
บริขารของพระป่าสายหลวงปู่มนั ภูริทตัโต 

 เก่ียวกบัเร่ืองบริขารท่ีจาํเป็นตอ้งใชน้ั้น ในปฏิปทาของพระป่าสายท่านพระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัโต ก็มี

แบบอยา่งท่ีท่านพาปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงทุกวนัน้ี โดยมากท่านก็ยดึถือปฏิบติัตามพระวนิยัอยา่งเคร่งครัด ไม่

ค่อยจะมีอะไรแปลกประหลาด หรือพิสดารแหวกแนวออกนอกลู่นอกทาง  ปกติพอ่แม่ครูอาจารยไ์ม่ค่อยจะ

ส่งเสริมใหพ้ระเณรในวดัป่าบา้นตาด มาหมกมุ่นเก่ียวกบัการจดัทาํบริขารต่างๆมากนกั เพราะองคท์่านเอง เคย

ทาํกลดเพียงคนัหน่ึง แลว้เป็นเหตุใหจิ้ตเส่ือมไปเป็นปี กวา่จะร๊ือฟ้ืนจิตใจใหมี้สมาธิกลบัคืนมาไดด้งัเดิม ก็ตอ้ง

ผา่นความทุกขท์รมานเพราะจิตเส่ือมมาอยา่งสุดแสนสาหสั 

 เพราะเหตุนั้น องคท์่านจึงตอ้งเขม้งวดกวดขนั และคอยป้องกนั ไม่ใหมี้การงานใดๆ มาเป็นภยัต่อจิต

ภาวนาของพระเณร อนัจะเป็นเหตุทาํใหจิ้ตใจเหินห่างจาก "พุทโธ"  และอีกอยา่งหน่ึง สาํหรับผูท่ี้มีพื้นฐานของ

สมาธิจิตมัน่คงดีแลว้ ก็ยงัเป็นเหตุใหส้มาธิเส่ือมได ้เพราะการทาํบริขารแมเ้พียงการทาํกลดคนัเดียวยงัไม่ทนัแลว้

เสร็จ สมาธิท่ีเคยเขา้ไดต้ลอดเวลา ก็เร่ิมปรากฏเขา้ไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง จนถึงขั้นสมาธิอนัตรธานไม่หลงเหลือเลย  

ดงัท่ีองคท์่านไดเ้ผชิญมาแลว้ และเห็นโทษของความท่ีจิตเส่ือมอยา่งถึงใจ  

 แต่ถึงกระนั้น องคท์่านก็ไม่ไดห้า้ม มิใหพ้ระเณรจดัทาํบริขารเสียเลยทีเดียว เพราะความสาํคญัเก่ียวกบั

บริขารท่ีจาํเป็นตอ้งใชก้็ยงัคงมีอยู ่ และเป็นส่ิงท่ีพระเณรตอ้งพึ่งพาอาศยัไปตลอดชีวตินกับวช  ดงันั้น การศึกษา

เรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ และฝึกหดัทาํบริขารให้เป็นดว้ยตนเอง ก็นบัวา่มีความจาํเป็นอยา่งยิง่เช่นกนั  องคท์่านเคยปรารภ

วา่ "พระเณรควรศึกษาและฝึกหดัทาํบริขารใหเ้ป็นบา้ง อยา่งนอ้ยก็คนละอยา่งสองอยา่งก็ยงัดี เพื่อช่วยกนัรักษา

แบบอยา่งบริขารท่ีถูกตอ้ง  และปฏิปทาอนัดีงามของครูบาอาจารย ์ ใหกุ้ลบุตรผูม้าสุดทา้ยภายหลงัไดมี้โอกาส

ศึกษาเรียนรู้ และนาํไปปฏิบติั เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในภายภาคหนา้ต่อไป หากพระเณรพากนัทอดธุระ

เสียแลว้  ต่อไปใครจะมาทาํบริขารท่ีถูกตอ้งใหพ้ระเณรไดใ้ชก้นั"  

 ก็จริงอยา่งนั้นทีเดียว หากพระเณรทาํบริขารกนัเองไม่ไดแ้ลว้ ก็คงจะตอ้งไปพึ่งบริขารจากร้านคา้ ซ่ึงก็

ทาํมาผดิบา้ง ถูกบา้ง ใชไ้ดบ้า้ง ใชไ้ม่ไดบ้า้ง อยา่งท่ีเห็นๆกนัอยู ่ เพราะคนทาํก็ทาํมา เพียงเพื่อพอใหข้ายได ้บาง

เจา้ก็ทาํดี บางเจา้ก็ทาํไม่ดี ส่วนคนซ้ือก็สักแต่วา่ซ้ือ เพียงเพื่อใหมี้ของไดถ้วายพระ เรียกวา่มีศรัทธาเตม็เป่ียม แต่

ขาดปัญญาใคร่ครวญ ส่วนผูใ้ชคื้อพระเณร ก็ไม่ไดซ้ื้อหามาเอง  เขาเอามาถวายก็จาํตอ้งฉลองศรัทธากนัไปตามมี

ตามได ้ ใชไ้ดบ้า้ง  ใชไ้ม่ไดบ้า้ง ก็ทนๆกนัไป  เร่ืองมนัก็เขา้ตาํราวา่ "คนซ้ือก็ไม่ไดใ้ช ้คนใชก้็ไม่ไดซ้ื้อ คนทาํก็

สนุกขายกนัไปเร่ือยๆ" น่ีคือ ความจริงในยคุปัจจุบนั 



 ดงันั้น การท่ีพ่อแม่ครูอาจารยไ์ม่ถึงกบัส่งเสริมพระเณรในเร่ืองน้ี แต่ในขณะเดียวกนั ก็ช้ีใหเ้ห็นถึง

ความสาํคญั และความจาํเป็นท่ีตอ้งฝึกหดัทาํบริขารใหเ้ป็น แมอ้งคท์่านเอง พวกลูกศิษยก์็ทราบกนัดีวา่ องคท์่าน

มีฝีมือในการตดัเยบ็จีวรท่ีทั้งรวดเร็วและสวยงามไม่ธรรมดาเลย ดงันั้น การท่ีองคท์่านไม่ส่งเสริม แต่ก็ไม่ถึงกบั

หา้ม และยงัช้ีใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นของการจดัทาํบริขารอีกดว้ย  จึงน่าจะเป็นอุบายท่ีมุ่งสอนใหพ้ระเณรรู้จกั

รักษาตนเอง มิใหเ้ร่ืองบริขารอนัเป็นของภายนอก มาทาํลายสาระสาํคญัทางดา้นภายในคือจิตภาวนานัน่เอง 

 จะเห็นไดจ้ากการท่ีวดัป่าบา้นตาดรับกฐินในแต่ละปี พอ่แม่ครูอาจารยจ์ะพาพระเณรกรานกฐิน และ

อนุโมทนากฐินทุกคร้ังไป การกรานกฐินนั้น ตอ้งไดเ้อาผา้กฐิน มา กะ ตดั เยบ็ ยอ้มให้ไดสี้ และเสร็จทนัในวนั

นั้น ใหเ้ป็นจีวรผนืใดผนืหน่ึง โดยมากก็ใชเ้ยบ็เป็นสบง เพื่อใหท้นักบัเวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  และตอ้งไดภิ้กษุผูมี้

ความสามารถ มีความชาํนาญการ กะ ตดั เยบ็ ยอ้ม จึงจะสาํเร็จประโยชน์ ใชไ้ดท้นักบัเวลา  

  เม่ือกรานกฐินแลว้ ก็เป็นช่วงท่ีพระเณรจะออกเดินธุดงค ์ เพื่อหาท่ีสงบสงดับาํเพญ็เพียรภาวนาในป่าใน

เขาตามอธัยาศยั และถือเป็นช่วงจีวรกาลสมยั สาํหรับภิกษุท่ีตอ้งการดว้ยจีวรผนืใดผืนหน่ึง  ก็ช่วยกนัตดัเยบ็จีวร 

ในคร้ังพุทธกาลนั้น ถือวา่ การตดัเยบ็จีวรแต่ละคร้ัง เป็นงานใหญ่ท่ีพระเณรตอ้งช่วยกนัทั้งวดัเลยทีเดียว แมพ้ระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ก็ยงัไดเ้สด็จมาช่วยพระภิกษุสงฆท์าํจีวรในคร้ังนั้นดว้ย 

 ส่วนท่ีวดัป่าบา้นตาดนั้น เม่ือรับกฐินแลว้ พอ่แม่ครูอาจารยก์็อนุญาตใหพ้ระเณรตดัเยบ็จีวรกนัได ้ โดย

ใชศ้าลาดา้นใน ชั้นบน แต่องคท์่านก็เขม้งวดกวดขนัใหต้ดัเยบ็เป็นเวลํ่าเวลา พอถึงเวลาทาํขอ้วตัรปัดกวาดก็ตอ้ง

หยดุทนัที  และหากมีทีท่าวา่จะยดืเยื้อไปนานหลายวนั ก็จะพดูเตือนสติใหพ้ระเณรไดคิ้ด และรู้จกัความ

พอเหมาะพอดีในการจดัทาํบริขาร  เพื่อไมใ่หพ้ระเณรเหินห่างจากจิตภาวนานานมากเกินไป 

 สาํหรับพระป่านั้น เร่ืองบริขารท่านมกัจะจดัทาํกนัเอง เพราะจะมีพระท่ีเก่งในการทาํบริขารแต่ละอยา่ง 

