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ความนํา 
ผึง้ คือสตัว์ตวัเลก็ๆ แตค่ณุธรรมไมเ่ลก็ดงัท่ีคดิ เพราะมีคณุธรรมท่ีน่าจะเอา

เป็นเย่ียงอยา่ง เชน่ มีความขยนั มีความสามคัคี มีความอดทน บนิไมส่งู ยอมตาย
เพ่ือพวกพ้องได้ นอกจากนี ้ ผึง้ยงัมีคณุธรรมท่ีเราเห็นได้อยูใ่นหลายสิง่ ซึง่คน
สมยัก่อนจะใช้ผึง้เป็นอปุมาสอนคน  

ในสงัคม หากพบเจอคนท่ีชอบบน่มากๆ ก็จะมีสํานวนเป็นเคร่ืองเตือนสตวิา่ 
บน่อยา่งหมีกินผึง้ ธรรมดาหมีกินผึง้ แม้ผึง้จะตอ่ยอยา่งไรก็ตาม แตห่มีก็ยอมให้
ตอ่ยทัง้หลบัตาเข้าไปใกล้รวงผึง้แล้วกินรังผึง้อยา่งอร่อยและพมึรํา ในช่วงนัน้ หาก
ใครอยากกินนํา้ผึง้ เข้าไปข้างหลงัสะกิดหมี หมีจะสง่นํา้ผึง้ให้กินโดยไมลื่มตามอง
ด้วย พอ่แมต่อนสอนลกู ในบางครัง้จะสอนลกูวา่ ให้มีความขยนัดงัผึง้ จงึมีสํานวน
วา่ ขีเ้กียจ เป็นแมลงวนั ขยนัเป็นแมลงผึง้ ในรายการโทรทศัน์ ของพวกเดก็ๆ ทางผู้
จดัรายการ ก็จะช่ือรายการวา่สโมสรผึง้น้อย 

ในการรักษาแผลหรือฝีของคนโบราณจะใช้นํา้ผึง้ผสมกบัปนูกินหมากแล้วสญู
ตรงท่ีเป็นฝี ไมน่าน ฝีนัน้ก็จะแตกและหาย และสว่นท่ีเป็นกากของนํา้ผึง้ท่ีเรียกวา่ 
ขีผ้ึง้ ยงัสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอยา่ง เชน่ ใช้ขีผ้ึง้ทาปากกนัเพ่ือมิให้ปากแตก 
ตอ่มาพฒันาเป็นรุดทาปาก ใช้จดุถวายเป็นพทุธบชูา หรือจดุเพ่ือให้เกิดแสงสวา่ง 
หรือเม่ือมีงานมงคล ก็ใช้เทียนขีผ้ึง้นีแ้หละ ทํานํา้มนต์เพ่ือเป็นสริิมงคล ดอกนํา้มนต์
ท่ีทําด้วยเทียนขีเ้ทียนจะบานงามมาก หรือในด้านการท่องเท่ียว ขีผ้ึง้ก็มีสว่นสง่เสริม
การท่องเท่ียว ทําให้ประเทศรายได้อยา่งมหาศาล  เชน่ สถานท่ีท่องเท่ียวหุ่นขีผ้ึง้ ท่ี
จงัหวดันครปฐม ในด้านความบนัเทิง ผึง้หรือพุม่พวง ดวงจนัทร์ แตน่กัเพลงได้
นําเอาผึง้มาบรรยายแตง่เป็นเพลงเพ่ือเลา่ชีวิตของผึง้พุม่พวง ดวงจนัทร์ ก็ทําให้เธอ
มีช่ือเสียงโดง่ดงัเพิ่มขึน้อีก ในการทําบญุ คนท่ีทําบญุ หากทําบญุด้วยนํา้ผึง้ จะได้



บญุ ๒ ตอ่  กลา่วคือ นํา้ผึง้ใช้เป็นอาหารประเภทก็หวานก็ได้  หรือนํา้ผึง้จะใช้เป็นยา
ก็ได้  เรียกวา่ ถวายครัง้เดียวแตไ่ด้บญุทัง้ท่ีเป็นอาหารทาน และเภสชัทาน ในการ
นําเสนอนัน้ จะกลา่วดงัตอ่ไปนี ้ 

 
๑. ผึง้ และนํา้ผึง้ คืออะไร 
ผึง้ คือแมลงมีปีกบางใส ่๒ คู ่ ปีคูห่ลงัเลก็กวา่คูห่น้า ปากใช้ทัง้กดัอาหารและ

ดดูกินของเหลวได้ ท้องเป็นปล้องแรกท่ีตดิกบัอกเลก็มาก ปล้องท่ี ๒ มีขนาดไลเ่ล่ีย
กนั ปล้องท่ีเหลือมีขนาดไลเ่ล่ียกบัอก ยกเว้นป้องสดุท้ายท่ีมีขนาดเลก็กวา่ มีขนปก
คลมุตามลําตวั รวมตวัอยูก่นัเป็นฝงูแบง่ชัน้วรรณะ เก็บเกสรและนํา้หวานดอกไม้มา
ทํานํา้ผึง้ เชน่ ผึง้หลวง ผึง้โพรง ผึง้มิม้ และอีกหลายชนิดท่ีอาศยัอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว 
ไมร่วมตวัเป็นฝงู ไมแ่บง่ชัน้วรรณะ ได้แก่ ผึง้กรวย ผึง้หลอด และผึง้นัน้ มี ๖ ขา เป็น
สตัว์ท่ีดดูนํา้หวาน ชอบนํา้หวาน ทํานํา้หวาน และด่ืมนํา้หวาน สว่นนํา้ผึง้คือ
นํา้หวานมีลกัษณะท่ีแมลงผึง้เก็บสะสมเอามาจากดอกไม้ตา่งๆ ได้แก่นํา้ท่ีไหลเยิม้ 
ช่ือวา่นํา้ผึง้,สิง่ท่ีคนรู้วา่หวาน ช่ือวา่นํา้ผึง้,สิง่ท่ีคนต้องการด่ืม ช่ือวา่นํา้ผึง้,สิง่ท่ีเขารู้
วา่หวาน ช่ือวา่มธุ หมายถงึนํา้หวานดอกไม้,นํา้ผึง้ มาจากศพัท์บาลีวา่ มธุ คําวา่ มธุ 
ยงัแปลวา่ ดอกมะซาง หรือยาดองเหล้า 

นํา้ผึง้ หมายถึงนํา้หวานของแมลงผึง้๑ อีกอยา่งหนึง่หมายถึงนํา้รสหวานท่ีผึง้
ทํา๒ 

นํา้ผึง้เป็นสิง่ท่ีหวานท่ีสดุ ดงัคําท่ีกลา่วไว้ในพระไตรปิฎกวา่ รสเคม็จดั กลา่ว
กนัวา่เหมือนเกลือ รสขมจดักลา่วกนัวา่เหมือนดี รสหวานจดั กลา่วกนัวา่เหมือน
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นํา้ผึง้ ของร้อนจดั กลา่วกนัวา่เหมือนไฟ ของเย็นจดั กลา่วกนัวา่เหมือนหิมะ ห้วงนํา้
ใหญ่ กลา่วกนัวา่เหมือนสมทุร ๓ 

นํา้ผึง้  หากเป็นนํา้ผึง้เดือนห้าแล้ว นบัวา่เป็นนํา้ผึง้ท่ีดีท่ีสดุ เพราะนํา้ผึง้เดือน
นีต้วัผึง้จะนําเกสรดอกไม้ตา่งๆ ท่ีเป็นยารักษาโรคตา่งๆ  มาทํารวงรัง กลา่วกนัวา่  
ดอกไม้ท่ีบานเดือนห้านี ้  จะมีดอกไม้บางชนิดเทา่นัน้ ท่ีบานเฉพาะเดือนนี ้ เดือนอ่ืน
จะไมบ่าน สว่นมีดอกไม้อะไรนัน้ ขอให้สงัเกตดเูอง 

 
๒. ผึง้ มีชาตเิป็นอย่างไร 
ผึง้ เป็นสตัว์มีชาตกํิาเนิดหรือการเกิดเป็นทวิชาต ิ คือเป็นสตัว์เกิดสองครัง้ 

เพราะเกิดเป็นไขก่่อนแล้วออกเป็นตวัอีกทอดหนึง่ เม่ือกลา่วถงึการเกิด เร่ืองท่ีควรรู้
เพิ่มเตมิคือเร่ืองกําเนิด ๔๔ กําเนิดของเหลา่สตัว์มี ๔ พวก คือ (๑)สตัว์พวกอณัฑชะ 
หมายถงึสตัว์เกิดในไข ่เชน่ นก ไก่ ครุฑ ผึง้  (๒)สตัว์พวกชลาพชุะ หมายถงึสตัว์เกิด
ในครรภ์ คือ คน แมว หม ูหมา (๓) สตัว์พวกสงัเสทชะ หมายถงึสตัว์เกิดในไคล เชน่ 
หนอนบางชนิดเกิดในท่ีโสโครก มีปลาเนา่เป็นต้น จะเกิดเป็นตวัออ่นเลก็ๆ ก่อนแล้ว
คอ่ยเจริญขึน้ (๔)สตัว์พวกโอปปาตกิะ หมายถงึสตัว์ท่ีเกิดเม่ือมาก็โตโดยฉบัพลนั 
เช่น เทวดา เปรต สตัว์นรก เกิดเป็นตวัเทา่กบัคนมีอาย ุ๑๖ ปี  

๓. คุณธรรมของผึง้ มีอะไรบ้าง 
คณุธรรมของผึง้ ในคมัภีร์ไมมี่กลา่วไว้ แม้ไมก่ลา่วไว้ก็ตาม แตก็่พอสงัเกตได้ 

ดงันัน้ จงึประมวลมากลา่วไว้ตามท่ีพบมา เชน่ มีความขยนัผึง้จะทํางานอยา่งหวั หา
เกสรดอกไม้ แม้ไกลแสนไกล ก็บนิไปเอานํา้หวานมาสร้างรวงรังได้  

มีความสามคัคี แตล่ะตวัล้วนมีความหน้าท่ีและทําหน้าท่ีของตนอยา่งไม่
บกพร่อง และช่วยกนัทําอยา่งขยนัแข็ง  
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มีความอดทน หากเป็นผึง้งานแล้วจะมีความมมุานะพยายามเป็นเลศิ ทํางาน
อยา่งไมเ่ห็นแก่ความเหน่ือยยากลําบาก 

บนิไมส่งู ในการหาอาหารจะบนิไปอยา่งท่ีจะทําให้ถงึจดุหมายเร็วท่ีสดุ  
ทําอะไรก็วางเป้าหมายไว้ แล้วพยายามไปให้ถึงจดุหมายนัน้ 

ยอมตายเพื่อพวกพ้องได้ เม่ือมีใครมารังแก ก็พยายามท่ีจะปกป้องช่วยเหลือ 
และในบางครัง้ ถงึจะยอมสละชีวิต เพ่ือรักษารวงรังเอาไว้ แม้จะรู้วา่ หากตนเองตอ่ย
ผู้ อ่ืนต้องตาย ก็ยอมทําได้ 

คณุธรรมของผึง้ท่ีกลา่วมาข้างต้นมาพิจารณา หากพิจารณาให้ดีแล้ว 
สามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้กบัชีวติประจําวนัของคน ดงัเช่น 

ผึง้มีความขยนั ในชีวิตของคนเรา หากมีความขยนัดจุดงัผึง้ ความสําเร็จก็รอ
อยูต่รงหน้า ดงัพระพทุธภาษิตวา่ วิริเยน ทกุขะมจัเจต ิ คนจะลว่งทกุข์เพราะความ
ขยนัหมัน่เพียร ดงันัน้ คนท่ีหวงัจะประสบความสําเร็จในชีวิต ต้องมีความขยนั หาก
ยงัไมข่ยนั ต้องปลกูให้มีความขยนัปลกูใจของตนไว้ให้มีความขวนขวายทําโน้นบ้าง
ทํานีบ้้างตลอดเวลา แตค่วามขยนันี ้ ควรขยนัให้ถกูนะ หากขยนัไมถ่กู เด๋ียวจะไม่
เข้าทา่ ดงัเช่นพ่ีทิดทกึสกึใหมไ่ปแตง่งานกบัสาวบ้านนอก ทกุวนั ทิดทกึพยายามต่ืน
เช้าแล้วเตรียมควายเตรียมไถเพ่ือไปไถนา เม่ือตอนแรก ต่ืนหกโมงไปไถนา ก็ยงัถกู
วา่ถกูบน่อีก จงึต่ืนดีกกวา่เดมิ คือจากท่ีต่ืนหกโมง ก็มาต่ืนตีห้าแล้วเป็นตีส่ี แล้วเป็น
ตีสาม แม้ทิดทกึจะพยายามต่ืนดกึสกัเพียงไรก็ตาม กลบัมาทีไร ก็จะถกูวา่ถกูบน่ทกุ
วนั วนัหนึง่ เพ่ือนบ้านคนหนึง่ ทนไมไ่ด้ เม่ือเจอเมียของทิดทกึออกมานอกบ้าน จงึ
ตอ่วา่เมียของทิดทกึ และชมเชยทิดทกึวา่ขยนัหมัน่เพียร ขยนัทําอยา่งนี ้ เธอวา่บน่
ทิดทกึได้อยา่งไรทําไมถ่กู เมียทิดทกึจงึพดูกบัเพ่ือนบ้านคนนัน้วา่ งานท่ีควรจะทํา
กลบัไมทํ่า สว่นงานท่ีไมค่วรจะทํากลบัไปทํา เพราะทิดทกึทําเช่นนีแ้หละ จงึทําให้
ต้องวา่ต้องบน่ เพ่ือนบ้านคนนัน้ได้ฟังเช่นนีแ้ล้ว จงึไปกระซบิทิดทกึ ตัง้แตน่ัน้เป็นต้น
มา ทิดทกึก็ไมถ่กูวา่ถกูบน่อีกเลย 



