ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2561
" โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดสระบุรี "

-

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี พรอมดวย นายสุชา เข็มมา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เขตอําเภอบานหมอ และหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงาน
เจาหนาที่ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณวัดโคกมะขาม หมู 8 ตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ
จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจาหนาที่รวมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ “กฎหมาย
สัญจร ผอนทุกข เติมสุข ประชาชนสระบุรี” และเจาหนาที่ของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ
จังหวัดสระบุรี เพื่อบริการสาธารณะแกประชาชน พรอมเผยแพร ประชาสัมพันธเอกสารตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ และตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2561
กิจกรรม “เราทําความดี ดวยหัวใจ” Big Cleaning Day

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาที่ และจิตอาสาเฉพาะกิจ
รวมกิจกรรม “เราทําความดี ดวยหัวใจ” Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย เปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองพระราชปณิธานของพระองค ที่จะใหหนวยงาน
ราชการและประชาชนทุกหมูเหลามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนในพื้นที่ เกิดสาธารณะประโยชนแกสังคม
ประชาชนทุกหมูเหลาแสดงพลังจิตอาสา เกิดความรักและเสริมสรางความสามัคคีในองคกรไดมีโอกาสรวมกัน
ทําความดี โดยจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโดยรอบอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี และบริเวณสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2561
“ประชุม ก.จ.จ. ครั้งที่ 5/2561”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสระบุรี ก.จ.จ.สระบุรี
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี , นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ทองถิ่นจังหวัดสระบุรี , นายสุจิน บุญมาเลิศ
ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี , นายสุชา เข็มมา ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ เขารวมประชุม ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี
--------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2561
“โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแหงความพอเพียง
เพื่อประโยชนและความสุขของประชาชน”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี
พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ พนักงานเจาหนาที่ และจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชทาน
รวมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแหงความพอเพียง เพื่อประโยชนและความสุข
ของประชาชน ณ บริเวณหนาวัดปากบาง คลองหวยแร ตําบลงิ้วงาม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี
โดยนายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี เปนประธานในพิธี และไดเปน ผูนําแสดง
สัญลักษณ กลาวคําวา "เราทําความดี ดวยหัวใจ" ทั้งนี้ พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.ทบ 18
พรอมดวย นายสิงหราช วงษเสงี่ยม นายอําเภอเสาไห นายชาญชัย อนะมาน นายก อบต.ชางไทยงาม
รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ํา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 บริเวณคลองหวยแร หนาวัดปากบาง
ตําบลงิ้วงาม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี
---------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2561
“ขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
เปนประธานเปดโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาที่
ในสังกัด อบจ.สระบุรี รวมกันปลูกตนรวงผึ้ง ซึ่งเปนตนไมประจําพระองค รัชกาลที่ 10 จํานวน 28 ตน
บริเวณอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี และบริเวณรอบสนามกีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
---------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2561
ยอนตํานานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
“ตักบาตรดอกเขาพรรษา” จังหวัดสระบุรี ประจําป 2561

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี พรอมดวย นายสุจิน บุญมาเลิศ , นางรัชนี บางหลวง , นางสาวนิภา ประชีพฉาย
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี และหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาที่
ในสังกัด รวมขบวนรถบุปผชาติและขบวนวัฒนธรรม การจัดงานยอนตํานานสระบุรี สืบสานประเพณี
หนึ่งเดียวในโลก "ตักบาตรดอกเขาพรรษา" จังหวัดสระบุรี ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณถนนสายคู มณฑลพิธีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2561
“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2561”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาที่ รวมพิธีเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยชวงเชา พิธีทําบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดสระบุรี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายสัตยปฏิญาณการเปนขาราชการที่ดี พิธีเจริญพระพุทธมนต ณ หอประชุมองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี (หลังเดิม) พิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ ณ ทาน้ําวัดศาลาแดง ชวงค่ํา พิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2561
“ กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” ”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี รวมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมปลูกตนรวงผึ้ง และตนตะแบกนา ณ บริเวณหนา
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (แหงใหม) โดยมี นายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี เปนประธาน
และกลาวนําแสดงสัญลักษณ "เราทําความดี ดวยหัวใจ" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
-------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2561
“ประวัตความเปนมาวันเขาพรรษา กิจกรรมสําคัญ”