ตามจริตนิสัย บางองคก์็เก่งเยบ็จีวร บางองคก์็เก่งทาํขาบาตร บางองคก์็เก่งทาํกลด เป็นตน้ ซ่ึงบริขารแต่ละอยา่ง

นั้น กวา่ท่ีจะทาํได ้ สาํเร็จ ก็ตอ้งผา่นการเรียนรู้และฝึกหดัมาเป็นอยา่งดี และตอ้งใชค้วามเพียรพยายามอยา่ง

มากมายเลยทีเดียว สาํหรับผูท่ี้มีฝีมือในการทาํบริขาร ส่วนใหญ่ท่านก็นิยมทาํถวายครูบาอาจารย ์ หรือสงเคราะห์

แก่หมู่คณะท่ีขาดแคลนตามโอกาสอนัควร  และถ่ายทอดวิชาสืบต่อกนัมาในวงพระกรรมฐานดว้ยกนั 

 สาํหรับบริขารท่ีพระป่านิยมทาํกนัเองนั้น ก็มี การตดัเยบ็ สบง จีวร สังฆาฏิ  ผา้องัสะ ผา้ปูนัง่  ผา้อาบนํ้า 

การทาํถลกบาตร (สบบาตร)  ขาบาตร ถุงบาตร  ยา่ม  กลด  มุง้กลด  และเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น การทาํไมสี้ฟัน (ไม้

เจีย)  ทาํไมก้วาดสาํหรับกวาดลานวดั  เหล่าน้ีเป็นตน้ ซ่ึงบางอยา่งจาํเป็นตอ้งทาํให้ถูกตอ้งตามพระวินยั  และ

บางอยา่งก็จาํเป็นตอ้งศึกษากรรมวธีิเป็นการเฉพาะ  และมีครูบาอาจารยเ์ป็นผูถ่้ายทอด จึงจะสามารถทาํไดโ้ดย



ถูกตอ้งและเหมาะกบัการใชง้าน ดงันั้น หากพระเณรไม่ตั้งอกตั้งใจศึกษากนัอยา่งจริงๆจงัๆ  ก็ไม่อาจจะรักษา

ปฏิปทาในส่วนน้ีไวไ้ด ้

 ในลาํดบัน้ี ก็จกัแสดงบริขารต่างๆท่ีนิยมทาํกนัในสายพระป่า พอใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติัโดยสังเขป และ

เป็นแบบอยา่งแก่กุลบุตรผูม้าสุดทา้ยภายหลงัไดเ้รียนรู้ และสืบทอดปฏิปทาอนัดีงาม และถูกตอ้งตามพระวินยั 

ดงัต่อไปน้ี :- 

การกะ ตัด เยบ็ ย้อม จีวร 

 จีวร เป็นบริขารสาํคญัของพระท่ีจาํเป็นตอ้งมี และตอ้งทาํใหถู้กตอ้งตามพระวินยัดว้ย  สาํหรับใชนุ่้งห่ม

ปกปิดร่างกาย ประกอบดว้ยผา้ ๓ ผนื เรียกวา่ ไตรจีวร ดงัน้ี 

 ๑. สังฆาฏิ คือ ผา้พาดหรือผา้ทาบไหล่ (สาํหรับธรรมยตุ ใชผ้า้ ๒ ชั้น) 

 ๒. อุตราสงค ์คือ ผา้สาํหรับห่ม ท่ีเราเรียกกนัวา่ จีวร 

 ๓. อนัตรวาสก คือ ผา้นุ่ง ท่ีเรียกกนัวา่ สบง 

 สาํหรับงานตดัเยบ็จีวรนั้น ค่อนขา้งเป็นงานท่ีสลบัซบัซอ้นพอสมควรทีเดียว หากมิไดต้ั้งใจศึกษา ฝึกหดั

กนัอยา่งจริงๆจงัๆแลว้ คงทาํสาํเร็จไดย้ากมาก 

  เร่ิมตน้จากการกะขนาดใหนุ่้งห่มไดพ้อดีเสียก่อน  ซ่ึงก็มีมาตรฐานของแต่ละบุคคลดงัน้ี ใหผู้ส้วมใส่ 

งอขอ้ศอกตั้งฉาก แลว้วดัจากส่วนปลายขอ้ศอกถึงปลายน้ิวกลาง วา่ยาวเท่าไร 

สมมติว่า ศอกยาว ๔๕ ซม. 

 ขนาดมาตรฐานของสบง คือ ยาว ๕ ศอก กบั ๑ คืบ ( ๑ คืบ = ๓๐ ซม.) จะไดข้นาดของสบง คือ ยาว 

(๔๕ x ๕) + ๓๐ =  ๒๕๕ ซม.   (คาํวา่ ศอกในท่ีน้ี คือความยาวศอกของผูใ้ช)้  ส่วนกวา้งมาตรฐาน  ๒ ศอก  ก็จะ

ไดส่้วนกวา้งคือ  ๔๕ x ๒  =  ๙๐ ซม.  

 ขนาดมาตรฐานของจีวร คือ ยาว ๖ ศอก กบั ๑ คืบ ก็จะไดข้นาดของจีวร คือ ยาว (๔๕ x ๖) + ๓๐ = 

๓๐๐ ซม.  ส่วนกวา้ง (สูง) มาตรฐาน  = ๔ ศอก กบั ๑/๒ คืบ (คร่ึงคืบ = ๑๕ ซม.) ก็จะไดค้วามกวา้ง(สูง) ของ

จีวร  =  (๔๕ x ๔) + ๑๕ = ๑๙๕ ซม.   

 ส่วนสังฆาฏิ นั้น ใชข้นาดเท่ากบัจีวร โดยมาก เม่ือตดัเยบ็เสร็จแลว้ สังฆาฏิจะขนาดใหญ่กวา่จีวร

เล็กนอ้ย เผื่อเวลาเดินไปบิณฑบาต ตอ้งซ้อนจีวรเขา้กบัสังฆาฏิแลว้ จีวรจะไม่เลยสังฆาฏิออกไป 



 ขนาดมาตรฐานคือ รูปร่างคนปกติ ไม่อว้นใหญ่เกินไป หรือสูงเกินไป ถา้คนอว้นใหญ่ จะตอ้งเพิ่มดา้น

ยาวออกไปอีก  ส่วนคนสูงก็ตอ้งเพิ่มดา้นกวา้ง (สูง)ใหม้ากข้ึน   

 เม่ือรู้จกัขนาดมาตรฐานของจีวรดงัน้ี แลว้ จากนั้นจึงทาํการคาํนวน หรือท่ีเรียกวา่ กะขนาด โดยจีวร จะ

มีขนาดตั้งแต่  ๕, ๗, ๙ หรือ ๑๑ ขณัฑสู์งสุด  แต่ส่วนใหญ่นิยมใช ้จีวร ๙ ขณัฑ ์เป็นมาตรฐาน  ดงันั้น หากจะตดั

จีวร ๙ ขณัฑ ์ก็ตอ้งคาํนวนใหไ้ดว้า่ แต่ละขณัฑจ์ะกวา้งเท่าไร และยาวเท่าไร เม่ือเยบ็เขา้กนัเป็นจีวรแลว้ จะตอ้ง

ไดจี้วรขนาดท่ีนุ่งห่มไดพ้อดี   

 สาํหรับการคาํนวนขนาดของแต่ละขณัฑ ์ ก็มีหลายวธีิ แลว้แต่วา่ ใครจะถนดัแบบไหน  ขอให้ตดัเยบ็

ออกมาแลว้ ไดต้ามขนาดท่ีตอ้งการก็เป็นอนัใชไ้ด ้  เม่ือคาํนวนไดข้นาดของขณัฑจี์วรเท่าไรแลว้ บวกเพิ่มเขา้ไป

อีกขณัฑล์ะ ๒ ซม. ก็จะเป็นขนาดขณัฑข์องสังฆาฏิ เม่ือเยบ็เสร็จแลว้ ก็จะไดส้ังฆาฏิขนาดพอดีกบัจีวร โดยมาก

สังฆาฏิจะใหญ่กวา่จีวรเล็กนอ้ย 

 

โครงสร้างจีวร ขนาด ๙ ขัณฑ์ 

 

 กรอบส่ีเหล่ียมโดยรอบเรียก อนุวาต โดยมาตรฐานนิยมใช ้ กวา้ง ๑๕ ซม. ท่ีเห็นเป็นเส้นคู่คัน่ตาม

แนวตั้ง ของแต่ละขณัฑ ์เรียก กุสิ (หรือกุสิยาว)  และท่ีเป็นเส้นคู่ คัน่ขวาง ขนานกบัดา้นยาวของจีวร ทั้งขา้งบน 

ขา้งล่างสลบักนั  เรียก อฑัฒกุสิ  (หรือกุสิขวาง)  ทั้งกุสิ และอฑัฒกุสิ ขนาดมาตรฐานนิยมใช ้กวา้ง ๖ ซม. 

