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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ ๑) เพื่อศึกษาเพื่อศึกษา
วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อรัญญวาสีในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์
อรัญญวาสีในสังคมไทย และ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อรัญญวาสีในสังคมไทย
จากการวิจัยพบว่า พระสงฆ์อรัญญวาสี คือ พระภิกษุท่ีอาศัยอยู่ในเสนาสนะป่า หรือ ถือธุดงค์วัตร 
เพื่อเป็นการปฏิบัติขัดเกลากิเลสตามค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าท่ีทรงอนุญาตการอยูป่าเพื่อเป็นการ
บ าเพ็ญเพียรทางจิต เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานในท่ีสุด โดยมีวัตรปฏิบัติเกี่ยวกับธุดงควัตร มีความมัก
น้อยสันโดษไม่แสวงหาลาภสักการะเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ประเทศไทยมีพระสงฆ์อรัญญวาสีต้ังแต่
สมัยสุโขไทยจนถึงปัจจุบัน ท่านเหล่านั้นมีกิจวัตรปฏิบัติท่ีสืบทอดมาจากบูรพาจารย์สายอรัญญวาสี
อันมีหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติกิจวัตรเหมือนกันคือทุก ๆ วัน เวลา ๑๕.๐๐ น 
ถึง ๑๖.๐๐ น. จะปัดกวาดลานวัด ท าความสะอาด เดินจงกรมถูศาลาทุกวัน จึงท าให้มีสุขภาพแข็งแรง
ดี วัตรปฏิบัตินั้นจะแตกต่างกันบ้างก็เฉพาะกฎกติกาภายในวัดเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วมีวัตรปฏิบัติท่ี
สอดคล้องกับหลักธุดงค์ ๑๓ และมีข้อวัตรท่ีเกี่ยวกับการใช้บริขาร ท่ีสอดคล้องกับพระวินัยทุกประการ 

ค าส าคัญ :พระสงฆ์อรัญญวาสี,วัตรปฏิบัติ. 
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Abstract 

This thesis entitled “Study of Diary Routine of the forest-dwelling monk in 
Thai Society”  has three objectives:  1 )  to study about Diary Routine of the forest-
dwelling monk in Buddhist scriptures, 2 ) to study about Diary Routine of the forest-
dwelling monk in Thai Society and 3) to analyze Diary Routine of the forest-dwelling 
monk in Thai Society 

The research result is found that Aranyavasi mean the monk dwell in the 
forest or the monk who undertakes to Austere Practices of forest dwelling that is 
doctrine of the Buddha.  He allowed the forest dwelling as practice to remove 
defilements, as the ascetic practice aims to achieve Nirvana.  The forest dwelling 
monk has differed duties from the ordinary monk is what about the four requisites, 
viz. , clothing, alms-food, dwelling and medicine.  They shall be practice strictly by 
focus on contentment of these stuffs, not find the benefits but focus on practice the 
Buddha doctrine seriously 

Thailand accepted Buddhist from India and has the forest dwelling monk 
since Sukhothai until the present.  The forest dwelling monk inherited from the 
teacher of Aranyavasi at the time of the Buddha.  The famous is Luang Pu Man 
Phurithatto etc.  Most of the forest dwelling monks in Thailand have similar 
observance but some were differed because of regulation of the temple. The most 
follows observance that conform to principle of Dhutanga 13 and follows the article 
about requisites using and four requisites conform to Vinaya all respects 

Special routine  is at 3 pm. until 4  pm. in everyday as sweep the temple 
field, cleanliness; they have to sweep the temple filed, a terraced walking, receive 
food offering and mop the pavilion floor. These duties make healthy 

