก เป็นต้น หำกปกติไม่ได้ใช้ท้ำเป็นอำหำร และมีเจตนำเพ่ือใช้เป็นสมุนไพร 
สำมำรถอนุโลมให้เป็นน้้ำปำนะได้ เช่น หญ้ำหวำน เป็นต้น  

๓. กำรพิจำรณำตำมกำลิกระคนกล่ำวแล้วในบทที่ ๒ หน้ำ ๒๒  
๔.  กำรพิจำรณำกำรรับประเคน ยำวกำลิกคือรับประเคนตำมช่วงเวลำเช้ำถึงเที่ยงเก็บไม่ได้  

ยำมกำลิกคือน้้ำปำนะรับประเคนได้ท้ังวัน เก็บได้ภำยในวันนั้น กรณีน้้ำดื่มไม่ต้องประเคนและสำมำรถ
ดื่มได้ตลอดเวลำ 

๕. พิจำรณำว่ำใครเป็นผู้ท้ำน้้ำปำนะ หำกภิกษุหรือภิกษุณีท้ำเอง ส่วนประกอบของน้้ำ
ปำนะต้องเป็นของที่รับประเคนมำในวันนั้น ๆ และฉันได้ไม่เกินวันนั้น ๆ ห้ำมขัดพระวินัยข้ออ่ืน ๆ 
เช่น กำรก่อไฟด้วยไม้ ต้มน้้ำ ดังนั้น จึงห้ำมใช้วิธีต้ม แต่หำกต้มด้วยเตำแก๊ส หรืออุ่นด้ วยไมโครเวฟ 
ผู้วิจัยเห็นว่ำ ควรอนุโลมได้ 

๖. พิจำรณำวิธีกำรท้ำ วิธีกำรสกัดสำรอำหำรจำกผลไม้ดิบ วิธีท้ำตำมอรรถกถำว่ำ ให้แช่น้้ำ
ร้อนจำกกำรตำกแดด หรือน้้ำต้ม เพ่ือสกัดเอำน้้ำปำนะ วิธีกำรคั้นน้้ำในครัวเรือน จะใช้วิธีสับหรือท้ำ
ให้ละเอียดก่อนแล้วจึงผสมน้้ำร้อน เพ่ือสกัดเอำน้้ำปำนะ ผู้วิจัยเห็นว่ำ ควรอนุโลมใช่ได้  

๗. ผลไม้สุก เช่น มะม่วงสุก วิธีท้ำตำมอรรถกถำว่ำ คลึงผลให้เนื้อผลไม้เละแล้วคั้นเอำน้้ำ
มำผสมน้้ำ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ำ ปัจจุบัน นิยมปอกเปลือกแล้วน้ำผลไม้สุกมำปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่อง
ปั่นผลไม้ หรือวิธีผลิตแบบอุตสำหกรรม จะใช้เครื่องจักรที่สกัดเป็นน้้ำเข้มข้น มีทั้งแบบมีเนื้อปนและ
ไม่มีเนื้อปน เมื่อน้ำมำผสมน้้ำ เป็นน้้ำปำนะ ควรอนุโลมใช้ได้  

๘. ส่วนประกอบพื้นฐำนที่ใช้ได้ น้้ำตำล น้้ำอ้อย น้้ำผึ้งที่ไม่มีตัวผึ้ง กำรบูร เกลือ หรือที่ทรง
อนุญำตว่ำเป็นสัตตำหกำลิก หรือยำวชีวิก ข้อพึงระวังส้ำหรับปริมำณกำรบูร ถ้ำมำกเกินไปจะท้ำให้
เป็นพิษได้ ดังนั้น ต้องควบคุมในปริมำณที่เหมำะสม ดังรำยละเอียดในบทที่ ๓.๑ 
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ควำมเห็นของผู้วิจัย ทั้งสำรให้ควำมหวำนและสำรกันบูด ควรอนุโลมใช้ได้ แต่ควรพิจำรณำ
ในด้ำนของคุณค่ำทำงอำหำรหรือผลกระทบด้ำนสุขภำพ ที่อำจจะเป็นพิษ หรือแสลง 

ส่วนสำรประกอบอื่น ๆ ที่เข้ำข่ำยสำรเสพติด สำรมึนเมำ สำรกระตุ้นควำมต้องกำรทำงเพศ  
ตำมหลักมหำปเทสแล้ว ถือว่ำ ต้องห้ำมมีในส่วนผสมของเครื่องดื่มที่จะถวำยพระ เช่น ยำน้้ำแก้ไอบ้ำง
ประเภทที่ฉันแล้วเมำ เป็นต้น 

๔.๑.๒ วิเคราะห์น ้าปานะท่ีผลิตในครอบครัวหรือชุมชน 
น้้ำปำนะที่ผลิตในครอบครัวหรือชุมชน มีข้อดีคือ สำมำรถที่จะปรับสูตรกำรท้ำเครื่องดื่มให้

เป็นน้้ำปำนะที่ถูกต้องได้ เมื่อผู้ท้ำมีควำมรู้ในกำรท้ำน้้ำปำนะโดยท้ำมำจำกส่วนประกอบของพืช น้้ำ 
ตำมพระวินัย ไม่ใส่สำรกันบูด ไม่เก็บข้ำมวัน หรือหำกจ้ำเป็น สำมำรถเก็บไว้ในตู้เย็น จึงได้สำรอำหำร
ที่ครบถ้วนกว่ำ ดีต่อสุขภำพมำกกว่ำ ถ้ำตักใส่แก้วถวำยพระ จะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยและลดภำระใน
กำรก้ำจัดขยะ  

กลุ่มของเครื่องดื่ม ที่จะน้ำมำวิเครำะห์ เป็นกรณีศึกษำ ดังนี้  
๑. น้้ำปำนะที่ต้มและกรองคั้น ปั่น จำกผลไม้ 
๒. น้้ำปำนะที่ต้มและกรอง คั้น ปั่น จำกผัก 
๓. น้้ำปำนะที่ต้มและกรอง คั้น ปั่น จำกดอกไม้ ใบไม้ 
๔. น้้ำปำนะที่ต้มและกรอง คั้น ปั่น จำกอ่ืน ๆ รำก ต้นและสมุนไพร 
๕.น้้ำปำนะที่มีส่วนผสมของธัญชำติ น้้ำข้ำว  
ผลกำรประเมินแยกเป็นกลุ่มเครื่องดื่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑ เครื่องดื่มประเภทน้้ำผลไม้ที่คั่นหรือปั่นจำกผลไม้สด เช่น น้้ำกล้วย น้้ำกีวี่ น้้ำ

เกรปฟรุต(ผลไม้เปรี้ยว) น้้ำเครนเบอร์รี่ น้้ำแตงโม น้้ำแตงชนิดต่ำง ๆ (แคนตำลูป เมล่อน แตงญี่ปุ่น) 
น้้ำเชอร์รี่ น้้ำฝรั่ง น้้ำบลูเบอร์รี่ น้้ำทับทิม น้้ำลูกแพร์ น้้ำมะขำม น้้ำมะเฟือง น้้ำมะม่วง น้้ำมะนำว น้้ำ
มะละกอ น้้ำเลมอน น้้ำรำสเบอร์รี่ น้้ำส้ม น้้ำสัปปะรด น้้ำสตรอเบอร์รี่ น้้ำองุ่น น้้ำองุ่นคอนคอร์ด 
น้้ำอะโวคำโด น้้ำแอปริคอต น้้ำมะตูม 

กลุ่มน้้ำผลไม้ที่เป็นอัฏฐบำน คือ น้้ำกล้วย น้้ำมะม่วง น้้ำองุ่น  
กลุ่มน้้ำผลไม้ที่มีผลขนำดเล็ก คือ น้้ำกีวี่ น้้ำเชอร์รี่ น้้ำบลูเบอร์รี่ น้้ำลูกแพร์ น้้ำมะขำม น้้ำ

มะเฟือง น้้ำมะนำว น้้ำเลมอน น้้ำรำสเบอร์รี่ น้้ำสตรอเบอร์รี่ น้้ำแอปริคอตน้้ำมะตูม 
กลุ่มน้้ำผลไม้ที่เป็นผลปำนกลำง คือ น้้ำฝรั่ง น้้ำทับทิม น้้ำมะเฟ่ือง น้้ำอะโวคำโด 
กลุ่มน้้ำผลไม้ที่เป็นมหำผล คือ น้้ำแตงโม น้้ำแตงชนิดต่ำง ๆ (แคนตำลูป เมล่อน แตงญี่ปุ่น) 

น้้ำมะละกอ น้้ำสัปปะรด 
กลุ่มน้้ำผลไม้ผสม คือ น้้ำเกรปฟรุต (ผลไม้เปรี้ยว) น้้ำองุ่นคอนคอร์ด 
ส่วนประกอบ ผลไม้ปอกเปลือก น้้ำเชื่อม เกลือ อำจจะผสมน้้ำข้นหวำน นมสด ส่วนผสม

สำรที่ช่วยให้มีสีกลิ่น น้้ำโซดำ 



 ๖๘ 

วิธีการท้า น้้ำผลไม้สดที่ได้จำกกำรคั้นหรือกำรปั่นแยกกำก น้้ำผลไม้แท้มำท้ำแบบเข้มข้น 
อำจมีกำรปั่นใส่น้้ำแข็ง เป็นกระบวนกำรที่ไม่ใช่กำรต้มน้้ำผลไม้ให้สุกด้วยไฟ ถือว่ำสอดคล้อง 

พิจำรณำน้้ำผลไม้ที่ไม่ใช่กลุ่มมหำผล และเนื้อผลไม้ออกมำเป็นน้้ำแล้ว เป็นยำมกำลิก 
ส่วนผสมที่ให้ควำมหวำน เกลือกำรบูร อนุโลมใส่ได้ ส่วนผสมสำรที่ ให้สีและกลิ่นไม่พบคุณค่ำทำง
อำหำรและไม่มีระบุในพระวินัย ส่วนผสมที่เป็นโซดำไม่พบคุณค่ำทำงอำหำรและไม่มีระบุในพระวินัย 
นมข้นหวำนนมสดเป็นยำวกำลิก 

สรุปว่ำ น้้ำผลไม้ที่ไม่ใช่กลุ่มมหำผล และเนื้อผลไม้ออกมำเป็นน้้ำ เป็นน้้ำปำนะ (กรณีน้้ำ
มะซำงต้องผสมน้้ำด้วย) ถ้ำผสมน้้ำดื่มหรือน้้ำแข็งก็เป็นน้้ำปำนะ ถ้ำผสมน้้ำตำลหรือน้้ำผึ้งหรือสำรให้
ควำมหวำนก็เป็นน้้ำปำนะ ถ้ำผสมโซดำหรือส่วนอ่ืนๆที่ไม่มีคุณค่ำทำงอำหำรและไม่มีระบุในพระวินัย
ไม่ถือว่ำเป็นน้้ำปำนะ ถ้ำผสมนมต่ำงๆไม่ถือว่ำเป็นน้้ำปำนะ 

กลุ่มที่ ๒ เครื่องดื่มประเภทน้้ำที่ต้มและกรอง คั้น ปั่นจำกผัก เช่น น้้ำขึ้นฉ่ำยฝรั่ง (celery) 
น้้ำคะน้ำ น้้ำผักต่ำง ๆ (ผักชี สะระแหน่ โหระพำ) น้้ำผักกำดหอม น้้ำผักกำดขำว น้้ำผักกำดหวำน น้้ำ
ผักโขม น้้ำต้ำลึงน้้ำบีทรูท น้้ำฟักทอง น้้ำมะเขือเทศ น้้ำมะระ น้้ำมะระขี้นกน้้ำต้นกล้ำข้ำวสำลีอ่อน 
(wheatgrass) น้้ำบร็อคโคลี่ 

วิธีการท้า น้้ำผักต้มสุก แล้วมำกรอง คั้น ปั่น 
ส่วนผสมที่เป็นผัก 
มีกลุ่มที่เป็นยำวชีวิก (พืชที่เป็นยำ) เช่นใบกระเพรำ ใบแมงลัก ใบตะไคร้  ใบสะระแหน่  
มีกลุ่มที่เป็นยำวกำลิก (พืชที่เป็นอำหำร) เช่น น้้ำขึ้นฉ่ำยฝรั่ง (celery) น้้ำคะน้ำ น้้ำผักต่ำง ๆ 

(ผักชี สะระแหน่ โหระพำ) น้้ำผักกำดหอม น้้ำผักกำดขำว น้้ำผักกำดหวำน น้้ำผักโขม น้้ำต้ำลึงน้้ำบีทรูท 
น้้ำฟักทอง น้้ำมะเขือเทศ น้้ำมะระ น้้ำมะระข้ีนก น้้ำต้นกล้ำข้ำวสำลีอ่อน (wheatgrass) น้้ำบร็อคโคลี่ 

สรุปว่ำ ผักต้มจัดเป็นอำหำรคือยำวกำลิกจึงไม่ใช่น้้ำปำนะ แล้วถ้ำเปลี่ยนกระบวนกำรเป็น
กำรคั้นหรือปั่นสดก็ยังต้องพิจำรณำชนิดพืชถ้ำเป็นกลุ่มยำวชีวิก อนุโลมเป็นน้้ำปำนะได้ แต่ถ้ำเป็น
กลุ่มยำวกำลิกไม่ถือว่ำเป็นน้้ำปำนะ กรณีมีส่วนผสมอ่ืนให้ดูตำมหัวข้อน้้ำผลไม้ ในกรณียำวชีวิกควร
พิจำรณำดื่มเพ่ือกำรรักษำโรคบ้ำรุงร่ำงกำยที่อ่อนแอ 

กลุ่มที่ ๓ เครื่องดื่มประเภทน้้ำที่ต้มและกรอง คั้น ปั่นจำกดอกไม้สด ใบไม้สด เช่นจำกดอก 
น้้ำกระเจี๊ยบแดงน้้ำดอกค้ำฝอย จำกใบเช่น น้้ำกะเพรำแดงน้้ำชะพลูน้้ำใบย่ำนำงน้้ำใบบัวบก น้้ำ
ใบเตยน้้ำว่ำนหำงจระเข้ 

วิธีการท้า น้ำดอกไม้หรือใบไม้มำ คั้น ปั่น กรอง มำผสมน้้ำต้ม   
ส่วนผสมที่เป็นดอกไม้ ใบไม้ 
มีกลุ่มที่เป็นยำวชีวิก  (พืชที่เป็นยำ) เช่น ใบกระเพรำ ใบแมงลัก ใบตะไคร้  ใบสะระแหน่ ใบย่ำนำง 

ใบบัวบก ใบเตย ดอกกระเจี๊ยบ ดอกค้ำฝอย เป็นต้น 
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มีกลุ่มที่เป็นยำวกำลิก (พืชที่เป็นอำหำร) เช่น ดอกอ่อนมะพร้ำว ดอกกระจับ ดอกยอ ดอก
ลูกเดือย เป็นต้น  

สรุปว่ำ ต้องพิจำรณำชนิดพืชถ้ำเป็นกลุ่มยำวชีวิก อนุโลมถือว่ำเป็นน้้ำปำนะได้ แต่ถ้ำเป็น
กลุ่มยำวกำลิกไม่ถือว่ำเป็นน้้ำปำนะ กรณีมีส่วนผสมอ่ืนให้ดูตำมหัวข้อน้้ำผลไม้  อย่ำงไรก็ตำมกำร
พิจำรณำว่ำเป็นอำหำรอำจดูตำมกำรบริโภคในปัจจุบันประกอบว่ำน้ำพืชใดมำท้ำอำหำรก็ให้จัดเป็น
ยำวกำลิกซึ่งไม่ควรน้ำมำท้ำเป็นน้้ำปำนะ ในกรณียำวชีวิกควรพิจำรณำดื่มเพ่ือกำรรักษำโรคบ้ำรุง
ร่ำงกำยที่อ่อนแอ 

กลุ่มที่ ๔ เครื่องดื่มประเภทน้้ำที่ต้มและกรอง คั้น ปั่น จำกส่วนอ่ืน ๆ รำก ต้น และ
สมุนไพร เช่นน้้ำขิง น้้ำข่ำ น้้ำแครอท น้้ำตะไคร้หอม น้้ำฟ้ำทะลำยโจร  น้้ำเห็ดหลินจือ น้้ำหญ้ำ
หนวดแมว 

วิธีการท้า น้ำรำกไม้ ต้นไม้ มำ คั้น ปั่น กรอง มำผสมน้้ำต้ม   
ส่วนผสมที่เป็นรำกไม้ ต้นไม้ 
มีกลุ่มที่เป็นยำวชีวิก (พืชที่เป็นยำ) เช่น ขมิ้น ขิง ว่ำนน้้ำ ว่ำนเปรำะ ข่ำ ใบตะไคร้  ใบ

ย่ำนำง ฟ้ำทะลำยโจร เห็ดหลินจือ หญ้ำหนวดแมว เป็นต้น 
มีกลุ่มที่เป็นยำวกำลิก (พืชที่เป็นอำหำร) เช่น แครอท  รำกเหง้ำท่ีน้ำมำเป็นอำหำรเป็นต้น  
สรุปว่ำ ต้องพิจำรณำชนิดพืชถ้ำเป็นกลุ่มยำวชีวิก อนุโลมถือว่ำเป็นน้้ำปำนะได้ แต่ถ้ำเป็น

กลุ่มยำวกำลิกไม่ถือว่ำเป็นน้้ำปำนะ กรณีมีส่วนผสมอ่ืนให้ดูตำมหัวข้อน้้ำผลไม้  อย่ำงไรก็ตำมกำร
พิจำรณำว่ำเป็นอำหำรอำจดูตำมกำรบริโภคในปัจจุบันประกอบว่ำน้ำพืชใดมำท้ำอำหำรก็ให้จัดเป็น
ยำวกำลิกซึ่งไม่ควรน้ำมำท้ำเป็นน้้ำปำนะ ในกรณียำวชีวิกควรพิจำรณำดื่มเพ่ือกำรรักษำโรคบ้ำรุง
ร่ำงกำยที่อ่อนแอ 

กลุ่มที่  ๕ เครื่องดื่มประเภทน้้ำมีส่วนผสมของธัญชำติ เช่น น้้ำลูกเดือย น้้ำอำร์ซี 
(Rejuvenating Concoction – R.C.)๓ น้้ำเต้ำหู้ น้้ำเต้ำฮวย 

ส่วนผสมที่เป็นธัญชำติ ๗ ชนิด คือ ข้ำวสำลี ข้ำวเจ้ำ ข้ำวละมำน ข้ำวฟ่ำง ลูกเดือย หญ้ำ
กับแก้ ถูกระบุไว้แล้วว่ำ ไม่เป็นน้้ำปำนะ รวมทั้ง ข้ำวชื่ออ่ืน ๆ และเมล็ดถั่วเมล็ดงำ จัดเป็นธัญชำติ 

สรุปว่ำ น้้ำที่ผสมธัญชำติทุกชนิด ไม่ถือว่ำเป็นน้้ำปำนะ 
๔.๑.๓ วิเคราะห์น ้าปานะท่ีผลิตในเชิงพาณิชย์ 
ปัจจุบันมีทั้งบริษัทที่ผลิตและจ้ำหน่ำยเครื่องดื่มในยี่ห้อของตนเอง และบริษัทที่รับจ้ำงผลิต

เครื่องดื่มประเภทต่ำง ๆ เป็นจ้ำนวนมำกมำย เนื่องจำกเครื่องดื่มเป็นอำหำรที่ดื่มได้ตลอดเวลำ ในที่นี้

                                                        
๓น้้ำจำกส่วนผสมข้ำวซ้อมมือ ข้ำวเหนียวซ้อมมือ ข้ำวบำร์เล่ย์ ข้ำวฟ่ำง ข้ำวสำลีเม็ด ข้ำวโอ๊ต ลูกเดือย 

และลูกบัว 



 ๗๐ 

จึงจะน้ำเครื่องดื่มจำกกลุ่มที่กล่ำวไว้แล้วในบทที่ ๓ มำเป็นตัวอย่ำงในกำรวิเครำะห์ว่ำเป็นน้้ำปำนะได้
หรือไม่  

กลุ่มของเครื่องดื่ม ที่จะน้ำมำวิเครำะห์ เป็นกรณีศึกษำ 
๑. เครื่องดื่มประเภทน้้ำอัดลม  
๒. เครื่องดื่มประเภทกำแฟ  
๓. เครื่องดื่มประเภทน้้ำชำ  
๔. เครื่องดื่มประเภทน้้ำดื่มเกลือแร่  
๕. เครื่องดื่มประเภทบ้ำรุงก้ำลัง รังนกหรือซุปไก่สกัด  
๖. เครื่องดื่มประเภทน้้ำผลไม้และน้้ำผัก  
๗. เครื่องดื่มประเภทน้้ำใบไม้และดอกไม้ 
ผลกำรประเมินแยกเป็นกลุ่มเครื่องดื่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑ เครื่องดื่มประเภทน้้ำอัดลม  
ส่วนประกอบของน้้ำอัดลม คือ น้้ำบำดำล สำรให้ควำมหวำนนิยมใช้น้้ำเชื่อมข้ำวโพดหรือ

แบบลดพลังงำนใช้แอสปำแทม สำรปรุงแต่งที่ใช้เช่น กรดฟอสฟอริก กรดซิตริก  (รสสัม) ก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (ควำมซ่ำ) คำเฟอีน กลิ่นธรรมชำติและกลิ่นสังเครำะห์ (เลียนแบบผลไม้) วัตถุกันเสีย  

พิจำรณำส่วนประกอบ ยกเว้นน้้ำบำดำลแล้ว ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ล้วนไม่ปรำกฏในพระ
วินัย ดังนั้น น้้ำเชื่อมข้ำวโพด ข้ำวโพดเป็นธัญชำติ ไม่ใช่น้้ำปำนะ ส่วนสำรอื่น ๆ นั้น ไม่ได้ให้ประโยชน์
ด้ำนพลังงำน ล้วนแล้วแต่เพ่ือกำรปรุงแต่งรสชำติให้อร่อย แม้ไม่ใช้เป็นสำรเสพติดหรือมึนเมำ  แต่ไม่
ใช้น้้ำจำกผลไม้  ไม่ใช่น้้ำจำกใบไม้ ไม่ใช่น้้ำจำกดอกไม้ 

สรุปว่ำ น้้ำอัดลม ไม่ถือว่ำเป็นน้้ำปำนะ  
กลุ่มที่ ๒ เครื่องดื่มประเภทกำแฟ มีหลำยชนิด กำแฟชนิดกระป๋อง กำแฟซอง กำแฟสด 

กำแฟผง เป็นต้น 
ส่วนประกอบของกำแฟ คือ น้้ำ สำรสกัดจำกเมล็ดกำแฟคั่ว น้้ำตำล ครีม หรือนม 

ช็อกโกเลต กำแฟชนิดทีอินวัน จะมีสำรป้องกันกำรจับเป็นก้อน สำรท้ำให้คงตัว อิมัลชิไฟเออร์  
(emulsifier) 

พิจำรณำส่วนประกอบ น้้ำ น้้ำตำล ใช้ได้ ครีมเทียมท้ำจำกน้้ำมันพืช ใช้ได้ เพรำะเป็น
สัตตำหกำลิก  เมล็ดกำแฟคั่ว เป็นส่วนที่มำจำกผลขนำดเล็ก โกโก้ ท้ำจำกเมล็ดของต้นคำเคำ 
(cacao) เป็นส่วนที่มำจำกผลขนำดเล็ก ใช่ได้ ส่วนช็อกโกเลต ท้ำจำกโกโก้ผสมน้้ำตำลและนมผง ใช่
ไม่ได้ เนื่องจำกมีส่วนผสมของนมผงที่ท้ำมำจำกนมสด ส่วนประกอบที่ไม่ปรำกฏในพระวินัย คือ สำร
ป้องกันกำรจับเป็นก้อน สำรท้ำให้คงตัว อิมัลซิไฟเออร์พิจำรณำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรผลิต ไม่
สำมำรถระบุประเภทของกำลิก 



