
 
 

ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  
ที ่๐๖๐/ ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม “ค่ายคุณธรรมน าสู่วิชาการ พัฒนาพื้นฐานวิถี ๕ ห้องชีวิต” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

************************* 
 ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับความรู้พ้ืนฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น เพ่ือเป็นการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน และเป็นการปรับความรู้พ้ืนฐานกับนักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนของนักเรียน และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผล  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรม
ด าเนินงานดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
๑. นางกาญจนา  บุญคง    ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง   รองประธานกรรมการ 
๓. นางชญาภา  พ่ึงสุข    กรรมการ  
๔. นางเบญจางค์  เจริญสุข    กรรมการ  
๕. นางพยอม  ไชยสงโท   กรรมการ  
๖. นางสุภาพ  มงคล    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ

วัตถุประสงค์   
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

      ๒.๑  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    ประกอบด้วย 

  ๑. นายอุทัย  ไชยสงโท   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง   รองประธานกรรมการ 
            ๓. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์   กรรมการ 
  ๔. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์  กรรมการ 

๕. นายชลเทพ  สมัครการ   กรรมการ 
              ๖. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา   กรรมการ 
  ๗. นายจตุชัย  นันทวิชิต   กรรมการ 
  ๘. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี    กรรมการ 

๙. นายอรรถกร  จันทร์เทวี   กรรมการและเลขานุการ 



ข้อความหน้าเวที 
ค่ายคุณธรรมน าสู่วิชาการ พัฒนาพื้นฐานวิถี ๕ ห้องชีวิต 

๑๐ – ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

 
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ณ ห้องประชุมจําปีสิรินธร จัดทําป้ายหน้า

เวที ให้เรียบร้อย 
         ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
          ๑. นายชลเทพ  สมัครการ  ประธานกรรมการ 
                 ๒. นายจตุชัย    นันทวิชิต  กรรมการ 
   ๓. นายสิริพงษ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 

 ๓. นายชัยณรงค์      รัตนปรีดา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟนระหว่างการจัดกิจกรรม และถ่ายภาพตลอดการจัดงานให้

เรียบร้อย 
     ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
           ๑. นางเบญจางค์  เจริญสุข   ประธานกรรมการ 
                 ๒. นางรัตนาวลี  ชูเมือง   รองประธานกรรมการ 
                             ๓. นางประไพ  อ่อนสลุง  กรรมการ 
                   ๔. นางชญาภา  พ่ึงสุข   กรรมการ 
         ๕. นางอาจารี  จิตต์สว่าง  กรรมการ 
   ๖. นางพยอม  ไชยสงโท  กรรมการ 
         ๗. นางนิตยา  วงษ์จันทร  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับนักเรียน ตลอดการจัดกิจกรรม  
    ๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมหน้าเสาธงและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน  ประกอบด้วย 

           ๑. นายสุนทร  จิตต์สว่าง  ประธานกรรมการ 
                ๒. นางบุญเรือน  หาลาภ   รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายชลเทพ  สมัครการ  กรรมการ 

 ๔. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  กรรมการ 
 ๖. นายอรรถกร  จันทร์เทวี  กรรมการ 
 ๗. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมนํานักเรียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน  

( พระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ศาลพระภูม ิและศาลตายาย) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    



๒.๕  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย 
        ๑. นางพยอม   ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 
             ๒. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ํากลาง  กรรมการ 
    ๓. นางอาจารี    จิตต์สว่าง  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ เบิก-จ่ายเงินในการดําเนินกิจกรรมให้ถูกต้อง ตามระเบียบการเงิน        
      ๒.๖ คณะกรรมการกิจกรรมนันทนาการ   ประกอบด้วย 

        ๑. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  ประธานกรรมการ 
             ๒. นางสาวภัทิรา  สอาด   รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์  กรรมการ 
       ๔. นายชลเทพ  สมัครการ  กรรมการ 
   ๕. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง  กรรมการ 
   ๖. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร   กรรมการ 