ผึง้มีความสามคัคี คนเราก็เช่นกนั ในชีวิตประจําวนั เราควรมีความสามคัคีกนั 
เพราะเราไมใ่ช่อยูใ่นโลกคนเดียว เราอยูก่บัคนจํานวนมาก และงานบางอยา่งทําคน
เดียวไมไ่ด้ ต้องอาศยัคนหลายคน จงึจะทํางานนัน้ได้ ดงันัน้ ความสามคัคีกนั เป็น
สิง่จําเป็นอยา่งยิ่ง คนเราจะมีความสามคัคีกนัได้ ก็จะต้องช่วยเหลือกนั เข้าใจกนั มี
ความเห็นร่วมกนั และความสามคัคีนี ้ ควรปลกูให้มีมากขึน้ เพราะความสามคัคีคือ
พลงัอนัใหญ่หลวงสามารถสร้างงานระดบัชาตริะดบัโลกให้สําเร็จได้และนําความสขุ
มาให้อีกด้วยดงัพระพทุธภาษิตวา่ สขุา สงัฆสัสะ สามคัคี ความสามคัคีของหมูค่ณะ
นําความสขุมาให้  

ผึง้มีความอดทน เราควรอดทนดจุผึง้บ้าง ธรรมดาคนเรา หากมีความอดทน
แล้ว จะทําอะไรก็สําเร็จ บางครัง้ต้องพยายามทําแล้วทําอีกตัง้หลายครัง้ กวา่จะ
ออกมาดีได้ต้องอาศยัความอดทนนีแ้หละ ความอดทน มี ๓ประเภท คือ (๑)อดทน
ตอ่ความลําบากตรากตรํา แม้งานจะมีความยากลําบากสกัเพียงไรก็ตาม ก็สู้ไมถ่อย 
มมุานะพยายามทําตอ่ไปอยา่งไมย่อ่ท้อ หรือแม้อากาศจะร้อนสกัเพียงไร ก็ทน
ทํางานได้ไมบ่น่ (๒)อดทนตอ่เวทนา ในเวลาเจ็บป่วย ก็ไมแ่สดงอาการให้เป็นท่ี
รําคาญของผู้ อ่ืน อดทนได้ แม้ร่างกายจะเจ็บสกัเพียงไรก็ไมส่ง่เสียงร้องให้ดงัเกินไป 
(๓)อดทนตอ่ความเจ็บใจ ในการทํางาน บางครัง้อาจจะมีคนพดูวา่กลา่วอยา่งนัน้
บ้าง อยา่งนีบ้้าง ก็อดใจไว้ไมต่อบโต้ มุง่ทํางานเป็นหลกั หากเป็นเร่ืองไมจ่ริง ก็ชีแ้จง
ให้เขาเข้าใจบ้าง 

ผึง้บนิไมส่งู คนเราในชีวิตจริงก็ไมค่วรบนิสงูดจุผึง้ แม้เราอยูใ่นตําแหนง่สงู ก็
ไมค่วรจะบนิสงูให้มากเกินไป เพราะหากบนิสงูมากขึน้เทา่ไร ก็จะรู้สกึวา่เปลา่
เปล่ียว และขาดพวกพ้อง ดงันัน้ ควรลดความสงูลงมาหาเบือ้งลา่งบ้าง เพราะใน
เบือ้งลา่งมีสิง่ดีๆ มากมาย อยา่งน้อยๆ คนเบือ้งลา่งจะมีพวกพ้อง ซึง่คนเบือ้งสงูไมมี่ 
มีความสนกุสนานบนัเทิง ซึง่คนเบือ้งสงูหายาก มีการรู้จกัทกัทายกนัเป็นกนัเอง ซึง่
คนเบือ้งสงูไมมี่ หากบนิสงูอยา่งนี ้ ควรปรับเสียใหม ่ ลองบนิต่ําบ้าง ลองมาคยุกบั



น้องๆ บ้าง ทานข้าวร่วมกบัน้องบ้าง ก็จะได้บรรยากาศ อีกแบบหนึง่ ซึง่หากซือ้ไมไ่ด้ 
แตอ่ยากได้ต้องทําเอง 

ผึง้ยอมตายเพ่ือพวกพ้องได้ ในชีวิตประจําวนั จะมีใครสกัก่ีคนท่ียอมตายเพ่ือ
ผู้ อ่ืนได้ คงหาได้ยาก ถึงจะไมมี่การยอมตายแทนกนัได้ แตก็่ควรมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั เวลาผิดก็รับผิด ไมค่วรปัดความผิดให้ผู้ อ่ืนรับไป เวลาชอบก็รับชอบ และ
ควรท่ีจะแบง่ควรชอบนัน้ไปให้คนท่ีมีความเก่ียวข้องด้วย ไมค่วรเก็บความชอบนัน้ไว้
แตเ่พียงผู้ อ่ืน เร่ืองยอมตายเพื่อพวกพ้องนี ้ มีเร่ืองท่ีควรสรรเสริญอยูเ่ร่ืองหนึง่ คือแม่
ยอมสละชีวิตเพ่ือลกู เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดขึน้ท่ีแถวประปาสามเสน วนัหนึง่แม่
กบัลกูชายเดนิทางไปธุระอยา่งหนึง่ ขณะเดนิทางแมเ่ห็นลกูจะถกูรถชน ในขณะ
นัน้เอง ด้วยความรักลกู แมไ่ด้ผลกัลกูให้ออกจากเส้นทางของรถ แล้วแมก็่ยอมตาย
แทนลกู โดยแมถ่กูรถชนตาย แมผู่้ นีนํ้า้ใจช่างประเสริฐแท้ ท่ียอมสละชีวิตเพ่ือลกู
ชายได้ นา่สรรเสริญ ควรประกาศให้ชาวโลกได้รู้ไว้ 

 
๔. ประโยชน์ของผึง้และนํา้ผึง้ที่มีต่อคนเรา 
ในหวัข้อนีจ้ะกลา่ว ๒ ประการ คือ (๑) ประโยชน์ของผึง้ (๒) ประโยชน์ของ

นํา้ผึง้ ใน ๒ อยา่งนัน้ ประโยชน์ของผึง้มีหลายประการ เช่น  
๔.๑ เป็นสัตว์ที่ช่วยเหลือผู้อ่ืน 

ชาวบ้านท่ีจะผกั จะอาศยัผึง้นีแ้หละเป็นตวัแทนให้พืชพนัธุ์ผสมกนั เช่น คนท่ี
ปลกูผกัทอง แตงกวา ผลฝักทอง แตงกวา ก็ตามจะตดิผลดก จะมีผึง้มาช่วยตอม
จากดอกนัน้ไปดอกนัน้ จากดอกนัน้ไปดอกโน้น  

ในอรรถกถากลา่วถงึผึง้เคยช่วยทํางานให้กบัพระเจ้าอโศกมหาราชไว้วา่ หนู
ทัง้หลายก็เกลด็ข้าวให้หมดแกลบและรํา ข้าวสารท่ีหกัแม้เมลด็เดียวก็ไมมี่ ข้าวนีแ้ล
ถึงความเป็นพระกระยาหารเสวยแหง่พระเจ้าอโศกมหาราชในท่ีทกุสถาน ตวัผึง้



ทัง้หลายทํานํา้ผึง้ พวกหมีก็ผา่ฟืนท่ีโรงววั พวกนกการเวกก็บนิมาร้องสง่เสียงอยา่ง
ไพเราะ ๕ 

๔.๒ เป็นสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
ผึง้ไมเ่บียดเบียนสีและกลิน่ของดอกไม้ ถือเอานํา้หวานแล้วบนิไป ฉนัใด พระ

มนีุก็พงึพงึจารึกไปในหมูบ้่าน ฉนันัน้๖ ผึง้เวลาหาอาหารจะไมเ่บียดเบียนสีและกลิน่
ของดอกไม้ จะใช้จะงอยปากบ้าง ปีกบ้างนํานํา้หวานมาทํารวงผึง้ได้ให้ใหญ่โตขึน้
เร่ือยๆ ประมาณเท่าล้อรถ ก็ทําได้๗ 

๔.๓  เป็นสัตว์ที่ให้คตธิรรม 
หากจะสอนลกูหลานให้มีความขยนัหมัน่เพียร ชาวบ้านจะสอนลกูหลานให้มี

ความขยนัหมัน่เพียรเหมือนผึง้  ดงัคําท่ีกลา่วไว้วา่ บณัฑิตผู้สมบรูณ์ด้วยศีล ยอ่ม
รุ่งเรืองสอ่งสวา่งเพียงดงัไฟ เม่ือบคุคลรวบรวมโภคสมบตัอิยูเ่หมือนแมลงผึง้ผนวก
รังโภคสมบตัยิอ่มถึงความสัง่สมดจุจอมปลวกอนัตวัปลวกก่อขึน้ ๘หรือการพดู ก็ควร
พดูให้ไพเราะออ่นหวาน ดงัคําพดูท่ีมีคําหวานปานนํา้ผึง้  ในคมัภีร์กลา่วไว้วา่ คํา
สภุาษิตของพระปัจเจกพทุธเจ้าทัง้หลาย เป็นคําไพเราะดงันํา้ผึง้รวงอนัหลัง่ออกอยู ่
ชนเหลา่ใดได้ฟังแล้วประกอบการปฏิบตัติามนัน้ ชนเหลา่นัน้ยอ่มเป็นผู้ มีปัญญา 
เห็นสจัจะ๙ 

๔.๔ เป็นสัตว์ที่สร้างความร่ํารวย  
ทางภาคเหนือ ปลกูลําไย ก็จะสร้างรังผึง้ไว้ เพ่ือให้ผึง้มาเกาะตอมดอกลําไย

ด้วย ทําให้ลําไยตดิผลดอก และผึง้เองก็สร้างรังผึง้ ทําให้ชาวสวนลําไยมีรายได้จาก
การขายนํา้ผึง้จากสวนลําไย ในปีหนึง่ได้เงินจํานวนไมน้่อย 
                                                 
๕วิ.มหา.อ.๑/-/๓๙. 
๖ข.ุธ.๒๕/๔๙/๔๒. 
๗มงฺคล. ๑/๔๑๕/๓๗๑. 
๘ข.ุอป.๓๒/๑๓๘/๒๕. 
๙ที.ปา.๑๑/๒๖๕/๒๑๑. 