 ๗๑ 

สรุปว่ำ กำแฟเปล่ำ ๆ และกำแฟที่ใส่น้้ำตำลหรือครีมหรือโกโก้ อนุโลมเป็นน้้ำปำนะได้ 
ส่วนกำแฟที่มีส่วนผสมของนมผงหรือนมสด ไม่จัดว่ำเป็นน้้ำปำนะ 

กลุ่มที่ ๓ เครื่องดื่มประเภทน้้ำชำ 
ใบชำคือใบไม้พิจำรณำ แบบ ๔.๑.๒ และแบบกำแฟ 
สรุปว่ำ น้้ำชำเปล่ำ ๆ และน้้ำชำที่ใส่น้้ำตำลหรือครีมหรือโกโก้ อนุโลมเป็นน้้ำปำนะได้ ส่วน

กำแฟที่มีส่วนผสมของนมผงหรือนมสด ไม่จัดว่ำเป็นน้้ำปำนะ 
กลุ่มที่ ๔ เครื่องดื่มประเภทน้้ำดื่มเกลือแร่ 
เกลือแร่เป็นสำรอำหำรที่ร่ำงำยต้องกำรตำมหลักโภชนำกำร ปกติมีกำรดื่มเกลือแร่ในกรณี

ที่ร่ำงกำยขำดเกลือแร่จำกอำกำรท้องเสียหรือเสียเหงื่อจำกกำรออกก้ำลังกำย ส่วนประกอบหลัก คือ 
เกลือ น้้ำตำล น้้ำ  

พิจำรณำเกลือจัดเป็นยำวชีวิก น้้ำตำลเป็นสัตตำหกำลิก 
สรุปว่ำ น้้ำเกลือแร่เป็นสัตตำหกำลิก ควรน้ำมำดื่มในวัตถุประสงค์เป็นยำ เพ่ือรักษำอำกำร

ของร่ำงกำยที่ขำดเกลือแร่ ไม่จัดว่ำเป็นน้้ำปำนะ  
กลุ่มที่ ๕ เครื่องดื่มประเภทบ้ำรุงก้ำลัง รังนกหรือซุปไก่สกัด 
ส่วนประกอบรังนก คือ น้้ำลำยของนกบำงชนิด ซุปไก่สกัด คือ เนื้อไก่ เมื่อพิจำรณำทั้งรัง

นกและไก่เป็นสัตว์จัดในยำวกำลิก 
สรุปว่ำ เครื่องดื่มบ้ำรุงก้ำลังประเภทรังนกหรือซุปไก่สกัด ไม่จัดว่ำเป็นน้้ำปำนะ 
กลุ่มที่ ๖ เครื่องดื่มประเภทน้้ำผลไม้และน้้ำผัก และ 
กลุ่มที่ ๗ เครื่องดื่มประเภทน้้ำใบไม้และดอกไม้ให้พิจำรณำตำม ข้อ ๔.๑.๒ 
๔.๑.๔ สรุปผลการประเมินเครื่องดื่มโดยรวม 
พิจำรณำด้ำนประเภทน้้ำผลไม้ ส่วนใหญ่จะเป็นยำมกำลิก ยกเว้น น้้ำจำกผลไม้ที่มีขนำด

ใหญ่ (มหำผล) น้้ำผลไม้ที่ทรงอนุญำต ๘ ชนิด รวมถึงน้้ำผลไม้ ที่มีขนำดเล็กอ่ืน ๆ น้้ำใบไม้ น้้ำดอกไม้ 
จัดเป็นยำมกำลิกคือเป็นน้้ำปำนะ ถ้ำจัดเป็นกลุ่มยำวชีวิกหรือสัตตหกำลิก หรือมีส่วนผสมจำกสองกลุ่ม
นี้ในยำมกำลิก ให้อนุโลมเป็นน้้ำปำนะ แต่ควรพิจำรณำดื่มเพ่ือกำรรักษำโรคบ้ำรุงร่ำงกำยที่อ่อนแอ 

แต่ถ้ำมีส่วนผสมที่เป็นยำวกำลิกจะไม่ใช้น้้ำปำนะถือว่ำรวมเข้ำเป็นยำวกำลิกไปแล้ว รวมทั้ง
ธัญชำติก็จัดเป็นยำวกำลิก กรณีพืชที่เป็นส่วนผสมกับกำรท้ำน้้ำเมำ ทรงห้ำม เช่น ดอกมะซำง เป็นต้น 
ไม่ใช่น้้ำปำนะและไม่ควรฉันเพรำะเป็นน้้ำเมำผักต่ำง ๆ ท่ำนห้ำมน้้ำผักดอง น้้ำผักสุกที่ ไม่เป็นน้้ำปำนะ 

กรณีส่วนผสมอ่ืนๆ เช่นเกลือ น้้ำตำล ที่เป็นกลุ่มยำวชีวิกหรือสัตตหกำลิก สำมำรถผสมใน
น้้ำปำนะได้ 

กรณีกระบวนกำรท้ำ ควรใช้ผลไม้สด ถ้ำต้องท้ำให้สุกควรใช้แสงอำทิตย์ สำมำรถน้ำผลไม้
มำปั่นคั้นแยกกำก หรือกรอง ท้ำให้ออกมำเป็นน้้ำได้ น้้ำดื่มทั่วไปมำผสมได้  



 ๗๒ 

๔.๒ คุณค่าของน ้าปานะ 
พระวินัยไม่ทรงอนุญำตให้ฉันอำหำรในเวลำวิกำล เพ่ือขัดเกลำภิกษุให้เป็นผู้รู้ประมำณใน

กำรบริโภค แต่ด้วยควำมเป็นจริงทำงธรรมชำติของร่ำงกำยแล้ว แต่ละบุคคลมีควำมแตกต่ำงกัน เมื่อ
ปฏิบัติตำมพระวินัยข้อนี้แล้ว ภิกษุบำงรูปก็เกิดสัปปำยะ แต่บำงรูปก็ไม่สบำย เนื่องจำกขำดอำหำร
บ้ำง อำพำธบ้ำง กำรอนุญำตให้ฉันน้้ำปำนะได้นี้ ก็ช่วยปรับสมดุลของร่ำงกำย และช่วยให้มีจิตใจที่
สงบ เหมำะกับกำรบ้ำเพ็ญธรรม  

ดังนั้น กำรฉันน้้ำปำนะอย่ำงรู้ประมำณ จะท้ำให้ได้ประโยชน์อย่ำงแท้จริง ในที่นี้ได้น้ำเสนอ
คุณค่ำของน้้ำปำนะในด้ำนต่ำง ๆ ๓ ด้ำน คือ ด้ำนกำรเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย ด้ำนประโยชน์ต่อสุขภำพ
สงฆ์ ด้ำนหลักธรรมในกำรพิจำรณำอำหำร ดังนี้  

๔.๒.๑ ด้านการเอื อเฟื้อต่อพระวินัย 
 หมู่แห่งภิกษุจะอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ เพ่ือกำรขัดเกลำตนเอง ให้มีควำมบริสุทธิ์ ก็

โดยอำศัยพระวินัย เป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติ ให้หมู่คณะมีควำมสำมัคคีกัน กำรที่ภิกษุ มีควำม
เอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย ย่อมน้ำมำซึ่งควำมม่ันคงของสงฆ์  

 ๔.๒.๑.๑ ความส้าคัญของพระวินัย พระวินัยเป็นอำยุของพระศำสนำ พระวินัยเป็น
เกรำะคุ้มครองภิกษุ ดังในกถำพรรณนำปฐมมหำสังคำยนำ เมื่อท่ำนพระมหำกัสสปเถระ ได้ปรึกษำกับ
ภิกษุท้ังหลำยว่ำ ควรจะสังคำยนำอะไรก่อน ธรรมหรือวินัย ภิกษุทั้งหลำยจึงเรียนว่ำ “..ธรรมดำว่ำวินัย
เป็นอำยุของพระพุทธศำสนำ เมื่อวินัยยังด้ำรงอยู่ พระศำสนำก็ชื่อว่ำด้ำรงอยู่ด้วย เพรำะฉะนั้น เรำจะ
สังคำยนำวินัยก่อน”๔ 

 กำรศึกษำพระวินัย ย่อมน้ำมำซ่ึงประโยชน์ต่อภิกษุ ดุจดังกำรอยู่ใกล้ชิดบิดำมำรดำ 
ดังที่อรรถกถำได้แสดงถึง อำนิสงส์ของกำรเรียนพระวินัย ๕ ข้อ คือ  

 (๑) ผู้ที่คุ้มครองรักษำศีลของตนไว้ดี พระวินัยย่อมเป็นของผู้นั้น 
 (๒) ผู้ถูกควำมสงสัยครอบง้ำ ย่อมมีพระวินัยเป็นที่พ่ึงพิง 
 (๓) ผู้รักษำพระวินัย ย่อมเป็นผู้กล้ำพูดในหมู่ภิกษุ 
 (๔) ผู้สำมำรถชนะกิเลสทั้งหลำยด้วยสหธรรม 
 (๕) ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่อควำมตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม๕ 
 ในอรรถกถำปำฏิโมกขฐปนขันธกะ เรื่องไม่ทรงแสดงพระปำติโมกข์ในบริษัทที่ไม่

บริสุทธิ์ ได้กล่ำวถึงควำมอัศจรรย์ของธรรมวินัย ๘ ประกำร คือ  

                                                        
๔ขุ.ขุ.อ. ๓๙/๑๒๗.  
๕ดูรำยละเอียดใน วิ.มหำ.อ. ๑/๑๖๒.  



 ๗๓ 

 ๑. พระธรรมวินัยมีกำรศึกษำ มีกำรกระท้ำ และมีกำรด้ำเนินเป็นล้ำดับ ไม่ใช่แทง
ตลอดอรหัตผลโดยทันที  

 ๒.  พระสำวกทั้งหลำย จะไม่ล่วงละเมิดสิกขำบทที่ทรงบัญญัติไว้ แม้ด้วยเหตุแห่ง
ชีวิต 

 ๓. สงฆ์จะไม่ร่วมกับบุคคลผู้ทุศีล มีธรรมลำมก มีควำมประพฤติไม่สะอำด น่ำ
รังเกียจ ปิดบังกำรกระท้ำ ไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญำณว่ำเป็นสมณะ ไม่ใช่พรหมจำรีแต่ปฏิญำณว่ำเป็น
พรหมจำรี  

 ๔. บุคคลที่มีฐำนะแตกต่ำงกัน เมื่อเขำบวชเป็นบรรพชิตแล้ว ย่อมละชื่อและ
ตระกูลเดิม มำเป็นสมณะเชื้อสำยศำกยบุตรเหมือนกัน 

 ๕.  แม้มีภิกษุจ้ำนวนมำกที่ปรินิพพำนด้วยอนุปำทิเสสนิพพำนธำตุ จะไม่ท้ำให้เกิด
ควำมพร่องหรือควำมเต็มของปรินิพพำนธำตุเกิดขึ้น 

 ๖. พระธรรมวินัยมีวิมุติรสรสเดียว 
 ๗.  รัตนะในธรรมวินัยมีมำก คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗  
 ๘. ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของคนใหญ่ ๆ คือ พระโสดำบัน ผู้ปฏิบัติท้ำให้แจ้งซึ่งโสดำ

ปัตติผล พระสกทำคำมี ผู้ปฏิบัติท้ำให้แจ้งซึ่งสกทำคำมิผล พระอนำคำมี ผู้ปฏิบัติท้ำให้แจ้งซึ่ง
อนำคำมิผล พระอรหันต์ ผู้ปฏิบัติเพื่อควำมเป็นอรหันต์๖ 

 ดังนั้น พระผู้มีพระภำคได้ทรงห้ำมภิกษุมีอำบัติติดตัวฟังปำติโมกข์๗ และได้ทรงห้ำม
งดปำติโมกข์แก่ภิกษุที่บริสุทธิ์๘ 

 ๔.๒.๑.๒ ความหมายของค้าว่า เอื อเฟื้อ คือ กำรมีควำมเคำรพในพระวินัย เชื่อฟัง 
และปฏิบัติตำม ผู้ที่ทรำบชัดถึงคุณของกำรมีศีลที่บริสุทธิ์ และโทษของกำรที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ แล้ว 
ย่อมจะเกิดควำมศรัทธำ รักษำศีลของตน ดังนี้ 

   (ก) เอ้ือเฟ้ือในควำมหมำยของกำรตั้งใจฟังด้วยควำมเคำรพและยอมรับที่
จะปฏิบัติตำม ดังในอรรถกถำโพธิวรรคได้อธิบำย เกี่ยวกับกำรได้ฟัง (สุต้) ของพระอำนนท์ว่ำ กำรที่
พระเถระได้แสดงควำมบริบูรณ์แห่งอรรถและพยัญชนะของพระธรรมที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงตรัสดี
แล้ว ชื่อว่ำให้เกิดควำมเอ้ือเฟ้ือในกำรฟัง ผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมที่สมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะโดย
เอ้ือเฟ้ือ ย่อมเป็นผู้เหินห่ำงจำกประโยชน์อันยิ่งใหญ่ เพรำะฉะนั้น พึงให้เกิดควำมเอ้ือเฟ้ือ ก่อนแล้วจึง
สดับธรรมโดยเคำรพ๙ 

                                                        
๖ดูรำยละเอียดใน วิ.จู. ๙/๔๕๗-๔๖๔/๓๙๕-๓๙๘.  
๗ดูรำยละเอียดใน วิ.จู. ๙/๔๖๕/๓๙๙.  
๘ดูรำยละเอียดใน วิ.จู. ๙/๔๖๗/๓๙๙-๔๐๐.  
๙ขุ.อุ.อ. ๔๔/๒๕.  



 ๗๔ 

   (ข) เอ้ือเฟ้ือในควำมหมำยของพละในกำรศึกษำ  ดังอรรถกถำมหำนิเท
เทสที่พระสำรีบุตรเถระได้แสดงสิกขำ ๓ อย่ำงบริบูรณ์ว่ำ เมื่อนึกถึง ควรศึกษำเพ่ือให้บริบูรณ์เป็น
อย่ำง ๆ โดยให้รู้ว่ำสิกขำชื่อนี้ควรศึกษำ เมื่อเห็นอยู่บ่อย ๆ ควรศึกษำ แล้วให้พิจำรณำตำมที่เห็นแล้ว 
เมื่อพิจำรณำแล้วให้อธิษฐำนจิตให้มั่นในสิกขำ ๓ ด้วยกำรกระท้ำกิจของตนที่ประกอบด้วย ศรัทธำ 
วิริยะ สติ สมำธิ ปัญญำ จนกระทั่งรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง ชื่อว่ำ พึงศึกษำสิกขำ ๓ คือ พึงประพฤติ
เอ้ือเฟ้ืออธิศีล พึงประพฤติเอ้ือเฟ้ืออธิจิต พึงสมำทำนประพฤติอธิปัญญำ๑๐ 

   (ค) เอ้ือเฟ้ือในควำมหมำยของหลักกำรศึกษำ ดังในมหำนิทเทส อธิบำย
ค้ำว่ำศึกษำ (เสขะ) ว่ำ ภิกษุค้ำนึงถึงสิกขำสมมติ รู้ เห็น พิจำรณำ ตั้งจิต น้อมใจไปด้วยศรัทธำ 
ประคองควำมเพียร เข้ำไปตั้งสติ ตั้งจิตไว้ รู้ชัดด้วยปัญญำ รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง ก้ำหนดรู้ธรรมที่ควร
ก้ำหนดรู้ ละธรรมที่ควรละ ท้ำให้แจ้งซึ่ งธรรมที่ควรท้ำให้แจ้ง เจริญธรรมที่ควรเจริญ คือ ย่อม
ประพฤติเอ้ือเฟ้ือ ย่อมประพฤติเอ้ือเฟ้ือด้วยดี ย่อมสมำทำนศึกษำ เรียกว่ำ เสขะ๑๑ 

   (ง) เอ้ือเฟ้ือในควำมหมำยว่ำผู้ส้ำเร็จอยู่ในกำลทุกเม่ือ ในอรรถกถำอุปำลี 
เถรำปทำน ได้อธิบำยถึงคุณสมบัติของท่ำน พระอุบำลีเถระ ว่ำ ท่ำนได้ทรงจ้ำพระวินัยไว้ด้วยจิต 
ได้แก่ พิจำรณำด้วยกำรฟังและกำรทรงจ้ำ เป็นต้น พระวินัยอันดีงำม ได้แก่ กำรฝึกไตรทวำรด้วย
อำกำรอันงำมเหมือนกับพระพุทธเจ้ำ ท่ำนนมัสกำรพระวินัยปิฎก กระท้ำควำมเอ้ือเฟ้ือในพระวินัย คือ 
ส้ำเร็จกำรอยู่ทุกกำล  ในกำลทั้งปวง พระวินัยปิฎกเป็นโอกำสคือเป็นเรือนของท่ำน ด้วยอ้ำนำจกำร
ฟัง  กำรทรงจ้ำ กำรมนสิกำร กำรเล่ำเรียน กำรสอบถำม และกำรประกำศ ท่ำนเป็นผู้ ถึงควำมยอด
เยี่ยม คือ เป็นผู้เฉลียวฉลำดในกำรระงับ และกำรออกจำกอำบัติ ๗ กอง มีปำรำชิก เป็นต้น๑๒ 

 ๔.๒.๑.๓ คุณของการเอื อเฟื้อต่อพระวินัย กำรเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย มีอำนิสงส์มำก 
เป็นพ้ืนฐำนของกำรปฏิบัติที่จะน้ำไปสู่กำรหลุดพ้นจำกกิเลสในที่สุด ดังที่แสดงในอรรถกถำ พำหิร
นิทำนวรรณนำว่ำ บุคคลผู้ทรงวินัย ชื่อว่ำเป็นทำยำทแห่งกุศลธรรมทั้งหลำย เช่นเดียวกับธรรม
ทั้งหลำยมีสังวรเป็นมูล คือ  

 วินัย ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก ่สังวร (ควำมส้ำรวม) 
 สังวร ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ อวิปปฏิสำร (ควำมไม่เดือดร้อน) 
 อวิปปฏิสำร ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ ควำมปรำโมทย ์
 ควำมปรำโมทย ์ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ ปีต ิ(ควำมอ่ิมใจ) 
 ปีต ิย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก ่ปัสสัทธิ (ควำมสงบ) 

                                                        
๑๐ดูรำยละเอียดใน ขุ.ม.อ. ๖๕/๒๖๗.  
๑๑ดูรำยละเอียดใน ขุ.ม.อ. ๖๖/๙๖๐/๕๖๔.  
๑๒ดูรำยละเอียดใน ขุ.อป.อ. ๗๐/๕๖๑.  



 ๗๕ 

 ปัสสัทธิ ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ ควำมสุข 
 ควำมสุข ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ สมำธิ (ควำมตั้งใจมั่น) 
 สมำธิ ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ ยถำภูตญำณทัสสนะ (ควำมรู้เห็นตำมเป็นจริง) 
 ยถำภูตญำณทัสสนะ ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ นิพพิทำ (ควำมเบื่อหน่ำย) 
 นิพพิทำ ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ วิรำคะ (ควำมส้ำรอกกิเลส) 
 วิรำคะ ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ วิมุตติ (ควำมหลุดพ้น) 
 วิมุตติ ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ วิมุตติญำณทัสสนะ (ควำมรู้เห็นควำมหลุดพ้น) 
 วิมุตติญำณทัสสนะ ย่อมมีเพ่ือประโยชน์แก่ อนุปำทำปรินิพพำน (ควำมดับสนิท)๑๓  
 ดังนั้น ผู้ที่เห็นคุณของกำรเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย ว่ำจะน้ำไปสู่ควำมดับสนิทไม่มีส่วน

เหลือ ควรท้ำควำมพยำยำมโดยเอื้อเฟ้ือในกำรเล่ำเรียนพระวินัย สอบถำม ใคร่ครวญ และตั้งใจปฏิบัติ
ตำมพระวินัย เพ่ือประโยชน์อันสูงสุดนั้น  

 ๔.๒.๑.๔ โทษของการไม่เอื อเฟื้อต่อพระวินัย มีหลำยประกำร เช่น 
   (ก) ปรับโทษอำบัติหนัก (คลุกำบัติ) ดังในภิกษุณี ปำรำชิกกัณฑ์ สิกขำบท

ที่ ๓ ห้ำมภิกษุณีประพฤติตำมภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม (ถูกยกเสียเพรำะไม่เห็นอำบัติ ไม่ท้ำ
คืนอำบัติ ไม่สละทิฏฐิบำป) หำกล่วงละเมิดต้องอำบัติปำรำชิก ด้วยเหตุที่ภิกษุเมื่อไม่เอ้ือเฟ้ือ (อนำทโร) 
คือ ไม่เชื่อสงฆ์ บุคคล หรือกรรม ไม่ท้ำคืนอำบัติ คือ ไม่ยอมรับผิด เมื่อภิกษุณีประพฤติตำม ย่อม
หมำยถึงว่ำ ไม่เอ้ือเฟ้ือ ด้วยเช่นกัน๑๔  

   (ข) ปรับโทษอำบัติหนัก (คลุกำบัติ) ดังในภิกษุ สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ 
๑๒ ภิกษุว่ำยำกสอนยำก ภิกษุอ่ืนห้ำมไม่ฟัง สงฆ์สวดกรรมเพ่ือให้ละ ถ้ำไม่ละต้องสังฆำทิเสส  

   (ค) ผิดพระวินัย ศีลย่อมไม่บริสุทธิ์ ท้ำให้จิตไม่สงบ กรรมฐำนย่อมไม่
เจริญ ดังในอรรถกถำว่ำ พระวินัยธร ย่อมมีหน้ำที่ในกำรอบรมภิกษุให้เห็นโทษของกำรผิดพระวินัยว่ำ 
ภิกษุผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ กรรมฐำนย่อมไม่เจริญ ภิกษุใดมีศีลขำด กรรมฐำนของภิกษุนั้น ย่อมไม่สืบต่อ 
จิตย่อมปั่นป่วน คือ ถูกไฟคือควำมเดือดร้อนแผดเผำอยู่ ดุจถูกทิ่มแทงด้วยปฏัก ภิกษุนั้น ย่อมลุกขึ้น 
เหมือนนั่งอยู่บนก้อนหินที่ร้อน แต่ถ้ำศีลของภิกษุนั้นไม่ด่ำงพร้อย กรรมฐำนย่อมสืบ สังขำรทั้งหลำย 
ก็ปรำกฏชัดขึ้น จิตเป็นเอกัคคตำ ดุจได้บรรลุอุปจำระและอัปปนำสมำธิ ให้เชื่อว่ำบรรพชำมีควำม
บริสุทธิ์แห่งจิตเป็นประโยชน์ อย่ำประมำทในกำรบ้ำเพ็ญสมณธรรม ขึ้นชื่อว่ำควำมลับของผู้กระท้ำ
กรรมชั่ว ย่อมไม่มีในโลก๑๕ 

                                                        
๑๓ดูรำยละเอียดใน วิ.มหำ.อ. ๑/๑๖๓.  
๑๔ดูรำยละเอียดใน วิ.ภิกขุณี. ๕/๑๘-๒๐/๒๑-๒๓.  
๑๕ดูรำยละเอียดใน วิ.มหำ.อ. ๑/๗๓๗-๗๓๘.  