๗. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการ 
๘. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ํากลาง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดกิจกรรมนันทนาการในห้องประชุมจําปีสิรินธรจัดกลุ่มนักเรียน เพ่ือแยกเรียนตามฐาน
การเรียนรู้แต่ละฐานตามตารางการเรียนปรับพ้ืนฐาน และปล่อยนักเรียนตามฐานการเรียนรู้ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   

๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
        ๑. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   ประธานกรรมการ 
             ๒. นางสาวภัทิรา  สอาด   กรรมการ 
       ๓. นางสุรีรัตน์  แววสว่าง  กรรมการ 
   ๔. นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
   ๕. นางศิริพร  รอดกสิกรรม  กรรมการ 
       ๖. นางพรทิพย์  ทาสี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รับลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้เรียบร้อยพร้อม
รายงานจํานวนนักเรียนที่มาและไม่มาปรับพื้นฐาน เป็นรายวันให้ผู้บริหารทราบ 

 

๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
      ฐานที่ ๑. ห้องนอน ประกอบด้วย ( ห้องพยาบาล ) 
  ๑. นางประไพ  อ่อนสลุง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางนิตยา  วงษ์จันทร  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  กรรมการ 
  ๔. นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 



  ๕. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี  กรรมการ 
  ๖. นายจตุชัย  นันทวิชิต  กรรมการ 
  ๗. นางพรทิพย์  ทาสี   กรรมการและเลขานุการ 

 

  ฐานที่ ๒. ห้องน้ า   ประกอบด้วย 
  ๑. นางอาจารี  จิตต์สว่าง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายอุทัย  ไชยสงโท  กรรมการ 
  ๔. นางบุญเรือน  หาลาภ   กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ํากลาง  กรรมการ 
  ๖. จ.ส.ต.ธนพงษ ์ วรรณมาตย์  กรรมการ 
  ๗. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

     ฐานที่ ๓. ห้องแต่งตัว   ประกอบด้วย  ( ห้อง 121 ) 
  ๑. นางชญาภา  พ่ึงสุข   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพยอม  ไชยสงโท  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย   กรรมการ 
  ๔. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  กรรมการ 
  ๕. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี   กรรมการ 
  ๖. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   กรรมการและเลขานุการ 

 

      ฐานที่ ๔. ห้องอาหาร   ประกอบด้วย  ( ห้องคหกรรม ) 
  ๑. นางเบญจางค ์ เจริญสุข   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางศิริพร  รอดกสิกรรม  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาววันดี  แววสว่าง  กรรมการ 
  ๔. นายอรรถกร  จันทร์เทวี  กรรมการ 
  ๕. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร   กรรมการ 
  ๖. นางสุรีรัตน์  แววสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 

 

               ฐานที่ ๕. ห้องท างาน   ประกอบด้วย ( ห้องประชุมจ าปีสิรินธร ) 
  ๑. นางรัตนาวลี  ชูเมือง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสุภาพ  มงคล   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวภัทิรา  สะอาด   กรรมการ 
  ๔. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา  กรรมการ 
  ๕. นายชลเทพ  สมัครการ  กรรมการ 



  ๖. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง  กรรมการ 
  ๖. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 

 

     ๒.๙ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    ประกอบด้วย 
        ๑. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข ประธานกรรมการ 
             ๒. นางสุรีรัตน์  แววสว่าง กรรมการ 
       ๓. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี กรรมการ  

๔. นางสาวทักษญา เจริญเวช กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่    ประเมินผลการจัดกิจกรรมพร้อมสรุปผลเป็นรูปเล่ม และรายงานต่อผู้บริหาร   

 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 
     ลงชื่อ  
            ( นางกาญจนา  บุญคง ) 
              ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมน าสู่วิชาการ พัฒนาพ้ืนฐานวิถี ๕ ห้องชีวิต 
วันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

***************************************** 
วันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๐๗.๕๐ น.    -  กิจกรรมหน้าเสาธง    
      -  กิจกรรมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ( พระพุทธรูป ศาลพระภูมิ  และศาลตายาย  )   