สว่นประโยชน์ของนํา้ผึง้ท่ีมีตอ่คนเรา ก็มีหลายประการเช่นกนั เช่น 
๔.๑ เป็นอาหาร  
ข้าวสกุ ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เนือ้ นมสด นมส้ม เนยใส เนยข้น นํา้มนั นํา้ผึง้ 

นํา้อ้อย หรือวา่รูปแม้อ่ืนใด มีอยู ่อนัเป็นของใสป่าก ขบเคีย้ว กลืนกิน อ่ิมท้อง ของ
สตัว์นัน้ๆ ในชนบทใดๆ สตัว์ทัง้หลาย เลีย้งชีวิตด้วยโอชาอนัใด รูปทัง้นีเ้รียกวา่ รูป 
ภายนอกท่ีเป็นกวฬงิการาหาร(อาหารคือคําข้าว)๑๐ 

นํา้ผึง้เป็นของป่า  :พระนางสมัพลุากลา่วไว้วา่ พระโอรสของพระเจ้าวิเทห
ราชเดือดร้อนอยูใ่นป่า เรามาพยาบาลเธอผู้ถกูโรคเบียดเบียนอยูต่วัตอ่ตวั เราเท่ียว
แสวงหารวงผึง้และเนือ้มฤค เราหาอาหารอยา่งใดไป พระสวามีของเราก็ได้เสวย
อาหารอยา่งนัน้ วนันี ้เธอคงจะหิวเป็นแน่๑๑ 

อาหารที่ปรุงด้วยนํา้ผึง้  :นางมทัรีกลา่ววา่ พระจอมกษัตริย์ น่ีเหง้าบวัพร้อม
ทัง้ฝักและหนอ่แห่งอบุลและกระจบัอนัคลกุเคล้าด้วยนํา้ผึง้ เชิญพระองค์ทรงเสวย
พร้อมพระโอรสพระธิดาเถิด (ข.ุชา.๒๘/๒๒๓๔/๕๒๙)ขอเชิญเสวยสธุาโภชนาหาร 
ข้าวสาลี ผกัดอง เหง้ามนั นํา้ผึง้ และเนือ้ พระองค์เสดจ็มาถงึเป็นแขกท่ีข้าพระองค์
ทัง้หลายสมควรจะต้อนรับ๑๒ 

นํา้ผึง้เป็นของควรแจก  :ถ้า เนยใส นํา้มนั นํา้ผึง้ หรือนํา้อ้อยของสงฆ์มีอยู ่
ควรให้ลิม้ได้คราวเดียว ถ้า ต้องการอีก ก็ควรให้อีก ถ้าต้องการแม้อีก ก็ควรให้อีก๑๓ 

๔.๒ เป็นยา 
ในหลายแหง่ จะกลา่วไว้วา่ นํา้ผึง้ใช้เป็นยา เชน่  
นํา้ผึง้เป็นพระบรมพุทธานุญาต :ตถาคตได้มีความปริวิตกวา่ เภสชั ๕ นีแ้ล 

คือ เนยใส เนยข้น นํา้มนั นํา้ผึง้ นํา้อ้อย เป็นเภสชัอยูใ่นตวั และเขาสมมตวิา่เป็น
                                                 
๑๐อภิ.สงฺ.๓๔/๖๔๕/๒๐๕,๗๔๒/๒๑๙,๘๘๐/๒๓๗. 
๑๑ข.ุชา.๒๗/๓๐๑/๕๘๔. 
๑๒ข.ุชา.๒๘/๑๘๘๗/๔๘๐ 
๑๓วิ.จ.ู๗/๓๒๘/๑๕๘ 



เภสชั ทัง้สําเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สตัว์โลก และไมป่รากฏเป็นอาหารหยาบ ผิ
ฉะนัน้ เราพงึ อนญุาตเภสชั ๕ นีแ้ก่ภิกษุทัง้หลาย ให้รับประเคนในกาลแล้วบริโภค
ในกาล ภิกษุทัง้หลาย เราอนญุาตให้รับประเคนเภสชั ๕ นัน้ในกาล แล้วบริโภคใน
กาล และตอ่มาก็ทรงอนญุาตในเวลาวิกาล ๑๔ 

นํา้ผึง้ก่อให้เกิดความผาสุก  :ภิกษุณีผู้อาพาธทัง้หลายตอบวา่ แมเ่จ้า 
เม่ือก่อนพวกดฉินัขอนํา้ผึง้เขามาฉนัได้ ด้วยเหตท่ีุฉนันํา้ผึง้นัน้ พวกดฉินัจงึมีความ
ผาสกุ แตบ่ดันี ้ พวกดฉินัรังเกียจอยูว่า่ พระผู้ มีพระภาคทรงห้ามเสียแล้ว จงึไมก่ล้า
ขอ เพราะเหตท่ีุไมไ่ด้ฉนันํา้ผึง้นัน้ ความผาสกุจงึไมมี่แก่พวกดฉินั ภิกษุทัง้หลายได้
กราบทลูเร่ืองนัน้แดพ่ระผู้ มีพระภาค ครัน้ตอ่มาทรงอนญุาตวา่ ภิกษุทัง้หลาย เรา
อนญุาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธ ขอนํา้ผึง้มาฉนัได้๑๕ 

ทรงอนุญาตให้ฉันนํา้ผึง้ได้  :พระพทุธเจ้าตรัสกบัภิกษุทัง้หลายวา่ เรา
อนญุาตเภสชั ๕ (เนยใส เนยข้น นํา้มนั นํา้ผึง้และนํา้อ้อย) เภสชั ๕ ท่ีภิกษุรับ
ประเคนแล้ว พงึบริโภคได้ตามสบายในเวลาก่อนฉนัอาหารในวนันัน้, ตัง้แตห่ลงัฉนั
อาหารแล้วไป เม่ือมีเหต ุพงึบริโภค ได้ตลอด ๗ วนั โดยนยัดงักลา่วแล้ว ๑๖ 

นํา้ผึง้จะฉันได้ต้องไม่เกิน ๗ วัน  :ในอรรถกถา กลา่วไว้วา่ แม้เภสชัมี
นํา้มนันํา้ผึง้และนํา้อ้อย ท่ีเธอรับประเคนไว้เป็นต้น ยอ่มขาดประเคนไป (วิ.มหา.อ.
๑/-/๒๙๗) ดงัพระพทุธพจน์วา่ เม่ือภิกษุรับประเคนนํา้มนั นํา้ผึง้ นํา้อ้อย หรือเนยใส
เองแล้ว เก็บไว้เอง เม่ือยงัไมล่ว่ง๗ วนั เม่ือปัจจยัมีอยูจ่งึฉนั ต้องอาบตัิ๑๗ 

นํา้ผึง้รักษาโรคผอมเหลือง  :นมส้ม นํา้ผึง้ เนยใส และนํา้อ้อย เขา ระคน
เข้าด้วยกนั บรุุษผู้ เป็นโรคลงโลหิตมาถึงเข้า ประชมุชนบอกเขาวา่ นมส้ม นํา้ผึง้ เนย

                                                 
๑๔วิ.ม.๕/๒๖๐-๒๖๑/๔๓-๔๕. 
๑๕วิ.ภิกฺขนีุ.๓/๑๒๓๖/๓๙๐. 
๑๖วิ.มหา.๒/๖๒๓/๒๓๒. 
๑๗วิ.ป.๘/๔๘๐/๖๙๖. 



ใส และนํา้อ้อยนี ้ เขาระคนรวมกนัเข้า ทา่นหวงัจะด่ืม ก็ด่ืมเถิด ยานัน้จกัชอบใจ แก่
ท่านผู้ ด่ืม ทัง้สี ทัง้กลิน่ ทัง้รส และท่านครัน้ด่ืมเข้าแล้ว จกัมีสขุ เขาพิจารณายานัน้ 
แล้ว ด่ืมมิได้วาง ก็ชอบใจทัง้สี ทัง้กลิน่ ทัง้รส ครัน้ด่ืมเข้าแล้ว ก็มีสขุ๑๘ 

นํา้ผึง้เป็นยาของภกิษุไข้  :มีเภสชัอนัควรลิม้ของภิกษุผู้อาพาธ คือ เนยใส 
เนยข้น นํา้มนั นํา้ผึง้ นํา้อ้อย ภิกษุรับประเคนของนัน้แล้ว พงึเก็บไว้ฉนัได้ ๗ วนัเป็น
อยา่งยิ่ง ๑๙คําวา่ นํา้ผึง้ หมายถึง นํา้รสหวานท่ีแมลงผึง้ทํา๒๐ 

นํา้ผึง้เป็นยาของหมอ  :การงานของหมอมีนํา้มนั นํา้ผึง้ และนํา้อ้อยเป็นต้น 
ชนิดใดชนิดหนึง่ เป็นท่ีสบายแก่คนไข้๒๑ 

นํา้ผึง้เป็นเคร่ืองปรุงยา  :เภสชัหลายอยา่ง มีน้าผึง้ นํา้อ้อย เกลือสนิเธาว์
ธรรมดา และเคร่ืองเผ็ดร้อน ๓ ชนิดเป็นต้น แล้วใสร่วมกนัลง (โนหม้อ) ปิดฉาบไล้
ปากหม้อไว้อยา่งดีแล้วเก็บไว้ ๑ ปี ๒ ปี หรือ ๓ ปี ยาโลณะโสจิรกะ นัน้ กลัน่ให้มีสี
เหมือนรสนํา้ชมพ ู เป็นเคร่ืองบริโภคอยา่งสนิทแห่งบคุคลผู้ เป็นโรคลม โรคไอ โรค
เรือ้น โรคผอมเหลือง และบานทะโรคเป็นต้น และเป็นเคร่ืองด่ืมภายหลงัแหง่ผู้
รับประทานอาหารแล้ว เภสชัเป็นเคร่ืองยอ่ยอาหารท่ีบริโภคแล้ว เช่นยาขนานนัน้
ยอ่มไมมี่ ก็ยาโลณะโสจิรกะยอ่มควรแก่ภิกษุทัง้หลายแม้ในเวลาหลงัฉนัอาหารแล้ว 
สําหรับภิกษุผู้อาพาธ จดัเป็นยาตามปกตทีิเดียว แตผู่้ ไมอ่าพาธต้องผสมกบันํา้จงึ
ควรโดยความเป็นเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองบริโภคแล๒๒ 

๔.๓ เป็นคตธิรรม  

                                                 
๑๘ม.ม.ู๑๒/๔๘๕/๕๒๔. 
๑๙วิ.มหา.๒/๖๒๒/๑๔๓. 
๒๐วิ.มหา.๒/๖๒๓/๑๔๓. 
๒๑วิ.มหา.อ.๒/๒๙๐/๔๐. 
๒๒วิ.มหา.อ.๑๑๑๙๒/๕๑๘. 



สอนให้พูดมีคาํหวานปานนํา้ผึง้ :ในคมัภีร์กลา่วไว้วา่ เวลาพดู จะสอนให้
พดูถ้อยคําหวานปานนํา้ผึง้ คือสอนให้คนละคําหยาบ เว้นขาดจากคําหยาบ พดูแต่
วาจาท่ีไมมี่โทษ เสนาะโสต เป็นท่ีรัก จบัหวัใจ เป็นวาจาชาวเมือง เป็นถ้อยคําท่ีชน
พอใจชอบใจ๒๓ 

๔.๔ เป็นส่ือแสดงความเคารพนับถือ  
ใช้นํา้ผึง้เป็นส่ือแสดงความเคารพ  : พระอานนท์ยอ่มนบัถือพระสารีบตุร 

โดยนบัถือความมีคณุมากของพระสารีบตุรวา่ เว้นพระผู้ มีพระภาค บคุคลอ่ืนท่ีมีคณุ
วิเศษเห็นปานนีไ้มมี่ พระอานนท์ได้จีวรท่ีชอบใจ ซกัแล้วถวายแก่พระสารีบตุรนัน่แล 
แม้ทกุคราว ในเวลาก่อนฉนัได้ยาคแูละของเคีย้ว หรือบณิฑบาตอนัประณีตแล้ว 
ยอ่มถวายแก่พระเถระเหมือนกนั ในเวลาหลงัฉนัอาหาร แม้ได้เภสชั มีนํา้ผึง้และ
นํา้อ้อยเป็นต้นก็ถวายแก่พระเถระ๒๔ 

๔.๕ นํา้ผึง้เป็นเสบียงทาง  
ชชูกกลา่ววา่ ข้าวสตัตผุงท่ีระคนด้วยนํา้ผึง้และข้าวสตัตกุ้อนท่ีมีรสหวานอร่อย

ของเรานี ้ท่ีนางอมิตตตาได้จดัแจงให้ เราจะแบง่ให้แก่เจ้า๒๕ 
 
๕. เร่ืองผึง้และนํา้ผึง้ ตามคัมภร์ีพุทธศาสน์ 
ผึง้และนํา้ผึง้มีกลา่วไว้มีมากมาย ดงัเช่น 
นํา้ผึง้จะหมดไปหากศีลธรรมเส่ือมลง : ในเม่ือมนษุย์มีอาย ุ ๑๐ ปี รส

เหลา่นีคื้อเนยใส เนยข้น นํา้มนั นํา้ผึง้นํา้อ้อยและเกลือ จกัอนัตรธานไปสิน้ ภิกษุ
ทัง้หลายในเม่ือมนษุย์ มีอาย ุ๑๐ ปี หญ้ากบัแก้ จกัเป็นอาหารอยา่งดี๒๖ 

                                                 
๒๓องฺ.ตกิ.๒๐/๒๘/๑๗๘, อภิ.ป.ุ๓๖/๑๐/๑๗๑. 
๒๔วิ.มหา.๒/๔๖๐/๑๓๙. 
๒๕ข.ุชา.๒๘/๒๐๒/๔๙๗. 
๒๖ที.ปา.๑๑/๑๐๓/๗๓. 