วธีิการค านวน 

 สมมติ  ผูใ้ชจี้วร ศอกยาว ๔๕ ซม. ตอ้งการจีวร ๙ ขณัฑ ์ความยาว จีวรมาตรฐานก็คือ ๖ ศอก กบั ๑ คืบ 



ดงันั้น จะได ้ความยาวจีวรท่ีตอ้งการ   =  (๔๕ x ๖) + ๓๐   =   ๓๐๐ ซม.  (เผื่อรอยเยบ็และเผือ่ผา้หดแลว้) 

เม่ือจะคาํนวน ขนาดของแต่ละขณัฑ ์ ก็ใหเ้อาความยาวของจีวร หกัดว้ยความกวา้งของอนุวาตทั้งสองดา้นๆละ 

๑๕ ซม.  ( ๑๕ x ๒)  = ๓๐ ซม.  และหกัความกวา้งของ กุสิยาว ซ่ึงมีทั้งหมด ๘ กุสิๆละ ๖ ซม. (๘ x ๖)  =  ๔๘ 

ซม. ออกไปก่อน  ก็จะเหลือพื้นท่ีสุทธิสาํหรับคาํนวนขนาดของแต่ละขณัฑ ์คือ ๓๐๐ - ๓๐ -๔๘  =  ๒๒๒  ซม. 

ฉะนั้น จีวร ๙ ขณัฑ ์จะแบ่งไดพ้ื้นท่ีสุทธิท่ีไม่รวมกุสิ ไม่รวมอนุวาต ออกเป็น ๙ ช้ิน   =   ๒๒๒  หารดว้ย ๙  ได้

ช้ินละ   ๒๔.๖๗  ปัดเศษเป็น  ๒๕ ซม.  เพื่อใหง่้ายต่อการตดัผา้  จากนั้นก็บวกกุสิ และอนุวาต กลบัคืนเขา้ไป 

ดงัน้ี :- 

 ขณัฑก์ลาง ๑ ขณัฑ ์มี  ๒ กุสิ   จะได ้    ขณัฑก์ลาง  กวา้ง   =    ๒๕ + ๖ + ๖  =   ๓๗  ซม. 

 ขณัฑริ์ม  ๒ ขณัฑ์ๆ ละ  ๑ อนุวาต  จะได ้    ขณัฑ์ริม กวา้ง  =   ๒๕ + ๑๕      =   ๔๐   ซม. 

 ขณัฑเ์ล็ก ๖ ขณัฑ์ๆ ละ  ๑ กุสิ   จะได ้       ขณัฑเ์ล็ก กวา้ง    =    ๒๕ +  ๖       =   ๓๑   ซม. 

 ก็จะไดข้นาดความกวา้งของแต่ละขณัฑ ์ตามตอ้งการ 

 

 เม่ือคาํนวนขนาดของแต่ละขณัฑไ์ดแ้ลว้ ก็ขีดเส้นกุสิ และอฑัฒกุสิ ใหไ้ดต้ามรูปโครงสร้างจีวร  การ

ขีดอฑัฒกุสิ หรือท่ีเรียกวา่ กุสิขวางนั้น ก็ขีดเป็นเส้นคู่ขนานห่างกนั ๖ ซม. ใหไ้ดแ้นวตรงกนัทุกขณัฑ์ โดยมาก

จะใชว้ธีิพบัสามส่วน แลว้ขีดอฑัฒกุสิ เขา้หาก่ึงกลางของแต่ละขณัฑ ์ หรือขีดออกไปทางดา้นริมผา้ก็ได ้หรือใช้



วธีิพบัคร่ึง แลว้วดัจากก่ึงกลางแต่ละขณัฑ ์ แบ่งใหไ้ดร้ะยะอฑัฒกุสิ ดา้นบน ดา้นล่าง สลบัใหเ้ท่าๆกนั ตามรูป

โครงสร้างจีวรก็ได ้    จากนั้นจึงลงมือตดัผา้ออกเป็น ๙ ช้ิน โดยตอ้งกาํหนดหมายไวด้ว้ยวา่ ช้ินไหนเป็นขณัฑ์

ไหน เสร็จแลว้ จึงเขา้สู่ขั้นตอนการเยบ็ โดยเอาแต่ละขณัฑม์าต่อกนั โดยเยบ็แบบลม้ตะเขบ็ หรือลม้ดูก ซ่ึงตอ้งมี

ความชาํนาญไม่ใช่นอ้ย จึงจะเยบ็ไดส้วยงาม 

 ส่วนความกวา้ง (สูง) ของจีวร เม่ือตดัเยบ็แต่ละขณัฑต่์อกนัเสร็จแลว้ ก่อนเขา้อนุวาต ก็ขึงเชือกตดัริม

ดา้นบน และดา้นล่าง ใหไ้ดต้ามขนาดความกวา้งมาตรฐานท่ีคาํนวนไว ้ โดยมากนิยมเวา้ตรงขณัฑก์ลางเขา้มา

ประมาณ ๑ น้ิว  จากนั้นจึงเยบ็เขา้อนุวาตก็สาํเร็จเป็นจีวร ขั้นตอนสุดทา้ยก็ติดรังดุมชายจีวร และติดรังดุมคอ ทั้ง

ดา้นบน และดา้นล่าง เพื่อให้นุ่งห่มสลบักนัไดท้ั้งสองดา้น ก็เป็นอนัจบส้ินขั้นตอนการเยบ็ท่ีสมบูรณ์ 

 สาํหรับการติดรังดุมคอทั้งดา้นบน ดา้นล่าง และห่มคลุมจีวรสลบักนั วนัหน่ึงเอาดา้นบนข้ึน อีกวนัหน่ึง

เอาดา้นล่างข้ึน ก็เป็นปฏิปทาท่ี ท่านพระอาจารยใ์หญ่ หลวงปู่ มัน่ ภูริทตัโต ถ่ายทอดแก่ลูกศิษยม์าในยคุปัจจุบนั 

เหตุผลก็เพื่อ เม่ือห่มคลุมสลบักนัทั้งสองดา้น ยอ่มทาํให้จีวรเป่ือยขาดพร้อมกนัทั้งสองดา้น ไม่ใช่เป่ือยขาดอยู่

เพียงดา้นเดียว ก็เป็นเหตุยดือายจีุวรใหใ้ชไ้ดน้านยิง่ข้ึนไปอีก  ก็เป็นความจริงอยา่งนั้น หากท่านผูใ้ดเคยใชจี้วร

จนถึงขั้นเป่ือยขาด และเยบ็ปะไปเร่ือยๆแลว้ ก็จะเห็นความจริงในขอ้น้ี และเกิดความซาบซ้ึงอยา่งถึงใจทีเดียว 

 

 



 เม่ือผา่นขบวนการเยบ็เสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็จะนาํไปสู่การยอ้มแก่นขนุน โดยใชเ้ตาตม้แก่นขนุนขนาด

ใหญ่ เค่ียวแก่นขนุนจนไดน้ํ้าออกเป็นสีแดงคลํ้า จากนั้นจึงผสมสียอ้มผา้ โดยใช ้สีทอง สีกรัก สีแก่นขนุน สีแดง 

หรือใชน้ํ้าท่ีฝนจากหินแดง  ตอ้งผสมใหไ้ดส้ัดส่วนกนัพอดี สาํหรับปริมาณการผสมนั้น ข้ึนอยูก่บัผา้ท่ีจะยอ้ม วา่

จะยอ้มก่ีผนื ผา้หนาหรือผา้บาง ปริมาณการผสมก็แตกต่างกนัไป ทั้งน้ีตอ้งอาศยัผูมี้ประสบการณ์จึงจะสามารถ

ผสมสี และยอ้มออกมาไดสี้มาตรฐานตามท่ีใชก้นั หากผสมไม่เป็นก็อาจทาํให้จีวรเสียสีได ้การผสมสีจึงกล่าวได้

วา่ มีความสาํคญัมิใช่นอ้ย  สาํหรับสีจีวรท่ีใชก้นัในวงพระป่านั้น จะออกเป็นสีเหลืองแกมแดง (สีเหลืองหม่น)  

หรือไม่ก ็สีววัโทน ซ่ึงเป็นสีท่ีถูกตอ้ง และตรงตามปฏิปทาท่ีพอ่แม่ครูอาจารยพ์าปฏิบติัมาแต่เดิม 

 

 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ กวา่จะทาํการ กะ ตดั เยบ็ ยอ้มใหส้ําเร็จเป็นจีวรแต่ละผนืไดน้ั้น ตอ้งผา่นขั้นตอน

มากมาย และตอ้งใชฝี้มือบวกกบัความเพียรพยายามอยา่งยิง่ยวดเลยทีเดียว ฉะนั้น การท่ีพระเณรจะไดมี้โอกาส

นุ่งห่มผา้จีวร ท่ีผา่นการ กะ ตดั เยบ็ ยอ้ม เช่นน้ีไดน้ั้น จึงไม่ใช่ของง่าย เพราะตอ้งอาศยัภิกษุผูฉ้ลาด และมี

ความสามารถ อยา่งยิง่จริงๆ หากท่านผูใ้ดมีโอกาสไดนุ่้งห่มผา้จีวรเช่นน้ีแลว้  ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจไดเ้ลย

ทีเดียว   

 และท่ีสาํคญัยิง่กวา่ส่ิงอ่ืนใด  น่ีคือ การสืบทอดปฏิปทาดั้งเดิมแห่งวงพระกรรมฐาน ท่ีพอ่แม่ครูอาจารย์