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.  - กิจกรรมนันทนาการ 
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๑๕ น.  -      ฐานที่ ๑ ( ห้องนอน ) 
๑๐.๑๕ น. – ๑๑.o๐ น.  -      ฐานที่ ๒ ( ห้องน้ํา ) 
๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๑๕ น.  -      พัก  ๑๕  นาท ี
๑๑.๑๕ น. – ๑๒.๐๐ น.  -      ฐานที่ ๓ ( ห้องแต่งตัว ) 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  -      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.  -      นันทนาการ 
๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๑๕ น.  -      ฐานที่ ๔ ( ห้องครัว ) 
๑๔.๑๕ น. – ๑๕.๐๐ น.  -      ฐานที่ ๕ ( ห้องรับแขก ) 
๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  -      นันทนาการ 
๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  -      พิธีปิดค่ายคุณธรรมนําสู่วิชาการ 
     ๑๖. ๐๐ น.     - เสร็จกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  
 

ห้องท างาน (ห้องมหาสมบัติ) 
ค านิยามที่แท้จริง ห้องทํางาน คือ ห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสําเร็จ 
หลักธรรมประจ าห้องท างาน สัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ 
หน้าที่หลักของห้องท างาน 
            1) ใช้ในการปลูกฝังสัมมาอาชีวะ ไม่หารายได้จากการทําผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี 
           2) ใช้ปลูกฝังวินัยประจําห้องทํางาน 6 ประการ 
                 2.1) มีสัมมาวาจา ใช้คําพูดได้เหมาะสม 
                2.2) มีความเคารพในบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ 
                 2.3) มีมารยาทดี เหมาะแก่บุคคลและกาลเทศะ 
                 2.4) มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
                 2.5) เคร่งครัดต่อระเบียบวินัยในการทํางาน 
                 2.6) เอาใจใส่ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องทํางาน 
 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 
5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย 

  
ความรู้เกี่ยวกับห้องท างาน 
          1) เลือกประกอบสัมมาอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับอบายมุข ไม่ก่อให้เกิดมิจฉาทิฐิ 
         2) ทําเลที่ประกอบอาชีพต้องสอดคล้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความเหมาะสม ในการทํางาน และเพ่ือ
ความสําเร็จในอาชีพ 
         3) ห้องทํางานต้องเหมาะสมกับจํานวนบุคลากร และชนิดของงาน 
         4) การตกแต่งต้องสะดวกในการทํางาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัย ไม่มีภาพลามกอนาจาร 
         5) อุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้องต้องเพียงพอ จัดเก็บเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
         6) ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี และหมั่นดูแลรักษา จะได้มีไว้ใช้งานได้นาน ๆ หากเกิด ชํารุดเสียหายต้องรีบ
ซ่อมแซม 
         7) มีกุศโลบายในการสนับสนุนคนดี แก้ไขคนโง่ คัดคนพาลออก  
ประโยชน์จากการใช้ห้องท างานอย่างถูกต้อง 
          1) ทางใจ 
                 1.1) สามารถใช้สติปัญญาในการประกอบอาชีพได้ประสบผลสําเร็จด้วยดีตาม เป้าหมาย 
                 1.2) มีโอกาสเพ่ิมบุญกุศลให้ตนเองเป็นนิจ 
                 1.3) แสวงหาความรู้ เพ่ิมพูนปัญญาทางโลกและทางธรรม จะได้ไม่ต้องก่อเวร ก่อภัยกับใครทั้งสิ้น 
          2) ทางกาย 
                 2.1) ใช้เพิ่มปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพ 
                         2.2) ใช้พัฒนาความชํานาญในการทํางาน 
                 2.3) ใช้ฝึกนิสัยมีวิริยอุตสาหะในการทํางาน 
                         2.4) ใช้เพิ่มพูนทรัพย์ เป็นทางมาแห่งมหาสมบัติ 
  

  
  

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html


  
  