Keywords: Forest-dwelling monk, Diary Routine 

๑.บทน า  

พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระสาวกท่ีถือการอยูในป่าเป็นวัตร ถือการอยูโคนไมเปน็วัตร 
ถือความสันโดษ ดังเช่นทรงตรัสว่า “ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ตนเองอยูปเปนวัตรและกลาวสรรเสริญ
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คุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวัตร ปาจะพึงงามดวยภิกษุเชนนี้”๓  ดังท่ีทรงยกย่องพระมหากัสสปะท่ี
ถือการอยูปาเปนวัตร๔  ไดรับเอตทัคคะทางดานเปนผูอยูปาเปนวัตร๕ พระท่ีอยูในปานั้นมีขอวัตรท่ี
ควรปฏิบัติดังปรากฏในอารัญญิกวัตร๖  ว่าการท่ีภิกษุอยูปาเปนคุณงามความดีก็ได เปนอกุศลก็ได อยู
ท่ีการปฏิบัติของผูอยู ่ภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ตองเรียนขอวัตรที่พึงปฏิบัติในการอยูป่าเช่นขอวัตร
ในการอยูปา ขอวัตรในการเขาหมบูาน ขอวัตรในการบิณฑบาตในหมูบาน ขอวัตรในการตระเตรียมส่ิง
อ านวยความสะดวก ตองเรียนรูนักษัตร มิฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายได๗ ตองเปนผูท่ีแผเมตตาใหสรรพ
สัตวเสมอมิฉะนั้นจะถูกสัตวรายเชนงูกัดจนมรณภาพได๘  ยอมไดรับอานิสงส คือ จะไดบรรลุสมาธิท่ี
ไมไดบรรลุ รักษาสมาธิท่ีไดบรรลุแล้วไว้ได ไมถูกอารมณ์ต่างๆ รบกวนจิต๙ พระพุทธองคทรงพอ
พระทัยการท่ีภิกษุถือการอยูปา๑๐ พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องการท่ีภิกษุมีศีล ส ารวมอินทรีย์มี
สติสัมปชัญญะ และ สันโดษ พักอยู่ในป่า โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง๑๑

เป็นการเหมาะส าหรับการปฏิบัติกัมมัฏฐานดังข้อความว่า “ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูคือภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ไปอยู่ ในป่าไปอยู่ท่ีโคนไมนั่งคูบัลลังก์๑๒ ต้ังกายตรงด ารงสติไวเฉพาะหนา๑๓  มีสติ
หายใจเข้ามีสติหายใจออก๑๔  ดังนั้นการอยู่ในป่านั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมสมัยสุโขทัยมี
การแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ฝ่ายคือ คามวาสี คือ คณะของพระภิกษุท่ีเน้นศึกษาพระไตรปิฎกอรรถ
กถาและคัมภีร์ต่างๆ อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือใกล้ชุมชนและอรัญวาสี คือ คณะของพระภิกษุ ท่ี
เน้นหนักในด้านการปฏิบัติสมถะกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน อาศัยอยู่ในเสนาสนะป่า เรียกว่า
พระอรัญญวาสีหรือพระป่า ต่อมาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ได้น าการธุดงค์และอยู่ป่าเป็นวัตร มา
เผยแพร่จนเป็นท่ียอมรับในคณะสงฆ์และสร้างศรัทธาในหมู่ญาติโยม มีวัตรปฏิบัติท่ีเป็นแบบแผนท่ี
พระสงฆ์อรัญญวาสีถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยสนใจว่าวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อรัญญวาสีมี
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อย่างไรบ้าง เพื่อประชาชนท่ัวไปท่ีจะได้ทราบสามารถก่อให้เกิดศรัทธาได้อย่างถูกต้อง ได้รับประโยชน์
สมควรสืบไปจึงมีวัตถุประสงค์คือ 

๒ วัตถุประสงค ์

๑ เพื่อศึกษาวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อรัญญวาสีในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

๒ เพื่อศึกษาวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อรัญญวาสีในสังคมไทย 

๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อรัญญวาสีในสังคมไทย 

๓ วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าทางเอกสาร
ตามล าดับ รวบรวมข้อมูลแล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ คือปฐมภูมิ 
ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยน ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของพระสงฆฺอรัญญวาสีประกอบ
เอกสารแล้วน าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 

๔ ผลการศึกษา 

๑ วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อรัญญวาสีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพบว่า พระสงฆ์อรัญญวาสี 
คือ พระภิกษุท่ีอาศัยอยู่ในเสนาสนะป่าหรือถือธุดงค์ด้วยการอยู่ป่าเป็นวัตรในสมัยพุทธกาลพระภิกษุ
ทุกรูปจะเป็นพระป่าต้องศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยและต้องปฏิบัติกัมมัฏฐาน มีความสันโดษใน
เสนาสนะตามมีตาม ในครั้งพุทธกาลมีพระเรวตเถระ พระมหากาล เถระ เป็นต้นเป็นตัวอย่าง มีวัตร
ปฏิบัติเกี่ยวกับธุดงควัตรไม่แสวงหาลาภสักการะปฏิบัติตามค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าท่ีทรงอนุญาต
การอยูปา เพื่อเป็นการปฏิบัติขัดเกลากิเลสจนถึงนิพพานในท่ีสุดดังนั้นวัตรปฏิบัติจึงได้รับการสืบทอด
กันมาจนถึงปัจจุบัน  