นํา้ผึง้เป็นอดเิรกลาภ  :บรรพชาอาศยัมตูรเน่าเป็นยา เธอพงึทําอตุสาหะใน
สิง่นัน้ตลอดชีวิต อดเิรกลาภ คือ เนยใส เนยข้น นํา้มนั นํา้ผึง้ นํา้อ้อย๒๗ 

นํา้ผึง้กับท่านฤษี  :ท่านฤษีกลา่วกบักฎุมุพีวา่ อาตมภาพยงัขดุเผือก มนั
มือเสือ มนันก ยงัเก็บข้าวฟ่างและลกูเดือยมาตากตํา เท่ียวหาฝักบวั เหง้าบวั นํา้ผึง้ 
เนือ้สตัว์ พทุราและมะขาม ป้อมมาบริโภค ความยดึถือนัน้ของอาตมภาพยงัมีอยู ่๒๘ 

นํา้ผึง้ใบบัว  :ท่ีใกล้สระโบกขรณีนัน้ มีฝงูนกดเุหวา่เมารสดอกไม้ สง่เสียง
ไพเราะจบัใจ ทําป่านัน้ให้ดงัอกึทกึกกึก้อง ในเม่ือคราวหมูไ่ม้ผลดิอกแย้มบาน ตาม
ฤดกูาลรสหวานดงันํา้ผึง้ร่วงหลน่จากเกสรดอกไม้มาค้างอยูบ่นใบบวั ยอ่มช่ือวา่
นํา้ผึง้ใบบวั๒๙ 

นํา้ผึง้กับนก :สวุบณัฑิตถามวา่ เธอสบายดีอยูใ่นกรงงามแลหรือ เธอมีความ
ผาสกุในเพศแลหรือ เธอได้ข้าวตอกกบันํา้ผึง้ในกรงงามของเจ้าหรือ นางนกสาลกิา
ตอบวา่ ฉนัมีความสขุดี ฉนัสบายดี ฉนัได้ข้าวตอกกบันํา้ผึง้เพียงพอ สหาย ทา่นมา
แตไ่หนหรือใครใช้ให้มาก่อนแตนี่ ้ เราไมเ่คยเห็นทา่นหรือไมเ่คยได้ยินเลย๓๐ 

คนดื่มนํา้ผึง้ย่อมได้รับรสเลิศ  :บรุุษผู้ถกูความหิวความออ่นเพลียครอบงํา 
พงึได้รวงผึง้ เขาพงึลิม้รสโดยลกัษณะใดๆยอ่มได้รสดีอนัไมเ่จือ ๓๑ 

ของที่ผสมกับได้  :นํา้นมสดกบันํา้นมสดยอ่มเข้ากนัได้ ร่วมกนัได้ นํา้มนักบั
นํา้มนัยอ่มเข้ากนัได้ ร่วมกนัได้ เนยใสกบัเนยใสยอ่มเข้ากนัได้ร่วมกนัได้ นํา้ผึง้กบั
นํา้ผึง้ยอ่มเข้ากนัได้ร่วมกนัได้  นํา้อ้อยกบันํา้อ้อยยอ่มเข้ากนัได้ ร่วมกนัได้๓๒ 

                                                 
๒๗วิ.ม.๔/๗๓/๑๐๒,๑๒๘/๑๙๗ 
๒๘ข.ุชา.๒๗/๒๘๐-๑/๔๖๖-๗ 
๒๙ข.ุชา.๒๘/๑๙๙๕/๔๙๕ 
๓๐ข.ุชา.๒๘/๖๐๖-๖๐๗/๒๗๘ 
๓๑องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๙๔/๓๓๑ 
๓๒สํ.นิ.๑๖/๑๐๐/๑๙๐. 



ใช้นํา้ผึง้กับการบูชายัญ  :การงานท่ีคนปรารถนาจะกระทําจงึกระทําท่ีไม่
ปรารถนาก็ไมต้่องกระทํา ปรารถนาจะกระทําการงานใดกระทําการงานนัน้ ไม่
ปรารถนาจะกระทําการงานใด ก็ไมต้่องกระทําการงานนัน้และยญันัน้ได้สําเร็จแล้ว
ด้วยลําพงัเนยใสนํา้มนั เนยข้น เปรียง นํา้ผึง้ นํา้อ้อย เทา่นัน้๓๓ 

 
๖. ผึง้กับบุคคลสาํคัญ 
ผึง้และนํา้ผึง้ กบับคุคลสําคญัมีหลายคน จะขอยกตวัอยา่งมาให้เห็นดงันี ้
คนเฝ้าอุทยานกับการใช้นํา้ผึง้ : คนเฝ้าอุทยานของพระราชา ทราบว่า

เนือ้สมนัตวัหนึง่มาเดนิเท่ียวตามอทุยาน วนัหนึง่ใช้นํา้ผึง้ท่ีหญ้าตรงท่ีเนือ้สมนัมากิน
แล้วแอบด ู  เนือ้สมนัมากินหญ้าแล้ว ก็ตดิใจในรส จงึไมไ่ปหาอาหารท่ีอ่ืน มายงั
อทุยานเป็นประจํา เนือ้สมนัมากินหญ้าบอ่ยๆๆ  เห็นคนเฝ้าอทุยานก็ไมห่นี กินหญ้า
อยูน่ัน่เอง จนคนเฝ้าอทุยานสามารถจบัเลน่ได้ ตอ่มาคนเฝ้าอทุยาน ใช้นํา้ผึง้โปรย
เป็นทางเข้ามาถึงพระราชฐานชัน้ในทัง้ท่ีอยูใ่นป่า แตก็่ยอมตดิตามนายอทุยานนัน้
ไปจนถึงพระลานหลวง พระราชาเห็นเหตนุัน้ จงึทรงตเิตียนวา่ ไมมี่สภาพใดท่ีจะเลว
ทรามยิง่กวา่ความอยากในรส ๓๔ 

มโหสถกบัการใช้นํา้ผึง้ :พระเจ้ากสุราชมีดวงแก้วมณี ดวงแก้วมณีมีโค้งในท่ี 
๘ แห่ง ด้ายเก่าของดวงแก้วมณีนัน้ขาด ไมมี่ใครจะสามารถนําด้ายเก่าออกแล้วร้อย
ด้ายใหมเ่ข้าไป วนัหนึง่ พระราชาให้สง่ขา่วไปถงึชาวบ้านปาจีนยวมชัฌคามวา่  
ชาวบ้านปาจีนยวมชัฌคามจงนําด้ายเก่าออกจากดวงแก้วมณีนี ้ แล้วร้อยด้ายใหม่
เข้าแทน ถ้าร้อยไมไ่ด้จะปรับไหมพนักหาปณะ พวกมนษุย์ชาวบ้านไมส่ามารถจะนํา
ด้ายเก่าออกแล้วร้อยด้ายใหมเ่ข้าแทนได้ เม่ือไมส่ามารถจงึแจ้งแก่มโหสถบณัฑิต 
มโหสถบณัฑิตกลา่ววา่ อยา่วิตกไปเลย แล้วให้นํานํา้ผึง้มาทาช่องแก้วมณีทัง้สอง
ข้าง ให้ฟ่ันด้ายขนสตัว์เอานํา้ผึง้ทาปลายด้ายนัน้ ร้อยเข้าไปในช่องหน่อยหนึง่ วางไว้
                                                 
๓๓ที.ม.๙/๓๔๕/๑๔๔ 
๓๔ข.ุชา.อ.๑/-/๒๒๑-๒๒๒ 



ในท่ีมดแดงทัง้หลายจะออก เหลา่มดแดงพากนัออกจากท่ีอยูข่องมนัมากินด้ายเก่า
ในแก้วมณี แล้วไปคาบปลายด้ายขนสตัว์ใหมค่ร่าออกมาทางข้างหนึง่ มโหสถ
บณัฑิตรู้วา่ ด้ายนัน้เข้าไปแล้ว ก็ให้แก่ชาวบ้าน ให้ถวายแดพ่ระราชา พระราชามี
พระดํารัสถามทรงสดบัอบุายวิธีให้ด้ายนัน้เข้าไปได้ทรงยนิดี๓๕ 

ยกัษ์กบัการใช้ก้อนนํา้ผึง้ : หวัหน้าพอ่ค้าเกวียน พาบริวารเดนิทางไปค้าขาย
ตา่งเมือง ห้ามบริวารไมใ่ห้บริโภคอะไรท่ีพบเห็นในระหวา่งทาง หากจะบริโภคควร
ถามเราก่อน  เพราะในระหวา่งทางยกัษ์คมุพยิะได้วางก้อนนํา้ผึง้ผสมยาพษิไว้  
บริวารท่ีไมเ่ช่ือฟังได้กินก้อนนํา้ผึง้นัน้ ก็ตาย สว่นบริวารท่ีเช่ือฟังและมีความฉลาดก็
รอดตาย วนัหนึง่พอ่ค้าเกวียนเห็นบริวารพาก้อนนํา้ผึง้แล้วถือไว้ จงึบอกให้ทิง้เสีย 
และให้คนท่ีก้อนนํา้ผึง้กินยาเทเสีย แล้วให้อาหารท่ีมีรสอร่อยแทน จงึช่วยบริวารของ
ตนไว้ได้บางสว่น แล้วเดนิทางตอ่ไปขายสิง่ของหมดแล้วกลบับ้านของตนด้วยความ
สวสัดี๓๖ 

ยักษ์กับนํา้ผึง้อาบยาพษิ :ยกัษ์ช่ือคมุพิยะเท่ียวหาเหย่ือของตนอยู ่ได้วางยา
พิษอนัมีสี กลิน่และรสเหมือนนํา้ผึง้ไว้ในป่า  ชนเหลา่ใดสําคญัยาพิษวา่เป็นนํา้ผึง้
ความทกุข์ทรมานจงึมีแก่พวกเขา ชนเหลา่นัน้พากนัเข้าไปหาความตาย เพราะยา
พิษนัน้ ๓๗อีกแห่งหนึง่กล่าวไว้ว่า  ยกัษ์ผู้ เล่ือมใสยิ่งในสกุกาภิกษุณีจากถนนนีไ้ปยงั
ถนนโน้น จากตรอกนีไ้ปยงัตรอกโน้น ในกรุงราชคฤห์ ได้กลา่ววา่ มนษุย์ทัง้หลายใน
กรุงราชคฤห์ ไมเ่ข้าไปนัง่ใกล้สกุกาภิกษุณีผู้แสดงอมตบทอยู ่ มวัทําอะไรกนั เป็นผู้
ประดจุด่ืมนํา้ผึง้หอมแล้วก็นอน ก็แลอมตบทใครจะคดัค้านไมไ่ด้ เป็นของไมไ่ด้เจือ
ปรุง แตมี่โอชาผู้ มีปัญญาคงได้ด่ืมอมตธรรมเหมือนคนเดนิทางได้ด่ืมนํา้ฝน๓๘ 

                                                 
๓๕ข.ุชา.อ.๙/-/๒๒๘ 
๓๖ข.ุชา.อ.๔/-/๔๑๙ 
๓๗ข.ุชา.๒๗/๘๕-๘๖/๒๑๕ 
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ท้าวสักกะกับนํา้ผึง้ : ท้าวสกักะแสดงโทษของสรุาวา่ หม้อใบนี ้ ไมใ่ช่หม้อ
นํา้ผึง้ โทษของหม้อใบนีมี้น้อย ท่านจงฟังโทษเป็นอนัมากท่ีมีอยูใ่น หม้อใบนี ้บคุคล
ด่ืมสรุาแล้วเดนิโซเซล้มไปยงับอ่ ถํา้ หลมุนํา้ครํา หลมุโสโครก พงึบริโภคของท่ีไม่
ควรบริโภคแม้มากได้ ทา่นจงช่วยซือ้ หม้อใบนีซ้ึง่เตม็ไปด้วยสรุานัน้ไว้๓๙ พวกอสรู
ด่ืมสรุาแล้วเมาจนถึงจตุจิากไตรทิพย์ สําคญัตวัวา่เท่ียง มีมายา เม่ือรู้วา่สรุาเช่นนัน้
เป็นนํา้เมา หาประโยชน์มิได้ จะด่ืมทําไมในหม้อนีไ้มมี่เนยข้นหรือนํา้ผึง้ พระองค์รู้
อยา่งนีแ้ล้วจงขายเสีย๔๐ อีกแห่งหนึง่ กลา่วไว้วา่ข้าพเจ้าเป็นท้าวสกักะจอมเทพ ชาว
ไตรทิพย์ พระองค์จงเสวยพระกระยาหารเนยใสและข้าวปายาส พงึเสวยขนมกมุ
มาสอนัท่ีปรุงด้วยนํา้ผึง้เถิด๔๑ 

พระราชากับนํา้ผึง้ :พระมหาราชาผู้ผดงุสีพีรัฐตรัสกะพระนางมทัรีวา่ เชิญ
ฟังก่อน สตัว์อนัจะรบกวนยากท่ีจะอดทนได้ มีอยูใ่นป่าเป็นอนัมาก คือ เหลือบ 
ตัก๊แตน ยงุ และผึง้มนัจะพงึเบียดเบียนเธอในป่านัน้ ความทกุข์อยา่งยิง่จะพงึมีแก่
เธอ ๔๒ 