     เมื่อหลวงพ่อเขียนหนังสือครอบครัวอบอุ่น  เรียบร้อย ก็ใจชื้นขึ้นมาว่าเราทํางานของเราเสร็จแล้ว แต่หลังจากไป
พลิกแล้วพลิกอีก พบว่าไม่เสร็จ เพราะคุณยายอาจารย์ได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้  
      คุณยายอาจารย์เจาะลึกมาถึงการสร้างนิสัยที่เหมาะแก่การเข้าถึงธรรมว่า 
1. ท าอย่างไรจะให้ลูกหลานของเรา มีนิสัยรักความสะอาดจริง 
2. ท าอย่างไรจะให้ลูกหลานของเรา มีนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเอาใจเราใส่ใจเขา  
      หลวงพ่อนึกทบทวนว่า คุณยายอบรมหลวงพ่อก่อนบวชมาอย่างไร อบรมอุบาสก อุบาสิกาอย่างไร อบรมญาติ
โยมในสมัยบุกเบิกท่ีมาใกล้ชิดคุณยายอย่างไร หลับตานึกถึงภาพเหล่านั้นแล้ว ก็เลยทําเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ออกมา
เล่มหนึ่ง ซึ่งได้สรุปหลักการเป็นหัวข้อในเชิงปฏิบัติไว้ระดับหนึ่ง ให้ชื่อหนังสือว่า 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย เพ่ือให้พวก
เรานํามาใช้ฝึกตัวเองให้ได้จริง ๆ แต่ถ้ามีหนังสือแล้วไม่เอามาฝึกตัวเอง ก็ไม่เกิดประโยชน์อีก เพราะว่าในเล่มนี้ เป็น
การสรุปหลักการสร้างนิสัยที่คุณยายให้ไว้ คือ 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/superwoman1m.html


  

 
 
1. ห้องนอน คือ ห้องมหาสิริมงคล  
      ถ้าถามว่าห้องนอนคือห้องอะไรกันแน่ บางท่านอาจตอบว่า ในเมื่อตั้งชื่อว่าห้องนอน มันก็ต้องใช้นอนน่ะสิ ถ้า
อย่างนั้นตอบดูเบาไป ห้องนอน คือ ห้องสําหรับพัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป 
หน้าที่หลักของห้องนอนมีอะไรบ้าง 
 
1) ห้องนอนเป็นห้องส าหรับการปลูกฝังสัมมาทิฐิ  
       การสอนลูกหลานให้รู้จัก ดี ชั่ว บุญ บาป อย่างชนิดฝังใจ จะอยู่ที่ห้องนอนนี้ เพราะโดยทั่วไปช่วงก่อนนอนเป็น
ช่วงที่อารมณ์ดีที่สุด การสอนลูกหลานให้มีความเคารพในพระรัตนตรัย ต้องฝึกจากห้องนอน โดยทั้งพ่อทั้งแม่กราบ
พระพุทธรูปด้วยกัน รําลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน 
      การสอนลูกให้กราบเท้าพ่อแม่ก็ฝึกจากห้องนอน เพราะเม่ือลูกกราบ พ่อแม่ก็ให้พร ความอบอุ่นใจก็เกิดขึ้น
ก่อนนอน ท าให้ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีลงไปในใจได้โดยง่าย 
 
2) ห้องนอนเป็นห้องส าหรับฝึกสัมมาสมาธิ(Meditation)ให้ใจตั้งม่ันอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นปกติ 
      พ่อ แม่ ลูก จะนั่งสมาธิ ก็นั่งในห้องนอน กลั่นใจให้บริสุทธิ์ก่อนนอน ทําอย่างนี้ หยุดจึงเป็นตัวสําเร็จได้ เข้าถึง
พระธรรมกายในตัวได้ง่าย ทําให้มีกําลังใจในการสร้างบารมีไปให้ถึงท่ีสุดแห่งธรรม ตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัด
ปากน้ําบอกเอาไว้ 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9
http://meditation.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://video.dmc.tv/programs/Phramongkolthepmuni.html
http://video.dmc.tv/programs/Phramongkolthepmuni.html