ไดพ้าปฏิบติัมา  หากยงัมีภิกษุผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยูต่ราบใด ปฏิปทาเหล่าน้ี ยอ่มไม่มีวนัเส่ือมสลายไปอยา่ง



แน่นอน  ดงันั้น พระเณรจึงควรเห็นความสาํคญั และรักษาปฏิปทาในขอ้น้ีไว ้ ไม่ควรลืมตวั และมกัง่าย  หวงัพึ่ง

แต่บริขารจากร้านคา้โดยถ่ายเดียว 

 จริงอยู ่ แมใ้นยคุปัจจุบนั โรงงานทอผา้สาํเร็จรูป สามารถยอ้มสีผา้จากโรงงานไดใ้กลเ้คียงกบัสีผา้จีวรท่ี

พระกรรมฐานใชอ้ยู ่  ดว้ยเทคโนโลยท่ีีดีกวา่  ทาํใหสี้ติดทนนานกวา่ และสามารถซกัไดแ้มก้บันํ้าเยน็ หรือกบั

เคร่ืองซกัผา้สมยัใหม่ โดยท่ีสีไม่ลอก ไม่ตอ้งมาตม้ เค่ียวแก่นขนุน ซกั ยอ้มใหย้ากลาํบาก  ซ่ึงก็เป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัพระเณรไดไ้ม่ใช่นอ้ย ซ่ึงก็น่าท่ีพระเณรจะควรยนิดี   แต่ในขณะเดียวกนั  บนความ

สะดวกสบายเช่นนั้น ก็ไม่ผดิอะไร กบัการเอาระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอน   มากวาดลา้งทาํลายปฏิปทาในฝ่ายพระ

ธุดงคกรรมฐานใหแ้ตกสลายอยา่งพินาศยอ่ยยบัชนิดไม่เหลือซากเลยทีเดียว  จึงขอฝากเร่ืองน้ีไวเ้ป็นคติเตือนใจ

แก่พระเณรผูจ้ะทรงไวซ่ึ้งขอ้วตัรปฏิปทาของครูบาอาจารยไ์ดคิ้ดอ่านใคร่ครวญให้รอบคอบ 

 

รัดประคด หรือ ผ้ารัดเอว 

 

 รัดประคด หรือ ผา้รัดเอว ถือเป็น ๑ ในบริขาร ๘ ท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ทีเดียว ท่ีพระเณรจะตอ้งใชอ้ยู่

ตลอดเวลา จะไม่ใชเ้ฉพาะตอนสรงนํ้าเท่านั้น  เวลาอ่ืนนอกนั้น ถา้ใครไม่ใชรั้ดประคด อาจเกิดเร่ืองไม่คาดฝัน

ข้ึนก็เป็นได ้  รัดประคดท่ีทาํใชก้นัในวงพระกรรมฐานนั้น  ส่วนใหญ่จะถกัทอดว้ยไหมมีความประณีตสวยงาม



มาก นิยมทาํถวายครูบาอาจารย ์ และพระเถระผูใ้หญ่  ซ่ึงวธีิการถกัทอรัดประคดน้ี ตอ้งไดศึ้กษาจากผูท่ี้ทาํเป็น 

และฝึกหดัทาํไปดว้ยจึงจะสามารถทาํได ้  เพราะมีกรรมวธีิท่ีค่อนขา้งละเอียดและซบัซอ้นมาก กวา่จะถกัได้

รัดประคด  ๑ เส้น ก็ตอ้งใชค้วามอุตสาหพยายามอยา่งยิง่ยวดเลยทีเดียว 

 

บริขารอืน่ๆ ที่เป็นปฏิปทาในวงพระกรรมฐาน และสืบทอดกนัมาในยุคปัจจุบัน 

การท าขาบาตร ถลกบาตร ถุงบาตร ย่าม 

 ขาบาตร เป็นบริขารจาํเป็นท่ีพระเณรตอ้งใชคู้่กบับาตร เป็นท่ีรองบาตร  พระวนิยัไม่ไดก้าํหนดรูปแบบ

บงัคบัวา่ ขาบาตรจะตอ้งเป็นอยา่งนั้น จะตอ้งเป็นอยา่งน้ีเหมือน บาตร หรือ จีวร เพราะฉะนั้น ขาบาตรจึง

ค่อนขา้งมีหลากหลายรูปแบบ ข้ึนกบัวา่ ใครจะมีความสามารถในการทาํอยา่งไร แต่สาํหรับในวงพระกรรมฐาน

นั้น ก็มีรูปแบบอนัเป็นปฏิปทาท่ีครูบาอาจารยถ่์ายทอดสืบต่อกนัมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั 

 

 โดยมากนิยมใชไ้มไ้ผต่ง ท่ีเน้ือแหง้สนิท นาํมาตดัเป็นท่อนยาวประมาณ ๙ น้ิว แลว้ผา่ เหลาใหเ้ป็นเส้น

กลม  นาํมาดึงรูดผา่นรูเหล็กเพื่อบงัคบัใหไ้ดข้นาดท่ีเท่ากนัตามตอ้งการ ขาบาตร ท่ีนิยมทาํกนั โดยมาตรฐาน จะ

ใชล่ิ้วไมไ้ผจ่าํนวนประมาณ ๒๗๐ - ๒๘๐ ล่ิว  แต่ในยคุหลงัๆ  มีการพฒันาวสัดุท่ีใช ้บางทีก็หนัไปใชก้า้นลาน 



ซ่ึงเหนียวกวา่ หรือบางท่านก็เขยบิไปเล่นไมเ้น้ือแขง็จาํพวกไมพ้ยงุ ไมม้ะค่า หรือเล่นแก่นมะขามกนัไปเลย 

เน่ืองจากเป็นไมท่ี้มีลวดลายสวยงามตามธรรมชาติ มีความแขง็แรงทนทาน  แต่ก็หาไดย้าก และทาํไดย้าก และมี

นํ้าหนกัมากกวา่   

 

 ขาบาตรจะสวยงามหรือไม่ ก็อยูท่ี่การคดัไม ้และเหลาไม ้ การหลาบใหก่ิ้วตรงกลาง ลาดเอียงไปหาส่วน

ปลายทั้งสองดา้น โดยตอ้งไดร้ะดบัความลาดเอียงเท่ากนัหมดทุกล่ิว ปัจจุบนัสามารถทาํบล๊อคแลว้ใชลู้กหมูขดั  

ก็จะทาํใหไ้ดข้นาดล่ิวเป็นมาตรฐานเท่ากนัหมด  

 



 

 การร้อยถกัดว้ยเชือก ใหเ้ป็นแนวเดียวกนั  และไดร้ะยะวงรอบท่ีห่างเท่ากนั  การออกแบบลายถกั และ

การเล่นระยะห่างลายถกัรอบขาบาตรใหส้วยงาม กลมกลืนกนั ทั้งดา้นบน และดา้นล่าง จะช่วยขบัใหข้าบาตรดู

เด่น และประณีตยิง่ข้ึน  ผสานกบัการพน่สียอ้มเน้ือไมใ้หดู้ภูมิฐานและสง่างาม ซ่ึงตอ้งใชฝี้มือและความชาํนาญ

อยา่งมากเลยทีเดียว  และท่ีสาํคญั ตรงเอวขาบาตรตอ้งไดข้นาดพอดี ไม่ดูเล็กหรือใหญ่เกินไป และสัมพนัธ์กบั

ส่วนสูงของขาบาตร   

 



 

 เม่ือถกัร้อยรอบขาบาตร เสร็จสวยงามดีแลว้ ตอ้งใชล้อ้บงัคบัขนัดว้ยน๊อต ใหไ้ดส่้วนสูงตามท่ีตอ้งการ 

โดยมาตรฐานจะสูงประมาณ ๕ น้ิวคร่ึง  และเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๙ น้ิว  โดยขีดเส้นรัศมีเป็นวงกลม เพื่อตดัล่ิวทุก

ล่ิว ใหไ้ดว้งรอบขอบขาบาตรเป็นวงกลมจริงๆไม่บิดไม่เบ้ียว  ปัจจุบนัสามารถใชลู้กหมูเจียช่วยท่ีปลายล่ิวแต่ละ

อนั  ก็ทาํใหง้านไดม้าตรฐานดีข้ึนกวา่เดิม 

 



 

 เม่ือตดัและเจียรอบเป็นวงกลมไดท่ี้แลว้ ก็จะถกัตะกรุดเบด็รัดปลายและเขา้ขอบดว้ยไม่ไผท่ี่ขดยาวเป็น

วงกลมรอบขาบาตร งานขั้นตอนน้ีตอ้งใชฝี้มือและประสบการณ์ความชาํนาญอยา่งมาก จึงจะสามารถเขา้ขอบได้

เรียบ และเป็นวงกลมสวยงามเท่ากนัหมด ทั้งดา้นบนและดา้นล่าง โดยท่ีขาบาตรไม่เบ้ียวหรือเอียง  ส่วนดา้นท่ี

ตอ้งวางกบัพื้น ก็จะใชห้วายถกัรองกนัสึก หรือสมยัใหม่น้ีเปล่ียนมาใชส้ายไฟถกัรองกนัสึกแทน ซ่ึงก็ดูสวยงามดี 

ส่วนกรรมวธีิในการถกัเขา้ขอบขาบาตรนั้น ตอ้งไดศึ้กษาและฝึกหดัจากผูรู้้จริงๆจึงจะสามารถทาํไดส้วยงาม 