 ๗๖ 

   (ง)  ควำมประมำทแม้อำบัติเพียงเล็กน้อย จะเป็นเหตุให้ต้องไปเกิดใน
อบำยภูมิได้ ดังเรื่องของนำครำชชื่อเอรกปัตตะ ที่อดีตชำติเป็นภิกษุหนุ่มในศำสนำของพระกัสสป
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ แต่ด้วยได้กระท้ำอำบัติเล็กน้อย คือ เมื่อท่ำนนั่งเรือไปในแม่น้้ำคงคำ ได้จับใบ
ตะไคร้น้้ำกอหนึ่งไว้ ในขณะที่เรือก้ำลังแล่นอยู่ เป็นเหตุให้ใบตะไคร้น้้ำขำด ท่ำนไม่ได้แสดงอำบั ติ 
เพรำะคิดว่ำเป็นโทษเพียงเล็กน้อย แม้ท่ำนจะได้บ้ำเพ็ญสมณธรรมถึงสองหมื่นปี เมื่อจะจุติ ได้ระลึกถึง
ควำมไม่บริสุทธิ์แห่งศีลนี้ ท้ำให้ต้องไปเกิดเป็นพญำนำค (ก้ำเนิดแห่งอเหตุกสัตว์) แม้ว่ำท่ำนจะได้พบ
กับพระผู้มีพระภำคเจ้ำ และได้ฟังธรรม แต่ก็ไม่สำมำรถที่จะบรรลุเป็นพระโสดำบันได้ เนื่องจำกภพที่
เป็นสัตว์เดรัจฉำนนี้๑๖ 

 ๔.๒.๑.๕ พระมหาเถระที่เป็นแบบอย่างในความเอื อเฟื้อต่อพระวินัย พระสำวก
ล้วนแต่เป็นผู้มีควำมเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย ดังเช่น พระอุบำลีผู้เลิศด้ำนทรงพระวินัย พระมหำกัสสัปปผู้
เป็นเลิศในกำรกล่ำวก้ำจัดกิเลส๑๗ ได้ถือธุดงค์วัตร เพ่ือแสดงเป็นแบบอย่ำงในกำรเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย 
และพระอำนนท์ในกรณียอมรับต่อมติของสงฆ์ท่ีให้แสดงอำบัติก่อนกำรท้ำมหำปฐมสังคำยนำ๑๘ 

 กรณีพระอุบำลี ดังในวินัยกถำ ภำยหลังจำกที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงพรรณนำคุณ
ของวินัย คุณของกำรเรียนวินัย ทรงสรรเสริญคุณของท่ำนพระอุบำลี ภิกษุทั้งหลำยทั้งเถระ ทั้งนวกะ 
ทั้งมัชฌิมะ จึงพำกันมำเรียนพระวินัย ในส้ำนักของท่ำนพระอุบำลี เมื่อมีภิกษุจ้ำนวนมำกพำกันเรียน 
ท่ำนพระอุบำลียืนสอนด้วยควำมเคำรพพระเถระทั้งหลำย ๆ ก็ยืนเรียนด้วยควำมเคำรพธรรม 
ภำยหลังทรงอนุญำตให้ภิกษุนวกะผู้สอนนั่งบนอำสนะเสมอกันหรือสูงกว่ำได้ และให้ภิกษุเถระผู้เรียน
นั่งบนอำสนะเสมอกันหรือต่้ำกว่ำได้ ด้วยควำมเคำรพธรรม๑๙ 

 กรณีพระมหำกัสสปปะ พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงให้พระมหำกัสสัปปะเลิกธุดงค์ 
เนื่องจำกพระเถระมีอำยุมำก ได้ตรัสให้พระเถระเลิกจำกผู้อยู่ป่ำเป็นวัตร มำอยู่ในเสนำสนะใกล้บ้ำน 
ได้ทรงให้โอวำท ๓ ข้อ ทรงเปลี่ยนจีวรของพระองค์กับพระเถระนั้น ได้ทรงท้ำพระเถระให้อยู่ในป่ำ
ตำมธรรมชำติเป็นวัตร และให้ทรงผ้ำบังสุกุลตำมธรรมชำติเป็นวัตร อันเป็นอัธยำศัยของพระมหำเถระ 
โดยที่แท้จะมีพระประสงค์จะทรงให้พระเถระเลิกธุดงค์ก็หำมิได้ แต่ทรงประสงค์จะให้พระเถระบันลือ
สีหนำท ด้วยทรงทรำบชัดถึงอุปนิสัยของพระเถระว่ำ ถ้ำไม่ถูกกระทบ ย่อมไม่บันลือสีหนำทในที่สุด 
พระเถระได้บันลือสีหนำทว่ำ ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้ำพระองค์เป็นผู้อยู่ป่ำตลอดกำลนำน ดังนี้ โดย
สมควรแด่พระอัธยำศัยของพระศำสดำเท่ำนั้น๒๐ 

                                                        
๑๖ดูรำยละเอียดใน ขุ.ธ.อ. ๔๒/๒๗๕,๒๗๙-๒๘๑.  
๑๗ดูรำยละเอียดใน ส้.ม.อ. ๓๐/๖๘๔/๓๖๕.  
๑๘ดูรำยละเอียดใน วิ.จู.อ. ๙/๖๒๒/๕๐๙-๕๑๑.  
๑๙ดูรำยละเอียดใน วิ.จู.อ. ๙/๒๘๔/๑๕๒.  
๒๐ดูรำยละเอียดใน ส้.นิ.อ. ๒๖/๔๘๒/๕๖๕.  



 ๗๗ 

 จะเห็นได้ว่ำ แม้พระเถระทั้งได้จะเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจำกกิเลสแล้ว เป็นผู้สิ้นขำด
จำกควำมยึดมั่นถือมั่น แต่ด้วยควำมปรำรถนำดีต่อภิกษุสงฆ์ในอนำคต พระเถระเหล่ำนี้ จึงได้
ประพฤติปฏิบัติด้วยควำมเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย ให้เป็นแบบอย่ำงแก่ภิกษุสงฆ์ในรุ่นหลัง ๆ มำจนถึง
ปัจจุบัน ดังนั้น กำรไม่ละเมิดสิกขำว่ำด้วยกำรไม่ฉันอำหำรในยำมวิกำล แม้เป็นลหุกำบัติ ก็พึงมีควำม
เอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัยสิกขำบทนี้ ตำมแบบอย่ำงของพระเถระเจ้ำทั้งหลำย 

 ๔.๒.๑.๖ บทบาทของฆราวาสในการเอื อเฟื้อต่อพระวินัย หลักธรรมของฆรำวำส 
ที่ควรยึดถือปฏิบัติเพ่ือน้ำไปสู่กำรมีชีวิตที่ดี และมีควำมสุขนั้น ล้วนมีข้อที่สอนให้ปฏิบัติต่อภิกษุหรือ
นักบวชผู้ทรงศีลโดยควำมเอ้ือเฟ้ือ ควำมเคำรพ เช่น 

   (ก) หลักทิศ ๖ คือ วินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย) เป็นค้ำสอนที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติตนของคฤหัสถ์ ที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงแสดงแก่นำยสิงคำลกะ คหบดีบุตรผู้ก้ำลังไหว้ทิศ บน
ทำงเสด็จจะเข้ำไปบิณฑบำตในเมืองรำชคฤห์ ดังในสิงคำลกสูตร๒๑ มีใจควำมว่ำให้ละเว้นควำมชั่ว ๑๔ 
อย่ำง ได้แก่ กรรมกิเลส ๔ อคติ ๔ อบำยมุข ๖ แล้วเป็นผู้ปกแผ่ทิศทั้ง ๖ ได้แก่ เว้นห่ำงมิตรเทียม ๔ 
คบหำมิตรแท้ ๔ จัดสรรทรัพย์เป็นโภควิภำค ๔ บ้ำรุงทิศ ๖ ส้ำหรับหลักธรรมในกำรบ้ำรุงทิศข้อที่ ๖ 
คือ สมณพรำหมณ์เป็นทิศเบื้องบน (อุปริมทิส) คฤหัสถ์พึงบ้ำรุงพระสงฆ์ คือ “ด้วยกำยกรรม
ประกอบด้วยเมตตำ ด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตำ ด้วยกำยมโนประกอบด้วยเมตตำ ด้วยควำม
เป็นผู้ไม่ปิดประตู ด้วยถวำยอำมิสทำน”      

   ดังนั้น ฆรำวำสเมื่อจะถวำยน้้ำปำนะแด่พระสงฆ์ พึงกระท้ำด้วยควำม
เอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย อันเป็นกำรกระท้ำที่ประกอบด้วยเมตตำในกำย วำจำ ใจ มียินดีที่จะให้กำร
ต้อนรับพระสงฆ์ 

   (ข) มงคล ๓๘ หมำยถึง ธรรม ที่น้ำมำซึ่งควำมสุขควำมเจริญ พระพุทธเจ้ำ
ตรัสไว้ในมงคลสูตร มีหลักธรรมหลำยข้อ ที่จะประกอบในกำรเอ้ือเฟ้ือต่อภิกษุและพระวินัย คือ กำร
คบบัณฑิต กำรบูชำคนที่ควรบูชำ กำรมีวำจำสุภำษิต กำรรู้จักให้และเผื่อแผ่แบ่งปัน ควำมเคำรพและ
ควำมใส่ใจเอ้ือเฟ้ือโดยเหมำะสม ควำมสุภำพอ่อนน้อม กำรฟังธรรมตำมกำล ควำมเป็นผู้ว่ำง่ำยสอน
ง่ำย กำรพบเห็นสมณะ และกำรสนทนำธรรมตำมกำล ซึ่งมงคลที่ยกมำทั้งสิบประกำรนี้ ล้วนสะท้อน
ให้เห็นถึงกำรเอ้ือเฟ้ือต่อภิกษุด้วยควำมเคำรพ กำรเสวนำไปมำหำสู่ท่ำน อันจะน้ำมำซึ่งควำมสุข 
ควำมเจริญต่อผู้ปฏิบัติ    

   (ค) ฆราวาสธรรม คือ หลักธรรมส้ำหรับกำรครองเรือน มี ๔ อย่ำงคือ 
สัจจะ (ควำมจริง)  ทมะ (ควำมฝึกฝนปรับปรุงตน) ขันติ (ควำมอดทน) จำคะ (ควำมเสียสละ) ดังนั้น 
ในข้อสุดท้ำยนี้ ฆรำวำสจึงควรจะรู้จักแบ่งบัน ทรัพย์ที่หำมำได้นี้ ถวำยแด่ภิกษุ ผู้ที่ด้ำรงอยู่ด้วยกำร

                                                        
๒๑ดูรำยละเอียดใน ที.ปำ. ๑๖/๑๗๒-๒๐๕/๗๐-๘๒. 



 ๗๘ 

อำศัยอำหำรจำกผู้อ่ืน ผู้ที่มีศีล ผู้ที่ฝึกตน ผู้มีควำมบริสุทธิ์ ผู้เป็นบัณฑิต ฆรำวำสผู้เป็นทำยกนี้ เมื่อได้
นำบุญอันประเสริฐดังเช่น ภิกษุนี้แล้ว ย่อมจะเป็นอริยทรัพย์ของตน อีกทั้งได้ชื่อว่ำ เอ้ือเฟ้ือต่อภิกษุผู้
เป็นศำกยบุตร 

   ฆรำวำสมีหน้ำที่ในกำรถวำยของแด่ภิกษุ ดังตัวอย่ำงจำกเรื่องของเวรัญช
พรำหมณ ์ท่ำนได้ทูลพระผู้มีพระภำคเจ้ำถึงสำเหตุที่ท่ำนมิได้ถวำยทำนตลอดไตรมำสว่ำ โดยปกติท่ำน
ต้องถวำยไทยธรรมทุก ๆ วัน คือ เวลำเช้ำควรถวำยยำคูและของควรเคี้ยว  เวลำเที่ยงควรถวำย
ขำทนียะโภชนียะ เวลำเย็นควรถวำยบูชำสักกำระ  ด้วยวัตถุมีน้้ำปำนะที่ปรุงชนิดต่ำง ๆ มำกมำย  
ของหอมและดอกไม้เป็นต้น แก่พระองค์ผู้ซึ่งข้ำพเจ้ำนิมนต์ให้อยู่จ้ำพรรษำแล้ว แต่ด้วยเหตุที่ ท่ำน
เป็นฆรำวำส มีกิจมำก  มีกรณียะมำก มิใช่เพรำะว่ำ ท่ำนไม่มีไทยธรรม หรือไม่อยำกถวำยด้วยคิด
ตระหนี่๒๒ 

   (ง) สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมของคนดี หมวดแรก มี 
๗ ข้อ ได้แก่ รู้หลักหรือรู้จักเหตุ รู้ควำมมุ่งหมำยหรือรู้จักเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมำณ รู้จักกำล รู้จัก
ชุมชน รู้จักบุคคล หรืออีกหมวดหนึ่งมี ๘ ข้อ คือ ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประกำร ภักดี คิด ปรึกษำ 
พูด ท้ำอย่ำงสัตบุรุษ (คิด ปรึกษำ พูด ท้ำ มิใช่เพ่ือเบียดเบียนตนและผู้อ่ืน) มีควำมเห็นอย่ำงสัตบุรุษ 
(คือเห็นชอบว่ำ ท้ำดีมีผลดี ท้ำชั่วมีผลชั่ว เป็นต้น) ให้ทำนอย่ำงสัตบุรุษ (คือให้โดยเคำรพ เอ้ือเฟ้ือแก่
ของและผู้รับทำน เป็นต้น) ดังนั้น กำรปฏิบัติต่อภิกษุด้วยหลักธรรมของสัตบุรุษนี้  ย่อมเป็นกำร
เอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัยและต่อภิกษุ 

   (จ) อปริหาริยธรรม คือ ธรรมส้ำหรับผู้บริหำรบ้ำนเมือง ในข้อที่ ๗ ว่ำ 
จัดให้ควำมอำรักขำคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่บรรพชิตที่เป็นหลักใจของประชำชน ตั้งใจ เชื้อ
เชิญให้ท่ำนได้มำสู่แผ่นดินของตน และรักษำท่ำนให้อำศัยอยู่โดยผำสุก 

หลักธรรมส้ำหรับฆรำวำสที่ยกมำนี้ เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ ฆรำวำสผู้ปฏิบัติดี ย่อมต้อง
รู้จักคบหำกับผู้เป็นสมณะ ผู้มีธรรมสูง ผู้เป็นบัณฑิต ด้วยกำรเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล อุปัฏฐำก ดังเช่นกำร
ถวำยอำมิสทำนแด่พระสงฆ์ โดยควำมเคำรพและมีควำมเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย มีข้อปฏิบัติ ดังนี้  

๑. ต้องศึกษำให้มีควำมรู้มีควำมเข้ำใจในพระวินัย อำทิ อำหำรประเภทใดเป็นยำวกำลิก 
(ฉันได้ไม่เกินเที่ยง) หรือเป็นยำมกำลิก (ฉันได้วันเดียว) อำหำรนั้นจะต้องประเคนท่ำนก่อน พระสงฆ์
จึงจะฉันได้ ควรงดอำหำรที่แสลงต่อสุขภำพพระสงฆ์ (มีพิษ) อำหำรที่ผิดพระวินัย (ของมึนเมำ ยำเสพติด) 
กำรไม่เอ่ยชื่ออำหำรในกำรประเคน กำรไม่กล่ำวว่ำตนได้ประหำรชีวิตสัตว์เพ่ือน้ำมำท้ำเป็นอำหำร
ถวำย กำรไม่ถวำยอำหำรที่ท้ำจำกเนื้อสัตว์ต้องห้ำม ๑๐ ชนิด เป็นต้น   

                                                        
๒๒ดูรำยละเอียดใน วิ.มหำ.อ. ๑/๙/๓๖๗. 



 ๗๙ 

๒. กำรถวำยอำหำรควรค้ำนึงถึงสุขภำพและวัยของภิกษุด้วย เช่น ควรถวำยอำหำรที่
สะอำด มีคุณภำพ มีสำรอำหำรครบ ๕ หมู่ อำหำรที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพในระยะยำว ไม่มีรสจัด
เกินไป เป็นต้น ส้ำหรับภิกษุผู้เฒ่ำ ควรเป็นอำหำรที่ย่อยง่ำย แกะของแข็ง เช่น กระดูก ก้ำงปลำ เมล็ด 
ออกก่อน เป็นต้น ยังมีควำมเชื่อในสังคมว่ำ ถ้ำถวำยอำหำรใดแด่พระสงฆ์แล้ว ตนหรือญำติที่ตนได้
อุทิศกุศลให้จะได้รับอำหำรประเภทนั้น ๆ ดังนั้น ทำยกที่มีควำมเชื่อดังกล่ำว มักจะเลือกอำหำรโปรด
ของตนหรือของญำติที่ล่วงลับ น้ำมำถวำยพระ ซึ่งบำงครั้งจะเป็นอำหำรที่แสลงต่อภิกษุ 

๓. กำรถวำยอำหำรพระ ต้องกระท้ำโดยควำมเคำรพ มีควำมเหมำะสมในขนบธรรมเนียม
ประเพณี อำทิ กำรประเคนอำหำรด้วยมือทั้งสอง ในกำรใส่บำตรพระ ไม่ควรใส่อำหำรที่ยังร้อน ๆ อยู่
ลงไปในบำตร เพรำะจะท้ำให้ลวกมือพระได้ ให้ใส่บนฝำบำตรที่ท่ำนพลิกรับไว้ เป็นต้น 

ในขณะเดียวกัน พระสงฆ์ก็มีข้อปฏิบัติในกำรรับประเคนอำมิสทำนจำกทำยก (ผู้ให้) ดังใน
อรรถกถำ ทันตโปณสิกขำวรรณำ (ฉันอำหำรที่ไม่ได้ประเคน) ได้กล่ำวถึงกำรรับประเคนที่ถูกต้องว่ำ 
ควรประกอบด้วยองค์ ๕ คือ ของพอที่บุรุษปำนกลำงยกได้ อยู่ในระยะหัตถบำส (หนึ่งศอก) กำรน้อม
กำยถวำย เทวดำหรือมนุษย์หรือดิรัจฉำนถวำย และภิกษุรับด้วยกำยหรือเนื่องด้วยกำย๒๓  

ข้อปฏิบัติที่แนะน้ำภิกษุ เมื่อรับประเคนจำกทำยกที่ไม่เอ้ือเฟ้ือ เช่น ถ้ำทำยกยืนเลยหัตถบำส
ในที่นั้น เอำกระบวยคันยำวตักถวำย ภิกษุควรบอกให้เขำเข้ำมำถวำยใกล้ ๆ ถ้ำเขำไม่ได้ยินค้ำพูด
หรือไม่เอ้ือเฟ้ือ เทลงไปในบำตร ภิกษุควรรับประเคนใหม่ กรณีที่บุคคลยืนอยู่ห่ำงโยนก้อนข้ำวไป
ถวำย ก็เช่นกัน ถ้ำเมื่อเที่ยวไปบิณฑบำตมีผงตกลงในบำตร ควรรับประเคนก่อนจึงรับภิกษำ หำกไม่
รับประเคนก่อนรับภิกษำ เป็นวินัยทุกกฏ แต่ไม่เป็นอำบัติแก่ภิกษุผู้รับประเคนธุลีที่ตกนั้นใหม่แล้วฉัน 
แต่ถ้ำเมื่อภิกษุบอกว่ำ รับประเคนก่อน จงถวำย พวกเขำไม่ได้ยินค้ำพูดหรือไม่เอ้ือเฟ้ือ ได้ถวำยภิกษุ
เลย ไม่เป็นวินัยทุกกฏ เป็นต้น๒๔ 

สรุปได้ว่ำ พระวินัยมีข้อบัญญัติมำกมำยที่ เกี่ยวกับกำรรับโภชนำหำรจำกทำยก อำทิ 
โภชนะวรรค ๑๐ สิกขำบท ปำฏิเทสนียะ ๔ สิกขำบท เสขิยวัตร โภชนปฏิสังยุต ๓๐ สิกขำบท เป็นต้น 
ดังนั้น ฆรำวำสผู้เป็นทำยก จึงควรศึกษำพระวินัยด้วยควำมเอ้ือเฟ้ือ เพ่ือจะได้มีส่วนในกำรที่จะช่วยให้
ภิกษุสำมำรถที่จะรักษำศีลให้บริสุทธิ์ได้ แม้ว่ำในบ้ำงครั้งที่ภิกษุมีควำมเกรงใจต่อทำยกที่ไม่รู้ ข้อวินัย 
ได้รับประเคนก่อน แล้วแก้ไขโดยกำรปลงอำบัติภำยหลังก็มี แต่ทำยกก็ไม่พึงประมำท ควำมตำยเป็น
เครื่องที่ไม่อำจจะระบุเวลำชัดได้ว่ำจะเกิดเมื่อไร กำรมีควำมเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย เอ้ือเฟ้ือต่อพระสงฆ์
อยู่ตลอดเวลำนั้น ชื่อว่ำเป็นกำรเจริญสติ ชื่อว่ำเป็นกำรท้ำกิจด้วยควำมเมตตำทั้งกำย วำจำ ใจ เป็น
กำรกระท้ำด้วยกุศลจิต 

                                                        
๒๓วิ.มหำ.อ. ๔/๕๖๖.  
๒๔วิ.มหำ.อ. ๔/๕๖๘-๕๖๙.  



 ๘๐ 

๔.๒.๒ ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพสงฆ์  
สุขภำพสงฆ์ก็เช่นเดียวกับสุขภำพของฆรำวำสทั่วไป คือ ต้องได้รับสำรอำหำรที่ครบถ้วน 

ต้องได้รับกำรออกก้ำลังกำยที่พอเหมำะ แต่กำรด้ำเนินชีวิตของสงฆ์มีควำมแตกต่ำงจำกฆรำวำส คือ 
ต้องฉันอำหำรที่ได้จำกกำรบิณฑบำต จึงไม่สำมำรถที่จะเลือกฉันอำหำรที่บ้ำรุงสุขภำพได้ตลอดเวลำ 
และมีข้อจ้ำกัดในกำรเล่นกีฬำ เพรำะจะท้ำให้มีภำพลักษณ์ที่ไม่ส้ำรวม จึงท้ำให้สงฆ์มีโอกำสที่จะป่วย
เป็นโรคต่ำง ๆ ได้  

ลักษณะกำรด้ำเนินชีวิตของสงฆ์ มีที่แตกต่ำงจำกประชำชนทั่วไป กิจกรรมบำงอย่ำงของ
สงฆ์ก็มีส่วนช่วยให้สุขภำพสงฆ์ดีขึ้น เช่น กำรบิณฑบำต กำรกวำดลำนวัด กำรเดินจงกรม สำมำรถ
ทดแทนกำรออกก้ำลังกำยได้ กำรพิจำรณำรับประทำนอำหำร ท้ำให้ไม่ อ่ิมเกินไป กำรเลือก
รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ เป็นต้น ในทำงตรงกันข้ำม กิจกรรมบำงอย่ำงก็ท้ำให้สงฆ์มีควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดโรคได้มำกขึ้น เช่น กำรออกธุดงค์ในป่ำ เสี่ยงต่อกำรเกิดไข้มำเลเรีย โรคกระเพรำส้ำหรับ
ภิกษุใหม่ที่งดฉันอำหำรมื้อเย็น จีวรที่บำง ได้รับอำกำศเย็น เปียกฝน และกำรอดนอนท้ำให้ภูมิคุ้มกัน
ลดลง กำรอดอำหำรในบำงรูปท้ำให้เกิดภำวะทุพโภชนำกำร เป็นต้น๒๕ 

ภำวะสุขภำพโดยรวมของสงฆ์ไทย จำกงำนวิจัยพบว่ำ พระสงฆ์มีน้้ำหนักเกิน ๔๓.๖ % 
ขณะที่ชำยไทยในเมืองมีน้้ำหนักเกิน ๓๖.๕ % โรคเบำหวำนพบ ๘.๙ % ภำวะไขมันในเส้นเลือด 
๕๑.๙ % เป็นต้น น้ำไปสู่ข้อสรุปว่ำ พระสงฆ์ในเมืองมีควำมเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังสัมพันธ์กับอำหำรและ
ภำวะโภคชนำกำร๒๖ และพบว่ำพระสงฆ์ฉันน้้ำปำนะวันละ ๒ แก้วขึ้นไป มีโอกำสที่จะได้รับน้้ำตำล
มำกถึง ๒๐ ช้อนชำต่อวัน๒๗  

กรณีซื้อเครื่องดื่มส้ำเร็จรูปเพ่ือน้ำไปถวำยพระ ควรดูข้อมูลด้ำนโภชนำกำรที่ติดอยู่ที่บรรจุ
ภัณฑ์ ซึ่งมีกำรระบุว่ำ อำหำรนั้นมีสำรอำหำรประเภทใดบ้ำง เช่น โปรตีน คำร์โบไฮเดรต ไขมัน 
ประเภทไหน ปริมำณเท่ำไร และปริมำณสำรอำหำรที่มีนั้นเป็นสัดส่วนเท่ำไรของปริมำณสำรอำหำรที่
ควรบริโภคในแต่ละวัน นอกจำกนั้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสำรอำหำรที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพได้ ถ้ำ
บริโภคในปริมำณมำก หรือบริโภคประจ้ำ เช่น ไขมัน น้้ำตำล โซเดียม เป็นต้น และควรตรวจสอบวัน
หมดอำยุของเครื่องดื่มนั้นก่อนซื้อด้วย   

กล่ำวได้ว่ำ พระสงฆ์ในเมืองที่มีควำมเสี่ยงต่อโรคสูงกว่ำชำยไทยทั่วไป แม้จะดูเหมือนว่ำ 
พระสงฆ์มีสิกขำบทในกำรห้ำมฉันในเวลำวิกำล แต่เหตุที่มีควำมเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่มำจำกอำหำร

                                                        
๒๕ดูรำยละเอียดใน คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล , คู่มือการดูแลสุขภาพ

พระสงฆ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหำนคร : มีเดียเพรส, ๒๕๕๕), หน้ำ ๒-๔. 
๒๖จงจิตร อังคทะวำนิชและคณะ , “สื่อสงฆ์ไทย ไกลโรค : โภชนบูรณำกำรสู่วิถีสงฆ์ ๔ ภูมิภำค”, 

รำยงำนวิจัย, (กรุงเทพมหำนคร : ช่อระกำกำรพิมพ)์, ๒๕๕๗, หน้ำ ๘. 
๒๗เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๗. 