ศัตรูตัวฉกาจของห้องนอนคืออะไร  
      หลวงพ่อต้องถามก่อนว่า ใครมีทีวีอยู่ในห้องนอนบ้าง กลับไปบ้านวันนี้ ยกออกมาข้างนอกเสีย เพราะทีวีทําให้
ไม่ได้นั่งสมาธิ เริ่มแรกว่าจะดูข่าว ต่อมาก็ดูละคร จบแล้วก็ดูหนังต่อ พอง่วงขึ้นมาก็เข้านอนโดยยังไม่ได้สวดมนต์เลย 
ละครน้ําเน่า ถ้าไม่มีเรื่องตบกันจนจอแตก ก็ต้องตีกันจนเลือดท่วมจอ นอนดูเพลินจนหลังขดหลังแข็ง บางทีนอนคอ
เคล็ดอีกต่างหาก ส่งผลให้เรื่องสุดท้ายที่ติดใจของเราไปตอนหลับ ก็คือ เรื่องที่ตบกันจอแตก หรือตีกันเลือดท่วมจอ ทํา
ให้นึกถึงอู่ทะเลบุญไม่ออก จึงไม่ได้นอนในอู่ทะเลบุญ ตื่นเช้าขึ้นมาให้นึกถึงองค์พระก็นึกไม่ออก 
     ธรรมชาติของคนที่ตื่นขึ้นมาใหม่ จะนึกถึงเรื่องสุดท้ายก่อนเข้านอน ถ้าก่อนนอนดูละครน้ําเน่า ใจจะขุ่นมัวทั้งก่อน
นอนและตื่นนอน 
     เพราะฉะนั้น ใครมีทีวีอยู่ในห้อง เดี๋ยวก็ไม่ได้สวดมนต์ ไม่ได้ไหว้พระ หลวงพ่อขอให้เอาออกไปนอกห้องนอนเสีย 
แล้วจะทําให้เราตรงต่อเวลา ทําให้มีเวลาพูดกับลูกหลาน ก่อนนอนจะฝึกให้เด็กกราบพ่อแม่ จะให้พรลูกหลาน ก็ทําได้
ในเวลานั้น ก่อนนอนเด็กจะนึกถึงคําอวยพรของพ่อแม่ พอตื่นขึ้นมาคําอวยพรของพ่อแม่ก็ยังติดอยู่ในใจ ทําให้เด็กมี
จิตใจดี ไม่ขาดความอบอุ่น 
      ดังนั้น ห้องนอน คือ ห้องมหาสิริมงคล มีไว้ใช้ปลูกฝังศีลธรรม ทบทวนบัญชีบุญ-บาป ให้พรลูกหลานก่อน
นอน กราบพ่อกราบแม่ก่อนนอน นั่งสมาธิก่อนนอน ท าให้ชีวิตเกิดสิริมงคล 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.dmc.tv/articles/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


  
 

ห้องน้ า คือ ห้องมหาพิจารณา 
       ตื่นเช้าขึ้นมา เมื่อเราออกจากห้องนอน ก็จะไปห้องน้ํา 
       ห้องน้ําเป็นห้องมหาพิจารณา คือ ฝึกคิดให้ตรงตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต เพราะห้องนอนหรือห้องอ่ืน 
ๆ เช่น ห้องครัว ห้องทํางาน เวลาจะใช้ สามารถใช้พร้อม ๆ กันได้หลายคน ยิ่งห้องครัวด้วยแล้ว หลายคนล้อมโต๊ะกิน
ข้าวกัน แต่ห้องน้ําใช้ได้ทีละคนเท่านั้น จึงมีเวลาที่จะพิจารณาตัวเองมาก 
 
หน้าที่หลักของห้องน้ ามีอะไรบ้าง 
       1) เป็นที่พิจารณาความไม่งามของร่างกาย 
       พิจารณาอายุของเราที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนก็ตรงนี้ แล้วความหลงตัวเองก็จะหมดไป ความเคียดแค้นชิงชัง
ใครก็จะไม่มี 



       2) เป็นที่พิจารณาความเสื่อมโทรมของร่างกายท่ีด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
       3) เป็นที่พิจารณาความเป็นรังแห่งโรคของร่างกาย 
      ห้องน้ําเป็นห้องพิจารณาความมีโรคภัยไข้เจ็บของเรา ที่สําคัญท่ีสุด ห้องน้ําเป็นห้องสําหรับรักษาสุขภาพอย่างดี 
 