ลิงถวายรวงผึง้ : สมยัท่ีพระพทุธเจ้ายงัทรงพระชนม์อยู ่คราวหนึง่ พระพทุธ
องค์ได้เข้าไปประทบัอยู ่ ณ ป่ารักขิตวนั เขตกรุงโกสมัพี โดยมีช้างปาริเลยยกะเฝ้า
ปรนนิบตัอิยู ่ ในกาลนัน้ ลงิตวัหนึง่เห็นช้างนัน้ลกุขึน้แล้ว ๆ เฝ้าปฏิบตัอิยูท่กุค่ําเช้า
แดพ่ระพทุธเจ้าแล้วคดิวา่ เราจกัทําอะไร ๆ ถวายพระองค์บ้าง เท่ียวไปอยู ่ วนัหนึง่ 
เห็นรวงผึง้ท่ีก่ิงไม้อนัหนึง่ จงึหกัก่ิงไม้แล้ว นํารวงผึง้พร้อมทัง้ก่ิงไม้ไปหาพระพทุธเจ้า 
แล้วได้เดด็ใบตองรองถวาย พระพทุธเจ้าทรงรับแล้ว ลงิแลดอูยูด้่วยคดิวา่ 
พระพทุธเจ้าจกัฉนัหรือไม ่เห็นพระพทุธเจ้ารับแล้ว ทรงนัง่น่ิงเฉยอยู ่คดิวา่ อะไรหนอ
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แล จงึทําให้พระองค์ไมฉ่นั จงึเข้าไปใกล้ๆ จบัปลายก่ิงไม้พลกิพิจารณาด ู เห็นตวั
ออ่นแล้วจงึคอ่ยๆ นําตวัออ่นเหลา่นัน้ออกแล้วจงึได้ถวายใหม ่ พระพทุธเจ้าทรงฉนั
แล้ว ลงินัน้มีใจยินดี ได้จบัก่ิงไม้ตา่งๆ ตามต้นไม้ห้อยโหนไปมาอยู ่ ก่ิงไม้ท่ีลงินัน้จบั
แล้วก็ดี เหยียบแล้วก็ดี หกัแล้ว ลงิได้ตกลงท่ีปลายตอแห้งตอหนึง่ ถกูปลายตอแทง
ตวัแล้ว ตายไป ทัง้ ๆ มีจิตเล่ือมใส เกิดในวิมานทองสงู ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดงึส์ มี
นางอปัสรพนัหนึง่เป็นบริวาร๔๓ 

พระมหาโมคคัลลานะกับนํา้ผึง้ :พระเถระ ขณะอยูท่ี่เมืองเวรัญชา เกิด
ความอดอยาก จงึได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาควา่ พืน้เบือ้งลา่งแห่งแผน่ดนิผืนใหญ่นี ้
สมบรูณ์ มีรสอนัโอชา เหมือนนํา้ผึง้หว่ีท่ีไมมี่ตวัออ่น แล้วรับอาสาจะไปนํามาให้
ภิกษุสงฆ์ได้ฉนั แตพ่ระผู้ มีพระภาคไมป่ฏิเสธ ๔๔นํา้หวาน ท่ีตวัแมลงผึง้เลก็ ๆ ทําไว้
แล้ว ช่ือวา่ นํา้ผึง้หว่ี ได้ยินวา่ นํา้ผึง้นัน่เป็นของเลศิ ประเสริฐ มีรสดี และมีโอชากวา่
นํา้หวานทัง้หมด ๔๕ 

พระเวสสันดรกับนํา้ผึง้ :ในบริเวณอาศรมนัน้ มีหมูไ่ม้มะมว่ง มะขวดิ ขนนุ 
ฯลฯ และมะเด่ือ มีผลสกุแดงเร่ือๆ อยูใ่นท่ีต่ําๆ คล้ายงาช้าง กล้วยหอม ผลจนัทน์ มี
รสหวานเหมือนนํา้ผึง้ รวงผึง้ไมมี่ตวัมีในท่ีนัน้ คนเอือ้มมือปลดิมาบริโภคได้เอง ๔๖

ผลมะพลบั ผลมะหาด ผลมะซาง ผลหมากเมา่ มีรสหวานคล้ายนํา้ผึง้ ๔๗ 
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พ่อค้ากับนํา้ผึง้  :ในอรรถกถากลา่วไว้วา่ พวกพอ่ค้าม้าท่ีไปค้าขายอยูใ่น
เมืองเวรัญชา ถวายข้าวแดงแลง่หนึง่ และเนยใส นํา้ผึง้และนํา้ตาลกรวดท่ีควรแก่
ข้าวแดงนัน้แดพ่ระผู้ มีพระภาค๔๘ 

พระปิลินทวัจฉะกับนํา้ผึง้ :ชาวบ้านทราบขา่ววา่ พระปิลนิทวจัฉะแสดง
อิทธิปาฏิหาริย์ซึใ่นบริษัทพร้อมทัง้พระราชา ตา่งพากนัยนิดีเล่ือมใสโดยย่ิง แล้วได้
นําเภสชั ๕ คือเนยใส เนยขึน้ นํา้มนันํา้ผึง้ นํา้อ้อย มาถวายพระปิลนิทวจัฉะ 
ตามปกต ิท่านก็ได้เภสชัห้าอยูเ่สมอ จงึแบง่เภสชัถวายบริษัทของตน๔๙ 

นางฟ้ากับนํา้ผึง้ :ดฉินัมีความภกัดีมัน่ ไมห่วัน่ไหวในพระรัตนตรัยด้วยความ
เช่ือมัน่เป็นรากฐาน เพราะเห็นวา่ พระผู้ มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระธรรม
อนัพระผู้ มีพระภาคตรัสดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของผู้ มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบตัชิอบ จงึ
ถวายตวัเป็นสาวิกา ดฉินัร่ืนเริงบนัเทิงอยู ่เป็นผู้ไมมี่ภยัแตท่ี่ไหนๆ ทดัทรงทิพย์มาลา 
ด่ืมนํา้ผึง้ทิพย์อนัมีรสหวานสนิท มีนางฟ้าหกหม่ืนบรรเลงดนตรี กระทําความปลาบ
ปลืม้ให้แก่ดฉินั๕๐ 

คนเกียจคร้านกับนํา้ผึง้ :พวกมนษุย์ในเมืองราชคฤห์ทําอะไรกนั มวัด่ืม
นํา้ผึง้ ดีดนิว้ ทําไมไมเ่ข้าไปหาพระสกุกาเถรี ผู้แสดงคําสัง่สอนของพระพทุธเจ้าอยู ่
สว่นชนมีปัญญา ยอ่มด่ืมธรรมคําสัง่สอนของพระพทุธเจ้านัน้ เป็นธรรมเคร่ืองทํา
บคุคลผู้ ฟังให้ชุ่มช่ืน มีโอชะดจุบคุคลผู้ เดนิทางไกล ด่ืมนํา้อนัไหลมาจากซอกเขา 
ฉะนัน้๕๑ 
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พระราชาปัจจนัตนครกบันํา้ผึง้ : ในปัจจนัตนครของพระราชา มีการสะสม
เภสชัไว้มาก คือ เนยใส เนยข้นนํา้มนั นํา้ผึง้ นํา้อ้อย เกลือ เพ่ือความอุน่ใจ ไมส่ะดุ้ง
กลวั เพ่ืออยูเ่ป็นสขุแห่งชนภายใน และป้องกนัอนัตรายภายนอก ฉะนัน้๕๒ 

พอ่ค้านํา้ผึง้กบัการทําบญุ :พอ่ค้านํา้ผึง้ชาวเมืองคนหนึง่มาขายนํา้ผึง้ใน
ตลาด ในครัง้นัน้ มีพระปัจเจกพทุธเจ้าองค์หนึง่เป็นวณัโรค พระปัจเจกพทุธเจ้าองค์
อ่ืนไปบณิฑบาตนํา้ผึง้ในเมือง นางกมุภทาสีเห็นทา่นแล้ว จงึเรียนถามทา่น ทราบ
ความแล้วจงึชีมื้อไปทางตลาดนํา้ผึง้ เรียนท่านวา่ ทา่นเจ้าข้า พอ่ค้านํา้ผึง้อยูท่ี่นัน้ 
พระผู้ เป็นเจ้าจงเข้าไปท่ีนัน้เถิด   พลางคดิวา่ ถ้าพอ่ค้าไมถ่วายนํา้ผึง้แก่พระผู้ เป็น
เจ้า เราจะซือ้ถวายเอง แล้วหาเงินแทนคา่นํา้ผึง้ภายหลงัก็ได้ ยืนรออยู ่ณ ท่ีนัน้ พระ
ปัจเจกพทุธเจ้าก็ไปยงัตลาดนัน้ พอ่ค้าเห็นพระปัจเจกพทุธเจ้าเข้ามาก็มีจิตยินดี มี
ความเล่ือมใสมาก จงึถวายนํา้ผึง้จนเตม็บาตร เห็นนํา้ผึง้ไหลล้นบาตรหยดลงยงั
พืน้ดนิ แล้วตัง้ความปรารถนาวา่ ข้าพเจ้าพงึครองเอกราชในชมพทูวีปเพราะบญุ
กรรมนี ้ และขออํานาจของข้าพเจ้าจงแผไ่ปประมาณ ๑ โยชน์ทัง้ในอากาศและ
แผน่ดนิ พระปัจเจกพทุธเจ้าอนโุมทนาวา่จงสําเร็จเถิดแก่อบุาสก แล้วก็กลบัออกมา 
นางกมุภทาสีเห็นท่านแล้ว ถามวา่ ท่านเจ้าข้า ทา่นได้นํา้ผึง้แล้วหรือเม่ือทราบวา่
ท่านได้นํา้ผึง้แล้วและทราบวา่พอ่ค้าได้ตัง้ความปรารถนาเช่นนัน้ จงตัง้ความ
ปรารถนาเป็นอคัรมเหสีของพระราชาพระองค์นัน้ คนทัง้ ๒ นัน้ตา่งท่องเท่ียวอยูใ่น
สงัสารวฏั ในศาสนาพระพทุธเจ้าของเรานี ้ พอ่ค้านํา้ผึง้ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าอโศก
มหาราชผู้ครองชมพทูวีปทัง้สิน้ ด้วยอานิสงส์ท่ีได้ถวายนํา้ผึง้เภสชั นางกมุภทาสีได้
เป็นอคัรมเหสีในพระเจ้าอโศกมหาราช  (มงฺคล.๒/-/+++) 

 
๗. นํา้ผึง้กับการเปรียบเทยีบ 
นํา้ผึง้กบัเร่ืองราวเปรียบเทียบมีมากมาย ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม เช่น 
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ตวัผึง้กับความมุ่งม่ัน : ในอรรถกถา กลา่วไว้วา่ วิตก(การตรึก) มีการแผไ่ป 
(หรือสัน่สะเทือน) เป็นความไหวตวัของจิต (ในเวลาท่ีเกิดความคดิขึน้ครัง้แรก ดจุ
การโผลงตรงดอกบวัหลวงของผึง้ซึง่มีใจจดจ่ออยูท่ี่กลิน่ ๕๓ 

นํา้ผึง้กับยาดองนํา้มูตรเน่า :ในกาลใดแล เธอจกัตรึกมหาปริุสวติก ๘ 
ประการนี ้ และจกัเป็นผู้ได้ฌาน ๔ ตามความปรารถนา ในกาลนัน้ ยาดองด้วยนํา้
มตูรเน่า จกัปรากฏแก่เธอผู้สนัโดษ เปรียบเหมือนเภสชัตา่งๆ คือเนยใส เนยข้น 
นํา้มนั นํา้ผึง้ นํา้อ้อย ของคหบดี๕๔ 

มีดโกนทานํา้ผึง้ :คนพาลยอ่มไมรู้่สกึวา่ ร่างกายนีเ้ป็นของเผ็ดร้อน มีรส
หวานเป็นท่ียนิดี เก่ียวพนัด้วยความรัก เป็นทกุข์ เป็นของฉาบไล้ไว้ด้วยสิง่ท่ีน่าช่ืนใจ 
เหมือนมีดโกนอนัทาแล้วด้วยนํา้ผึง้ฉะนัน้ ๕๕ 

นํา้ผึง้กับต้นไม้ :ต้นไทรใหญ่ช่ือสปุตฏิฐะของพระเจ้าโกรัพยะมี ๕ ก่ิง ร่มเย็น 
น่าร่ืนรมย์ มีปริมณฑลใหญ่สบิสองโยชน์ มีรากแผไ่ป ๕ โยชน์ มีผลใหญ่ เหมือน
กะทะหงุข้าวสารได้หนึง่อาฬหกะ มีผลอร่อยเหมือนรวงผึง้เลก็ซึง่ไมมี่โทษ พระราชา
กบัพวกสนมยอ่มทรงเสวยและบริโภคผลไทรเฉพาะก่ิงหนึง่ เหลา่ทหารยอ่มบริโภค
เฉพาะก่ิงหนึง่ ชาวนิคมชนบทยอ่มบริโภคเฉพาะก่ิงหนึง่ สมณพราหมณ์ยอ่มบริโภค
เฉพาะก่ิงหนึง่ เนือ้แหละนกยอ่มกินก่ิงหนึง่ และไมมี่ใครๆทําอนัตรายผลของกนัและ
กนั๕๖ 

รวงผึง้ร้างกับชาวเมือง :ชาวนครสีพีจะให้ขบัพระราชโอรสผู้ไมมี่โทษผิดเสีย 
รัฐสีมามณฑลของพระองค์จะเป็นเหมือนรังผึง้ ๕๗ 

                                                 
๕๓วิ.มหา.อ.๑/-/๑๔๐ 
๕๔องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๓๐/๒๘๑ 
๕๕ข.ุเถร.๒๖/๗๓๗/๔๖๔ 
๕๖องฺ.ฉกฺก.๒๒/๕๔/๕๒๗ 
๕๗ข.ุชา.๒๗/๑๗๔๙/๔๖๑ 