 ๘๑ 

และภำวะโภชนำกำร ยอมสะท้อนให้เห็นว่ำ น้้ำปำนะที่เป็นเครื่องดื่มส้ำเร็จรูปนั้น มีปริมำณน้้ำตำล
มำก มีผลต่อกำรเกิดโรคเรื้อรังในภิกษุ โดยเฉพำะภิกษุที่ชรำภำพ ยิ่งเสี่ยงต่อกำรอำพำธมำกขึ้น ดังนั้น 
พระสงฆ์จึงควรให้ควำมส้ำคัญต่อกำรฉันน้้ำปำนะ ที่จะต้องเลือกประเภทที่มีน้้ำตำลต่้ำ หรือประเภทที่
ให้ประโยชน์แก่ร่ำงกำย ในปริมำณท่ีเหมำะสม จึงจะมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย  

  ๔.๒.๒.๑ ประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลเมื่ออาพาธ  
  กำแฟสำมำรถใช้เป็นยำบรรเทำปวดได้ หำกดื่มในขณะท้องว่ำง หำกดื่มหลังอำหำร

จะช่วยให้สดชื่น กระตุ้นกำรท้ำงำนของหัวใจ น้้ำชำช่วยบรรเทำอำกำรท้องเสียหรือท้องร่วง ช่วยลด
ไขมันในเส้นเลือด น้้ำองุ่นสดช่วยกำรเผำผลำญอำหำร หำกฉันอำหำรมำกเกินไป น้้ำองุ่นจะช่วยให้กำร
ย่อยอำหำรคล่องขึ้น เมื่อเกิดอำกำรร้อนใน น้้ำเหง้ำบัวมีฤทธิ์เป็นยำเย็น ช่วยแก้อำกำรร้อนในได้  

  กรณีน้้ำอ่ืนที่ดื่มเป็นยำ เช่น พระพุทธอนุญำตยำดองโลมโสจิรกะ เพ่ือรักษำอำพำธ
เป็นโรคลมเกิดในอุทร แต่ภิกษุไม่อำพำธต้องเจือน้้ำฉันอย่ำงน้้ำปำนะ๒๘ ในอรรถกถำลขุมำวิมำน นำง
มีจิตเลื่อมใสในพระอริยเจ้ำ ได้ถวำย ข้ำวสุก ขนมสด ผักดอง และน้้ำส้มเจือรสเค็ม แก่พระสำวกที่
บิณฑบำต น้้ำส้มเจือรสเค็ม (โลณโสวีรก้) ได้แก่ น้้ำปำนะที่เขำปรุงพร้อมด้วยเครื่องปรุงมำกอย่ำง มี 
ธัญพืช เป็นต้น บำงพวกเรียกน้้ำข้ำวตังว่ำ น้้ำเกลือ๒๙ 

  พระอำนนท์ปรุงยำคูถวำย เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงประชวรโรคลมเกิดในพระ
อุทร ท่ำนพระอำนนท์ปรุงยำคูด้วยของ  ๓  อย่ำง งำบ้ำง ข้ำวสำรบ้ำง ถั่วเขียวบ้ำง น้อมเข้ำไปถวำย
พระผู้มีพระภำคเจ้ำ๓๐  

  ๔.๒.๒.๒ ประโยชน์ต่อการบรรเทาความหิว  
  ในทำงพุทธศำสนำ ถือว่ำ ควำมหิวเป็นโรคอย่ำงยิ่ง เมื่อเกิดควำมหิว จิตย่อม

กระสับกระส่ำย ฟุ้งซ่ำน เกิดควำมท้อถอยในกำรปฏิบัติ เบื่อหน่ำย เป็นต้น ท้ำให้เกิดควำมทรมำนทำง
กำย เรียกว่ำ โภชนะไม่สัปปำยะ กำรได้ดื่มน้้ำปำนะในเวลำวิกำล ในปริมำณที่พอเหมำะแก่ควำม
ต้องกำรของร่ำงกำยในวันนั้น ๆ ที่มีกิจกรรมแตกต่ำงกันไป วันใดหำกมีกิจกรรมที่ต้ องท้ำงำนบูรณะ
ซ่อมแซมศำสนสถำน ก็จะเกิดควำมเหนื่อยล้ำมำก ซึ่งอำจจะท้ำให้ถึงกับเป็นไข้ ล้มป่วยได้ กำรดื่มน้้ำ
ปำนะ จะให้พลังงำนแก่ร่ำงกำย จึงท้ำให้เกิดควำมสบำยขึ้นในกำย จิตใจสดชื่น เพ่ิมควำมเพียรในกำร
ปฏิบัติ นอกจำกนี้ กำรดื่มน้้ำปำนะ ยังช่วยให้เจริญอำหำรในยำวกำลิก และช่วยในกำรย่อยอำหำรด้วย 
กล่ำวได้ว่ำ น้้ำปำนะท้ำให้โภชนะสัปปำยะ 

 

                                                        
๒๘วิ.ม. ๗/๔๘/๗๙.  
๒๙ขุ.วิ.อ. ๔๘/๑๕๒-๑๕๓.  
๓๐วิ.ม. ๗/๔๙/๗๙.  



 ๘๒ 

  ๔.๒.๒.๓ ประโยชน์ต่อระบบร่างกาย  
  โดยทั่วไป น้้ำปำนะจะมีส่วนช่วยให้ระบบร่ำงกำยสมดุล ร่ำงกำยได้พักผ่อน ไม่ต้อง

ท้ำงำนหนักในกำรย่อยอำหำร มีผลโดยรวมต่อระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำย คือ ระบบกำรย่อยอำหำร 
ระบบขับถ่ำย ระบบเลือด เป็นต้น 

  กำรพิจำรณำสรรพคุณน้้ำปำนะที่ท้ำจำกผลไม้ ในกรณีน้้ำอัฏฐบำน น้้ำมะม่วงช่วย
ย่อยอำหำร น้้ำหว้ำแก้ท้องเสีย น้้ำกล้วยดิบช่วยบรรเทำอำกำรท้องเสีย น้้ำกล้วยสุกช่วยกระตุ้นให้
ล้ำไส้ท้ำงำนเป็นปกติ น้้ำมะซำงช่วยบรรเทำอำกำรเสมหะ น้้ำลูกจันทน์ช่วยแก้ปวดท้อง น้้ำองุ่นเป็นยำ
ระบำยแก้ท้องผูก น้้ำเหง้ำบัวช่วยบ้ำรุงร่ำงกำย น้้ำมะปรำงช่วยบ้ำรุงสำยตำ กระดูกและฟัน น้้ำลิ้นจี่
ช่วยอำหำรและแก้กระหำย สรุปคุณสมบัติและสรรพคุณทำงยำของน้้ำอัฏฐบำน คือ จะมีสรรพคุณ
ช่วยระบบกำรย่อยอำหำรหรือกระเพำะอำหำร ระบบขับถ่ำยและล้ำไส้ บ้ำรุงร่ำงกำยส่วนต่ำง ๆ และ
ให้ควำมสดชื่นแก่ร่ำงกำย  

  ๔.๒.๒.๔ ประโยชน์ต่ออุตุสัปปายะ  
  กำรเลือกฉันน้้ำปำนะ โดยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสรรพคุณทำงยำของน้้ำปำนะนั้น ๆ 

และรู้จักเลือกหรือรู้จักเลี่ยง ให้เหมำะสมกับสภำพของกิจกรรมในแต่ละวัน พิจำรณำควำมสมดุลของ
ร่ำงกำยว่ำขำดสำรอำหำรอะไร ย่อมจะช่วยให้ร่ำงกำยได้พลังงำนที่เหมำะสมกับภูมิอำกำศในแต่ละ
ฤดูกำล เรียกว่ำ ปรับควำมสมดุลของธำตุ เช่น ในฤดูร้อน น้้ำปำนะที่มีรสเย็นจะช่วยปรับอุณหภูมิ
ร่ำงกำยให้เย็นขึ้น ในฤดูฝน น้้ำปำนะที่มีวิตำมิน อนุมูลอิสระจะช่วยปรับควำมต้ำนทำนร่ำงกำยให้ดีขึ้น 
ในฤดหูนำว น้้ำปำนะที่ให้พลังงำนมำก หรือเภสัช ๕ จะช่วยให้ร่ำงกำยอบอุ่นข้ึน  

  กำรรู้จักพิจำรณำเลือกน้้ำปำนะที่เหมำะสมกับสภำพสิ่งแวดล้อมและภูมิอำกำศนี้ 
จะช่วยให้ได้อุตุสัปปำยะ อันจะเป็นปัจจัยเพ่ิมควำมสะดวกสบำยในกำรปฏิบัติธรรม ท้ำให้จิตใจสงบ 
เป็นสมำธิได้ง่ำย 

  ๔.๒.๒.๕ โทษต่อร่างกาย  
  เมื่อดื่มน้้ำปำนะมำกเกินไป ก็จะเกิดผลเสียแก่ร่ำงกำยได้ เช่น 
  ๑. ท้ำให้ร่ำงกำยได้รับน้้ำมำกเกินไป ขับถ่ำยบ่อย เสียสมำธิในกำรปฏิบัติ 
  ๒. ท้ำให้ร่ำงกำยได้รับน้้ำตำลมำกเกินไป เป็นสำเหตุที่ท้ำให้เกิดโรคเบำหวำน และ

ภำวะแทรกซ้อนของโรคเบำหวำน เช่น ภำวะแทรกซ้อนทำงสำยตำ ภำวะแทรกซ้อนทำงไต ภำวะ 
แทรกซ้อนทำงระบบประสำท และโรคหลอดเลือดหัวใจ๓๑  

                                                        
๓๑ ดูรำยละเอียดใน คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล , คู่มือการดูแลสุขภาพ

พระสงฆ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหำนคร : มีเดียเพรส, ๒๕๕๕), หน้ำ ๔๔-๔๖. 



 ๘๓ 

  ๓.  น้้ำปำนะอำจจะเป็นอำหำรแสลงส้ำหรับบำงคน เมื่อดื่มมำกเกินไป จะให้ให้ก่อ
พิษแก่ร่ำงกำย จนอำจจะท้ำให้ถึงกับป่วยหนักได้๓๒  

สรุปได้ว่ำ น้้ำปำนะโดยเนื้อแท้แล้วมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย เนื่องจำกเป็นสำรประกอบมำจำก
น้้ำ ย่อยง่ำย กลืนง่ำย ท้ำให้ฉันได้ในทุกวัย แม้ภิกษุชรำ ภิกษุป่วยไข้ ภิกษุอ่อนแอ ไม่มีก้ำลังในกำรขบ
เคี้ยว ระบบกำรย่อยอำหำรอ่อนแอ ก็สำมำรถฉันได้สะดวก แต่ต้องพิจำรณำกำรฉันให้พอ เหมำะแก่
สภำพของร่ำงกำย และเลือกชนิดของน้้ำปำนะที่เหมำะสม ก็จะเกิดประโยชน์ต่อสุขภำพของสงฆ์ 

๔.๒.๓ ด้านหลักธรรมที่ใช้พิจารณาการบริโภคอาหาร 
  จุดประสงค์หลักของสิกขำบทที่ห้ำมกำรบริโภคในเวลำวิกำลนั้นสอดคล้องกับเถร

ธรรม ๑๐ อันเป็นคุณธรรมที่จะท้ำให้พระเถระอยู่ส้ำรำญได้ในทุกสถำนในข้อว่ำ “สนฺตุฏโ ” เป็นผู้
สันโดษด้วยปัจจัย ๔ ตำมมีตำมได้๓๓  และอำปัณณกปฏิปทำ อันเป็นทำงด้ำเนินที่ไม่ผิด ในข้อว่ำ “โภช
เนมัตตัญญุตำ” กำรบริ โภคที่ จะต้องรู้ จั กประมำณในกำรบริ โภค และส่ ง เสริมกับข้อว่ ำ 
“ชำคริยำนุโยค” กำรหมั่นประกอบควำมตื่นไม่เห็นแก่นอน๓๔ ทั้งนี้ เพรำะเมื่อบริโภคอำหำรที่มำก
เกินไป ย่อมน้ำมำซึ่งถีนมิทธะ ควำมง่วงงำวหำวนอน อันเป็นหนึ่งในนิวรณ์ ๕ อันเป็นปรปักษ์ขวำงกัน
ไม่ให้จิตมีสมำธิ ดังนั้น ภิกษุที่มุ่งมั่นต่อกำรปฏิบัติจะถือธุดงค์วัตรในหมวดปิณฑปำตปฏิสังยุตต์ เพ่ือ
เสริมให้เกิดควำมเข้มแข็งแห่งจิตใจยิ่งขึ้น๓๕  

  หัวข้อที่จะน้ำมำแสดงในที่นี้ คือ หลักธรรมในกำรพิจำรณำรับอำหำร (สันโดษ) 
หลักธรรมในกำรพิจำรณำฉันอำหำร (สติปัฏฐำน) ประโยชน์ของกำรไม่บริโภคอำหำรในเวลำวิกำลต่อ
ภิกษุและฆรำวำส ดังนี้  

  ๔.๒.๓.๑ หลักธรรมในการพิจารณารับอาหาร (สันโดษ)   
  พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงสรรเสริญคุณแห่งควำมสันโดษของพระมหำกัสสัปป เพ่ือ

เป็นแบบอย่ำงต่อภิกษุทั้งหลำย (สันตุฎฐสูตร๓๖) ว่ำมีควำมสันโดษในปัจจัย  ๔ ตำมมีตำมได้ กำรไม่
แสวงหำอันไม่ควรในปัจจัย หำกไม่ได้ในปัจจัยก็ไม่สะดุ้ง แต่เมื่อได้ปัจจัย ก็จงไม่ยินดี ไม่ติดใจ ไม่
พัวพัน ให้เป็นผู้มีปกติเห็นโทษ มีปัญญำเครื่องสลัดออก  

                                                        
๓๒เรื่องที่ภิกษุฉัพพัคคีย์ได้พรรณนำคุณแห่งควำมตำยแก่อุบำสกที่ก้ำลังเป็นไข้ อุบำสกนั้น กินอำหำร

และดื่มน้้ำปำนะท่ีแสลงแล้วป่วยหนัก ดูรำยละเอียดใน วิ.ม. ๒/๑๘๐/๒๔๖.  
๓๓พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕,  

(กรุงเทพมหำนคร : จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๐), หน้ำ ๑๐๘-๑๐๙. 
๓๔เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๒๓๖. 
๓๕เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๒๕๖-๒๕๗. 
๓๖ดูรำยละเอียดใน ส้.นิ. ๒๖/๔๖๒-๔๖๓/๔๙๖-๔๙๗.  



 ๘๔ 

  ความหมายของสันโดษ ในอรรถกถำ๓๗ได้ขยำยควำมเป็น ๓ นัย คือ ยถำลำภ
สันโดษ ยถำพลสันโดษ ยถำสำรุปปสันโดษ กล่ำวคือ ส้ำหรับกำรบิณฑบำตนั้น จะได้ของหยำบหรือ
ประณีต ก็ให้พอใจแต่ตำมท่ีได้นั้น ไม่อยำกได้สิ่งอ่ืน แม้จะมีโอกำสได้รับเพ่ิมก็ไม่รับ (ยถำลำภสันโดษ) 
เมื่อเพ่ือนภิกษุบิณฑบำตได้อำหำรแสลงต่อโรค ก็ให้ถวำยอำหำรของตนให้เพ่ือนภิกษุนั้น ส่วนตนเองก็
ฉันตำมได้ด้วยตั้งสติในธรรม (ยถำพลสันโดษ) หำกบิณฑบำตได้อำหำรที่ประณีต ก็ถวำยให้พระเถระ 
พระพหูสูต พระที่มีลำภน้อย พระอำพำธ ส่วนตนก็ฉันเพียงส่วนเหลือ ด้วยควำมส้ำรวม (ยถำสำรุปป
สันโดษ)  

  หำกมีควำมจ้ำเป็นที่จะต้องเก็บอำหำรไว้ กรณีที่อยู่ในถิ่นกันดำร อรรถกถำพรหม
ชำลสูตร ว่ำด้วยมัชฌิมศีล กำรเก็บสะสมของบริโภค เกี่ยวกับพระวินัย คือ ข้ำวอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่รับ
ประเคนวันนี้ เอำไว้วันหลัง เป็นกำรท้ำกำรสะสม กำรบริโภคข้ำวนั้นเป็นปำจิตตีย์ (สันนิธิ) แต่ให้ข้ำวที่
ตนได้แล้วแก่สำมเณร แล้วสำมเณรเก็บไว้ จะฉันในวันรุ่งขึ้นควรอยู่ แต่ไม่เป็นกำรปฏิบัติเคร่งครัด 
ดังนั้น กำรสะสมน้้ำปำนะ ๘ อย่ำงก็เหมือนกัน๓๘  

  กำรไม่สันโดษหรือควำมติดในลำภสักกำระ ในพระบำลีแสดงโทษของกำรติดลำภ
สักกำระ ไว้ในลำภสักกำรสังยุต๓๙ ปฐมวรรคว่ำ  

  สุทธกสูตร ลำภสักกำระเป็นอันตรำยแก่กำรบรรลุธรรม 
  พฬิสสูตร ลำภสักกำระเหมือนเหยื่อเกี่ยวเบ็ด 
  กุมมสูตร คนติดลำภสักกำระเหมือนเต่ำติดเชือกมัด 
  ทีฆโลมสูตร คนติดลำภสักกำระเหมือนแกะขนยำว 
  เอฬกสูตร คนติดลำภสักกำระเหมือนแมลงวันกินคูถ 
  อสนิสูตร คนติดลำภสักกำระเหมือนคนถูกขวำนฟ้ำ 
  ทิฏฐิสูตร คนติดลำภสักกำระเหมือนถูกแทงด้วยลูกศร 
  สิคำลสูตร คนติดลำภสักกำระเหมือนสุนัขจิ้งจอกแก่เป็นโรคเรื้อน 
  เวรัมภสูตร คนติดลำภสักกำระเหมือนนกถูกลมบ้ำหมูพัด 
  สคัยหกสูตร คนติดลำภสักกำระตำยไปตกในอบำยเป็นต้น 
  ๔.๒.๓.๒ หลักธรรมในการบริโภคอาหาร (สัมปชัญญะ) 
  สติสูตร ภิกษุที่มีสัมปชัญญะ คือ ได้กระท้ำควำมรู้สึกตัวในอิริยำบถต่ำง ๆ เช่น 

กระท้ำรู้สึกตัวในกำรกิน กำรดื่ม กำรเคี้ยว กำรลิ้ม๔๐ อรรถกถำว่ำ สัมปชัญญะ มี ๔ อย่ำง คือ สำตถก

                                                        
๓๗ดูรำยละเอียดใน ส้.นิ.อ. ๒๖/๕๐๐.  
๓๘ที.สี.อ. ๑๑/๑๗๖.  
๓๙ดูรำยละเอียดใน ส้.นิ. ๒๖/๕๓๗-๕๕๘/๕๘๗-๖๐๑.  
๔๐ดูรำยละเอียดใน ส้.ม. ๓๐/๖๘๔/๓๔๕.  