       หลวงพ่อขอฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ท่ียังมีลูกเล็กอยู่ด้วย ถามว่าเวลาเราป่วยไข้ไปหาหมอ หมอต้องการอะไรจาก
เราอย่างรีบด่วน ถ้าเฉพาะหน้า เขาก็ต้องการเจาะเลือดมาตรวจดู ต้องการวัดความดัน แต่ว่าอย่างไรก็ตาม เดี๋ยวก็ขอ
อุจจาระและปัสสาวะมาตรวจ เมื่อเรารู้อย่างนี้ ทําไมจะต้องรอให้ป่วยด้วย ก็หัดตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ ของตัวเองให้
เป็นจากในห้องนี้ แล้วสุขภาพจะดี 
 
 

 
  

       ตอนนี้หลวงพ่ออายุ 69 ปี สุขภาพยังใช้ได้ เพราะหมั่นตรวจดูความปกติหรือไม่ปกติของอุจจาระ ปัสสาวะ ของ
ตัวเองเป็นประจํา ดูกระทั่งสบงจีวรที่นุ่งที่ห่มแต่ละวัน กลิ่นสาบสางมีอย่างไร เพราะถ้าคนจะป่วยจะไข้ จะมีสิ่งบอก
เหตุล่วงหน้า ตั้งแต่กลิ่นเสื้อกลิ่นผ้ามันจะบอก จากนั้นดูอุจจาระ ปัสสาวะ ตั้งแต่สี กลิ่น ของมันจะบอก ตรงนี้ฝาก
ด้วย ใช้ห้องน้ําใช้ให้เป็น ฝึกให้ทุกคนในบ้านทําความสะอาดห้องน้ําให้เป็น 
       แล้วไม่ว่าฐานะเราจะดีอย่างไร ในเรื่องห้องน้ําส่วนตัว ต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีมีเงินกี่พันกี่หมื่นล้านก็ตาม หัด
ดูแลห้องน้ําตัวเองด้วย ฝึกให้ลูกดูแลห้องน้ําของเขาให้เป็น ไม่อย่างนั้นเขาจะดูแลสุขภาพไม่เป็น ตอนลูกเล็ก ๆ ฝึกให้
เขาหัดขัดส้วมของเขาด้วย แล้วโตขึ้นจะเป็นคนไม่เก่ียงงาน ต่อไปเบื้องหน้าแม้พ่อแม่ป่วย หรือตัวเขาป่วย เขาจะดูแล
พ่อแม่เป็น ถ้าเขาจะต้องเช็ดอุจจาระ ปัสสาวะ หรือจะเทอุจจาระ ปัสสาวะ ให้พ่อแม่ก็ตาม เขาจะไม่รังเกียจ ที่สําคัญ 
เขาจะดูแลสุขภาพของเขาเป็น เรื่องนี้มองข้ามไม่ได้ 

http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330
http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330