 

 เม่ือเขา้ขอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็จะไดข้าบาตร โคง้ เวา้ เป็นวงกลมไดส้ัดส่วนพอเหมาะพอดีสวยงาม    

จากนั้นก็ใชไ้หมพรมเน้ือดี ถกัถลกขาบาตรอีกคร้ังหน่ึง  ส่วนจะถกัลวดลายแบบใด ใหส้วยงามแค่ไหน ก็อยูท่ี่

ผูใ้ชต้อ้งการแบบไหน และผูถ้กัมีความชาํนาญ และมีความเพียรมากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงสามารถศึกษาเรียนรู้และ

ฝึกหดัทาํไดทุ้กอยา่ง  

 



 

 ขาบาตรท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อมดว้ยความงามอนัวจิิตรประณีต ทั้งดูภูมิฐาน และดูมีสง่า เช่นน้ี  ยอ่มแสดง

ใหเ้ห็นถึงความสุขมุคมัภีรภาพ  และความเพียรอนัยิง่ยวดของผูท้าํเลยทีเดียว  อีกทั้งเป็นการสร้างสมบุญบารมีใน

อีกแขนงหน่ึงดว้ย แมผู้มี้โอกาสไดใ้ชข้าบาตรท่ีมีความงามพร้อมเช่นน้ี หากเป็นการท่ีไดม้าเองโดยธรรม ยอ่ม

แสดงถึงบุญบารมีท่ีสั่งสมมาแลว้มากเช่นกนั  แต่ตอ้งมิใช่การด้ินรนแสวงหามาดว้ย อาํนาจของกิเลสตณัหา 

ดงันั้น ปฏิปทาท่ีพอ่แม่ครูอาจารยพ์าดาํเนินมาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีนั้น ก็มุ่งหวงั มิใหบ้ริขารกลายมาเป็นโทษแก่พระ

เณรนัน่เอง  ท่านสอนใหพ้ระเณร รู้จกัทาํบริขารให้ "เป็น"  คือรู้จกัประมาณในการทาํ  และ ใชบ้ริขารให้ "เป็น"  

คือ ไม่ใหย้ดึติดจนกลายมาเป็นภยักบัตวัเอง 



 

 สาํหรับบริขารเพิ่มเติมเก่ียวกบับาตรและขาบาตรนั้น ท่ีจาํเป็นตอ้งมี ก็คือ ถลกบาตร (หรือสบบาตร) 

สาํหรับสวมบาตรป้องกนัไม่ใหบ้าตรเป็นรอย และใชส้ะพายบาตรออกรับบิณฑบาต  ถลกบาตรนั้นบางทีพระ

เณรก็ใชผ้า้มาตดัเยบ็กนัเอง โดยใชผ้า้เน้ือหนาสองชั้น ตดัส่วนกวา้งใหไ้ดเ้ท่ากบัเส้นรอบวงบาตร และแบ่ง

บริเวณท่ีเป็นกน้บาตรออกเป็น ๖ ส่วนเท่าๆกนั เม่ือเยบ็ประกบกนัแลว้ จะโคง้เวา้เขา้กบักน้บาตรไดพ้อดี  มีรูร้อย

เชือกตรงท่ีฝาบาตรปิดทบั เพื่อมดัสายบาตรใหติ้ดกบัถลกบาตรและรัดบาตรใหแ้น่น ไม่ใหบ้าตรหลุดจาก

ถลกบาตรได ้และมีปีกสาํหรับปิดกนัไม่ใหฝ้าบาตรหลุดจากตวับาตรดว้ย ถลกบาตรน้ีบางทีก็ใชไ้หมพรมถกั ซ่ึง

ตอ้งเป็นผูช้าํนาญการถกัไหมพรมจึงจะทาํได ้และใชก้ารไดดี้ 

 ส่วนถุงบาตรนั้น  ก็เป็นบริขารสาํหรับใส่บาตร และใชส้ะพายบาตรในยามออกเดินธุดงค ์  เปรียบ

เหมือนกระเป๋าเดินทางของพระเณรนัน่เอง ขนาดพอเหมาะใส่บริขารจาํเป็น ไม่ใหห้นกัเกินไป  การตดัเยบ็ก็มกั

ทาํตามแบบท่ีพอ่แม่ครูอาจารยท์่านใชก้นั คือใชผ้า้เน้ือหนา ๒ ชั้น เยบ็ประกบกนั มีรูร้อยเชือกดา้นล่างเพื่อมดัติด

กบัขาบาตร มีรูร้อยเชือกดา้นบน เพื่อมดัปิดไม่ใหข้องตกหล่นออกจากถุงบาตร  มีสายสะพายบ่าเพื่อความ

คล่องตวัในการเดินทาง  นอกจากนั้น ก็ยงัมียา่มสาํหรับใส่ของใชเ้ล็กๆนอ้ยๆท่ีจาํเป็นตอ้งใชอ้ยูเ่สมอๆ พกติดตวั

ไปดว้ยตลอด  เช่นหนงัสือสุทธิ และยารักษาโรค เป็นตน้ 

 



การท ากลด มุ้งกลด 

 กลด เป็นบริขารสาํคญัอีกช้ินหน่ึงของพระกรรมฐานเลยทีเดียว  เวลาเดินธุดงคไ์ปเท่ียววเิวกท่ีไหน ไม่

เพียงแคส่ะพายบาตรเท่านั้น  ยงัตอ้งแบกกลดไปดว้ยทุกคร้ัง  สมยัก่อนเวลาพระท่านเดินธุดงค ์ ท่านก็จะใชส้อง

ขาของท่านบุกตะลุยไปไดทุ้กท่ี  โดยไม่สนใจวา่จะมีอะไรขบัเคล่ืนสองลอ้ หรือจะขบัเคล่ืนส่ีลอ้มาช่วยพาไป  

คํ่าไหนก็นอนนัน่   เอามหาปฐพีอนักวา้งใหญ่เป็นพื้นกุฏิ  เอามุง้เป็นฝา  เอากลดเป็นหลงัคา ไปไหนก็ไม่ตอ้ง

กลวัวา่จะไม่มีท่ีนอน 

 ส่วนเร่ืองอาหารการขบฉนันั้นเล่า  ก็ไม่ตอ้งห่วง  มีบาตรไปดว้ยก็เป็นเหมือนภาชนะวเิศษ  ลองได้

สะพายบาตรเดินห่มผา้จีวรออกไปบิณฑบาตในตอนเชา้ๆ หากเปิดฝาบาตรเม่ือไร ตอ้งมีอาหารหวานคาวตกลง

มาในบาตรทนัทีทุกคร้ังไป  เร่ืองท่ีเปิดฝาบาตรแลว้ จะไม่มีอะไรตกลงมาในบาตรเลยน่ี  เป็นไปไม่ไดแ้น่นอน   

เพราะถา้ไม่มีใครใส่บาตร พระเณรก็ไม่เปิดฝาบาตรอยูแ่ลว้  ส่วนอาหารท่ีตกลงมาในบาตรนั้นเล่า  ก็พร้อมให้

ขบฉนัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งไปหุงตม้ผดัแกงอยา่งใดอีก  แต่ใครอยา่อุตริไปเดินบิณฑบาตผดิเวลาเอาตอนบ่ายๆก็

แลว้กนั อาจจะมีอะไรอยา่งอ่ืนตกใส่หวัแทน   ดงันั้น หากพระธุดงคไ์ดเ้ดินสะพายบาตรแบกกลดไปท่ีไหนก็

ตาม  ถา้ไม่ทิ้งบาตรแลว้ ไม่มีวนัอดตาย  จะไปไหนก็ไปเถอะ  ในแดนพระพุทธศาสนาอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี  

 บาตร และกลด จึงเป็นเหมือนอาวธุประจาํกาย สาํหรับฆ่ากิเลส ท่ีพระกรรมฐาน จะตอ้งพกติดตวัไป

ตลอดจนกระทัง่วนัตาย   บาตร ไม่เพียงแค่ใชใ้ส่อาหารเพื่อขบฉนั  ยงัใชเ้ป็นกระเป๋าเดินทางไดอี้กดว้ย กลดและ

มุง้ นอกจากจะใชเ้ป็นท่ีจาํวดัหลบันอน กนัยงุ และสัตวเ์ล้ือยคลานต่างๆแลว้ ยงัใชก้นัแดด กนัฝนไดอี้กต่างหาก  

เช่นเดียวกบั  แมจี้วร สังฆาฏิ นอกจากจะใชนุ่้งห่มปกปิดอวยัวะแลว้  ยงัใชเ้ป็นผา้ห่มกนัหนาวไดอี้ก  สังฆาฏิ

บางคร้ังก็ใชแ้ทนหมอนได ้ 

 จะเห็นไดว้า่ บริขารพระกรรมฐาน ท่านออกแบบมาไดอ้ยา่งลงตวั เพื่อประโยชน์ใชส้อยท่ีหลากหลาย

จริงๆ  ถา้จะพดูใหท้นัยคุทนัสมยั ก็ตอ้งบอกวา่ เป็นคลา้ยๆอุปกรณ์ประเภทมลัติฟังชัน่ หรือแบบทรีอินวนั ท่ีใช้

กนัในยคุน้ี ซ่ึงเป็นนวตักรรมสมยัใหม่ แต่พระพุทธองคท์รงประทานใหพ้ระสงฆใ์ชม้าตั้งสองพนักวา่ปีแลว้  ยงั