 ๘๕ 

สัมปชัญญะ (รู้ชัดว่ำมีประโยชน์) สัปปำยสัมปชัญญะ (รู้ชัดว่ำเกื้อกูลเหมำะกัน) โคจรสัมปชัญญะ  
(รู้ชัดว่ำอยู่ในแดนงำนของตน) อสัมโมหสัมปชัญญะ (รู้ชัดว่ำไม่หลง)  

  สาตถกสัมปชัญญะ ก้ำหนดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ เลือกที่มีประโยชน์ ใน
กำรฉันอำหำร ในกำรดื่มมีข้ำวยำคู ในกำรเคี้ยวมีแป้งและของเคี้ยว ในกำรลิ้มมีน้้ำผึ้งน้้ำอ้อย 

  สัปปายสัมปชัญญะ ก้ำหนดสิ่งที่สบำยและไม่สบำย แล้วถือเอำสิ่งสบำย กล่ำวคือ 
ควำมไม่ส้ำรำญมีแก่ผู้ใด  ด้วยโภชนะอันใด ในบรรดำโภชนะที่เศร้ำหมองประณีต ขมและหวำน เป็น
ต้น โภชนะอันนั้นไม่เป็นที่สบำยแก่ผู้นั้น แต่โภชนะอันใดอันได้มำด้วยนิมิตกรรม เป็นต้น และอกุศล
ธรรมทั้งหลำยย่อมเจริญยิ่ง แก่เขำผู้บริโภคโภชนะชนิดใด โภชนะนั้นไม่เป็นที่สบำย 

  โคจรสัมปชัญญะ ก้ำหนดด้วยกำรไปและกำรกลับ เช่น กำรระลึกว่ำ ทำยกไม่ใช่
ญำติ แต่ได้ให้ควำมนับถือ ให้ปัจจัย ช่วยป้องกันภัย ป้องกันควำมหิว ระลึกถึงคุณทำยกอยู่ เรียกว่ำ 
น้ำไปไม่น้ำกลับ หำกในอดีตเคยปล่อยกำยปล่อยใจ แต่เมื่อจะออกบิณฑบำต ได้ไหว้พระเจดีย์ เมื่อได้
ภัตแล้ว มำนั่งฉัน โดยยึดหลักกรรมฐำน ถือเอำกำรก้ำหนดกรรมฐำนอย่ำงต่อเนื่อง เรียกว่ำ น้ำมำ ไม่
น้ำไป หำกภิกษุเข้ำสู่บ้ำนเพ่ือบิณฑบำต เกำะเกี่ยวกับกำรคลุกคลีกับคฤหัสถ์ อันไม่สมควร ทั้งเที่ยว
และกินด้วยกัน เป็นผู้ออกไปว่ำงเปล่ำ เรียกว่ำ ไม่น้ำไปไม่น้ำกลับ ส่วนภิกษุที่ระลึกว่ำ กำรมำบวช 
ไม่ใช่เพรำะเป็นหนี้ ไม่ใช่เพรำะกลัวหำเลี้ยงชีพไม่ได้ แต่เพ่ือต้องกำรพ้นทุกข์ ดังนั้นจึงข่มกิเลสในแต่
ละขณะทุกอิริยำบถ เรียกว่ำ ทั้งน้ำออกและน้ำกลับ  

  อสัมโมหสัมปชัญญะ ด้วยกำรพิจำรณำควำมเป็นของปฏิกูล ๑๐ อย่ำง คือ เพรำะ
กำรไป เพรำะกำรแสวงหำ เพรำะกำรบริโภค เพรำะที่อำศัย เพรำะกำรฝัง เพรำะไม่ย่อย เพรำะย่อย
แล้ว เพรำะผล เพรำะควำมไหลออก เพรำะควำมเปื้อน 

  ก้ำหนดว่ำ กำรรับบำตรย่อมมีด้วยสำมำรถกำรซ่ำนไปแห่งวำโยธำตุ  อันเป็นกิริยำ
ของจิต กำรหยั่งมือลงในบำตรย่อมมี ด้วยกำรซ่ำนไปแห่งวำโยธำตุ อันเป็นกิริยำของจิต กำรปั้นก้อน
ข้ำว กำรยกก้อนข้ำว และกำรอ้ำปำกย่อมมีด้วยกำรซ่ำนไปแห่งวำโยธำตุ อันเป็นกิริยำของจิต กำรวำง
ค้ำข้ำวไว้ในปำก ฟันข้ำงบนท้ำหน้ำที่เป็นสำก ฟันข้ำงล่ำงท้ำหน้ำที่เป็นครก และลิ้นท้ำหน้ำที่เป็นมือ 
ย่อมมีได้ด้วยกำรซ่ำนไปแห่งวำโยธำตุอันเป็นกิริยำของจิต น้้ำลำยน้อยย่อมเปื้อนโภชนะนั้นที่ปลำยลิ้น
นั้น น้้ำลำยมำกย่อมเปื้อนที่โคนลิ้น โภชนะนั้นกลิ้งกลอกไปมำด้วยมือ คือ ลิ้น ในครก คือ ฟัน เบื้อง
ล่ำงชุ่มด้วยน้้ำ คือ น้้ำลำย บดด้วยสำก คือ ฟันเบื้องบน ย่อมเข้ำไปด้วยวำโยธำตุ ตั้งอยู่ด้วยวำโยธำตุ 
หุงต้มด้วยธำตุไฟ น้ำออกข้ำงนอกด้วยวำโยธำตุ ด้วยเหตุนี้ วำโยธำตุ ย่อมน้ำไปยิ่ง น้ำไปล่วงวิเศษทรง
ไว้ เปลี่ยนแปลง บดแห้ง และน้ำออก ปฐวีธำตุ ทรงไว้ เปลี่ยนแปลง บดและแห้ง อำโปธำตุ  ย่อมชุ่มฉ่้ำ  
รักษำควำมสด เตโชธำตุเผำสิ่งที่เข้ำไปในภำยใน  อำกำศธำตุ เป็นทำงไป วิญญำณธำตุ อำศัยกำร
ประกอบชอบ ในธำตุนั้น ย่อมผูกใจไว้๔๑  

                                                        
๔๑ดูรำยละเอียดใน ส้.ม.อ. ๓๐/๓๔๖, ๓๕๐, ๓๕๓-๓๕๔, ๓๖๓-๓๖๔.  



 ๘๖ 

  ส้ำหรับภิกษุบ้ำเพ็ญคตปัจจำคตวัตร คือ น้ำกรรมฐำนไปและน้ำกลับมำนี้ หำกเป็นผู้ถึง
พร้อมด้วยอุปนิสัยแล้ว จะบรรลุพระอรหัตได้ในปฐมวัย หรือในมัชฌิมวัย หรือในมัชฌิมวัย หรือในเวลำตำย๔๒ 

  ๔.๒.๓.๓ ประโยชน์ของการไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลต่อภิกษุ 
  กำรไม่บริโภคอำหำรในเวลำวิกำลของภิกษุนั้น ในด้ำนกำยภำพ คือ จะช่วยลด

ภำระในกำรแสวงหำอำหำร กำรจัดเก็บอำหำร กำรบริโภคอำหำรมำกเกินไป ก็จะน้ำมำซึ่งปัญหำ
สุขภำพ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ส้ำหรับในด้ำนจิตใจนั้น เพ่ือเกื้อหนุนต่อกำรปฏิบัติธรรมในกำรขัดเกลำ
และก้ำจัดกิเลส สอดคล้องกับเป้ำหมำยส้ำคัญของกำรออกบวชที่ภิกษุระลึกเสมอว่ำ กำรบริโภค
อำหำรไม่ใช่เพ่ือกำรบ้ำรุงบ้ำเรอร่ำงกำย แต่เพียงให้มีชีวิตอยู่ตั้งอยู่ได้เพ่ือกำรปฏิบัติธรรมเท่ำนั้น 
ดังนั้น จะแสดงประโยชน์ ๒ ด้ำนคือ ประโยชน์เพื่อกำรข่มถีนมิทธะและประโยชน์เพื่อก้ำจัดกิเลส  

  ก) ประโยชน์เพื่อการข่มถีนมิทธะ 
  ถีนมิทธะ คือ ควำมง่วงเหงำซึมเซำ หดหู่และเซื่องซึม กำรบริโภคอำหำรมำกเกินไป 

เป็นสำเหตุหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดถีนมิทธะ ดังในพระบำลี นีวรณปหำน ได้แสดงถึงเหตุเกิดและเหตุที่
ไม่ใหเ้กิดถีนมิทธะนิวรณ์ คือ  

  เหตุเกิดแห่งถีนมิทธะนิวรณ์ “..ควำมไม่ยินดี (ในอธิกุศล) ควำมคร้ำน ควำมบิดกำย 
(ด้วยควำมเกียจคร้ำน) ควำมเมำอำหำร และควำมหดหู่แห่งจิตนี้เลย ...เมื่อบุคคลมีจิตหดหู่แล้ว ถีน
มิทธะยังไม่เกิดย่อมเกิดข้ึนด้วย ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือควำมยิ่งใหญ่ขึ้นด้วย”๔๓ 

  เหตุไม่ให้ถีนมิทธะนิวรณ์เกิด “...อำรัมภธำตุ (ธำตุคือควำมเพียรริเริ่ม) นิกกมธำตุ 
(ธำตุคือควำมเพียรพยำยำม) ปรักกมธำตุ (ธำตุคือควำมเพียรบำกบั่น) ...เมื่อบุคคลมีควำมเพียรอันเริ่ม
แล้ว ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นด้วย ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมหำยไปด้วย”๔๔ 

  อรรถกถำได้แสดงว่ำ เหตุแห่งกำรเกิดถีนมิทธะ “ควำมไม่ยินดี (อรติ) คือ ภำวะที่ไม่
ยินดี ควำมไม่ยินดียิ่ง ควำมไม่อภิรมย์ ควำมเอือมระอำ ควำมหวำด ในเสนำสนะอันสงัดหรือในอธิ
กุศลธรรมอย่ำงอ่ืน ๆ ควำมเกียจคร้ำน (ตันทิ) คือ ควำมเกียจ ควำมคร้ำน ควำมใส่ใจในควำมคร้ำน 
ควำมเกียจคร้ำน กิริยำที่เกียจคร้ำน ภำวะแห่งผู้เกียจคร้ำน ควำมบิดกำย (วิชัมภิกำ) คือ ควำมบิด 
ควำมเอ้ียว ควำมน้อมไป ควำมโน้มมำค้อมไปค้อมมำ ควำมบิดเบี้ยว ควำมเมำอำหำร คือ ผู้มักบริโภค 
มึนในอำหำร ล้ำบำกในอำหำร อ่อนเปลี้ยในกำล ควำมที่จิตหดหู่ คือ ภำวะที่จิตไม่เหมำะ ไม่ควรแก่
กำรงำน ควำมย่อหย่อน ควำมย่นย่อ ควำมท้อแท้ ควำมท้อถอย”๔๕ 

                                                        
๔๒ดูรำยละเอียดใน ที.สี.อ. ๑๑/๓๖๒.  
๔๓องฺ.เอกก. ๓๒/๑๔/๓๘-๓๙.  
๔๔องฺ.เอกก. ๓๒/๑๙/๔๐.  
๔๕ดูรำยละเอียดใน องฺ.เอกก.อ. ๓๒/๔๖-๔๗.  



 ๘๗ 

  อรรถกถำได้แสดงว่ำ เหตุแห่งกำรก้ำจัดถีนมิทธะ “ควำมเพียรอันเริ่มแล้ว (อำรทฺธวิ
ริยสฺส) ได้แก่ ผู้มีควำมเพียรที่บริบูรณ์ และมีควำมเพียรที่ประคองไว้ ในสองอย่ำงนั้น ควำมเพียรที่
ปรำศจำกโทษ ๔ อย่ำง คือ ควำมเพียรที่เริ่มแล้ว แต่ไม่ใช่ที่ย่อหย่อนเกินไป ไม่ใช่ที่ประคองเกินไป   
แต่ก็ไม่ใช่ควำมเพียรที่หดหู่ในภำยในและไม่ใช่ควำมเพียรที่ฟุ้งซ่ำนไปภำยนอก   ควำมเพียรนี้ มี ๒ 
อย่ำง คือ ควำมเพียรทำงกำย ควำมเพียรทำงใจ 

  ผู้พำกเพียรพยำยำมทำงกำย ตลอดกลำงคืนและกลำงวัน ย่อมช้ำระจิตเสียจำก
ธรรมที่พึงก้ันจิตด้วยกำรเดิน กำรนั่งตลอดวัน ผู้พำกเพียรทำงจิต ด้วยกำรก้ำหนดว่ำ จักไม่ออกไปจำก
ที่เร้นนี้ ตรำบเท่ำที่จิตของเรำยังไม่หลุดพ้นจำกอำสวะ เพรำะไม่ยึดมั่น หรือด้วยกำรก้ำหนดอิริยำบถ มีกำร
นั่ง เป็นต้น อย่ำงนี้ว่ำ เรำจักไม่เลิกนั่งขัดสมำธินี้ ตรำบเท่ำที่จิตของเรำยังไม่หลุดพ้นจำกอำสวะ เพรำะไม่
ยึดมั่น เมื่อปรำรภควำมเพียรดังนี้แล้ว ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้  

  อีกอย่ำงหนึ่ง ธรรม ๖ ประกำร เป็นไปเพ่ือละถีนมิทธะ คือ กำรถือเอำนิมิตในกำร
บริโภคเกินไป  กำรเปลี่ยนอิริยำบถโดยสม่้ำเสมอ  มนสิกำรถึงอำโลกสัญญำ กำรอยู่กลำงแจ้ง ควำมมี
กัลยำณมิตร กำรกล่ำวถ้อยค้ำแต่ท่ีเป็นสัปปำยะ  

  เมื่อภิกษุบริโภคโภชนะ นั่งในที่พักกลำงวันและกลำงคืน กำรท้ำสมณธรรมอยู่ ถีน
มิทธะย่อมครอบง้ำ แต่เมื่อภิกษุหยุดพักค้ำข้ำว ๔-๕ ค้ำ แล้วดื่มน้้ำเสีย พอท้ำอัตตภำพให้เป็นไปเป็น
ปกติถีนมิทธะนั้นก็ไม่มี ถีนมิทธะก้ำวลงในอิริยำบถใดก็เปลี่ยนอิริยำบถเป็นอย่ำงอ่ืน มนสิกำรถึงแสง
สว่ำงแห่งดวงจันทร์ แสงสว่ำงแห่งประทีป  แสงสว่ำงแห่งคบเพลิงตอนกลำงคืน และแสงสว่ำงแห่งดวง
อำทิตย์ตอนกลำงวัน  อยู่กลำงแจ้ง คบกัลยำณมิตรผู้ละถีนมิทธะได้แล้ว ด้วยเหตุนี้ ธรรม ๖ ประกำร 
ย่อมเป็นไปเพ่ือละถีนมิทธะ๔๖ 

  สรุปได้ว่ำ กำรไม่บริโภคอำหำรให้อ่ิมเกินไป เป็นปัจจัยส้ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำร
ป้องกันหรือแก้ปัญหำของถีนมิทธะได้ 

  ข) ประโยชน์เพื่อก้าจัดกิเลส  
  ส้ำหรับภิกษุที่ต้องกำรเสริมให้ประโยชน์ของกำรไม่บริโภคอำหำรในเวลำวิกำลให้

เข้มข้นขึ้น เพ่ือมุ่งในธุตธรรม (ธรรมเครื่องก้ำจัดกิเลส) นั้น ท่ำนจะเลือกสมำทำนธุดงค์วัตร ในหมวด
เกี่ยวกับกำรบิณฑบำต ซึ่งมีทั้งหมด ๕ ข้อ โดยที่ท่ำนจะเลือกสมำทำนเพียงบำงข้อ แล้วค่อย ๆ เพ่ิม
จนครบทุกข้อ นั้นก็ขึ้นกับก้ำลังแห่งจิต คือ  

  (๑) ปิณฑปำติกังคะ เที่ยวบิณฑบำตเป็นประจ้ำ  
  (๒) สปทำนจำริกังคะ บิณฑบำตตำมล้ำดับบ้ำน 
  (๓) เอกำสนิกังคะ ฉันมื้อเดียว 

                                                        
๔๖ดูรำยละเอียดใน องฺ.เอกก.อ. ๓๒/๖๓-๖๕., ที.ม.อ. ๑๔/๓๐๔-๓๐๕.  
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  (๔) ปัตตปิณฑิกังคะ ฉันเฉพำะในบำตร  
  (๕) ขลุปัจฉำภัตติกังคะ ลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพ่ิม๔๗ 
  ค้ำว่ำ ธุตธรรม (ธรรมเครื่องก้ำจัดกิเลส) หมำยถึง ธรรม ๕ ประกำรอันเป็นบริวำร

ของธุดงคเจตนำ คือ ควำมเป็นผู้มักน้อย ควำมเป็นผู้สันโดษ ควำมเป็นผู้ขัดเกลำ ควำมเป็นผู้สงัด 
ควำมรู้ว่ำสิ่งนี้มีประโยชน์ ในธรรม ๕ ประกำรนี้ ควำมมักน้อยและควำมสันโดษเป็นอโลภะ ควำมขัดเกลำ
และควำมวิเวกจัดเข้ำในอโลภะและอโมหะ ควำมรู้ว่ำสิ่งมีประโยชน์ คือ ญำณ๔๘   

  ภิกษุผู้ฝักใฝ่ในกำรถือธุดงค์วัตร ย่อมได้พระมหำกัสสปะ เป็นแบบอย่ำง พระผู้มี
พระภำคเจ้ำทรงตรัสว่ำ “มหำกัสสปะ เลิศกว่ำภิกษุสำวกของเรำผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณ
ธุดงค์”๔๙ อรรถกถำแสดงว่ำ พระมหำกัสสปเถระ ได้ชื่อว่ำ เป็นผู้ก้ำจัดกิเลส และสอนเรื่องกำรก้ำจัด
กิเลส (ธุตะวำทะ) ท่ำนเป็นผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์ (ธุตวำทำน้) พระมหำเถระเป็นผู้
ช่้ำชองในธุดงค์คุณ ท่ำนอยู่ท่ำมกลำงบริษัท ๔ เมื่อแสดงธรรม ย่อมแสดงไม่ละเว้นกถำวัตถุ ๑๐ เลย 
เว้นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเสีย สำวกอ่ืนนั้น ไม่มีใครจะเป็นผู้เสมอเหมือนพระมหำกัสสปะ ด้วยธุดงค์
คุณ ๑๓ ไม่มี พระเถระเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณอย่ำงนี้ ๕๐ พวกภิกษุผู้ธุตวำทะ ย่อมห้อมล้อมพระเถระนั้น 
ด้วยคิดว่ำ เรำจักถำมซึ่งกำรบริหำรธุดงค์ อำนิสงส์กำรสมำทำน กำรอธิษฐำน ควำมต่ำงกัน ด้วย
ประกำรฉะนี้ พระเถระก็จะตอบปัญหำอย่ำงแจ่มแจ้งให้๕๑ 

  ส้ำหรับภิกษุใหม่ กำรไม่บริโภคอำหำรในเวลำวิกำล ย่อมเป็นที่ล้ำบำกทำงกำย กำร
ได้ฉันน้้ำปำนะย่อมสำมำรถช่วยบรรเทำควำมล้ำบำกได้ แต่เมื่อท่ำนเห็นคุณของธุดงค์วัตร ท่ำนก็
สำมำรถสมำทำนธุดงค์วัตรได้ตำมก้ำลัง มีในกุสลสูตร พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงสอนภิกษุใหม่ ให้เป็นผู้
คุ้มครองทวำรในอินทรีย์ทั้งหลำย เป็นผู้รู้ประมำณในโภชนะ เป็นผู้ประกอบควำมเพียร เป็นผู้เห็นแจ้ง
กุศลธรรมทั้งหลำย ต้องประกอบกำรเจริญโพธิปักขิยธรรมอย่ำงต่อเนื่องทั้งกลำงวันกลำงคืน  แล้ว
กระท้ำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญำวิมุตต ิท้ำลำยอำสวะทั้งหลำยสิ้นไป๕๒ 

  ส้ำหรับภิกษุใหม่ที่ต้องกำรสมำทำนมังสวิรัติ ก็ควรพิจำรณำให้ดีว่ำ สะดวกต่อทำยก
หรือไม่ มีมิจฉำทิฏฐิแฝงเร้นอยู่หรือไม่ ดังตัวอย่ำงในอำมคันธสูตร เมื่อติสสดำบส ผู้ยินดีในอำหำร
มังสวิรัติ รังเกียจอำหำรที่ท้ำจำกเนื้อสัตว์ว่ำมีกลิ่นดิบ เขำได้ทูลถำมพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระนำม

                                                        
๔๗พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕,  

(กรุงเทพมหำนคร : จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๐), หน้ำ ๒๕๖-๒๕๗. 
๔๘ดูรำยละเอียดใน องฺ.เอกก.อ. ๓๒/๒๓๓-๒๓๔.  
๔๙องฺ.เอกก. ๓๒/๑๔๖/๑๙๒.  
๕๐องฺ.เอกก.อ. ๓๒/๑๔๖/๒๔๐.  
๕๑ดูรำยละเอียดใน ส้.นิ.อ. ๒๖/๓๖๗/๔๐๗.  
๕๒ดูรำยละเอียดใน องฺ.ฉกฺก. ๓๖/๒๘๘/๕๕๖-๕๕๗.  
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ว่ำกัสสปะว่ำ ไฉนเสวยสิ่งที่มีกลิ่นดิบ เช่น เนื้อ ปลำ ที่ชำวบ้ำนถวำย พระองค์ทรงตอบว่ำ กลิ่นดิบที่
พระองค์ตรัสหมำยถึง ควำมประพฤติชั่วทำงกำย วำจำ ใจ เช่น กำรฆ่ำสัตว์ กำรทุบตี กำรตัด กำรจอง
จ้ำ กำรลัก กำรพูดเท็จ กำรหลอกลวง กำรเรียนคัมภีร์ที่ไร้ประโยชน์ กำรคบหำภรรยำผู้อ่ืน ไม่ส้ำรวม
ในกำมทั้งหลำย ยินดีในรสทั้งหลำย เจือปนด้วยของไม่สะอำด มีควำมเห็นว่ำทำนที่บุคคลให้แล้วไม่มี
ผล มีกำรงำนไม่เสมอบุคคลพึงแนะน้ำได้โดยยำก หยำบช้ำหน้ำไหว้หลังหลอก ประทุษร้ำยมิตร ไม่มี
ควำมกรุณำ มีมำนะจัด มีปกติไม่ให้ ควำมโกรธ  ควำมมัวเมำ ควำมเป็นคนหัวดื้อ ควำมตั้งอยู่ผิด 
มำยำ ริษยำ ควำมยกตน ควำมถือตัว ควำมดูหมิ่น ควำมสนิทสนมกับอสัตบุรุษ มีปกติประพฤติลำมก 
กู้หนี้มำแล้วไม่ใช้ พูดเสียดสี พูดโกง เป็นคนเทียม เป็นคนต่้ำทรำม กระท้ำกรรมหยำบช้ำ  ชักชวน
ผู้อ่ืนประกอบกำรเบียดเบียน  ทุศีล ร้ำยกำจ หยำบคำย ไม่เอ้ือเฟ้ือ เป็นต้น เมื่อติสสดำบสฟังบท
สุภำษิตซึ่งไม่มีกลิ่นดิบ อันเป็นเครื่องบรรเทำเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวงของพระพุทธเจ้ำแล้ว เป็นผู้มีใจนอบ
น้อม๕๓ 

  สรุปว่ำ กำรได้ประโยชน์จำกกำรไม่บริโภคอำหำรในเวลำวิกำลนั้น จะช่วยในข่มถีน
มิทธะได้ แต่ต้องประกอบด้วยควำมเพียร ส่วนประโยชน์เพ่ือก้ำจัดกิเลสนั้น สำมำรถที่จะเลือกธุดงค์
วัตรมำช่วยเสริม หรือสมำทำนมังสวิรัติ แต่ต้องระวังมิจฉำทิฏฐิที่แฝงเร้น กำรฉันน้้ำปำนะนั้น เพียง
เพ่ือบรรเทำควำมล้ำบำกท่ีเกิดข้ึนในกำย หำกฉันด้วยควำมมัวเมำ ย่อมไม่ได้ประโยชน์อะไร  

  ๔.๒.๓.๔ ประโยชน์ของการไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลต่อฆราวาส 
  ฆรำวำสที่สมำทำนศีล ๘ เรียกว่ำ อุบำสกหรืออุบำสิกำ ย่อมสำมำรถที่จะได้

ประโยชน์เช่นเดียวกับประโยชน์ที่ภิกษุ ด้วยกำรปฏิบัติอย่ำงเดียวกัน ได้รับดังที่กล่ำวมำแล้ว แต่จะมี
ประโยชน์อีก ๒ ด้ำนที่จะกล่ำวเพ่ิมเติม คือ  

   ก) ประโยชน์จากการถวายทานด้วยกุศลจิต 
  อรรถกถำจิตตุปปำทกัณฑ์ บทภำชนีย์กำมำวจรกุศล ว่ำ  
  กุศลจิตเป็นทำนมัย กุศลจิตนี้ กระท้ำธรรมำรมณ์อันน่ำยินดีในโอชะเป็นต้น ให้เป็น

อำรมณ์  เกิดขึ้นด้วยกำรก้ำหนด ๓  อย่ำง  ธรรมำรมณ์นั้น เมื่อใดบุคคล ย่อมถวำยเนยใส เนยขัน 
เป็นต้น โดยคิดว่ำถวำยโอชะเป็นทำน ย่อมถวำยน้้ำปำนะ ๘ อย่ำง โดยคิดว่ำถวำยน้้ำปำนะให้เป็น
ทำน ย่อมถวำย สลำกภัต ปักขิยภัต สังฆภัต เป็นต้น โดยคิดว่ำถวำยชีวิตเป็นทำน ย่อมถวำยเภสัชแก่
ภิกษุผู้ไม่ผำสุกทั้งหลำย ให้หมอมำรักษำ ให้เผำตำข่ำย ให้รื้อรอบ ให้ท้ำลำยกรงนก ให้พ้นจำกเรือนจ้ำ 
ให้ตีกลองห้ำมฆ่ำสัตว์ กระท้ำแม้อ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันชีวิต หำกให้ทำนนั้นด้วยมือตนเอง เป็นกำยกรรม 
หำกใช้ให้ผู้อ่ืนท้ำ เป็นวจีกรรม เวลำไม่เคลื่อนไหวกำยและวำจำ แต่คิดในใจว่ำจักถวำย เป็นมโนกรรม 

                                                        
๕๓ดูรำยละเอียดใน ขุ.สุ. ๔๗/๓๑๕/๘๗. 