         หลวงพ่อได้ เรื่องนี้มาจากโยมพ่อ แล้วก็มาได้อีกครั้งอย่างมากท่ีคุณยาย แล้วอีกครั้งหนึ่งได้ตอนเรียนอยู่
มหาวิทยาลัย เนื่องจากเรียนวิชาสัตวบาล มีเป็ดไก่เป็นพัน ๆ ตัว วัวนมวัวเนื้ออีกเป็นร้อย ๆ ตัว ควายนมเป็นฝูง หมู
เป็นฝูง มาให้เราดู 
       สมัยเรียน วิชาที่เรียนบงัคับให้ตอนเช้าจะต้องดูสุขภาพเจ้าสัตว์พวกนี้ก่อน แล้วจึงจะไปเข้าห้องเรียนได้ ต้องเดิน
ผ่านคอกสัตว์เหล่านี้ แต่สัตว์บอกไม่ได้ว่ามันป่วย วัวก็บอกไม่ได้ ไก่ก็บอกไม่ได้ แล้วทําอย่างไร ก็ต้องไปดูอุจจาระ 
ปัสสาวะของมัน มองปราดไป เห็นผิดปรกติตรงไหน เดี๋ยวรีบไปตามหาให้ได้ว่า อุจจาระกองนี้ของสัตว์ตัวไหน แล้วก็
รักษาแก้ไขกันไป ทําให้ดูแลสุขภาพสัตว์จํานวนพันมาได้อย่างนี้ 
       หลวงพ่อเลยสะท้อนมาถึงตัวเองว่า คุณยายก็จ้ําจี้จ้ําไชเรื่องห้องน้ํากับหลวงพ่อไว้มากว่า ให้ไปอบรมพระภิกษุ 
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
       คุณยายใช้ค าหนึ่งว่า ถ้าเขายังไม่เต็มใจขัดห้องน้ าให้เป็น ท่านอย่าให้บวชนะ ถ้าบวชต่อไปข้างหน้า เขาจะ
เป็นคนที่เกี่ยงงาน แล้วเกี่ยงทุกอย่าง ดูถูกคนก็ปานนั้น 
       ดังนั้น พวกเราหวังจะให้ลูกหลานของเราได้ดี อย่ามองข้ามการงานในห้องน้ า 
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ห้องแต่งตัว (ห้องมหาสติ) 
ค านิยามที่แท้จริง ห้องแต่งตัว คือ ห้องพัฒนานิสัยตัดใจและใฝ่บุญ 
หลักธรรมประจ าห้องแต่งตัว สัมมาสติ 
หน้าที่หลักของห้องแต่งตัว 
           1) ใช้ในการปลูกฝังสัมมาสติ คือ ฝึกประคองรักษาใจให้ผ่องใสเป็นปกติ ไม่ปล่อยใจไปตามอํานาจกิเลส 
           2) ฝึกให้มีความระมัดระวังตนในทุก ๆ เรื่อง ไม่ประมาทเผอเรอ มีความตื่นตัวตลอดเวลา 
           3) ฝึกตัดใจไม่คิดหมกมุ่นในกาม ตามแฟชั่นหรือกระแสสังคม 
           4) ฝึกใช้เหตุผลตักเตือนใจของตนให้เป็นสัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะ ไม่ให้เกิดความลําเอียง และสูญเสีย
ศีลธรรมประจําใจ 
  

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


  

  
  

ความรู้ประจ าห้องแต่งตัว  
           1) แต่งตัวเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายและเป็นที่อุจาดตา 
           2) แต่งตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนและความหนาว สัตว์ และแมลง 
           3) เลือกแต่งตัวให้เหมาะสมทุกสถานที่ ไม่ชวนให้โจรผู้ร้ายปล้นจี้หรือฉุดคร่าไปทําร้ายทางเพศ 
           4) ใช้เครื่องแต่งตัวให้เหมาะสมกับฐานะ ไม่ตกเป็นทาสเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวตามกระแสสังคม 
           5) ไม่สนับสนุนให้เด็กหมกมุ่นในกามด้วยการแต่งหน้าก่อนวัยอันควร อันนําไปสู่ปัญหามากมายในภายหลัง 
  
ประโยชน์จากการใช้ห้องแต่งตัวอย่างถูกต้อง 
             1) ทางใจ 
               1.1) ตัดใจไม่ให้หลงในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
               1.2) ตัดใจไม่ให้มัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาว ในความไม่มีโรค ในความมีอายุยืน 
               1.3) ตัดใจไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
               1.4) ตัดใจสร้างบุญกุศลเป็นประจํา เช่น การทําทาน การรักษาศีล การเจริญ ภาวนา เป็นต้น 
               1.5) ไม่ตกเป็นทาสอบายมุข 
             2) ทางกาย 
               2.1) รู้จักการให้เกียรติเคารพสถานที่ 
               2.2) รู้จักมารยาทในการเข้าสังคม 
               2.3) รู้จักการวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามภาวะและฐานะที่ตนเป็น 
               2.4) มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการคิดดี พูดดี และทําดีอยู่เสมอ 
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http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html


  

  
 