เป็นอมตะและใชก้ารไดดี้ตราบเท่าทุกวนัน้ี 



 

 สาํหรับการทาํกลด โดยมากจะใชไ้มไ้ผป่ลอ้งยาว เน้ือแห้งสนิท  ไม่มีขอ้อยูใ่นระหวา่ง  บางทีก็ใชก้า้น

ลานซ่ึงเหนียวและทนกวา่  โดยมาตรฐาน กลดแต่ละคนั จะใชล่ิ้วยาว  ขนาดประมาณ  ๖๗ - ๗๐ ซ.ม. จาํนวน 

๓๒ ล่ิว  และล่ิวสั้น สาํหรับดนัใหก้ลดกาง   ขนาดประมาณ  ๒๗ - ๓๐ ซ.ม. จาํนวน ๓๒ ล่ิว  เท่ากนั การทาํกลด

ไม่ค่อยมีกรรมวธีิท่ีซบัซอ้นนกั แต่ก็ตอ้งอาศยัการฝึกหดัเรียนรู้จากครูบาอาจารยม์ากพอสมควร จึงจะทาํเป็น 

และทาํไดส้วยงาม  กลดจะสวยหรือไม่ ความสาํคญัอยูท่ี่การคดัล่ิวใหไ้ดต้รง และการเหลาไมใ้หไ้ดข้นาดพอดี 

ขดัใหเ้รียบ และลงยริูเทนเพื่อความสวยงามคงทน 



 

   และท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ หวักลดกบัดุมกลด ท่ีใชไ้มเ้น้ือแขง็ จาํพวก ไมชิ้งชนั หรือไมม้ะค่า ตามแต่

จะหาได ้  มากลึงใหไ้ดรู้ปสวยงาม  ก็อยูท่ี่ฝีมือในการกลึงไม ้ใหอ้อกมาดูดี  โดยเฉพาะ ดุมกลดทั้งดา้นบน และ

ดา้นล่าง ตอ้งไดศึ้กษารูปแบบ และกรรมวธีิเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากตอ้งเซาะร่องใหไ้ดช่้องห่างระยะเท่าๆกนั 

จาํนวน ๑๖ ช่อง สาํหรับใส่ล่ิวกลด ช่องละ ๒ อนั ทั้งดุม้บนท่ีใส่ล่ิวยาว สาํหรับมุงผา้ยางหรือผา้ร่มเป็นหลงัคา 

และดุมล่าง สาํหรับใส่ล่ิวสั้น เป็นตวัดนักลดใหก้างพร้อมตวัล๊อคใหก้ลดอยูค่งท่ี  สาํหรับผูมี้ฝีมือ ยงัสามารถกลึง

ดา้มกลดใหเ้ป็นเคร่ืองประดบัเพิ่มความสวยงามมากยิง่ข้ึน 



 

 กลดท่ีร้อยล่ิวใส่ในดุมกลด ทั้งดา้นบน ดา้นล่าง ประกอบกนัเสร็จเรียบร้อยแลว้ ทดลองกางออก และ

หุบเขา้ไดร้าบร่ืน ไม่มีติดขดั  พร้อมตวัดนัล็อคแน่นหนามัน่คง  ปลายล่ิวตดัแต่งร้อยเชือก เป็นวงกลมขึงใหตึ้ง

แลว้จึงนาํมามุงดว้ยผา้ยาง หรือผา้ร่มท่ีกนัฝนได ้  เยบ็เก็บริมใหติ้ดแน่นกบัปลายล่ิวแต่ละอนั    เยบ็พบัขอบ

โดยรอบเป็นวงกลมใหแ้นบแน่น  เม่ือกางกลดออก ผา้มุงกลดขึงตึงราบเรียบไม่มีรอยยน่  จึงใส่หวักลดเขา้กบัดุม

บน ใหแ้น่นสนิท  โดยรองดว้ยผา้ร่มตดัเป็นรูปวงกลม  เพื่อกนันํ้าฝนร่ัว  กลดท่ีทาํแลว้ดูดีมีฝีมือ เวลากางออกจะ

เห็นเป็นวงกลมไม่เบ้ียวไม่บิด  ผา้มุงกลดขึงตึงเรียบสนิท ดุมร่าง ดุมบนเขา้กนัไดดี้  สามารถดนัข้ึนคล่องตวั และ

ล็อคไดส้นิทแน่น ไม่หลุดง่าย ตรงดา้มมีเกลียวสาํหรับถอดได ้เพื่อไม่ให้ดา้มยาวเกะกะ เวลานัง่ในกลด 



 

 สาํหรับมุง้กลด ก็ใชผ้า้ไนล่อน หรือผา้ฝ้าย เน้ือละเอียด  ไม่ใหย้งุหรือแมลงลอดได ้  เยบ็ผา้ต่อกนัโดย

เยบ็แบบลม้ตะเขบ็ ใชผ้า้ ประมาณ ๕ - ๖ ปัก ตามแต่ความกวา้งของหนา้ผา้ กะใหว้งรอบกลดก็ใชไ้ด ้ ความสุง

ประมาณ ๒๐๐ - ๒๑๐  ซ.ม. ดา้นบนเยบ็พบัริมเป็นรูร้อยเชือกตลอดแนว สาํหรับร้อยเชือกดึงรัดรอบหลงักลด 

ไม่ใหมุ้ง้หลุดจากกลด ส่วนดา้นล่างก็เยบ็พบัริมธรรมดาก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย  จากนั้นก็เยบ็ปลอกกลด และ

สายสะพาย ซ่ึงไม่ยากนกั แลว้แต่ใครจะออกแบบอยา่งไรตามอธัยาศยั กลดท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้ เม่ือกางออก

จะกวา้งประมาณ ๑๔๐ ซ.ม. ส่วนดา้มกลด ก็อยูท่ี่ใครจะออกแบบอยา่งไร นอกจากน้ี  ก็ยงัมีแส้ปัดหางมา้ ท่ีนิยม

ทาํถวายครูบาอาจารย ์และมีใชก้นัในหมู่พระป่า แต่บางทีก็ใชเ้ชือกไนล่อนแทน 

  



การย้อมสีหินแดง ผ้าอาบน า้ฝน หรือผ้าอาบน า้ 

 คงตอ้งทาํความเขา้ใจกนัก่อนสักนิดเพื่อมิใหเ้กิดความสับสน ในเร่ืองผา้อาบนํ้าฝน เน่ืองจากในอาบติั

นิสสัคคียปาจิตตีย ์ปัตตวรรค สิกขาบทท่ี ๔ บญัญติัไวว้า่ "เม่ือฤดูร้อนยงัเหลืออยูอี่ก ๑ เดือน คือ ตั้งแต่แรม ๑ คํ่า 

เดือน ๗ จึงแสวงหาผา้อาบนํ้าฝนได ้ เม่ือฤดูร้อนยงัเหลืออีกก่ึงเดือน คือตั้งแต่ข้ึน ๑ คํ่า เดือน ๘ จึงทาํนุ่งได ้ ถา้

แสวงหา หรือทาํนุ่งใหล้ํ้ากวา่กาํหนดนั้นเขา้มา ตอ้งนิสสัคคียปาจิตตีย"์ 

 ผา้อาบนํ้าฝน ตามสิกขาบทน้ี หมายถึงเฉพาะท่ีอธิษฐานเป็น  "วสัสิกสาฏิกงั" คือ เป็นผา้อาบนํ้าฝนท่ี

ทรงอนุญาตเป็นบริขารพิเศษชัว่คราวของภิกษุ อธิษฐานไวใ้ชไ้ดต้ลอด ๔ เดือนฤดูฝน พน้นั้นเป็นธรรมเนียมให้

วกิปั คือทาํใหเ้ป็นของ ๒ เจา้ของ แต่ถา้อธิษฐานเป็น ผา้อติเรกจีวร หรือ ท่ีเรียกวา่ "ปริกขาระโจลงั" ไม่นบัเขา้

ในสิกขาบทน้ี  คือ ท่ีพระป่า เรียก "ผา้อาบนํ้า" สามารถใชไ้ดต้ลอดไป 

 

 สมยัก่อนกวา่ท่ีพระจะยอ้มผา้อาบนํ้าฝนใชไ้ดแ้ต่ละผนืนั้น ตอ้งไดห้าหินแดง ซ่ึงมีอยูต่ามท่ีต่างๆมาฝน

กบัหินเจือดว้ยนํ้า จนกระทัง่ไดน้ํ้าสีหินแดงปริมาณมากพอ แลว้นาํมากรองดว้ยผา้เน้ือละเอียด  เพื่อกรองเศษหิน

หยาบออกไป ใหไ้ดน้ํ้าสีหินแดงเขม้ขน้ กวา่จะฝนหินจนยอ้มไดผ้า้อาบนํ้าฝนแต่ละผนืนั้น ก็ตอ้งฝนหินกนัจน

น้ิวมือแทบเป่ือยเลยทีเดียว ซ่ึงเป็นการยากลาํบากไม่ใช่นอ้ย 

 



 

 เม่ือไดน้ํ้าสีหินแดงมีปริมาณมากพอแลว้ จึงนาํมาตม้เค่ียวใหไ้ดน้ํ้าสีท่ีเขม้ขน้ นาํผา้อาบนํ้าท่ีจะยอ้มมา