๒ วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อรัญญวาสีในสังคมไทย พบว่า ในสมัยกรุงสุโขทัยมีคณะสงฆ์ ๒ 
ฝาย คือ ฝายคันถธุระและฝายวิปสสนาธุระ คือ๑๕ ๑) ฝายคันถธุระ ศึกษาค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 
เรียกว่า“คณะคามวาสี” คือ พระสงฆ์ท่ีพ านักอยู่ในวัดใกล้บ้านและ ๒) ฝายวิปสสนาธุระ ฝ่ายท่ีปฏิบัติ 
โดยเน้นไปปฏิบัติกัมมัฏฐาน เรียกว่า พระสงฆ์อรัญวาสี โดยมีพระสังฆราชท้ังฝ่ายคามวาสีและสังฆราช

                                                             
๑๕ ผศ. บันเทิง พาพิจิตร, การปกครองตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพโอ เดียนส

โตร, ๒๕๔๘), หนา ๔. 
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ฝ่ายอรัญญวาสี๑๖ พระสงฆ์อรัญญวาสีไทยได้มีมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ มีวิถีชีวิตอยูตามธรรมชาติ
ปฏิบัติตามขอวัตรปฏิบัติในการอยูปามีความสันโดษในปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและยา
รักษาโรค มีกิจวัตรปฏิบัติท่ีสืบทอดมาจากหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นต้นพระสงฆ์อรัญญวาสีในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่จะปฏิบัติกิจวัตรเป็นไปคล้ายกันท้ังหมดคือทุก ๆ วัน เวลา ๑๕.๐๐ น ถึง ๑๖.๐๐ น เป็น
เวลากวาดลานวัด ท าความสะอาด เดินจงกรมเดินบิณฑบาต ถูศาลาและกวาดวัดทุกวันต้องท าทุกรูป
ยกเว้นก็แต่ผู้อาพาธเท่านั้น ถือเป็นการออกก าลังท่ีดีจึงมีสุขภาพดี มีตัวอย่างเช่นวัดป่าบ้านตาด 
จังหวัดอุดรธานี โดยมีหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปญฺโณหรือพระธรรมเป็นเจ้าอาวาสและหนองป่าพง 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท้ัง ๒ วัด มีการปฏิบัติข้อวัตรต่าง ๆ คล้าย ๆ กัน แตกต่างกันบ้างก็เฉพาะกฎ
กติกาภายในวัดเท่านั้น มีวัตรปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับหลักธุดงค์ ๑๓ และมีข้อวัตรท่ีเกี่ยวกับการใช้
บริขาร การใช้สอยปัจจัยส่ีสอดคล้องกับพระวินัย ดังนั้นพระสงฆ์อรัญญวาสีในสังคมไทยได้มีวัตร
ปฏิบัติท่ีเป็นการก าหนดข้อกติกาสงฆ์ ซึ่งเลือกสรรมาจากธรรมและวินัยของพระพุทธเจ้าเพื่อควบคุม
ความประพฤติของภิกษุสามเณรให้อยู่ในกรอบพระธรรมวินัย 

๓ วิเคราะห์วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อรัญญวาสีในสังคมไทยพบว่า ป่าในประเทศไทยมี ๒ 
ลักษณะคือ ป่าสงวนและป่าในหมู่บ้านชนบทหรือป่าชุมชน บางแห่งมีความเจริญถนนตัดผ่าน หรือมี
หมู่บ้านใกล้ป่ามากท าให้การอยูปาของพระภิกษุไดเปล่ียนแปลงไปจากตามสภาพแวดล้อมจึงต่างจาก
อดีตมากแต่ท่านเหล่านนั้นสามารถสมาทานประพฤติธุดงควัตรไดเพื่อท าลายกิเลสและบรรลุนิพพาน 

๕ บทสรุป 

อรัญญวาสีคือพระท่ีอาศัยในเสนาสนะป่า สามาทานธุดงควัตร เพื่อก าจัดกิเลส ในประเทศ
ไทยมีมาต้ังแต่สมัยสุโขไทยจนถึงปัจจุบันแม้สภาพสังคมเปล่ียนไปแต่ท่านสามารถสมาทานปฏิบัติใน
ธุดงควัตรได้เพื่อขจัดกิเลสออกจากจิตใจ 

๖ ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยเห็นว่าต่อไปควรท าเรื่องต่อไปนี้ 

๑ การศึกษาทัศนาคติต่อพระสงฆ์อรัญญวาสีในสังคมไทย 

๓ การศึกษารูปแบบการถือธุดงค์ของพระสงฆ์ไทย 

 

                                                             
๑๖ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ธรรมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๕๔ 



๖ 
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