 ห้องอาหาร (ห้องมหาประมาณ) 
ค านิยามที่แท้จริง ห้องอาหาร คือ ห้องพัฒนานิสัยรู้ประมาณในการพูด และการใช้ทรัพย์ 
หลักธรรมประจ าห้องอาหาร สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ 
หน้าที่หลักของห้องอาหาร 
        1) เป็นที่ประชุมสมาชิกทุกคนในบ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทุกวัน 
        2) ใช้ปลูกฝังสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะให้แก่สมาชิกทุกคนในบ้าน 
          หากสมาชิกในครอบครัวรับ ประทานอาหารไม่พร้อมหน้าพร้อมตากัน จะเกิดปัญหา น้อยเนื้อต่ําใจและ
ปัญหาความแตกแยก แต่หากสมาชิกขาดสัมมาวาจาจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งบานปลายใหญ่โต 
  

http://www.dmc.tv/seach/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://question.dmc.tv/


ความรู้ที่ต้องมีเกี่ยวกับห้องอาหาร 
          1) ห้องอาหาร คือ ห้องที่สมาชิกทั้งบ้านใช้รับประทานอาหารร่วมกัน จึงต้องรักษาความสะอาดให้ดี ไม่ควร
เก็บอาหารไว้ในห้องนี้ 
          2) ห้องครัว คือ ห้องส าหรับปรุงอาหารและเก็บอาหารทุกประเภท ต้องรักษาความสะอาดและจัดให้เป็น
ระเบียบ มิฉะนั้นจะเป็นแหล่งชุมนุมของมด หนู และแมลงต่าง ๆ 
        3) ห้องรับแขก คือ ห้องท่ีใช้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนหรือมีธุระส าคัญ จึงเสมือน เป็นหน้าตาของบ้าน ไม่
ควรปล่อยให้รกรุงรัง ต้องจัดให้เป็นระเบียบและทําความสะอาดอยู่เสมอ 
        4) บ้านใดที่ใช้ห้องอาหารรวมกับห้องรับแขก ควรใช้เครื่องเรือนแบ่งเขต 2 ห้องให้ชัดเจน 
        5) ควรจัดชุดเก้าอ้ีรับแขกไว้ตรงประตูทางเข้า และจัดโต๊ะรับประทานอาหารไว้ใกล้ ห้องครัว อีกทั้งควรตกแต่ง
ห้องให้มีบรรยากาศเย็นตา 
         6) ควรจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ของห้องครัว ห้องอาหาร ห้องรับแขก ให้พร้อมและสะอาด มีครบตาม
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
         7) ควรจัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงให้ครบตามความจําเป็น และเพียงพอกับคนในบ้าน 
         8) ควรฝึกอบรมสมาชิกในบ้านให้รู้จักช่วยกันทําครัวตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อฝึกความสามัคคี 
         9) ควรฝึกสมาชิกในบ้านให้รู้จักวิธีการถนอมอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 
  
ประโยชน์จากการใช้ห้องอาหารอย่างถูกต้อง 
       1) ทางใจ 
             1.1) รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร คือ ระลึกอยู่ว่าเรารับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตดํารงอยู่ได้ 
จะได้นําเรี่ยวแรงไปทําความดี 
               1.2) รู้จักประมาณในการใช้ทรัพย์ คือ รู้จักการกําหนดรายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้ จะได้มีทรัพย์เหลือเก็บ
ไว้ใช้ในคราวจําเป็น และใช้บริจาคสร้างบุญกุศลอันเป็นหนทางไปสู่สุคติในสัมปรายภพ 
               1.3) รู้จักประมาณในวาจา คือ การใช้คําพูดที่นุ่มนวล มีเหตุผล มีประโยชน์ เหมาะแก่กาลเทศะใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
       2) ทางกาย 
             2.1) ใช้ห้องอาหารสําหรับประกอบอาหาร 
                2.2) ใช้เป็นที่ประชุมสมาชิกพร้อมหน้าพร้อมตา 
                2.3) ใช้ห้องอาหารเป็นที่รับประทานอาหาร 
                2.4) ใช้ห้องอาหารเป็นที่เก็บอาหาร 
                2.5) ใช้ห้องอาหารเป็นที่ต้อนรับแขก 
 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html