ง้วนดนิกับรวงผึง้ : เม่ือกาลผ่านไปนานแสนนาน สมยัท่ีโลกเกิดขึน้  เกิด 
ง้วนดนิลอยอยูบ่นนํา้ทัว่ไป ได้ปรากฏแก่สตัว์เหลา่นัน้เหมือนนมสดท่ีบคุคลเค่ียว ให้
งวดแล้วตัง้ไว้ให้เยน็จบัเป็นฝาอยูข้่างบน ง้วนดนิถึงพร้อมด้วยสี กลิน่ รส มีสีคล้าย
เนยใสหรือเนยข้นอยา่งดีมีรสอร่อยดจุรวงผึง้ เลก็อนัหาโทษมิได้๕๘  เม่ือกระบดินิ
หายไปแล้วเกิดมีเครือดนิขึน้ เครือดนิปรากฏคล้ายผลมะพร้าวทีเดียว เครือดนิถงึ
พร้อมด้วยสี รส กลิน่ มีสีคล้ายเนยใส หรือเนยข้นอยา่งดี ได้มีรสอร่อยดจุรวงผึง้เลก็ 
อนัหาโทษมิได้๕๙ 

สุรามีรสหวานแหลมปานนํา้ผึง้ :นํา้ดองในโลกเขาเรียกช่ือวา่สรุา สรุานัน้
ทําใจให้ฮกึเหิม มีกลิน่หอม ทําให้พดูมาก มีรสหวานแหลมปานนํา้ผึง้ พระอริยะ
กลา่วสรุาวา่เป็นพษิของพรหมจรรย์๖๐ 

ขอให้ผลไม้มีรสหวานนํา้ผึง้ :ถ้าทา่นจะให้พรแก่เรา ขอต้นไม้นีพ้งึได้มีอายุ
ตอ่ไป ต้นไม้นัน้จงมีก่ิงมีผลงอกงามดี มีผลมีรสหวาน เหมือนนํา้ผึง้ตัง้อยูอ่ยา่งงาม
สง่าเถิด ๖๑ 

นํา้ผึง้กับความเคารพ :บรุุษจะพงึคัน้นํา้ผึง้ท่ีปราศจากตวัออ่น ท่ีทางใหญ่ส่ี
แพร่ง หมูม่หาชนก็คอยหวงัตัง้หน้าเฉพาะบรุุษนัน้ ฉนัใด ในเวลาท่ีพระสมณโคดม
ทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยนัน้ก็ฉนันัน้ หมูม่หาชนมีแตค่อยหวงัตัง้หน้าวา่ 
เราทัง้หลายจกัได้ฟังธรรมท่ีพระผู้ มีพระภาคจกัตรัสแก่พวกเรา๖๒ 

๘.  นํา้ผึง้กับการเป็นโทษสาํหรับภกิษุ 
                                                 
๕๘ที.ปา.๑๑/๑๒๓/๙๑ 
๕๙ที.ปา.๑๑/๑๒๔/๙๑ 
๖๐ข.ุชา.๒๗/๔๖/๔๔ 
๖๑ข.ุชา.๒๗/๒๖/๓๐๕ 
๖๒ม.ม.๑๓/๒๔๐/๒๘๓ 

 
 



นํา้ผึง้จะเป็นยาก็จริง แตสํ่าหรับพระภิกษุนัน้ หากปฏิบตัไิมถ่กูตามข้อวตัร
ปฏิบตั ิอาจจะมีโทษได้เหมือนกนั เชน่ 

การดื่มนํา้ผึง้ :ภิกษุมีไถยจิต ด่ืมเนยใสก็ดี นํา้มนัก็ดี นํา้ผึง้ก็ดี นํา้อ้อยก็ดี 
ควรแก่คา่ ๕ มาสก หรือเกินกวา่ ๕ มาสก ด้วยประโยคอนัเดียว ต้องอาบตัิ
ปาราชิก๖๓ 

นํา้ผึง้กับการจับของภกิษุ :วตัถทุัง้ ๔ อยา่ง คือ เงิน ทอง ทัง้หมดนีอ้ยา่งนี ้
(และ) มาสกทอง มาสกเงิน มีประเภทดงักลา่วแล้วแม้ทัง้หมด จดัเป็นวตัถแุห่งนิส
สคัคีย์, วตัถนีุ ้คือ มกุดา มณี ไพฑรูย์ สงัข์ ศลิา ประพาฬทบัทิม บพุราคมั ธญัชาติ 
๗ ชนิด ทาสหญิง ทาสชาย นาไร่ สวนดอกไม้สวนผลไม้เป็นต้น จดัเป็นวตัถแุห่งทกุ
กฏ ในฝ้ายอปรัณชาตมีิอเนกประการ และเภสชั มีเนยใส เนยข้น นํา้มนั นํา้ผึง้
นํา้อ้อยงบเป็นต้น จดัเป็นกปัปิยวตัถุ๖๔ แม้ในฝ่ายพระอภิธรรม พระสกวาทีก็
กลา่วถึงวา่หม้อนํา้ผึง้วา่เป็นของเท่ียง ยัง่ยืน คงทน มีอนัไมแ่ปรไปเป็นธรรมดา๖๕ 
และยงักลา่วถงึส้มเนยใส เนยข้น นํา้มนั นํา้ผึง้ นํา้อ้อย ไว้ด้วย แตจ่ะไมก่ลา่วอธิบาย
ในท่ีนี ้๖๖ 

ศิษย์ขอกินนํา้ผึง้โดยอ้างเจ้านาย :อนัเตวาสกิาของภิกษุณีถลุลนนัทาไปสู่
สกลุอปัุฏฐากของภิกษุณีถลุลนนัทาในเมืองราชคฤห์แล้วบอกวา่ แมเ่จ้าจะฉนัขนม
รวงผึง้ ตนสัง่ให้เขาทอดแล้วนําไปฉนัเสีย ภิกษุณีถลุลนนัทาทราบเข้า จงึโจทอนัเต
วาสกิานัน้วา่ เธอไมเ่ป็นสมณะ อนัเตวาสกิามีความรังเกียจ จงึร้องเรียนแก่ภิกษุณี
ทัง้หลายๆ แจ้งแก่ภิกษุทัง้หลาย ๆ จงึกราบทลูเร่ืองนัน้แดพ่ระผู้ มีพระภาค ๆ ตรัสวา่ 

                                                 
๖๓วิ.มหา.๑/๙๔/๘๓ 
๖๔วิ.มหา.อ.๒/๕๘๔/๒๐ 
๖๕อภิ.ก.๓๗/๒๓๘/๑๘ 
๖๖อภิ.วิ.๓๕/๑๗๔/๑๓๕ 



ภิกษุณีนัน้ไมต้่องอาบตัปิาราชิก แตต้่องอาบตัปิาจิตตีย์ เพราะสมัปชานมสุาวาท๖๗

ในปาฏิเทสนียกณัฑ์ กลา่วไว้วา่ พวกภิกษุณีฉพัพคัคีย์ เป็นผู้ออกปากขอนํา้ผึง้มา
ฉนั๖๘ 

นํา้ผึง้เหน่ียว :นํา้ผึง้และนํา้อ้อยท่ีเขาเค่ียวตัง้ไว้ เหนียวคล้ายยาง เป็นของ
ควรชกัไปมาได้เม่ือความรังเกียจเกิดขึน้ ภิกษุ(มีไถยจิต) อาจนํากลบัคืนมาได้ เพราะ
เป็นของตดิกนัเป็นอนัเดียว นํา้ผึง้และนํา้อ้อยชนิดนัน้แม้ออกจากขอบปากเข้าไปใน
ภาชนะแล้วช่ือวา่ยงัรักษาอยู ่ เพราะเป็นของตดิเน่ืองเป็นอนัเดียวกนักบัสว่นข้าง
นอก แตพ่อเม่ือสกัวา่ขาดจากขอบปากแล้วจงึเป็นปาราชิก ๖๙ 

นํา้ผึง้เก็บได้เพียง ๗ วัน :พระพทุธเจ้าตรัสกบัภิกษุทัง้หลายวา่ มีเภสชัอนั
ควรลิม้ของภิกษุผู้อาพาธ คือ เนยใส เนยข้น นํา้มนันํา้ผึง้ นํา้อ้อย ภิกษุรับประเคน
ของนัน้แล้ว พงึเก็บไว้ฉนัได้ ๗ วนัเป็นอยา่งยิ่ง ภิกษุให้ลว่งกําหนดนัน้ไป พงึปรับ
อาบตัิ๗๐ 

นํา้ผึง้เป็นโภชนะ :ภิกษุใด มิใช่ผู้อาพาธ ขอโภชนะอนัประณีตเห็นปานนี ้คือ 
เนยใส เนยข้น นํา้มนั นํา้ผึง้ นํา้อ้อย ปลาเนือ้ นมสด นมส้มเพ่ือประโยชน์ แก่ตนแล้ว
ฉนั เป็นปาจิตตีย์๗๑ 

รับนํา้ผึง้ทหีลังก็ฉันได้ :พระพทุธเจ้าตรัสอนญุาตแก่ภิกษุทัง้หลายวา่ พวก
เธอจงรับประเคนฉนัเถิด เราอนญุาตให้ภิกษุฉนัเสร็จห้ามภตัแล้ว ฉนัโภชนะ(งาและ
นํา้ผึง้)อนัไมเ่ป็นเดนซึง่นํามาจากสถานท่ีฉนัได้๗๒ 

                                                 
๖๗วิ.มหา.๑/๑๕๗/๑๓๐ 
๖๘วิ.ป.๘/๒๒๗/๒๗๗ 
๖๙วิ.มหา.อ.๑/-/๓๔๔ 
๗๐วิ.ม.๕/๒๗๑/๖๘ 
๗๑วิ.มหา.๒/๒๕๗/๔๑๑, ๒๕๙/๔๑๑ 
๗๒วิ.ม.๕/๒๗๖/๗๔-๗๕ 



การใช้ขีผึ้ง้เป็นเคร่ืองแต่งตวั :พระผู้ มีพระภาคตรัสกบัภิกษุทัง้หลายวา่ 
ภิกษุไมพ่งึเสยผมด้วยแปรง ไมพ่งึเสยผมด้วยหวี ไมพ่งึเสยผมด้วยนิว้มือตา่งหวี ไม่
พงึเสยผมด้วย นํา้มนัผสมกบัขีผ้ึง้ ไมพ่งึเสยผมด้วยนํา้มนัผสมกบันํา้ รูปใดเสย ต้อง
อาบตัทิกุกฏ๗๓ 

นํา้ผึง้กับการสละทรัพย์ที่เป็นนิสสัคคีย์ : ถ้าอบุาสก เดนิมาในสถานท่ี
เสียสละนัน้ พงึบอกเขาวา่ ท่านจงรู้ของสิง่นี ้ ถ้าเขาถามวา่ จะให้ผมนําของสิง่นีไ้ป
หาอะไรมา อยา่บอกวา่ จงนําของสิง่นีห้รือของสิง่นีม้า ควรบอกแตข่องท่ีเป็นกปัปิยะ 
เช่น เนยใส นํา้มนั นํา้ผึง้ หรือนํา้อ้อย ถ้าเขานํารูปิยะนัน้ไปแลกของท่ีเป็นกปัปิยะมา
ถวาย เว้นภิกษุผู้ รับรูปิยะ ภิกษุนอกนัน้ฉนัได้ทกุรูป ถ้าได้อยา่งนีน้ัน่เป็นการดี๗๔ 

นํา้ผึง้เป็นยา :นํา้หวานท่ีพวกผึง้ทําแล้ว นํา้ผึง้นัน้ ภิกษุรับประเคนก่อนฉนั 
แม้จะบริโภคเจืออามิสในก่อนฉนัอาหารควร ตัง้แตฉ่นัอาหารแล้วไป ควรบริโภค
ปราศจากอามสิอยา่งเดียวตลอด ๗ วนั ในเม่ือลว่ง ๗ วนัไป ถ้านํา้ผึง้ชนิดหนามาก
เป็นเช่นกบัยาง (เค่ียวให้แข้น) ทําเป็นชิน้เลก็ชิน้ใหญ่เก็บไว้ หรือนํา้ผึง้ชนิดบางนอก
นีเ้ก็บไว้ในภาชนะตา่งๆ กนั เป็นนิสสคัคีย์ มากตามจํานวนวตัถ,ุ ถ้ามีเพียงชิน้เดียว
เท่านัน้ หรือนํา้ผึง้บางนอกนี ้ก็เก็บรวมไว้ในภาชนะเดียว เป็นนิสสคัคีย์เพียงตวัเดียว 
รังผึง้หรือขีผ้ึง้ ถ้านํา้ผึง้ไมดี่ บริสทุธ์ิ เป็นยาวชีวิก แตท่ี่มีนํา้ผึง้ตดิอยู ่มีคตอิยา่งนํา้ผึง้
เหมือนกนั ในรังของแมลงผึง้ มีนํา้ผึง้คล้ายกบัยาง นํา้ผึง้นัน้เป็นยาวชีวิก๗๕ 