 ๙๐ 

  กุศลจิตเป็นสีลมัย บุคคลคิดว่ำ กำรให้โอชะเป็นทำน ให้น้้ำปำนะเป็นทำน ให้ชีวิต
เป็นทำน เป็นวงศ์ตระกูลวงศ์ของเรำ เป็นแบบแผนของตระกูล เป็นประเพณีของตระกูล ดังนี้ จึงยัง
ทำนมีโอชะเป็นต้น ให้เป็นไปด้วยวัตรเป็นประธำนในกำลนั้น หำกให้ทำนนั้นด้วยมือตนเอง เป็น
กำยกรรม หำกใช้ให้ผู้อ่ืนท้ำ เป็นวจีกรรม เวลำไม่เคลื่อนไหวกำยและวำจำ แต่คิดในใจว่ำจักถวำย 
เป็นมโนกรรม 

  กุศลจิตเป็นภำวนำมัย เมื่อตั้งควำมสิ้นไปเสื่อมไปในธัมมำรมณ์ หำกเมื่อเคลื่อนไหว
กำยแล้วตั้งควำมสิ้นไปเสื่อมไปในธัมมำรมณ์ เป็นกำยกรรม เมื่อไม่เคลื่อนไหวกำย ตั้งควำมสิ้นไปเสื่อม
ไปทำงวำจำ เป็นวจีกรรม เวลำไม่เคลื่อนไหวกำยและวำจำ ตั้งควำมสิ้นไปเสื่อมไปในธัมมำรมณ์ทำงใจ
เท่ำนั้น เป็นมโนกรรม๕๔ 

  ข) ประโยชน์จากการถืออุโบสถศีล 
  อรรถกถำธัมมิกสูตร ผู้ถืออุโบสถศีล ในวันอุโบสถ มีใจเลื่อมใส ไม่เว้นแม้แต่วันเดียว 

เข้ำถึงองค ์๘ ท้ำให้สมบูรณ์ด้วยดี บริบูรณ์ด้วยดี พึงเข้ำจ้ำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ พระผู้มีพระ
ภำคเจ้ำ ทรงแสดงถึงกิจที่ผู้เข้ำจ้ำอุโบสถนั้นในกำลเหล่ำนั้นควรกระท้ำ เข้ำจ้ำอุโบสถ  ได้แก่ข้ำวยำคู
และภัตร เป็นต้น น้้ำปำนะ ๘ อย่ำง ชื่นชมยินดีอยู่เนือง ๆ คือ สมควรแก่ตน ตำมควำมสำมำรถ ตำม
ก้ำลัง พึงแจกจ่ำยภิกษุสงฆ์ด้วยข้ำวและน้้ำตำมควร๕๕ 

๔.๒.๔ สรุปคุณค่าของน ้าปานะ 
๑. ด้ำนกำรเอ้ือเฟ้ือพระวินัย เน้นให้ภิกษุประพฤติถูกต้อง เคร่งครัดในสิกขำบท

ทั้งหลำย ไม่ประมำทแม้ในลหุกำบัติ ดังเช่น สิกขำบทว่ำด้วยกำรห้ำมฉันอำหำรในเวลำวิกำล ซึ่งก็มี
พุทธำนุญำตให้ฉันน้้ำปำนะเพ่ือบรรเทำทุกข์ทำงกำยได้ 

๒. ส้ำหรับฆรำวำส กำรท้ำควำมเข้ำใจในพระวินัย ว่ำน้้ำปำนะที่ถูกต้องคืออะไร 
ควรท้ำหรือซื้อแบบใด เพ่ือมำถวำยพระสงฆ์ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ถืออุโบสถ  เป็นสิ่งที่เสริมในทำงแห่ง
กำรท้ำควำมดี กุศลกรรมบถ ๑๐ ในเรื่องของมโนกรรมหรือกำรกระท้ำทำงใจ ที่เกี่ยวกับควำม
เห็นชอบ ถูกต้องตำมคลองธรรม หรือสัมมำทิฏฐิ 

๓. ข้อแนะน้ำในกำรป้องกันกำรฉันน้้ำปำนะที่ไม่สอดคล้องกับพระวินัย คือ หำก
ไม่ได้ป่วยหรือร่ำงกำยไม่ปกติจนไม่สำมำรถปฏิบัติกิจของสงฆ์แล้ว ควรจะงดฉันน้้ำปำนะและรักษำ
พระวินัยให้ได้อย่ำงบริบูรณ์ โดยใช้หลักขันติ คือ ควำมอดทน เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยที่ดีงำม และเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงบำรมี ๑๐  

                                                        
๕๔ดูรำยละเอียดใน อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๒๓๙-๒๔๐.  
๕๕ดูรำยละเอียดใน ขุ.สุ.อ. ๔๗/๓๐๓.  
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๔. ถ้ำร่ำงกำยรู้สึกหิวมำก เป็นทุกข์จนไม่สำมำรถฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมได้ 
พระสงฆ์สำมำรถพิจำรณำฉันน้้ำปำนะอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้ร่ำยกำยพร้อมที่จะท้ำกิจของสงฆ์ ควร
เลือกในเจตนำที่เป็นกุศลธรรม เพ่ือด้ำเนินชีวิตมุ่งในกำรพัฒนำ ศีล สมำธิ ปัญญำ  

๕. จำกหลักธรรมในกำรพิจำรณำอำหำร ให้พิจำรณำตอนรับประเคนว่ำอำหำรเป็น
เพียงธำตุและเป็นของปฏิกูล ในเวลำฉันหรือหลังจำกฉันไปแล้ว ที่ฉันไม่ใช่เพ่ือควำมสนุกสนำน ไม่ใช่
เพ่ือมัวเมำ ไม่ใช่เพ่ือประดับร่ำงกำยอ่ิมเอิบ ไม่ใช่เพ่ือตกแต่งผิวพรรณสดใส แต่พิจำรณำฉันเพ่ือด้ำรง
อยู่แห่งร่ำงกำย เพ่ือยังชีวิตไปได้โดยไม่ฉันเกินประมำณ เพ่ือก้ำจัดควำมล้ำบำก คือ ควำมหิว เพ่ือ
อนุเครำะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่ำเป็นกำรก้ำจัดเวทนำเก่ำและไม่ให้เวทนำใหม่เกิด ขณะเดียวกันก็เพ่ือ
เป็นเครื่องอบรมขันติ พัฒนำควำมเพียร สู่กำรขจัดกิเลสให้สิ้นไป อันเป็นผลสูงสุดทำงพระพุทธศำสนำ  

๖. ควำมรู้จักประมำณในกำรบริโภค เน้นเรื่องกำรรับ และกำรบริโภค ในขณะรับ 
ต้องมีควำมสันโดษหรือไม่โลภ ยินดีพอใจในสิ่งที่ได้รับ ไม่ว่ำจะหยำบหรือประณีตก็ตำม กำรบริโภค 
ต้องพิจำรณำกำรบริโภคด้วยหลักสติปัฏฐำน มีสัมปชัญญะ  ด้วยรู้คุณค่ำ รู้ประโยชน์และโทษ 
พิจำรณำตำมควำมเป็นจริงแห่งสภำวธรรมที่เกิดข้ึน  

๗. ประโยชน์ของกำรไม่บริโภคในเวลำวิกำล ที่มีต่อฆรำวำสและภิกษุที่ใคร่ต่อกำร
ปฏิบัติ เพื่อให้ด้ำรงอยู่ในกุศลจิต ข่มนิวรณ์ มีควำมเพียร น้ำไปสู่ธรรมอันเป็นเครื่องก้ำจัดกิเลสในที่สุด  
 

๔.๓ แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมการท้าน ้าปานะในปัจจุบัน   
น้้ำปำนะมีควำมส้ำคัญท้ังที่ปรำกฏในพระไตรปิฎกและต่อสังคมไทยหลำยด้ำน น้้ำปำนะไม่

เพียงท้ำหน้ำที่เป็นเครื่องดื่มในยำมวิกำลเท่ำนั้น แต่ก็ยังเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภำพที่ดื่มได้ตลอดวัน 
นอกจำกนี้ น้้ำปำนะยังท้ำหน้ำที่เป็นเสมือนหนึ่งวัตถุที่แสดงถึงควำมเคำรพ กำรบูชำ ควำมรัก ควำมมี
ไมตรีจิต ควำมยินดีในกำรต้อน กำรแสดงถึงควำมเป็นมิตร ดังนั้น กำรอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีกำรท้ำ
น้้ำปำนะ กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทและควำมส้ำคัญของน้้ำปำนะ ตลอดถึงกำรปฏิบัติที่
ถูกต้องในกำรท้ำน้้ำปำนะ กำรถวำยน้้ำปำนะ  

เพ่ือให้สังคมไทย ยังคงรักษำควำมเป็นสังคมที่น่ำอยู่ โอบอ้อมอำรีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน
กัน มีไมตรีจิตต่อกัน อันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่เคยถูกขนำนนำมว่ำ สยำมเมืองยิ้ม ให้ด้ำรงอยู่
ต่อไป กำรมีอัชฌำสัยต้อนรับแขกผู้มำเยือนด้วยน้้ำดื่มที่สะอำด กำรเกื้อหนุนต่อภิกษุและนักบวช ผู้ขัด
เกลำกิเลส ด้วยกำรถือศีล ๘ ขึ้นไป เป็นต้น 

๔.๓.๑ บทบาทและความส้าคัญของน ้าปานะ 
 ในที่นี้จะน้ำหลักฐำนที่ปรำกฏในพระไตรปิฎกที่แสดงให้เห็นขนบธรรมเนียม

ประเพณีอินเดีย อันเป็นส่วนหนึ่งของรำกฐำนขนบธรรมเนียมไทยที่ถูกสืบทอดกันมำ ซึ่งจะเห็นว่ำ มี
รูปแบบที่คล้ำยคลึงกันมำก ท้ำให้เชื่อได้ว่ำ บทบำทและควำมส้ำคัญของน้้ำปำนะที่ปรำกฏในพระไตร 
ปิฎกและในสังคมไทยมีควำมสอดคล้องกัน 



 ๙๒ 

 ๔.๓.๑.๑ บทบาทและความส้าคัญของน ้าปานะท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  
  (ก) ในกำรถวำยพระพุทธเจ้ำ พระปัจเจกพุทธเจ้ำ พระสำวก อรรถกถำ

เกสปุตติสูตร นิคมของพวกชำวกำลำมะ ผู้อยู่ในนิคมเกสปุตตะ ได้ถือเอำเภสัช มีเนยใส เนยข้น เป็นต้น 
และน้้ำปำนะ ๘ อย่ำง เข้ำไปเฝ้ำ๕๖ 

  อรรถกถำปิณโฑลยสูตร เมื่อทรงเสด็จถึงเมืองกบิลพัสดุ์ เจ้ำศำกยะ
ทั้งหลำยได้สดับว่ำ พระศำสดำเสด็จมำถึงแล้ว หลังเสวยพระกระยำหำรเสร็จทรงรับสั่งให้รำชบุรุษ
ทั้งหลำยหำบเนยใส น้้ำมัน น้้ำผึ้ง และน้้ำอ้อยเป็นต้น และน้้ำปำนะที่เป็นกัปปิยะหลำยร้อยหำบ เสด็จ
ไปสู่วิหำรมอบถวำยพระสงฆ์ ถวำยบังคมพระศำสดำแล้วประทับนั่งท้ำปฏิสันถำรกับพระศำสดำ๕๗ 

  อรรถกถำ เรื่องยมกปำฏิหำริย์ ประวัติคัณฑำมพฤกษ์ นำยคัณฑะได้
ถวำยมะม่วงแด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ พระองค์ ทรงน้อมบำตรเข้ำไปรับมะม่วงแล้ว ทรงแสดงอำกำร
เพ่ือประทับนั่งในที่นั้นนั่นแหละ พระเถระได้ปูจีวรถวำยแล้ว เมื่อพระองค์ประทับนั่งบนจีวรนั้นแล้ว 
พระเถระกรองน้้ำดื่ม แล้วขย้ำมะม่วงสุกผลนั้น ได้ท้ำให้เป็นน้้ำปำนะถวำย พระศำสดำเสวยน้้ำปำนะ
ผลมะม่วง๕๘ 

  อรรถกถำสีวลิเถรปทำน เมื่อเทวดำเห็น พระตถำคตเสด็จเข้ำไปยังพระ
คันธกุฎีแล้ว พวกภิกษุจึงค่อยเข้ำไปยังเสนำสนะที่ถึงแล้วตำมล้ำดับพรรษำ พวกเทวดำคิดว่ำ เวลำนี้มิใช่
เวลำอำหำร จึงได้น้ำเอำน้้ำปำนะ  ๘  อย่ำงถวำย พระศำสดำ ทรงดื่มน้้ำปำนะร่วมกับพระภิกษุสงฆ์๕๙ 

  อรรถกถำ เรวตพุทธวงศ์ สมัยที่ พระเรวตศำสดำ ทรงประทับนั่งเข้ำนิโรธ
สมำบัติอยู ่ ๗ วัน ครั้งนั้นมนุษย์ชำวอุตตรนิคม น้ำเอำข้ำวต้มข้ำวสวย ของขบฉัน เภสัชและน้้ำปำนะ
เป็นต้น ถวำยมหำทำนแด่ภิกษุสงฆ์แล้วพำกันถำมว่ำ พระผู้มีพระภำคเจ้ำประทับอยู่ที่ไหน”๖๐ 

  ในอรรถกถำพุทธำปทำน พระโพธิสัตว์ได้ถวำยพระปัจเจกพุทธเจ้ำว่ำของ
ควรดื่ม คือ น้้ำปำนะ ๘ อย่ำงที่สมบูรณ์ และโภชนะ คือ อำหำรที่ควรกิน บรรจุให้เต็มที่ในบำตรมณี
มัย ท้ำด้วยศิลำอันงำม แล้วถวำยแก่พระปัจเจกพุทธเจ้ำเหล่ำนั้นผู้นั่งลงแล้ว นิมนต์ให้รับเอำแล้ว๖๑ 

  (ข) กำรถวำยต่อนักบวชทั่วไป 
  อรรถกถำกัณหทีปำยนชำดก บุรุษผู้หนึ่งเห็นทีปำยนดำบสนั้นเข้ำไปสู่

บรรณศำลำ จึงบอกแก่นำยมัณฑัพยะ ๆ ได้ฟังข่ำวก็ยินดี  พำบุตรภรรยำถือเครื่องสักกำระมีของหอม

                                                        
๕๖ดูรำยละเอียดใน องฺ.ติก.อ. ๓๔/๓๕๑. 
๕๗ดูรำยละเอียดใน ส้.ข.อ. ๒๗/๒๐๗-๒๐๘. 
๕๘ดูรำยละเอียดใน ขุ.ธ.อ. ๔๒/๒๕๒.  
๕๙ดูรำยละเอียดใน ขุ.อป.อ. ๗๒/๓๓๗. 
๖๐ดูรำยละเอียดใน ขุ.พุทฺธ.อ. ๗๓/๓๓๓. 
๖๑ดูรำยละเอียดใน ขุ.อป.อ. ๗๐/๑๗๙.  



 ๙๓ 

ดอกไม้และเครื่องลูบไล้เป็นต้น  เป็นอันมำกไปสู่บรรณศำลำ ไหว้ทีปำยนดำบสแล้ว ล้ำงเท้ำทำน้้ำมัน
ให้ ถวำยน้้ำปำนะให้ดื่ม๖๒ 

  อรรถกถำเรื่องนำงขุชชุตตรำและนำงสำมำวดี มีเทวดำตนหนึ่งได้ถวำยน้้ำ
ปำนะ บ้ำรุงดำบส ๕๐๐ รูป เมื่อครั้งที่ดำบสเหล่ำนั้นมำจำกป่ำหิมวันต์ หิวกระหำยล้ำบำกในทำง
กันดำรมำก จึงพำกันไปยังต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง มุ่งหวังรับกำรสงเครำะห์จำกส้ำนักเทวดำที่สถิตอยู่ ณ 
ต้นไทรใหญ่นั้น นั่งกันอยู่ เทวดำก็ยื่นมือที่ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่ำงหลั่งถวำยน้้ำปำนะที่ควร
แก่กำรดื่มเป็นต้นแก่ดำบสเหล่ำนั้น ช่วยบรรเทำควำมล้ำบำกได้”๖๓  

  (ค) กำรแสดงควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (อุปัฏฐำก) 
  อรรถกถำอุปวำณเถรำ เมื่อพระเถระได้บรรลุพระอรหัตแล้ว  เป็นผู้

อภิญญำ ๖ ในกำลใดควำมไม่ผำสุกได้มีแก่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ในกำลนั้น พระเถระได้น้อมน้ำน้้ำร้อน 
น้้ำปำนะ  และเภสัช เข้ำไปถวำยพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ด้วยเหตุนั้น พระโรคของพระศำสดำนั้นจึงสงบ 
พระศำสดำได้ทรงกระท้ำอนุโมทนำแก่ท่ำน๖๔ 

  (ง) กำรต้อนรับ  
  อรรถกถำได้แสดงถึง ธรรมเนียมกำรต้อนรับพระสงฆ์ที่เดินทำงไกล ด้วย

กำรล้ำงเท้ำทำน้้ำมัน และถวำยน้้ำปำนะ ก่อนจะสนทนำธรรม  
  อรรถกถำ กถำวัตถุสูตร ถ้อยค้ำที่ควรพูด เมื่อทำยกต้องกำรจะถำม

ปัญหำกับภิกษุ ได้นิมนต์ภิกษุให้นั่งในเรือน ถวำยข้ำวยำคูและของควรเคี้ยวเป็นต้น นั่งอยู่ในระหว่ำง
รอจนกว่ำท่ำนจะเสร็จภัตกิจ จึงค่อยถำมปัญหำ หำกทำยกเดินทำงไปหำภิกษุที่วัด ก็ให้ถือเอำเภสัช มี
เนยใส เป็นต้น น้้ำปำนะ ๘ อย่ำง หรือผ้ำเครื่องปกปิดให้ดูมีระเบียบ และของหอม เป็นต้น เดินไปวัด 
ถวำยของเหล่ำนั้นแล้ว เข้ำสู่ที่พักกลำงวัน ขอโอกำสแล้วจึงถำมปัญหำ  ผู้ถำมปัญหำโดยรู้ธรรมเนียม
อย่ำงนี้ ชื่อว่ำตั้งมั่นอยู่ในปฏิปทำ ภิกษุจะตอบปัญหำของเขำก็ควร๖๕ 

  (จ) กำรเป็นเครื่องดื่มในวิถีชีวิต 
  อรรถกถำสุชำตำเถรีคำถำ ชนทั่วไป เป็นอำหำรและเครื่องดื่ม ควำมว่ำ 

ถือเอำข้ำวมี ข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลี เป็นต้น น้้ำปำนะมี น้้ำมะม่วง เป็นต้น ของเคี้ยวมี แป้งควรเคี้ยว 
เป็นต้น นอกนั้นก็ของบริโภคกล่ำวคือ อำหำรเป็นอันมำก นำงน้ำเข้ำไปโดยกำรเล่นนักษัตร น้ำข้ำว
และน้้ำ เป็นต้น มำในอุทยำนนั้น ระเริงเล่นบ้ำรุงบ้ำเรอกับคนรอบข้ำง๖๖ 

                                                        
๖๒ดูรำยละเอียดใน ขุ.ชำ.ฉกก.อ. ๕๙/๕๗๖-๕๗๗.  
๖๓ดูรำยละเอียดใน องฺ.เอกก.อ. ๓๓/๑๐๐.  
๖๔ดูรำยละเอียดใน ขุ.อป.อ. ๗๑/๘๙. 
๖๕ดูรำยละเอียดใน องฺ.ติก.อ. ๓๔/๓๖๗-๓๖๘.  
๖๖ดูรำยละเอียดใน ขุ.เถรี.อ. ๕๔/๒๔๓.  



 ๙๔ 

 สรุปได้ว่ำ บทบำทและควำมส้ำคัญของน้้ำปำนะ ดังที่ปรำกฏในพระไตรปิฎกนั้น 
ควำมมีศรัทธำเลื่อมใสและควำมเคำรพในพระรัตนตรัย ต่อนักบวช ผู้บริสุทธิ์ ผู้เป็นสมณะ ผู้บ้ำเพ็ญ
ธรรม ด้วยเห็นอำนิสงส์แห่งกำรถวำยอำมิสทำน อันมีน้้ำปำนะรวมอยู่ด้วย กำรดูแลและอุปัฏฐำกผู้มี
พระคุณ กำรต้อนรับด้วยไมตรีก่อนเริ่มต้นกำรสนทนำ และอำหำรในวิถีชีวิตประจ้ำวัน ล้วนมีน้้ำปำนะ
เป็นองค์ประกอบด้วยเสมอ ในวัฒนธรรมอินเดีย 

 ๔.๓.๑.๒ บทบาทและความส้าคัญของน ้าปานะที่มีต่อความเชื่อในสังคมไทย 
 ในสังคมไทยรับรู้ว่ำ น้้ำปำนะ เป็นเครื่องดื่มที่ถวำยแด่ภิกษุผู้ทรงศีล หรือนักบวช 

หรืออุบำสกอุบำสิกำ ที่ถือศีล ๘ ขึ้นไป เพ่ือเกื้อหนุนให้ท่ำนเหล่ำนั้น สำมำรถปฏิบัติธรรมได้อย่ำง
สบำยกำย กำรท้ำทำนต่อผู้มีศีลย่อมได้กุศลมำก นอกจำกนี้แล้ว น้้ำปำนะ หรือเครื่องดื่มทั่ว ๆ ไป ยัง
เป็นส่วนหนึ่งของอำหำรที่จะน้ำมำบ้ำรุงผู้มีพระคุณ เช่น บิดำ มำรดำ เป็นต้น หรือเลี้ยงดูบุคคลใน
ครอบครัวอันเป็นที่รัก รวมทั้งต้อนรับแขกผู้มำเยือน แสดงถึงไมตรีจิต ดังนี้ 

 (ก) ค้ำสอนเรื่องควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 อรรถกถำพรหมสูตร ทรงสอนให้บ้ำรุงบิดำมำรดำ ว่ำ มำรดำบิดำบั่นทอนชีวิตผู้อ่ืน

บ้ำง เสียสละสิ่งของ ๆ ตนบำงสิ่งบำงอย่ำงบ้ำง  ประคับประคองคุ้มครองบุตรของตนไว้ จึงชื่อว่ำ เป็น
ผู้เอ็นด ูอนุเครำะห์บุตร ไปยังที่บ้ำรุงเช้ำเย็น ท้ำควำมนอบน้อม ด้วยคิดว่ำ นี้เป็นนำบุญที่สูงสุดของเรำ 
พึงนบนอบด้วยสักกำระ ด้วยข้ำวยำคู ข้ำวสวยและของขบเค้ียว ด้วยน้้ำปำนะ  ๘  อย่ำง ด้วยผ้ำนุ่งผ้ำ
ห่ม ด้วยที่นอนมีเตียง ต่ัง ฟูกและหมอน เป็นต้น ด้วยเครื่องอบที่ก้ำจัดกลิ่นเหม็นแล้วท้ำให้มีกลิ่นหอม 
ด้วยกำรให้อำบน้้ำ โดยใช้น้้ำอุ่นรดในหน้ำหนำว และใช้น้้ำเย็นรดในหน้ำร้อน ด้วยกำรล้ำงเท้ำด้วย
น้้ำอุ่นและน้้ำเย็น และด้วยกำรชโลมด้วยน้้ำมัน ด้วยกำรบ้ำรุงบ้ำเรอ ดังนี้๖๗ 

 (ข) ค้ำสอนเรื่องกำรท้ำบุญย่อมได้ไปเกิดในสวรรค์ 
 อรรถกถำทุติยนำวำวิมำน นำงเทพธิดำเล่ำกรรมดีสมัยเป็นอดีตชำติว่ำ ได้พบพระ

เถระเดินทำงเหนื่อยล้ำ ได้นิมนต์ให้ท่ำนนั่งบนอำสนะ แล้วนำงก็ถวำยน้้ำล้ำงเท้ำและน้้ำมันชโลมเท้ำ 
ถือพัดใบตำลพัดถวำย เมื่อควำมเร่ำร้อนสงบแล้ว นำงก็ปรุงน้้ำปำนะหวำนเย็นหอมถวำย พระเถระดื่ม
น้้ำปำนะนั้นแล้ว ก็สงบควำมล้ำบำกกำยลง ท้ำอนุโมทนำแล้วก็หลีกไป เมื่อนำงตำยจึงได้มำบังเกิดเป็น
เทพธิดำในภพดำวดึงส์๖๘ 

 (ค) ขนบธรรมเนียมในกำรต้อนรับแขก 
 กำรต้อนรับแขกผู้มำเยือน เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ดังในค้ำสอนว่ำ 

“ธรรมเนียมไทยแต่โบรำณ ใครถึงชำนเรือน ต้องต้อนรับ”  หรือค้ำภำษิตว่ำ “เลี้ยงดูปูเสื่อ” ล้วนมี

                                                        
๖๗ดูรำยละเอียดใน ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๖๕๐.  
๖๘ดูรำยละเอียดใน ขุ.วิ.อ. ๔๘/๖๔.  