ตม้นํ้าแก่นขนุนซกัเอาแป้งออกเสียทีหน่ึงก่อน   จากนั้นจึงเอามาซกัยอ้มในกาละมงัท่ีตม้เค่ียวนํ้าสีหินแดงไวดี้

แลว้  บางคนอาจจะยอ้มนํ้าเยน็ก็ได ้ตามความถนดั  แลว้ซกัขยาํใหผ้า้กินสีแดงมากท่ีสุด  คร้ังแรกผา้อาจยงัไม่กิน

สีนกั ตอ้งตากแหง้แลว้นาํมายอ้มใหม่หลายคร้ัง จนกวา่สีจะติดผา้ไดดี้ คือ ออกสีแดงเขม้ขน้ พอตากแหง้แลว้ จึง

มาตม้ซกักบันํ้าเค่ียวสารส้มอีกคร้ัง เพื่อใหสี้ติดแน่นทนนานไม่ลอกง่าย 



 

 จะเห็นไดว้า่ การยอ้มผา้อาบนํ้าตอ้งมีความอดทนมาก พระท่ีจะใชผ้า้อาบนํ้ายอ้มสีหิน จึงตอ้งขยนัฝน

หิน ซกัยอ้มบ่อยๆ ไม่ใหผ้า้อาบนํ้าสีซีดจาง  บ่งบอกถึงความเป็นผูมี้ความเพียรอยูใ่นตวั ยิง่ในวดัป่าบา้นตาด ถา้

พอ่แม่ครูอาจารยเ์ห็นพระองคไ์หน นุ่งผา้อาบนํ้าสีซีดๆจางๆ ท่านจะปรายตามอง คร้ังหรือสองคร้ัง ถา้ยงัไม่รู้ตวั 

พอคร้ังท่ีสาม ก็อาจไดฟั้งเทศน์เด็ดๆดงัไปทัว่วดัเลยทีเดียว 

 แต่ในปัจจุบนัน้ี หินแดงท่ีใชฝ้นยอ้มผา้ ก็หายากข้ึนทุกที พระท่ีมีความเพียรฝนหินยอ้มผา้ ก็พลอยหา

ยากไปดว้ยหรือเปล่าก็ไม่ทราบได ้  อะไรท่ีทาํไดง่้ายๆ และเพิ่มความสะดวกสบาย ก็ดูเหมือนจะเป็นท่ีนิยมมาก

ข้ึน  ซ่ึงตอนน้ีกมี็สีฝุ่ นแดงท่ีผสมทาํโอ่งแดง หรือสีฝุ่ นแดงผสมปูน ก็พอจะนาํมาใชแ้ทนกนัได ้  และท่ีญาติโยม

ทาํผา้อาบนํ้ามาถวายพระตอนก่อนเขา้พรรษา ก็ดูเหมือนจะทาํไดดี้ใกลเ้คียงกบัท่ีพระป่าใชก้นัอยู ่  ก็เลยเป็นเหตุ

ใหพ้ระเณรแทบไม่ตอ้งฝนหินยอ้มผา้อาบนํ้าใชเ้อง  เพราะลาํพงัท่ีญาติโยมทาํมาถวายแต่ละปี พระเณรก็ใชก้นั

ไม่หวาดไม่ไหวอยูแ่ลว้  โดยเฉพาะในสาํนกัวดัใหญ่ๆ ก็ไม่อดไม่อยาก อะไรๆก็ดูเหมือนจะเพียบพร้อม

สะดวกสบายไปเสียหมดส้ิน 

 แต่เม่ือหวนคิดคาํนึงถึงวา่  การฝนหินยอ้มผา้อาบนํ้าก็ดี  หรือขอ้วตัรปฏิบติัใดๆก็ตาม ท่ีพอ่แม่ครู

อาจารยอ์บรมสั่งสอน  แมจ้ะทาํใหพ้วกเราตอ้งทุกขย์ากลาํบากสักเพียงไหน  แต่นัน่คือ รอยเทา้ของพอ่แม่ครู

อาจารยท่ี์จงใจทอดทิ้งไวใ้ห้พวกเรา ไดก้า้วเดินตามรอยองคท์่านไป  ช่างเป็นความอบอุ่นใจ และเช่ือไดอ้ยา่ง

สนิทใจวา่  เราจะไม่มีวนัหลงทาง  ตราบเท่าท่ีพวกเรายงัอยูก่บัรอยเทา้ของพอ่แม่ครูอาจารย ์ และเดินตามไปอยู ่  



พระเณรท่ีตั้งใจปฏิบติัตามปฏิปทาของครูบาอาจารยน์ั้น  มนัช่างเป็นความชุ่มเยน็อยูภ่ายในหวัใจอยา่งประหลาด

ลํ้าเลยทีเดียว  และนัน่คือ เคร่ืองยนืยนัวา่ มรรค ผล นิพพาน จะยงัคงอยูใ่นทิศทางเบ้ืองหนา้  ท่ีเรากาํลงักา้วเทา้

ตามรอยของพอ่แม่ครูอาจารยไ์ปน้ีเอง  และพร้อมท่ีจะปรากฏใหเ้ราไดพ้บเห็น ไดช่ื้นชมสมใจในวนัหน่ึงอยา่ง

แน่นอน 

 ดงันั้น พวกเรา แมจ้ะเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ ท่ีตอ้งเผชิญกบัความทุกขท์รมานอนัหนกัหน่วง  จากการ

เดินทางท่ียาวไกล  ในหนทางอนัแสนกนัดาร แห่งวฏัฏสงสารอนัซบัซอ้นน้ี  พวกเราจะยงัคงกม้หนา้เดินต่อไป... 

และเดินต่อไป... อยา่งไม่มีวนัทอ้ถอย  และจะไม่ยอมหยดุย ั้งอยา่งเด็ดขาด  ทั้งจะไม่ปริปากบ่น  แมต้อ้งกา้วเทา้

เหยยีบลงไปบนขวากหนาม หรือต่อใหม้นัเป็นหลุมถ่านเพลิงท่ีไฟกาํลงัลุกโชติช่วงอยูก่็ตาม  พวกเราจะขอ

เหยยีบยา่งลงไป ตามรอยเทา้ของพอ่แม่ครูอาจารยท่ี์พาดาํเนินไปน้ี   จนกวา่จะหมดส้ินเร่ียวแรงลม้ลงทอดกาย

ใหแ้ผน่ดินกลบหนา้ไปเสียเท่านั้น 

  



ไม้เจีย หรือ ไม้สีฟัน 

 ไมเ้จีย เป็นบริขารท่ีพระป่านิยมทาํถวายครูบาอาจารย ์ ในช่วงท่ีมีการทาํวตัรขอขมา และอาจกล่าวไดว้า่ 

เป็นบริขารท่ีเป็นสัญญลกัษณ์ประจาํตวัของพระป่าก็ไม่น่าจะผดิ  ไม่วา่ท่านจะเดินทางไปท่ีไหน ท่านก็นิยมพก

ติดยา่มไปดว้ย ไวใ้ชใ้นยามท่ีจาํเป็น  สาํหรับวดัป่าบา้นตาดนั้น พระเณรจะเร่ิมทาํไมเ้จียถวายพอ่แม่ครูอาจารย ์

ตั้งแต่ก่อนเขา้พรรษาไม่เกินหน่ึงเดือน ในช่วงนั้น ถา้เดินไปกุฏิไหน ก็จะไดย้นิเสียงพระเณร  แอบทุบไมโ้กทา 

ซ่ึงเป็นไมส้าํหรับทาํไมเ้จีย เสียงดงัตุบ้ๆตั้บๆไปทัว่ทุกกุฏิเลยทีเดียว  

 เพราะจะทาํใหเ้ป็นไมเ้จียได ้ มนัตอ้งทุบๆๆๆๆ   และท่ีตอ้งแอบก็เพราะวา่ ไม่ตอ้งการใหเ้สียงดงัไป

รบกวนผูอ่ื้น และไม่ตอ้งการใหไ้ดย้นิไปถึงพอ่แม่ครูอาจารยน์ัน่เอง แต่ช่วงทาํไมเ้จียนั้น ดูเหมือนองคท์่านก็จะ

อนุโลมใหพ้ระเณรทาํกนัไดอ้ยู ่  เพราะปกติจะไม่มีใครกลา้ทาํใหเ้กิดเสียงดงัภายในวดั โดยไม่มีเหตุอนัควร 

หรือไม่บอกกล่าวกนัล่วงหนา้  ก็เป็นท่ีรู้กนัในหมู่พระวดัป่าบา้นตาดวา่ อนัใดท่ีองคท์่านเห็นแลว้ไม่ดุไม่ด่า 

แสดงวา่ อนันั้นใหท้าํได ้   แต่ถา้องคท์่านเห็นแลว้ไดดุ้ ด่า หรือติติงไวแ้ลว้อยา่งไร อนันั้น หา้มไม่ใหท้าํอีกเป็น

เด็ดขาด  ดงันั้น การท่ีองคท์่านดุ ก็เป็นการสอนขอ้ปฏิบติัอยา่งหน่ึง และการท่ีองคท์่านไม่ดุ ก็เป็นการสอนขอ้

ปฏิบติัอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงจะถ่ายทอดกนัในหมู่พระเณรในวดั ใหรู้้เป็นการภายในวา่   ควรทาํหรือไม่ควรทาํอะไร

อยา่งไร 

 สาํหรับการทาํไมเ้จียถวายพอ่แม่ครูอาจารยน์ั้น พระเณรทาํแข่งกนัทั้งวดัอยา่งสุดฝีมือเลยทีเดียว  ถา้ไม่

สวยงาม หรือไม่มีฝืมือจดัจา้นจริงๆ จะไม่มีโอกาสข้ึนบรรจุไวใ้นกระบอกใส่ไมเ้จีย ท่ีพอ่แม่ครูอาจารยจ์ะหยบิ

ใชอ้ยา่งเด็ดขาด โดยมากก็จะถูกคดัไปใส่ไวท่ี้โรงตม้นํ้าร้อน ใหพ้ระเณรในวดัไดใ้ชก้นั  ส่วนท่ีพอ่แม่ครูอาจารย์

จะใชน้ั้น  กค็ดัแบบสวยสุดๆไวจ้าํนวน ๓๖๕ อนั เป็นอยา่งนอ้ย โดยมีขนาดมาตรฐานยาว ๖ น้ิว และสาํหรับ

ถวายองคท์่าน ไวใ้ชใ้นเวลาเดินทางไปขา้งนอก เป็นขนาดยาว ๔ น้ิว อีกจาํนวนหน่ึง และ พระท่ีทาํไมเ้จียสวย

ท่ีสุดในวดัป่าบา้นตาดนั้น ก็ตอ้งยกให ้ พระอาจารยสุ์ดใจ ทนัตมโน เจา้อาวาสองคปั์จจุบนัน่ีเอง  เรียกวา่ ถา้ไม้

เจีย ผลิตโดยท่านอาจารยสุ์ดใจ ออกมาเท่าไร คณะสงฆมี์มติ เป็นอนัรับไวท้ั้งหมด เพราะท่านทาํฝีมือประณีต

จริงๆ 

 ถา้คิดเวลาท่ีใชท้าํไมเ้จียอนัหน่ึง เฉล่ียตอ้งใชเ้วลาไม่ตํ่ากวา่ ๒ ชัว่โมงทีเดียว  บางคนอาจจะคิดวา่ อะไร

กนั  แค่ไมสี้ฟันอนัเดียว ใชช้ัว่ประเด๋ียวเดียว ตอ้งมาเสียเวลาทาํกนัตั้ง ๒ ชัว่โมงเชียวหรือ?  มนัจะหมดเปลือง

เวลามากไปหรือเปล่า?  ผูท่ี้มีจิตหยาบอาจคิดเช่นนั้นได ้  แต่ในความเป็นจริงแลว้  การทาํความเพียรเพื่อชาํระ

จิตใจของตวัเองใหใ้สสะอาดหมดจด   และการทาํบุญกุศลถวายแด่พอ่แม่ครูอาจารย ์ ผูมี้พระคุณอนัหาท่ีสุดมิได ้ 



เวลา ๒ ชัว่โมง น่าจะนอ้ยดว้ยซํ้ าไป   เพราะการจะบรรลุธรรมถึงท่ีสุดได ้ ตอ้งใชเ้วลาทาํความเพียรกนัทั้งชาติ  

และหลายแสนชาตินบัไม่ไดเ้ลยทีเดียว 

 

 

 น่ีไง!!!  อยา่งน้ีมนัตอ้งทุบๆๆๆๆๆๆๆ และทุบใจเยน็ๆ  ถา้ใจร้อนไมจ้ะแตก และหวัมนัจะไม่บาน ไม่ฟู 

และถา้จะใหดี้ ตอ้งเอาเชือกร่ม รัดดา้นบนตํ่าลงมาสัก ๑ น้ิว มดัใหแ้น่นเลย เพื่อกนัไม่ใหไ้มแ้ตก ค่อยๆทุบ และ

หมุนไมไ้ปเร่ือยๆ จนหวับานโดยรอบไดท่ี้  จึงค่อยเอาเปลือกออก  แลว้ถูๆๆๆๆ ใหข้นพองฟู  แลว้เอาไปตาก

แดดใหไ้มแ้หง้สนิท มิฉะนั้น จะข้ึนรา 



 

 จากนั้น จึงเอามาผา่แบ่งเป็นหลายๆอนั   เหลาใหก้ลมเกล้ียงสวยงาม  แลว้ขดัหยาบดว้ยเศษไม ้ ท่ีเหลา

ออกมานั้น  หรือเอาเศษแกว้มาขดู  สุดทา้ยก็เอากระดาษทรายละเอียดลงอีกทีหน่ึง แลว้แต่งขนให้เป็นฝอยฟู 

ไมเ้จียท่ีจดัวา่สวยงามนั้น ตอ้งมีขนฟูและหนา ตวัดา้มตรง ขดัเรียบจนเป็นเงา  และเรียวงามจากโคนไปหาปลาย 

ซ่ึงส่วนปลายจะไม่ทาํใหแ้หลม แต่จะแบนและโคง้ป้านเล็กนอ้ย 

 ดงันั้น  จึงกล่าวไดว้า่ ไมเ้จีย เป็นบริขารท่ีเปรียบเหมือนเป็นสัญญลกัษณ์ของพระป่าไดอ้ยา่งแทจ้ริง บ่ง

บอกถึงคุณลกัษณะความเป็นเคร่ืองใชป้ระจาํตวัของครูบาอาจารยสื์บทอดมาแต่โบราณกาล  ตราบเท่าท่ีพระป่า

ยงัคงมีไมเ้จียใชก้นัอยู ่ ยอ่มเป็นเคร่ืองยนืยนั และช้ีใหเ้ห็นวา่  พระผูมี้ความเพียรชอบ พระมีความเคารพในครูบา

อาจารย ์ พระผูรั้กสงวนในปฏิปทาอนัสวยงาม ท่ีครูบาอาจารยไ์ดสื้บทอดมานั้น ยงัไม่อนัตรธานสูญส้ินไปจาก

โลกนัน่เอง  

 

 

 

 



ไม้กวาด 

 

 ไมก้วาดเช่นน้ี ถือเป็นเอกลกัษณ์ของวดัป่า ซ่ึงพระท่านทาํกนัเอง และมีใชก้นัอยูต่ามวดัต่างๆ บางวดัใช้

หวายถกัทาํกนัอยา่งประณีตอยา่งสวยงาม  เหมาะสาํหรับใชก้วาดในตวัอาคารเช่น ศาลา หรือ กุฏิ  เป็นตน้ ใคร

อยากเห็นไมก้วาดแบบน้ีท่ีสวยๆ ตอ้งไปดูท่ีวดัถํ้าภูผาแดง ของ หลวงปู่ ลี กุสลธโร  องคห์ลวงปู่ สอนใหพ้ระเณร

ฝึกหดัทาํ  และทาํไดอ้ยา่งสวยงามจริงๆ 

  



ไม้ตาด 

 

 ไมต้าดสาํหรับกวาดลานวดั กวาดใบไม ้พระป่าก็ทาํกนัเอง ท่ีเห็นอยูน่ี่เป็นใชก้า้นมะพร้าวทาํ แต่ท่ีวดัป่า

บา้นตาด พ่อแม่ครูอาจารยใ์หใ้ชไ้มไ้ผเ่ปาะ ซ่ึงใชก้วาดใบไมไ้ดดี้ และแขง็แรงทนทาน  ส่วนไมก้วาด

กา้นมะพร้าวน้ี โดยมากจะใชก้วาดในท่ีท่ีเป็นพื้นแขง็ เช่น ถนนลาดยาง หรือ พื้นคอนกรีต หากนาํมากวาดกบั

พื้นดิน ตอ้งกวาดเบาเป็นพิเศษ  ไม่ใหก้วาดเอาเมด็กรวดเมด็หิน หายเขา้ป่าไปหมด และทาํใหดิ้นเป็นหลุมเป็น

บ่อ  สาํหรับไมก้วาดท่ีทาํจากไมไ้ผเ่ปาะ จะยาวและมีแขนงเล็กๆทาํใหก้วาดใบไมไ้ดดี้กวา่ และใชไ้ดน้านกวา่ 

  



ผ่าฟืน 

 

 การผา่ฟืน วดัป่าสมยัก่อนถือเป็นงานใหญ่ท่ีพระเณรตอ้งช่วยกนัทาํทั้งวดั เพราะตอ้งใชฟื้น ตม้นํ้าร้อน 

ซกัผา้  และยอ้มผา้ และทาํทุกอยา่งท่ีตอ้งใชไ้ฟ  พอก่อนจะเขา้พรรษา ช่วงแลง้ๆ ก็ช่วยกนัหาฟืน ผา่ฟืน เตรียมไว้

ใชใ้นช่วงฤดูฝน กวา่จะผา่ไมไ้ดแ้ต่ละท่อน ตอ้งใชส้กดับวกกบัฆอ้นปอนด ์ ออกแรงกนัจนเหง่ือท่วมตวั แต่สมยั

น้ีอาจใชเ้ล่ือยวงเดือน เล่ือยเคร่ือง หรือ เล่ือยไทยประดิษฐ ์ ท่ีใชลู้กหมูติดโซ่  ไมท้ั้งป่าก็กลายเป็นฟืนไดไ้ม่ยาก 

แถมเร็วอีกต่างหาก 