 
๙. นํา้ผึง้กับการใช้สอย 
ในคมัภีร์กลา่วถึงนํา้ผึง้วา่ใช้สอยได้หลายอยา่ง เชน่  

                                                 
๗๓วิ.จ.ู๗/๒๔๖/๘-๙ 
๗๔วิ.มหา.๒๑๕๘๔/๑๐๙ 
๗๕วิ.มหา.อ.๒/๖๒๓/๒๒๙ 



ใช้นํา้ผึง้คลุกข้าวตอก :มโหสถได้ฟังขา่วท่ีทหารลบัคนหนึง่สง่มา จงึเรียกสวุ
โปดกลกูนกแก้วมากลา่ววา่ เจ้าจงไปสืบขา่ววา่ พระเจ้าสงัขพลกะ ในกมัพลรัฐ ทํา
ราชกิจช่ือนี ้ แล้วจงเท่ียวไปในสกลชมพทูวีปนําขา่วมาเพ่ือเรา กลา่วฉะนีแ้ล้วให้สวุ
โปดกกินข้าวตอกคลกุนํา้ผึง้ให้ด่ืมนํา้ผึง้ แล้วเอานํา้มนัทาขนปีก แล้วให้จบัท่ี
หน้าตา่งปลอ่ยไป สวุบณัฑิตนัน้ไปในท่ีนัน้ รู้ขา่วแห่งพระเจ้าสงัขพลกะนัน้แล้ว๗๖ 

ใช้นํา้ผึง้เป็นยาทาแผล :จะทาแผลท่ีร่างกายด้วยนํา้มนั นํา้ผึง้และนํา้อ้อย
เป็นต้น ก็ใช้ได้๗๗ 

ขีผึ้ง้กับการใช้สอย :พระพทุธเจ้าตรัสกบัภิกษุทัง้หลายวา่ เราอนญุาตให้ทา
ด้วยขีผ้ึง้ ฝุ่ นหินแตก ... เราอนญุาตให้ใช้ผ้ามดัขีผ้ึง้พอกฝุ่ นหิน ๗๘ 

ขีผึ้ง้ใช้แทนแหนบได้ :ภิกษุทัง้หลายให้ถอนขนจมกูด้วยกรวดบ้าง ด้วยขีผ้ึง้ 
บ้าง จมกูเจ็บ พระพทุธเจ้าตรัสกบัภิกษุทัง้หลายวา่ เราอนญุาตแหนบ๗๙  ตอ่มา 
พระองค์ตรัสกบัภิกษุทัง้หลายวา่ เราอนญุาตให้ใช้ดนิปนรํา แล้วกวดด้วยเกรียงให้สี
เหลืองจบั สีเหลืองก็ยงัไมต่ดิ ภิกษุทัง้หลายกราบทลูเร่ืองนัน้แดพ่ระผู้ มีพระภาคๆ 
ตรัสวา่ เราอนญุาตให้ใช้แป้งเมลด็พรรณผกักาด ขีผ้ึง้เหลว๘๐ 

พราหมณ์กับการขายนํา้ผึง้ :ชนทัง้หลายขายสิง่ของเคร่ือง ชํา คือ ผลสมอ 
ผลมะขามป้อม มะมว่ง ชมพู ่สมอพิเภก ขนนุสํามะลอ ไม้สีฟัน มะตมู พทุรา ผลเกด 
อ้อย และงบนํา้อ้อย เคร่ืองโบกควนั นํา้ผึง้ และยาหยอดตา ชนเหลา่นัน้แม้จะ
เหมือนกบัพอ่ค้า ก็ยงัเรียกกนัวา่เป็นพราหมณ์๘๑ 

                                                 
๗๖ข.ุชา.อ.๙/-/๓๐๕ 
๗๗วิ.มหา.อ.๒/๕๘๔/๒๐๒ 
๗๘วิ.จ.ู๗๑๒๕๖/๒๖ 
๗๙วิ.จ.ู๗/๒๗๕/๖๓ 
๘๐วิ.จ.ู๗/๒๙๘/๑๐๑ 
๘๑ข.ุชา.๒๗/๒๔๓-๒๔๔/๔๖๑ 



ใช้ขีผึ้ง้อุดบาตรไม่ได้ : ภกิษุพงึผกูทําช่องให้เลก็ แตจ่ะยาด้วยขีผ้ึง้ คร่ัง 
และยางสนเป็นต้นล้วน ๆ ไมค่วร๘๒ 

นํา้ผึง้ จัดเป็นนํา้ดอง :เมรัย ได้แก่นํา้ดองดอกไม้ นํา้ดองผลไม้ นํา้ดองนํา้ผึง้ 
นํา้ดองนํา้อ้อยงบ นํา้ดองท่ีผสมด้วยเคร่ืองปรุง๘๓ 

 
๑๐. การถวายนํา้ผึง้กับผลที่ได้รับ 
ในพระไตรปิฎก จะกลา่วถึงผลท่ีเกิดจากการถวายนํา้ผึง้มีหลายทา่น เช่น 
ผลดขีองผู้ที่เคยถวายนํา้ผึง้ :พระมธุทายกเถระกล่าวว่า เม่ือเราจากเท

วโลกมาในมนษุยโลกนี ้ เข้าอยูใ่นครรภ์มารดา เมลด็ฝนนํา้ผึง้ได้ตกปกปิดแผน่ดนิ
ด้วยนํา้ผึง้ แม้ในขณะเม่ือเราพอออกจากครรภ์นัน้ ฝนนํา้ผึง้ก็ตกให้แก่เรา เตม็เป่ียม
หม้อตลอดกาลเป็นนิตย์ เม่ือเราออกจากเรือนบวช เป็นบรรพชิตแล้วยอ่มได้ข้าวและ
นํา้ นีเ้ป็นผลแห่งการถวายนํา้ผึง้๘๔ 

อดตีชาตขิองพระปิลินทวัจฉะที่ถวายนํา้ผึง้ : พระปิลนิทวจัฉเถระกลา่ววา่ 
เราถวายรางย้อมผ้า ฯลฯ นํา้ปลา นํา้ผึง้ นมส้ม นํา้ปานะ ขีผ้ึง้ ผ้าเก่า ผ้าเช็ดปาก 
ด้าย สิง่ใดช่ือวา่เป็นของควรให้ทานมีอยู ่ และสมควรแก่พระศาสดา เรารวบรวมสิง่
นัน้ทัง้หมดแล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าอานนท์๘๕ เราได้ถวายนํา้ผึง้อนัประกอบด้วยสี กลิน่
และรสในพระชินเจ้าและในคณะสงฆ์แล้วยอ่มได้รส คือ วิมตุอินัไมมี่รสอ่ืนเปรียบ ไม่
เป็นอยา่งอ่ืน๘๖ 

                                                 
๘๒วิ.มหา.อ.๒/๖๑๒/๒๒๑ 
๘๓วิ.มหา.๒/๓๒๘/๔๖๕ 
๘๔ข.ุอป.๓๒/๓๔๖/๖๒๙ 
๘๕ข.ุอป.๓๒/๓๖/๕๘๒ 
๘๖ข.ุอป.๓๒/๑๙๘/๖๗ 



อดตีชาตขิองพระโมฆราชที่ถวายนํา้ผึง้ : เราเอานํา้ผึง้รวงอนัไมมี่ตวัผึง้ใส่
เตม็หม้อแล้ว ประคองด้วยมือทัง้สอง น้อมถวายแดพ่ระผู้ มีพระภาค พระองค์ทรงรับ
ด้วยพระหตัถ์ เสวยนํา้ผึง้นัน้แล้ว เสดจ็เหาะขึน้สูน่ภากาศ๘๗ 

อดตีชาตขิองอัมพทายกเถระที่ถวายนํา้ผึง้ :เวลานัน้ต้นมะมว่งกําลงัเผลด็
ผล มีอยูไ่มไ่กลภเูขาหิมวนัต์ เราได้ไปเก็บ ผลมะมว่งสกุจากต้นนัน้มาถวายพร้อม
ด้วยนํา้ผึง้ พระพทุธเจ้าพระนามวา่อโนมทสัสี ทรงพยากรณ์เรานัน้วา่ด้วยการถวาย
นํา้ผึง้ และด้วยการถวายนํา้มะมว่งทัง้สองนี ้ ผู้ นีจ้กัร่ืนรมย์อยูใ่นเทวโลกตลอด ๕๗ 
กลัป ในกปัท่ีเหลือ จกัท่องเท่ียวสบัสนกนัไป จกัใช้กรรมอนัลามก ให้สิน้แล้ว เม่ือ
ความเจริญแก่งอม จกัมาจากทคุตมีิวิบาตเป็นต้นแล้ว จกัเผากิเลสให้ไหม้๘๘ 

อดตีชาตขิองพระถวายนํา้ผึง้ : เราได้ถวายนํา้ผึง้แดพ่ระศาสดาผู้ เสดจ็ออก
จากสมาธิ เรามีใจ ผอ่งใสถวายอภิวาทพระบาทของพระผู้ มีพระภาคพระนามวา่
สทิธตัถะแล้วบา่ยหน้ากลบัไป ในกปัท่ี ๓๔ แตก่ปั นี ้เราได้เป็นพระราชาพระนามวา่
สทุสัสนะ ในกาลนัน้ นํา้ผึง้ออกจากรากไม้ไหลลงในโภชนาหารของเรา ฝนนํา้ผึง้ตก
ลง นีเ้ป็นผลแห่งบรุพกรรม ในกปัท่ี ๙๔ แตก่ปันี ้เราได้ถวายนํา้ผึง้ใดในกาลนัน้ ด้วย
กรรมนัน้เราไมรู้่จกัทคุตเิลย นีเ้ป็นผลแห่งการถวายนํา้ผึง้ ในกปัท่ี ๓๔ แตก่ปันี ้ ได้มี
พระเจ้าจกัรพรรด ิ ๔ พระองค์ มีพระนามวา่สทุสัสนะ ทรงสมบรูณ์ ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีกําลงัมาก๘๙ 

อดตีชาตขิองพระถวายนํา้ผึง้ : เราแม้จะอยูใ่นปราสาทนิมนต์พระพทุธเจ้า
พระนามวา่ปทมุตุระให้เสวยถัว่ฤาษี แล้วได้ถวายนํา้ผึง้อนัไมมี่ตวั แดพ่ระองค์เอา
นํา้ผึง้ใสบ่าตรของพระสาวกแห่งพระพทุธเจ้าซึง่มีประมาณแสนแปดหม่ืน จนเตม็
ทกุๆ รูป ได้ถวายแด ่พระพทุธเจ้ามากกวา่นัน้ เราอนัความเล่ือมใสแหง่จิตนัน้ซึง่เป็น

                                                 
๘๗ข.ุอป.๓๒/๗๓/๑๕๙ 
๘๘ข.ุอป.๓๒/๕๔-๘/๒๑๐ 
๘๙ข.ุอป.๓๒/๒๓๗-๔๒/๒๔๔ 



กศุลมลู ตกัเตือนแล้ว ไมเ่ข้าถึงทคุตเิลยตลอดแสนกลัป ในกลัปท่ี ๘๓๘๐๐ ได้มีพระ
เจ้าจกัรพรรดผิู้ มีกําลงัมากพระนามวา่มหิสมนัตะ๙๐ 

ผลดจีากการถวายนํา้ผึง้ : พระสีวลีเถระกล่าวว่า ชนทัง้หลายได้ถวาย
มหาทานซึง่เข้าใจวา่ของเคีย้ว ชนทัง้หลายค้นคว้าหานมส้มและนํา้ผึง้ไมไ่ด้ เวลานัน้ 
เราถือ นมส้มใหมแ่ละนํา้ผึง้ไปเรือนของนายงาน ชนทัง้หลายท่ีแสวงหานม ส้มใหม่
และนํา้ผึง้พบเราเข้า ทัง้สองสิง่เขาได้ให้ราคาตัง้พนักหาปณะก็ยงัไมไ่ด้ไป (ข.ุอป.
๓๓/๗๓/๒๙๙) 