 ๙๕ 

ควำมว่ำ ให้กำรต้อนรับผู้มำเยือนด้วยน้้ำใจไมตรี ปูเสื่อให้นั่ง หำน้้ำให้ดื่ม แสดงถึงกำรต้อนรับเบื้องต้น 
เมื่อมีกำรเจรจำปรำสัยเป็นเวลำนำน ก็จัดอำหำรมำต้อนรับอย่ำงดี นอกจำกนี้ ยังมีค้ำสอนที่ให้เมตตำ
ต่อสัตว์ที่มำเยือนด้วยว่ำ “แมวมำหำ หมำมำสู่” คือ มีสัตว์แมวหมำที่ผลัดหลงมำ ก็ให้ช่วยเหลือ เลี้ยงไว้ 
จะบังเกิดลำภผล 

 ขนบธรรมเนียมกำรต้อนรับนี้ สุภำพสตรีไทยก็ได้รับกำรอบรมกำรดูแลให้เป็น
แม่บ้ำนศรีเรือน ดังสุภำษิตสอนหญิง๖๙ “เรือนสำมน้้ำสี่” คือ คุณสมบัติของกุลสตรีไทยที่ควรปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นกำรรักษำบ้ำนเรือนให้น่ำอยู่ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อกำรออกเหย้ำออกเรือน มีครอบครัวใหม่  
เรือนสำม หมำยถึง เรือนนอน คือ ที่นอนที่เป็นระเบียบ เรือนครัว คือ ครัวสะอำดอำหำรรสดีและ
เลี้ยงข้ำวปลำอำหำรต้อนรับแขก เรือนผม คือ ค้ำว่ำ เรือนผม คือ เป็นเบญจกัลยำณี น้้ำสี่ หมำยถึง 
น้้ำจิตน้้ำใจ น้้ำดื่มน้้ำกิน น้้ำอำบ น้้ำเต้ำปรุงน้้ำอบ 

 น้้ำจิตน้้ำใจ คือ น้้ำใจ สตรีที่ดีต้องมีน้้ำใจเอ้ืออำทรแก่ผู้ที่อยู่ในบ้ำนเรือนของตน 
ตั้งแต่พ่อเรือนหรือสำมีของตน ไปจนถึงบริวำรในบ้ำน น้้ำดื่มน้้ำกิน คือ กำรจัดเตรียมน้้ำให้พอเพียง
และสะอำดนั้น รวมถึงกำรรับรองแขก น้้ำอำบ คือ น้้ำใช้ทั่วไป ใช้อำบใช้ล้ำงภำชนะ ใช้ท้ำควำม
สะอำดบ้ำน น้้ำเต้ำปรุงหรือน้้ำปรุง คือ เป็นน้้ำที่ให้กับบรรพบุรุษ หรือเทวดำประจ้ำบ้ำน ที่รักษำบ้ำน
ของเทวดำ  

สรุปได้ว่ำ รูปแบบมีควำมเหมือนกันในสองวัฒนธรรม แต่มีข้อสังเกตอย่ำงหนึ่งที่ก้ำลังขำด
หำยไปจำกสังคมไทย คือ กำรล้ำงเท้ำ เนื่องจำกปัจจุบัน กำรสวมรองเท้ำออกนอกบ้ำนและวิถีกำร
ด้ำรงชีวิตที่ทันสมัยมำกขึ้น ท้ำให้เท้ำไม่เปรอะเปื้อนมำกอย่ำงแต่ก่อน ในอดีตที่คนไทยยังมีอำชีพ
เกษตรกรเป็นหลัก ในแต่ละบ้ำนจะมีน้้ำล้ำงเท้ำให้ก่อนขึ้นเรือน ปัจจุบันยังพอจะพบเห็นสำธุชนที่มี
ศรัทธำต่อพระเถระ ช่วยล้ำงเท้ำและเช็ดเท้ำให้กับภิกษุหลังจำกที่ท่ำนเดินเท้ำเปล่ำกลับมำจำกกำร
บิณฑบำตในวัดป่ำบำงแห่ง แต่โดยทั่วไปแล้ว ยังมีควำมรังเกียจในกำรที่จะท้ำควำมสะอำดเท้ำอันเป็น
อวัยวะเบื้องต่้ำอยู่ ส้ำหรับกำรใช้น้้ำมันนวดเท้ำให้กับผู้เป็นอำจำรย์นี้ แทบจะไม่เป็นเรื่องที่รู้จักกันใน
สังคมไทย จะรับรู้กันเพียงว่ำ ผู้สูงอำยุในบ้ำนเรียกหำให้เด็ก ๆ ช่วยนวดด้วยน้้ำมันนวด เพ่ือบรรเทำ
อำกำรปวดเมื่อย 

ส่วนขนบธรรมเนียม ที่จะน้ำเครื่องดื่มมำรับรองต้อนรับ ยกพบเห็นได้ทั่วไป ส้ำหรับบุคคล
ที่คุ้นเคยกัน หรือลูกค้ำ หรือบุคคลส้ำคัญ  เป็นต้น กำรตั้งน้้ำให้ดื่มหน้ำบ้ำน พบเห็นได้น้อยลงทุกวัน 
ใครประสงค์จะดื่มน้้ำก็หำซื้อดื่มเอำตำมร้ำนสะดวกซ้ือทั่ว ๆ ไป 

 

                                                        
๖๙ดูรำยละเอียดใน Petcharat Tabee, “สุภำษิตไทย,” สุภาษิตสอนหญิง, ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๕, ๒๓ 

มกรำคม ๒๕๖๑, <http://petcharat1993.blogspot.com/>.  
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๔.๓.๒ แนวทางการอนุรักษ์การท้าน ้าปานะ 
ปัจจุบัน กำรท้ำน้้ำปำนะ ๘ ชนิด (อัฏฐบำน) ถวำยพระนั้น พบเห็นน้อย โดยทั่วไปจะนิยม

ถวำยเครื่องดื่มส้ำเร็จรูป ทั้งในรูปแบบซอง หรือกล่อง กำรท้ำน้้ำปำนะอำจจะมีได้ในบำงวัดที่มีผู้มำ
ปฏิบัติธรรมจ้ำนวนพอสมควร อุบำสิกำและอุบำสกมีศรัทธำ ต้องกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย เนื่องจำก
เครื่องดื่มส้ำเร็จรูปจะมีรำคำสูงกว่ำ และมีศรัทธำที่จะถวำยน้้ำปำนะแบบดั่งเดิมตำมพระวินัย 

อนุรักษ์ หมำยถึง รักษำและเสริมทวี รักษำสิ่งที่เกิดมีขึ้นแล้วและท้ำสิ่งที่เกิดมีขึ้นนั้นให้งอก
งำมเพ่ิมทวียิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ ในภำษำไทย ใช้ในควำมหมำยว่ำ รักษำให้คงเดิม๗๐ ดังนั้น แนวทำงกำร
อนุรักษ์ คือ อนุรักษ์กลุ่มที่มีกำรท้ำน้้ำปำนะที่ถูกต้องถวำยพระ รณรงค์ให้ชุมชนที่เป็นพุทธศำสนิกให้
ถวำยน้้ำปำนะท่ีถูกต้องแด่พระสงฆ์ ดังนี้ 

๑. อนุรักษ์ด้ำนควำมรู้ที่ถูกต้องเรื่องกำรท้ำน้้ำปำนะ เช่น สูตรในกำรท้ำน้้ำปำนะที่ถูกต้อง โดย
รวบรวมจำกวัดต่ำง ๆ ที่มีกำรท้ำน้้ำปำนะ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนสรรพคุณของน้้ำปำนะชนิดนั้น ๆ  

๒. กำรท้ำควำมเข้ำใจในด้ำน ชนิดของผลไม้ ใบไม้ และดอกไม้ที่ถูกต้องของน้้ำปำนะ และ
ในด้ำนกระบวนกำรท้ำน้้ำปำนะ 

ประเด็นข้อมูล คือ เรื่องน้้ำปำนะเป็นยำวกำลิก ชนิดผลไม้ดอกไม้ใบไม้ที่ได้ทุกชนิด ยกเว้น
น้้ำผลธัญชำติ มหำผล ดอกมะซำง น้้ำผลมะซำงล้วน ๆ (น้้ำผลมะซำงต้องผสมน้้ำ) กระบวนกำรท้ำ
จำกพระวินัยซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ฆรำวำสสำมำรถท้ำได้ในครัวเรือน  มีผลต่อกำรเอื้อพระวินัย 

๓. กำรสื่อสำรควำมรู้ให้กลุ่มคนที่เก่ียวข้องสำมำรถน้ำไปปฏิบัติ 
กลุ่มคนที่มีส่วนในกำรจัดเตรียมน้้ำปำนะเพ่ือถวำยพระสงฆ์ คือ ฆรำวำสที่ช่วยงำนในวัด 

ฆรำวำสที่ถวำยเครื่องดื่มในระหว่ำงกำรบิณฑบำต กลุ่มคนที่สำมำรถสื่อสำรข้อมูล  คือ มรรคนำยกที่
เป็นผู้น้ำในงำนศำสนพิธี พระสงฆ์ที่สำมำรถแนะน้ำญำติโยมที่เข้ำวัด เจ้ำอำวำสที่สำมำรถควบคุมดูแล
พระลูกวัดในปฏิบัติตำมหลักพระวินัย 

๔. กำรสนับสนุนให้เกิดใช้ทรัพยำกรในชุมชน ใช้กระบวนกำรท้ำแบบทั่วไปที่ท้ำได้ใน
ครัวเรือน และไม่สร้ำงมลภำวะด้ำนขยะ จำกกำรท้ำหรือบริโภคน้้ำปำนะ  

ประโยชน์ ๓ ด้ำนที่ได้จำกกำรอนุรักษ์กำรท้ำน้้ำปำนะ คือ  
๑. ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรในชุมชนในที่นี้ คือ กำรเลือกใช้ผลไม้ที่มีหำได้ง่ำยในชุมชน มีตำม

ฤดูกำล เพ่ือจะได้ผลไม้ที่สดรำคำไม่แพงน้ำมำท้ำน้้ำปำนะ  

                                                        
๗๐พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔,  

(กรุงเทพมหำนคร : ธนธัชกำรพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้ำ ๔๙๔.  



 ๙๗ 

๒. ด้ำนกำรท้ำโดยกระบวนกำรทั่วไปสำมำรถท้ำในครัวเรือนมีกำรคั้นกรอง ผสมน้้ำดื่ม ใน
ปริมำณที่พอถวำยได้ในวัน กำรที่ไม่จ้ำเป็นต้องเก็บไว้นำนจึงไม่ต้องกังวลกับกำรใช้สำรเคมี กำรฆ่ำเชื้อ
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง 

๓. ด้ำนกำรไม่สร้ำงมลภำวะด้ำนขยะ คือ กำรพยำยำมใช้ภำชนะในกำรถวำยเครื่องดื่มแบบ
ที่สำมำรถน้ำมำใช้ซ้้ำได้ ลดกำรใช้ภำชนะที่ท้ำจำกแก้วหรือพลำสติก เช่นกำรใช้กระติกที่สำมำรถใส่
เครื่องดื่มร้อน หรือใส่เครื่องดื่มเย็น แล้วค่อยไปแบ่งใส่แก้วน้้ำที่พระสงฆ์ใช้ดื่ม ซึ่งภำชนะเหล่ำนี้
สำมำรถน้้ำมำล้ำงท้ำควำมสะอำดและใช้ซ้้ำได้ตลอดไปจนกว่ำจะหมดสภำพของวัสดุ ซึ่งจะประหยัด
กว่ำ สะดวกกว่ำ กำรถวำยเครื่องดื่มหรือน้้ำผลไม้ส้ำเร็จรูปที่ ใช้ภำชนะบรรจุแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
เช่น ชนิดกล่องกระดำษ ขวดพลำสติก หรือขวดแก้ว เป็นต้น เพรำะกล่องหรือภำชนะบรรจุที่ใช้แล้ว 
จะกลำยเป็นขยะเป็นภำระต่อวัดและชุมชน เสียค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดกำรขยะ สร้ำงมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม และต้องสิ้นเปลืองทรัพยำกรที่มำผลิตภำชนะใหมอี่ก  

๔.๓.๓ แนวทางการส่งเสริมการท้าน ้าปานะ 
เครื่องดื่มเฉพำะที่เรียกว่ำ น้้ำปำนะ ยังไม่มีกำรผลิตเชิงอุตสำหกรรม ดังนั้น จึงท้ำควำม

เข้ำใจโดยยึดหลัก มหำปเทส ๔ อนุมำนให้เครื่องดื่มหลำกหลำยชนิดว่ำ สำมำรถใช้เป็นน้้ำปำนะได้ แต่
โดยข้อเท็จจริงแล้ว ยังมีควำมเข้ำใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับน้้ำปำนะอยู่หมู่พุทธบริษัท แนวทำงกำรส่งเสริม มีดังนี้ 

๑. เผยแพร่เอกสำรที่ระบุว่ำ เครื่องดื่มใด เป็นน้้ำปำนะท่ีถูกต้องตำมหลักพระวินัย 
๒. หน่วยงำนของรัฐควรแนะน้ำและให้ควำมรู้แก่ บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม ด้ำนกำรท้ำน้้ำ

ปำนะที่ถูกต้อง ซึ่งจะน้ำไปสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เฉพำะเจำะจงว่ำเป็นกลุ่มน้้ำปำนะ อันมี
คุณค่ำด้ำนสุขภำพและคุณค่ำด้ำนเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย  

๓. ส่งเสริมให้มีกำรผลิตน้้ำปำนะเชิงอุตสำหกรรม เช่น ลดอัตรำภำษีพิเศษ ส้ำหรับ
เครื่องดื่มท่ีเป็นน้้ำปำนะ แต่มีข้อแม้ว่ำ ภำชนะท่ีบรรจุจะต้องสำมำรถย่อยสลำยได้ในธรรมชำติ  

๔. หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกิจกำรพระพุทธศำสนำ ควรจะเป็นผู้น้ำในกำร
ส่งเสริม เผยแพร่ กำรท้ำน้้ำปำนะที่ถูกต้อง คุณค่ำของน้้ำปำนะที่เอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย คุณค่ำของน้้ำ
ปำนะที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพสงฆ์ ให้แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้วัด ได้เข้ำใจและยินดีที่จะปฏิบัติ  รวมถึงกำร
เผยแพร่ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ สู่สำธำรณะ รณรงค์ให้พุทธศำสนิกชน ถวำยน้้ำปำนะที่ท้ำเอง แทน
กำรถวำยน้้ำปำนะที่มำจำกเครื่องดื่มส้ำเร็จรูป ที่มักจะมีส่วนประกอบของน้้ำตำลมำกเกินไป และมี
สำรกันบูด อันเป็นสำเหตุที่ท้ำให้พระสงฆ์อำพำธได้  

๕. ส่งเสริมภำพพจน์ของเครื่องดื่มประเภทน้้ำปำนะ ให้เป็นเครื่องดื่มแห่งไมตรีจิต 
เครื่องดื่มมิตรภำพ เพ่ือสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมไทย เรื่องกำรให้กำรต้อนรับผู้มำเยือน  



 ๙๘ 

๖. รณรงค์ให้ประชำชนและภำคเอกชนตระหนักในควำมส้ำคัญว่ำ น้้ำปำนะเป็นเอกลักษณ์
ของเครื่องดื่มไทย โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
ด้ำนกำรมีน้้ำใจต่อผู้มำเยือน เช่น กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ควำมถูกต้องในกำรท้ำน้้ำปำนะในปัจจุบัน ในบทนี้ได้น้ำเสนอวิธีวิเครำะห์เครื่องดื่มใน
ปัจจุบันโดยเทียบกับพระวินัยในพระไตรปิฎกว่ำด้วยมหำปเทสและกำลิกละคน และกำรท้ำน้้ำปำนะ
ตำมท่ีระบุในอรรถกถำ โดยพิจำรณำส่วนประกอบของเครื่องดื่มแต่ละประเภท หำกส่วนประกอบใดไม่
มีปรำกฏในกำลิกตำมพระวินัย ได้วิเครำะห์ว่ำ จะสำมำรถอนุโลมเป็นน้้ำปำนะได้หรือไม่ ดัง
รำยละเอียดในหัวข้อ ๔.๑ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นตำรำงในท้ำยบทนี้  นอกจำกนี้ คุณค่ำของน้้ำปำนะ ๓ 
ด้ำน คือ ด้ำนกำรเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัย ด้ำนประโยชน์ต่อสุขภำพสงฆ์ และด้ำนหลักธรรมที่ใช้พิจำรณำ
บริโภคอำหำร ชี้ให้เห็นควำมส้ำคัญของน้้ำปำนะที่ควรจะได้รับกำรอนุรักษ์และส่งเสริมเพ่ือให้สังคมได้
เห็นควำมส้ำคัญของน้้ำปำนะท่ีไม่เพียงแต่เกิดประโยชน์แก่สงฆ์เท่ำนั้น ยังแฝงอยู่ในวัฒนธรรมไทยด้ำน
กำรต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ท้ำให้เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยในกำรต้อนรับผู้มำเยือน สะท้อนให้เห็นได้
จำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นที่นิยมของชำวต่ำงชำติที่ประทับใจในอัชฌำสัย
ของคนไทยที่มีควำมเป็นมิตรด้วยควำมจริงใจ  
 
ตารางผลการประเมินเครื่องดื่มโดยรวม 
 

ล้าดับ รายการเครื่องดื่ม ยาว 
กาลิก 

ยาม 
กาลิก 

หมายเหตุ 

๑. น้้ำดื่ม ได้ ได้ น้้ำดื่มไม่ต้องประเคน ฉันได้ตลอด 
๒. น้้ำอัดลม ได้ ไม่ได้ ไม่มีส่วนผสมจำกผลไม้ ดอกไม้ ใบไม้ 

หรือเป็นกำลิกใด ๆ  
๓. ชำ ได้ ได้ น้้ำจำกใบไม้ 
๔. ชำใส่นม ได้ ไม่ได้ นมจำกสัตว์ นมจำกพืช เป็นยำวกำลิก 
๕. กำแฟ ได้ ได้ น้้ำจำกผลไม้ขนำดเล็ก 
๖. กำแฟใส่นม ได้ ไม่ได้ นมจำกสัตว์ นมจำกพืช เป็นยำวกำลิก 
๗. น้้ำเกลือแร่ ไม่ควร ไม่ได้ ฉันได้ ต้องพิจำรณำเป็นยำวชีวิก 
๘. นมถั่วเหลือง ได้ ไม่ได้ นมจำกพืช เป็นยำวกำลิก 
๙. นมเปรี้ยว ได้ ไม่ได้ นมจำกสัตว์ เป็นยำวกำลิก 
๑๐. นมวัว รสต่ำงๆ ได้ ไม่ได้ นมจำกสัตว์ เป็นยำวกำลิก 
๑๑. เครื่องดื่มรังนก ได้ ไม่ได้ รังนกเป็นยำวกำลิก 
๑๒. เครื่องดื่มซุปไก่สกัด ได้ ไม่ได้ เนื้อไก่เป็นยำวกำลิก 



 ๙๙ 

ตารางผลการประเมินเครื่องดื่มโดยรวม (ต่อ) 
 

ล้าดับ รายการเครื่องดื่ม ยาว 
กาลิก 

ยาม 
กาลิก 

หมายเหตุ 

๑๓. เครื่องดื่มผสมนม ได้ ไม่ได้ นมจำกสัตว์ นมจำกพืช เป็นยำวกำลิก 
๑๔. 