คนเคยถวายนํา้ผึง้ : พระมหาเถระมีพระอชิตเถระเป็นต้น กล่าวว่า เรา
มีจิตเล่ือมใส โสมนสั ได้ตามประทีปถวายแดพ่ระพทุธเจ้าด้วยมือทัง้สองของตน 
ตลอด ๗ คืน ๗ วนั กลิน่หอมทกุอยา่งอนัมีอยูใ่นป่าท่ีภเูขาคนัธมาทน์มาหอมฟุ้ งใน
สํานกัพระพทุธเจ้า ด้วยพทุธานภุาพ๙๑  พระผู้ มีพระภาค ประทบันัง่บนหนงัสตัว์ท่ีเรา
ลาดถวายนัน้ เรานิมนต์พระสมัพทุธเจ้าแล้ว ได้ไปสูภ่เูขา เก็บผลมะพลบัใสห่าบจน
เตม็ นํามาคลกุเคล้าด้วยนํา้ผึง้แล้ว ได้ถวายแดพ่ระพทุธเจ้า เม่ือเรามองดอูยู ่ พระ
ชินเจ้าทรงเสวยในขณะนัน้เรามองดพูระองค์ยงัจิตให้เล่ือมใสในพระองค์๙๒ เราเป็น
คนฆา่หมอูยูใ่นนครพนัธมุดี เราเลือกเอาเนือ้ดีๆ มาเทลง แช่นํา้ผึง้ เราได้ไปสูท่ี่
ประชมุสงฆ์ ถือเอาบาตรมาใบหนึง่ เอาเนือ้ใสบ่าตรนัน้ให้เตม็แล้ว ได้ถวายแก่
พระภิกษุสงฆ์ ครัง้นัน้ เราได้ถวายแก่พระสงัฆเถระ ด้วยคดิวา่เพราะเอาเนือ้ใสบ่าตร
ให้เตม็นี ้ เราจกัได้สขุอนัไพบลูย์ เสวยสมบตั ิ ๒ อยา่ง อนักศุลมลูตกัเตือนเราแล้ว 
เม่ือถึงภพสดุท้ายจกัเผากิเลสได้ (ข.ุอป.๓๓/๑๐๖/๑๖)เราเห็นพระผู้ มีพระภาคผู้ทรง
ดําริดี เชษฐบรุุษของโลกประเสริฐกวา่นรชน เสดจ็เข้าป่าใหญ่ประชวรด้วยโรคลม จงึ
ทําจิตให้เล่ือมใส นํากากเปรียงเข้าไปถวาย เพราะกศุลกรรมอนัเราได้ทําและสัง่สม

                                                 
๙๐ข.ุอป.๓๒/๒๕-๘/๓๕๑ 
๙๑ข.ุอป.๓๓/๗๓/๒๙๙ 
๙๒ข.ุอป.๓๒/๑๔-๕/๖๕๖ 



ไว้ แมนํ่า้คงคานี ้และมหาสมทุรทัง้ ๔ ยอ่มสําเร็จเปรียบเทียบกบัเราและแผน่ดนิอนั
กว้างใหญ่จะนบัประมาณมไิด้นี ้ ดงัจะรู้ความดําริของ เรายอ่มกลายเป็นนํา้ผึง้และ
นํา้ตาลกรวด พฤกษชาตท่ีิงอกงามอยู ่ บนแผน่ดนิซึง่มีอยูท่ัว่ทัง้ส่ีทิศนี ้ ดงัจะรู้ความ
ดําริของเรายอ่มกลายเป็นต้นกลัปพฤกษ์ไป เราได้เป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบตัใิน 
เทวโลก ๕๐ ครัง้๙๓พระผู้ มีพระภาคพระนามวา่ปทมุตุระ ทรงผ้ากําพลสีแดงเหาะไป
ในอากาศ เวลานัน้เราได้ยนิเสียงจงึแหงนขึน้ไปด ู ได้เห็นพระผู้ นําโลก เรายืนอยูใ่น
สระโบกขรณีนัน่แหละ ได้ทลูอ้อนวอนพระผู้ นําโลกวา่ นํา้ผึง้กําลงัไหลออกจากเกษร
บวั นํา้นมและเนยใสกําลงัไหลจากเหง้าบวัขอพระพทุธเจ้า โปรดทรงรับเพ่ือ 
อนเุคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิด๙๔เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนสั บชูาพระพทุธเจ้าด้วย
ดอกเกด ซึง่มีกลิน่หอมเหมือนนํา้ผึง้ ในกปัท่ี ๙๒ แตก่ปันีเ้ราได้เอาดอกไม้บชูาใด 
ด้วยการบชูานัน้ เราไมรู้่จกัทคุตเิลย นีเ้ป็นผลแห่งพทุธบชูา  

ผลแห่งการที่ได้ถวายนํา้ผึง้ 
เราใสอ่าหารเตม็บาตรงามทําด้วยมณีแล้วถวายพระอริยะทัง้ปวงครองผ้า

ทิพย์ ครองจีวรเนือ้เกลีย้งอ่ิมหนําสําราญด้วยนํา้ตาลกรวด นํา้มนั นํา้ผึง้ นํา้อ้อยรส
หวานฉ่ําและด้วยข้าวปายาส หมูอ่ริยะเหลา่นีเ้ข้าห้องแก้ว สําเร็จสีหไสยาบนท่ีนอน
อนัควรคา่มาก ดงัไกรสรีนอนในถํา้ท่ีอยู ่ รู้สกึตวั ลกุขึน้นัง่คู้บลัลงัก์บนท่ีนอน เป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยความยนิดีในฌานอนัเป็นโคจรของพทุธเจ้าทกุพระองค์๙๕  เราชีมื้อ
ไปในท่ีใด คือ ท่ีแผน่ดนิ ภเูขา บนอากาศ ในนํา้และในป่า นํา้ผึง้และนํา้ตาลกรวด
ยอ่มมาหาเรา๙๖ 

นํา้ผึง้สาํเร็จได้ดงัใจหมาย 

                                                 
๙๓ข.ุอป.๓๓/๔๔/๑๗๓ 
๙๔ข.ุอป.๓๓/๓๐/๑๓๘ 
๙๕ข.ุอป.๓๒/๒๘/๕ 
๙๖ข.ุอป.๓๒/๖๕/๑ 



มหาสมทุรทัง้๔และพืน้ปฐพียอ่มสําเร็จเป็นเปรียงขึน้ได้สําหรับเรา นํา้ผึง้ 
นํา้ตาลกรวด ดงัจะรู้ความดําริของเราเกิดขึน้ ต้นไม้ท่ีงอกขึน้แตแ่ผน่ดนิในทิศทัง้ ๔ 
ดงัจะรู้ความดําริของเรา ยอ่มเกิดเป็นต้นกลัปพฤกษ์ขึน้๙๗ 

สรุปความ 
หนงัสือเลม่นี ้ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ คงมีประโยชน์ไทยบ้าง วา่ผึง้และนํา้ผึง้มี

ประโยชน์อยา่งไร ก็คงทราบกนัแล้ว ผึง้มีคณุธรรมอะไรบ้าง  
ถ้ายงัไมข่ยนั  ก็ขอให้ดผูึง้เป็นตวัอยา่ง สามารถสร้างรวงรังได้ให้มีความ

ใหญ่โตเทา่ดมุเกวียน ล้อรถก็ทําได้  
เราเป็นคนผู้หนึง่ ก็มีความสามารถท่ีจะสิง่เลก็ๆ น้อยให้มีความใหญ่โตขึน้มา

ได้  ถ้ามีความขยนั 
หากยงัไมข่ยนั ก็ควรความปลกูความขยนัให้มีขึน้ในตน ทัง้พฒันาความ

สามคัคีความอดทนให้เพิ่มพนูก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง  
นํา้ผึง้มีประโยชน์มากมาย เป็นพระบรมพทุธานญุาตท่ีทรงให้พระภิกษุฉนัเป็น

เภสชัได้ รักษาโรคได้สารพดั เช่น วณัโรค โรคผอมเหลือง นํา้ผึง้เป็นยาท่ีกินง่ายแต่
หายาก ถ้าเป็นนํา้ผึง้เดือนห้ายิ่งหายากท่ีสดุเลย 

นอกจากนี ้ สิง่ท่ีเก่ียวกบัผึง้ ไมว่า่จะเป็น ง้วนผึง้ ขีผ้ึง้ ก็ยงัสามารถทํา
ประโยชน์ได้อีก ใช้เป็นขีผ้ึง้ก็ปัน้เป็นรูปตา่งๆได้สวยงาม ทําเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวได้
ด้วย สําหรับคนท่ีนบัถือพระพทุธศาสนา เทียนขีผ้ึง้ หากใช้จดุบชูาพระรัตนตรัย ก็จะ
มีความหอมมาก ใช้ทํานํา้มนต์ ก็เป็นสริิมงคล นอกจากนี ้ คนสําคญัท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัผึง้และนํา้ผึง้ก็มีหลายคน ทัง้พระมหาเถระ พระโพธิสตัว์ พระราชา 
แพทย์ เป็นต้น ทัง้หมดล้วนใช้ผึง้และนํา้ผึง้มาทําประโยชน์อยา่งมากมาย 

สําหรับคนท่ีจะทําบญุ หากได้ทําบญุด้วยนํา้ผึง้ ก็จะได้บญุทัง้อาหารทานและ
เภสชัทาน สว่นจะได้อานิสงส์อยา่งไรคงทราบกนัแล้วได้รับผลเลศิแน่นอน  

                                                 
๙๗ข.ุอป.๓๓/๘๑/๔๓ 



สดุท้ายนี ้ ขออานภุาพแหง่คณุพระศรีรัตนตรัย และบญุกศุลท่ีทา่นได้บําเพ็ญ
สัง่สมอบรมมา จงมารวมกนั เป็นตบะเดชะพลวะปัจจยั เป็นอปุนิสยัตามสง่ให้ท่าน
จงปราศจากทกุข์โศกโรคภยัอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง มีความเกษมสําราญทกุเม่ือ
สวสัดี. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คาํนํา 

“ผึง้และนํา้ผึง้”เป็นหนงัสือท่ีมุง่หวงัแจกเป็นธรรมทานเพ่ือเผยแพร่หลกัคํา
สอนทางพระพทุธศาสนา 

เร่ืองนี ้จะกลา่วถึงผึง้มีคณุธรรม เช่น มีความขยนั มีความสามคัคี มีความ
อดทน บนิไมส่งูและยอมตายเพ่ือพวกพ้องได้ ในยคุปัจจบุนั  ถ้าคนเรามีความขยนั
แบบผึง้ ก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง พยายามสิง่เลก็ๆ น้อย ๆ  มาผสมบอ่ย ๆ  ก็
สามารถให้ทรัพย์ให้มากมายได้ เหมือนกบัผึง้ท่ีเกสรดอกไม้เลก็ ๆ  มาสร้างรวงรังให้
ใหญ่โตเทา่ล้อรถได้ สว่นด้านความสามคัคีเป็นต้น โปรดตดิตามในเลม่เถิด นํา้ผึง้ 
เป็นสิง่ท่ีหวานท่ีสดุ หากเป็นนํา้ผึง้เดือนห้าด้วยแล้ว นบัวา่หายากท่ีสดุและดีท่ีสดุ  
เพราะนํา้ผึง้เดือนห้าจะมีเกสรดอกไม้ท่ีบานเฉพาะเดือนห้าเท่านัน้ ดอกไม้ตา่งๆ  
ล้วนมีประโยชน์รักษาโรคได้สารพดัอยา่ง  

นํา้ผึง้ เป็นพระบรมพทุธานญุาตท่ีทรงให้ภิกษุฉนัเป็นยาได้ เก็บไว้ได้หลาย
วนั ฉนัได้ ไมเ่ป็นโทษ นอกจากนี ้ นํา้ผึง้ยงัมีอิทธิพลตอ่สงัคมไทยหลายเร่ือง เชน่ให้
พดูมีความหวานปานนํา้ผึง้  นอกจากนี ้ สว่นท่ีเก่ียวกบันํา้ผึง้ เชน่ ขีผ้ึง้ ก็ทําเป็น
เทียนจดุบชูาพระรัตนตรัย ก็ได้ ทําเป็นหุน่ขีผ้ึง้ สร้างเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวก็ได้ ใช้
เป็นขีผ้ึง้ทาปากแตกก็ได้  สําหรับคนท่ีทําบญุนํา้ผึง้  ถวายพระภิกษุอยา่งเดียว ก็จะ
ได้ผลสองอยา่ง คือ เป็นอาหารหรือเป็นยาก็ได้ พระสวิลีเถระ เลศิด้วยลาภก็เพราะ
ทําบญุเก่ียวกบัการถวายนํา้ผึง้และนมส้ม 

ท้ายสดุนี ้ขอให้ทา่นผู้ มีสว่นร่วมในการจดัพิมพ์ครัง้นี ้จงมีสตปัิญญาเฉลียว
ฉลาดแตกฉานในพทุธธรรมบรรลมุรรคผลนิพพานในอนาคตกาล 

สชุญาศริิธญัภร 
 
 
 



                           สารบัญ 
เร่ือง    หน้า 
ความนํา    0  
๑. ผึง้และนํา้ผึง้ คืออะไร  0 
๒. ผึง้และนํา้ผึง้มีชาติเป็นอยา่งไร 0 
๓. คณุธรรมของผึง้ มีอะไรบ้าง 0 
๔. ประโยชน์ของผึง้และนํา้ผึง้ท่ีมีตอ่คนเรา 0 
 ประโยชน์ของผึง้ 0 
 ประโยชน์ของนํา้ผึง้ 0 
๕. ผึง้และนํา้ผึง้ ตามคมัภีร์พทุธศาสน์ 00 
๖. ผึง้และนํา้ผึง้กบับคุคลสําคญั 00 
๗. ผึง้และนํา้ผึง้กบัการเปรียบเทียบ 00 
๘. นํา้ผึง้กบัการเป็นโทษสําหรับภิกษุ 00 
๙. นํา้ผึง้พร้อมสว่นท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ กบัการใช้สอย 00 
๑๐. การถวายนํา้ผึง้กบัผลท่ีได้รับ 00 
สรุปความ 00 
 
 