เครื่องดื่มผสมโซดำ ไม่ควร ไม่ได้ 
โซดำไม่ได้ระบุในกำลิกใดๆ และปกติ
โซดำใช้ผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 

๑๕. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอร์ ไม่ได้ ไม่ได้ เป็นน้้ำเมำ 
๑๖. เครื่องดื่มผสมข้ำว ลูกเดือย ถั่ว 

งำ   
ได้ ไม่ได้ ธัญชำติ อปรัณณชำติ เป็นยำวกำลิก 

๑๗. น้้ำผัก, เครื่องดื่มผสมผัก ได้ ไม่ได้ ผักเป็นยำวกำลิก 
๑๘. น้้ำผักดอง ไม่ได้ ไม่ได้ เป็นน้้ำเมำ 
๑๙. น้้ำจำกดอกมะซำง ไม่ได้ ไม่ได้ เป็นน้้ำเมำ 
๒๐. น้้ำอัฏฐบำน น้้ำคั้นผลไม้ ๘ 

อย่ำง  
ได้ ได้ ระบุเป็นยำมกำลิก 

๒๑. น้้ำมหำผล ๙ อย่ำง   ได้ ไม่ได้ เป็นยำวกำลิก  
๒๒. น้้ำจำกดอกไม้ยกเว้นดอกมะซำง ได้ ได้ ระบุเป็นยำมกำลิก 
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บทท่ี ๕ 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาความเป็นมาของน ้าปานะในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษากระบวนการท้า
น ้าปานะ ศึกษาความถูกต้องของการท้าน ้าปานะในปัจจุบัน ที่ได้น้าเสนอในบทที่ ๒ ถึง ๔ ในบทนี 
ผู้วิจัยจึงได้ท้าการสรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั งนี  และ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในครั งต่อไป ดังนี  

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ความเป็นมาของน ้าปานะในพระพุทธศาสนา 
พระวินัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องน ้าปานะโดยตรงนั น ปรากฏในโภชนวรรค สิกขาบทที่ ๗ ที่ทรง

มีพระบัญญัติห้ามฉันอาหารในเวลาวิกาล และพระบัญญัติเพ่ิมเติมที่ทรงอนุญาตให้ฉันน ้าปานะในเวลา
วิกาลได้ ในการจัดกลุ่มของกาลิกหรือสิ่งที่กลืนเข้าคอนั น น ้าปานะจัดอยู่ใน ยามกาลิก โดยที่น ้าปานะ
หมายถึงน ้าจากผลไม้ หรือ ใบไม้ หรือ ดอกไม้ โดยมีข้อจ้ากัดและลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เกี่ยวกับชนิด
ของพืช กระบวนการท้าน ้าปานะ 

น ้าปานะคือ เครื่องดื่มที่ท้าจากผลไม้ ๘ ชนิด ได้แก่ ผลมะม่วง ผลหว้า ผลกล้วยมีเมล็ด ผล
กล้วยไม่มีเมล็ด ผลมะซาง ผลจันทน์ เหง้าบัว ผลมะปราง และผลไม้อ่ืนๆที่มีผลไม้ที่มีขนาดเล็ก เช่น 
ผลตะคร้อ ผลเล็บเหยี่ยว ผลพุทรา เป็นต้น ยกเว้นผลไม้ขนาดใหญ่เรียกว่า มหาผล ได้แก่ ผลตาล ผล
มะพร้าว ผลขนุน ผลสาเก น ้าเต้า ฟักเขียว แตงไท แตงโท ฟักทอง ยกเว้นธัญชาติ ยกเว้นอปรัณณชาติ 
ยกเว้นน ้าต้มผัก นอกจากนี  ส่วนประกอบของพืชที่สามารถมาท้าเป็นน ้าปานะ ได้แก่ ใบไม้  ดอกไม้ 
โดยยกเว้นดอกมะซาง เนื่องจากดอกมะซางเป็นส่วนประกอบในการท้าน ้าเมา จากหลักกาลิก ทั ง ๔ 
แบบ คือ ยาวชีวิก ยาวกาลิก ยามกาลิก และ สัตตาหกาลิก น ้าปานะจัดอยู่ในยามกาลิกที่ภิกษุรับ
ประเคนและฉันได้ชั่วหนึ่งวันและหนึ่งคืน และถ้ามีส่วนประกอบอ่ืนในน ้าปานะที่จัดอยู่ใน ยาวชีวิก
หรือสัตตาหกาลิก ก็อนุโลมเป็นน ้าปานะได้  แต่ถ้าในน ้าปานะมีส่วนประกอบอ่ืนที่จัดอยู่ในยาวกาลิก
จะท้าให้ไม่เป็นน ้าปานะโดยกลายเป็นยาวกาลิก หลักธรรมในการพิจารณาอาหาร คือ โภชเนมัตตัญญุตา 
ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค และปัจจัยปัจจเวกขณะ การพิจารณาก่อนจึงบริโภค เพ่ือให้รู้
คุณค่าของการบริโภคอาหารเพียงเพ่ือการด้ารงอยู่ของชีวิต ไม่ใช่บริ โภคเพ่ือความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน เป็นต้น 



 ๑๐๑ 

ประเภทของเครื่องดื่มทั่วไปในปัจจุบันที่สามารถถวายพระได้ คือ น ้าเปล่าหรือน ้าดื่ม 
น ้าอัดลม กาแฟ ผลไม้และน ้าผัก น ้าใบไม้และน ้าดอกไม้ น ้านมและผลิตภัณฑ์จากนม บางชนิดเป็น
ยาวกาลิกเท่านั น บางชนิดเป็นยามกาลิก บางชนิดเป็นสัตตาหกาลิก บางชนิดเป็นยาวชีวิก จึงได้ศึกษา
ถึงคุณสมบัติและสรรพคุณทางยาของพืช เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการบ่งชี ว่ าเป็นกาลิกประเภทใดใน
การประเมนิว่าเป็นน ้าปานะได้หรือไม่ 

๕.๑.๒ กระบวนการท้าน ้าปานะ 
วิธีการท้าน ้าปานะที่ถูกต้องนั น หากภิกษุเป็นผู้ท้าเอง ส่วนประกอบจะต้องเป็นอามิสที่

ได้รับประเคนในวันนั น ท้าเสร็จแล้ว ก็ต้องฉันในวันนั นคืนนั นเท่านั น ถ้าเป็นผู้ไม่ได้อุปสมบทท้าถวาย 
จะใช้ส่วนประกอบจากที่ภิกษุได้รับประเคนมาเกินกว่าหนึ่งวันได้ แต่เมื่อรับประเคนในวันนั น ก็ฉันได้
ไม่เกินวันนั นคืนนั นเช่นกัน 

ปัจจุบัน นิยมถวายเครื่องดื่มส้าเร็จรูปที่ผลิตเชิงอุตสาหกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นน ้า
ปานะ ได้แก่ รูปแบบซองผงสกัดเพ่ือชงกับน ้า รูปแบบน ้าพร้อมดื่มบรรจุด้วยภาชนะที่ท้าจากกล่อง
กระดาษเคลือบแผ่นโลหะภายใน ขวดพลาสติก และขวดแก้ว เป็นต้น เนื่องจากหาซื อง่าย เก็บได้นาน 
สะดวกต่อการถวาย พกพาเดินทางได้ 

การถวายนิยมถวายให้พระสงฆ์ในขณะบิณฑบาตตอนเช้า หรือการเลี ยงภัตตาหารเพลที่วัด
หรือที่บ้านของคฤหัสถ์ที่นิมนต์พระสงฆ์มาท้าพิธีทางศาสนา รูปแบบที่จะท้าเป็นน ้าปานะเองใน
ครัวเรือนแล้วน้าไปถวายพระสงฆ์ที่วัดในเวลาเย็นพบเห็นได้น้อยการท้าน ้าปานะถวายพระและให้แก่
อุบาสกอุบาสิกาที่ถืออุโบสถศีลที่วัด ยังมีอยู่โดยทั่วไปในส้านักปฏิบัติธรรม โดยจะเป็นน ้าปานะที่ท้าวัน
นั นถวายวันนั น หรือน ้าปานะที่เป็นเครื่องดื่มที่ชงเอง เช่น ชา กาแฟ ผงสมุนไพร เป็นต้น หรือ
เครื่องดื่มส้าเร็จรูป ก็ขึ นกับความสะดวกของเจ้าภาพ 

กระบวนการผลิตเครื่องดื่มเชิงอุตสาหกรรมในปัจจุบันแบ่งได้หลายกลุ่ม ได้แก่ น ้าดื่ม 
น ้าอัดลม น ้าผลไม้ น ้าผัก น ้าใบไม้ น ้าดอกไม้ น ้าชา กาแฟ เครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง เป็นต้น ส่วนประกอบ
ส้าคัญ คือ น ้าตาลหรือสารทดแทนความหวาน สารกันเสีย สารแต่งกลิ่น รสและสี ซึ่งมักจะเป็น
สารเคมี ส่วนน ้าผัก น ้าผลไม้ น ้าใบไม้ น ้าดอกไม้ล้วนผ่านกระบวนการแปรรูป โดยนิยมท้าเป็นน ้า
ผลไม้เข้มข้นก่อน แล้วน้ามาเจือจางปรุงแต่งกลิ่นสีรสภายหลัง เพราะน ้าผลไม้เข้มข้นมีต้นทุนการผลิต
ที่ต่้ากว่า 

การท้าน ้าปานะในครัวเรือน จะมีวิธีการท้าและส่วนผสมหลักที่ใกล้เคียงกับการท้าน ้าปานะ
ในสมัยพุทธกาล คือ ด้วยการคั นน ้าด้วยน ้าร้อน การกรองกาก ส่วนที่เปลี่ยนแปลง คือ การปั่นด้วย
เครื่องปั่นไฟฟ้า ที่มาทดแทนการคลึงให้เนื อละเอียด ส่วนผสมหลักยังคง มี เกลือ และสารให้ความ
หวานที่มาจากอ้อย เช่น น ้าตาลกรวด น ้าผึ ง เป็นต้น แต่ในสมัยพุทธกาลมีการเติมการบูรด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันไม่นิยมใช้ เนื่องจากถูกมองว่า เป็นยาภายนอก และสรรพคุณทางยาพบว่า อาจจะเป็นพิษต่อ



 ๑๐๒ 

ร่างกาย หากปริโภคในปริมาณมาก แต่การบูรสามารถใช้เป็นส่วนประกอบทางยาส้าหรับรักษาภายใน 
พบว่าใช้ในต้ารับยาจีน ดังนั น น ้าปานะที่ท้าในครัวเรือน จึงมีประโยชน์ต่อร่างกายดีกว่าน ้าปานะเชิง
อุตสาหกรรมที่มักจะใส่สารปรุงแต่งทางเคมีหลายชนิด  

๕.๑.๓ ความถูกต้องของการท้าน ้าปานะในปัจจุบัน 
การวิจัยพบว่า เครื่องดื่มส้าเร็จรูปที่ท้ามาจากผลไม้ ใบไม้ ดอกไม้และสมุนไพร สามารถ

อนุโลมว่าเป็นน ้าปานะได้ น ้าผัก น ้าอัดลม กาแฟ ชา บางชนิดอนุโลมเป็นน ้าปานะ ส่วนเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของธัญชาติ น ้านม หรือนมผง ไม่อนุโลมเป็นน ้าปานะ แต่ในสังคมไทยยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่า เครื่องดื่มทุกชนิดสามารถถวายพระสงฆ์เป็นน ้าปานะได้ และนิยมถวายเครื่องดื่ม
ประเภทน ้าผลไม้ น ้าอัดลม และเครื่องดื่มชูก้าลังเป็นน ้าปานะ ซึ่งส่วนใหญ่มักมีน ้าตาลสูง และ
สารประกอบที่เป็นเคมี จึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้ภิกษุในเมืองมีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื อรัง 

น ้าปานะให้คุณค่า ๓ ด้าน คือ คุณค่าด้านเอื อเฟ้ือต่อพระวินัย คุณค่าด้านสุขภาพสงฆ์ 
คุณค่าด้านหลักธรรม ส้าหรับคุณค่าด้านเอื อเฟ้ือต่อพระวินัยนั น สิกขาบทการห้ามฉันอาหารในเวลา
วิกาลเป็นลหุกาบัติ คุณของการมีพระวินัยเป็นมูลให้เกิดธรรมเป็นล้าดับตั งแต่สังวร อวิปปฏิสาร 
ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทา วิราคะ วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ 
และอนุปาทาปรินิพพาน ดังนั นเอื อเฟ้ือต่อพระวินัยจึงเป็นมูลน้าไปสู่ธรรมสูงสุดได้ และฆราวาสควรที่
จะเกื อกูลพระสงฆ์ด้วยการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในพระวินัยและเอื อเฟ้ือต่อพระวินัย ส้าหรับ
คุณค่าด้านสุขภาพสงฆ์ น ้าปานะมีประโยชน์ ช่วยบ้ารุงร่างกาย ระบบการย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย 
ปรับสมดุลร่างกาย แต่ควรเลือกประเภทน ้าปานะที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและฉันในปริมาณที่
พอเหมาะ ส้าหรับคุณค่าด้านหลักธรรมในการพิจารณาบริโภคอาหาร ต้องมีความสันโดษในการรับ
บิณฑบาต มีสัมปชัญญะในการพิจารณาบริโภค จะได้รับประโยชน์ คือ ข่มถีนมิทธะ ก้าจัดกิเลส อัน
เป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ส่วนฆราวาสจะได้ประโยชน์ คือ การรักษาอุโบสถศีลและ
การถวายทานด้วยกุศล อันเป็นรากฐานส้าคัญของการท้าความดี คือบุญกิริยาวัตถุ ๓ ในการสั่งสม
บารมีเพ่ือเป็นปัจจัยในบรรลุธรรมต่อไป 

การอนุรักษ์การท้าน ้าปานะที่ถูกต้อง ควรได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานด้านพระพุทธศาสนา เนื่องจากน ้าปานะได้มีบทบาทส้าคัญต่อวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย ในหลายมิติ ทั งในเรื่องของความเชื่อเรื่องการท้าบุญ การเกื อกูลพระสงฆ์ การส่งเสริม
อุบาสกอุบาสิกาในการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยการถือศีลและปฏิบัติธรรม ตลอดถึงมิติ
ด้านสังคมไทยที่มีความเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิตต่อแขกผู้มาเยือน ว่าควรให้การต้อนรับด้วย
อาหารและน ้า 

 
  



 ๑๐๓ 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
บุคคลทั่วไปยังมีความเข้าใจเรื่องของน ้าปานะคลาดเคลื่อนอยู่ โดยเข้าใจว่าเครื่องดื่มที่ไม่

ต้องเคี ยวล้วนเป็นน ้าปานะ และนิยมถวายเป็นเครื่องดื่มส้าเร็จรูป เพราะสะดวกและเชื่อว่ามีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ขณะที่ความเป็นจริงพบว่า พระสงฆ์ในเมืองนั นมีภาวะความเสี่ยงต่อโรคเรื อรังสูงกว่า
ชายไทยทั่วไป เนื่องจากเครื่องดื่มส้าเร็จรูปมักจะประกอบด้วยน ้าตาลปริมาณสูง และมีสารเคมีเพ่ือ
ปรุงแต่งกลิ่น สี รส ดังนั นปัญหาด้านสุขภาพของสงฆ์นี ย่อมมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยด้าน
สาธารณสุข ขณะที่เครื่องดื่มที่ผลิตในครัวเรือนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดีกว่า มีวิธีการท้าคล้ายกับน ้า
ปานะดั่งเดิม แต่วิธีการท้าน ้าปานะที่ถูกต้องนี  ก้าลังเลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากสภาพทาง
สังคมที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก ทั งที่ในความเป็นจริงแล้ว น ้าปานะมีบทบาทต่อสังคมไทยมาตั งแต่
อดีต เป็นวิถีชีวิตในการดื่มกิน เป็นขนบธรรมเนียมในการต้อนรับแขก เป็นไมตรีจิตที่ได้หล่อหลอมมา
สู่อัตลักษณ์ของคนไทยที่เป็นยิ มง่าย อันเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวผู้เข้ามาเยือนประเทศไทย
แล้วประทับใจ ให้ประโยชน์ต่อประเทศชาติด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยที่รู้จักกันทั่วโลก 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ควรน้าเสนอ หัวข้อที่ส้าคัญคือ  
๑. ที่มาของน ้าปานะ พระวินัยที่เก่ียวข้อง  
๒. หลักการเลือกชนิดพืช หลักการพิจารณาเลือกเครื่องดื่มท่ีเป็นน ้าปานะ 
๓. กระบวนการท้าน ้าปานะที่สามารถท้าในครัวเรือนทั่วไป 
๔. หลักธรรมที่ใช้พิจารณาบริโภคอาหาร 
ดังนั น รัฐบาลไทยจึงควรที่จะเห็นความส้าคัญและหันมาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่

ความเข้าใจเครื่องน ้าปานะโดยก้าหนดเป็นนโยบายโดยกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้โรงเรียน 
สถานศึกษา และวัด ได้ร่วมกันสอนความรู้เรื่องน ้าปานะ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพ่ือจะ
ได้ตระหนักถึงความค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตไทย ที่มีไมตรีจิต มีความเป็นมิตรต่อผู้มาเยือน และมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพกว่าเครื่องดื่มส้าเร็จรูป  

๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในครั งนี  
๑. การศึกษาน ้าปานะในข้อมูลส่วนของพรรณพืชได้จากการอ่านเอกสารเกี่ยวกับไม้

ผล ไม้ดอก สมุนไพร พืชผัก จะพบว่ามีการใช้ชื่อที่แตกต่างกันในบางภูมิภาคของประเทศไทย ดังนั น
ในการสื่อสารควรใช้ตรวจสอบว่าชื่อภาคกลางใช้อะไร หรืออ้างอิงชื่อทางวิทยาศาสตร์  

๒. กรณีน ้าปานะท่ีระบุว่าท้าจากผลไม้ ๘ ชนิด ได้แก่ ผลมะม่วง ผลหว้า ผลกล้วยมี
เมล็ด  ผลกล้วยไม่มีเมล็ด ผลมะซาง ผลจันทน์หรือองุ่น เหง้าบัว ผลมะปรางหรือลิ นจี่ ผลไม้ที่ปัจจุบัน
ไม่ค่อยเจอตามตลาดห้างร้านทั่วไป คือ ผลมะซาง ผลจันทร์ ผลหว้า ดังนั นจึงเป็นการยากที่จะน้ามา
ท้าน ้าปานะ แต่อย่างไรก็ตามควรพยายามหาผลจริงๆมาทดลองท้าชิมเพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นเครื่องดื่มได้จริง 



 ๑๐๔ 

๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยในครั งต่อไป 
ในการวิจัยนี  ได้กล่าวถึงเรื่องของน ้าปานะ สิกขาบทในพระวินัย หลักธรรมในการพิจารณา

อาหาร เป็นต้น ดังนั น ในงานวิจัยนี  ยังมีเนื อหาที่สามารถท้าการศึกษาวิจัยได้อีกหลายประเด็นด้วยกัน 
โดยผู้วิจัยของเสนอแนะแนวทางเพ่ือการท้าวิจัยในอนาคตไว้ ดังนี   

๑. ศึกษาคุณสมบัติทางยาของน ้าปานะเพ่ือส่งเสริมสุขภาพสงฆ์ 
๒. ศึกษาเปรียบเทียบพรรณไม้ที่สามารถใช้ท้าน ้าปานะในประเทศไทยและในอินเดีย 
๓. ศึกษาเปรียบเทียบน ้าปานะในพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ 
๔. ศึกษาวิเคราะห์น ้าปานะต่อกระบวนการเข้าถึงปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท  



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. มูลนิธิ. (๒๕๕๔). พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เล่ม ๑, ๒, ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ๑๖, ๒๑, ๒๖, ๒๗, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๔๒, ๔๗, ๔๘, ๕๔, 
๕๙, ๖๕, ๖๖, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย.  

 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ๑)  หนังสือทั่วไป 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก. (๒๕๕๑). ต าราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม ๑ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.  

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๕๕). คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์. พิมพ์ครั้ง
ที ่๒. กรุงเทพฯ: มีเดียเพรส.  

คริสตี้ สมิธ. (๒๕๖๐). World atlas of tea สมุดแผนที่โลกของชา. กรุงเทพฯ: บูล สกาย บุ๊คส์.  
เค็นเน็ธ จี ซิสค์. (๒๕๕๑). ลัทธินักพรตและการเยียวยาในอินเดียโบราณ : ระบบการแพทย์ในพุทธ

อาราม. กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.  

เจมส์ ฮอฟแมน. (๒๕๕๙). World atlas of coffee สมุดแผนที่โลกของกาแฟ. (วัชชพล ทฤษฎีรักษ์, 
แปล). กรุงเทพฯ: บูล สกาย บุ๊คส์.  

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. (๒๕๕๔). สารานุกรมผัก. (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: แสงแดด.  
นิดดา หงส์วิวัฒน์. (๒๕๕๐). ผลไม้ ๑๑๑ ชนิด คุณค่าทางอาหารและการกิน. กรุงเทพฯ: แสงแดด.  
บุญธรรม เอ่ียมสมบูรณ์. (๒๕๑๘). ดงไม้. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม.  
เบญจมาศ ศิลาย้อย. (๒๕๕๘). กล้วย. (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์. 
ปัญญา ใช้บางยาง และคณะ. (๒๕๔๘).  พระวินัย ๒๒๗ พุทธบัญญัติจากพระไตรปิฎก. (พิมพ์ครั้งที่ 

๒).กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.  



๑๐๖ 

พรทิพย์ เติมวิเศษ และคณะ. ๒๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท :  พ ร ะ ก ร ณี ย
กิจด้านการแพทย์แผนไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์. (๒๕๕๒). 

พระเจ้าบรมวงศ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ. ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต. (พิมพ์ครั้งที่ ๔).
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๓๗). 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ ค าวัด . (พิมพ์ครั้งที่ ๓).
กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. (๒๕๕๑). 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๕๐).   พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์
ครั้งที่ ๑๕). กรุงเทพฯ: จนัทร์เพ็ญ.  

_______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. (พิมพ์ครั้งที่ ๑๔). กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์. 
(๒๕๕๓).   

พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ. ศ..(๒๕๓๙). น  าสมุนไพร การเตรียมน  าดื่มจากพืชที่มีสรรพคุณทางยาและมี
คุณค่าทางอาหาร. (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: เมดิคัล มีเดีย.  

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  (๒๕๔๘). สารานุกรมสมุนไพร 
เล่ม ๑ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ. (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง. 

มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา. (๒๕๕๓). พืชสมุนไพรประเภทต้น เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.  

วิไล รังสาดทอง. รศ.ดร.. (๒๕๕๙).  เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  

รีดเดอร์สไดเจสท์. (๒๕๕๑). อาหารเครื่องยาจีน. (รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูรย์ และคณะ, แปล). 
(พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: รีดเดอร์สไดเจสท์.  

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๖). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). 
กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.  

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๓). ประมวลศัพท.์ (พิมพ์ครั้งที่ ๑๔). กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์.  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (๒๕๔๔). PROSEA ทรัพยากรพืชในภูมิภาค

เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ ๒ ไม้ผลและไม้ผลเคี ยวมัน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.  
สมบูรณ์ เกียรตินันน์ และคณะ. (๒๕๕๗). พืชสมุนไพรไทย ประเภทต้น เล่ม ๒. นนทบุรี: มูลนิธิ

การแพทย์แผนไทยพัฒนา.  
สมศักดิ์ วรคามิน. ศ.ดร.นพ.. (๒๕๕๘). Water for Life. กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์.  
เภสัชกรสรจักร ศิริปริรักษ์. (๒๕๔๙). พลังมหัศจรรย์ในน  าผักผลไม้. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.  



๑๐๗ 

สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รศ.. (๒๕๕๗). เครื่องดื่มในงานบริการ. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

สุธี วรคีรีนิมิต.  เครื่องดื่มป้องกันโรคจากพันธุ์พืชสมุนไพร. (พิมพ์ครั้งที่ ๘). กรุงเทพฯ: พิมพ์ทอง. 
สุภาภรณ์ ปิติพร. ภญ.ดร.. (๒๕๕๘). บันทึกของแผ่นดิน ๖ สมุนไพรท้องไส้ในวิถี ASEAN. (พิมพ์ครั้งที่ ๓). 

กรุงเทพฯ: ปรมัตถ์การพิมพ์.  
อัคซาร์ยะ บัลกฤษณะ. (๒๕๖๐). ศาสตร์แห่งอายุรเวท A Practical Aproach To The Science of 

Ayurveda.(ณภัคชา ดัฎธา, แปล). กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.  
 

๒) บทความในนิตยสาร 
ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับพระสงฆ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ๓(๓), ๘-๑๔. (๒๕๕๖). 
ธวัชชัย นาใจคง และคณะ. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับเหล็กของ
 สมุนไพรไทยบางชนิด. วิทยาศาสตร์ มข.. ๔๒(๑), ๑๕๓-๑๕๔. (๒๕๕๗).  
 

๔) เอกสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมอนามัย. (๒๕๕๓). ความรู้สู่ประชาชน : เครื่องดื่ม. กรมอนามัย . สืบค้นเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
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พระศุภชัย สุภทฺโท (เบ้าทอง). (๒๕๔๗). ความคิดเรื่องน  าในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  

พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย (จอดนอก). (๒๕๕๕). ศึกษาการบ าบัดความหิวในพุทธศาสนาเถรวาท . 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, 
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2. ภาษาอังกฤษ 
T.W.Rhys Davids & William Stede.Pali-English Dictionary. (4th ed). Delhi: Motilal 

Bannarsidass Publishers. (2007).   
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล   : บุญศร ีเทพสุวรรณวร 
วัน/เดือน/ปีเกิด   : ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๑๕  
สถานที่เกิด   : จังหวัดสิงห์บุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน   : ๔๕/๖ หมู่ ๔ ซอยนาวัง ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง  
   จังหวัดชลบุรี 
การศึกษา                      

พ.ศ. ๒๕๓๙ : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๖ : ธรรมศึกษาชั้นโท 
 

ประสบการณ์การท างาน  
  พ.ศ. ๒๕๔๐ : วิศวกร ส่วนควบคุมคุณภาพชิ้นส่วน 
  พ.ศ. ๒๕๔๔ : วิศวกร ส่วนส านักงานประธาน 
  พ.ศ. ๒๕๔๘ : ผู้จัดการฝ่าย ISO ส่วนควบคุมโรงงาน 
  พ.ศ. ๒๕๕๑ : ผู้จัดการฝ่าย ศูนย์ฝึกอบรมและISO ส่วนผลิต 
  ปัจจุบัน  : รองผู้อ านวยการฝ่ายปรับปรุงการผลิต ส่วนการผลิต 
     บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  จ ากัด 
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