วันเขาพรรษา พ.ศ. 2561 ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
รูจักความเปนมาและขอมูลของวันเขาพรรษา
การเขาพรรษา เปนพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะตองปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐาน
อยูประจําที่ไมเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ตางๆ เวนแตมีกิจจําเปนจริง ๆชวงจําพรรษาจะอยูในชวงฤดูฝนคือ
แรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึง 15 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป ดังนั้น วันเขาพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
อธิษฐานอยูประจําในวัด หรือเสนาสนะที่คุมแดดคุมฝนไดแหงหนึ่งไมไปคางแรมในที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน
วันเขาพรรษา เปนวันที่พระสงฆเริ่มอยูจําพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา
เดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11 วันเขาพรรษาที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตไวมีอยู 2 วันคือ
- วันเขาปุริมพรรษา คือวันเขาพรรษาแรก ตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญ
กลางเดือน 11
- วันเขาปจฉิมพรรษา คือวันเขาพรรษาหลัง ตั้งแตวันแรม 1 ค่ําเดือน 9 ไปจนถึงวันเพ็ญ
เดือน 12
เมื่อเขาพรรษาแลวหากภิกษุมีกิจธุระจําเปน อันชอบดวยพระวินัย พระพุทธเจาก็ทรงอนุญาตให
ไปได โดยมีขอจํากัดวาจะตองกลับมายังสถานที่จําพรรษาเดิมภายใน 7 วัน ที่เรียกวา สัตตาหกรณียะ ดังตอไปนี้
1. เมื่อทายกทายิกา ปราถนาจะบําเพ็ญกุศล เมื่อมานิมนตก็ใหไปเพื่อรักษาศรัทธาได
2. ถาสงฆ ณ ที่แหงใดแหงหนึ่งเกิดอธิกรณขึ้น ก็ใหไปเพื่อระงับอธิกรณได
3. ถาบิดา มารดา ญาติ พี่นอง พระอุปชฌาย อาจารย เปนไข เมื่อทราบก็ใหไปได
4. พระวิหารในที่แหงอื่นเกิดชํารุดเสียหาย ใหไปหาสิ่งของเพื่อมาปฏิสังขรพระวิหารนั้นได
5. เมื่อถูกสัตวรายรบกวน ถูกโจรปลน พระวิหารถูกไฟไหม หรือถูกน้ําทวม ก็ใหไปจากที่นั้นได

-26. เมื่อชาวบานถูกโจรปลน อพยพหนีไป ก็ใหไปกับพวกชาวบานไดโดยใหไปกับชาวบานที่มี
ความเลื่อมใสศรัทธา สามารถที่จะใหความอุปถัมภได
7. เมื่อที่ใดเกิดความขาดแคลน อาหารหรือยารักษาโรค ขาดผูอุปถัมภบํารุง ไดรับความลําบาก
ก็อนุญาตใหไปจากที่นั้นได
8. ถาหากมีผูเอาทรัพยมาลอ ก็อนุญาตใหไปจากที่นั้นได
9. หากภิกษุสงฆหรือภิกษุณีสงฆแตกกันหรือมีผูพยายามจะใหแตกกัน ถาการไปจากที่นั้น
สามารถระงับการแตกกันได ก็อนุญาตใหไปได
ในวันเขาพรรษา ถือวาเปนกรณียกิจพิเศษสําหรับพระภิกษุสงฆ จะมีการประชุมกันในพระอุโบสถ
ไหวพระสวดมนต ขอขมาซึ่งกันและกัน เสร็จแลวก็ประกอบพิธีเขาพรรษา ภิกษุจะอธิษฐานใจตนเองวาตลอด
ฤดูกาลเขาพรรษานี้ตนเองจะไมไปไหน ดวยการเปลงวาจาวา
อิมสฺมึ อาวาเส อิมํ เตมาสํ วสฺสํ อุเปมิ หรือ อิมสฺมึ วิหาเร อิมํ เตมาสํ วสฺสํ อุเปมิ
แปลวา ขาพเจาขออยูจําพรรษาตลอด 3 เดือน ในอาวาสนี้ หรือในวิหารนี้ (วา 3 ครั้ง) หลังจากเสร็จพิธี
เขาพรรษาแลวก็นําดอกไม ธูป เทียน ไปนมัสการปูชนียวัตถุที่สําคัญในอาวาสนั้น ในวันตอมาก็นําดอกไม ธูป
เทียน ไปขอขมาพระอุปชฌายอาจารย และพระเถระที่ตนเคารพนับถือ
ความสําคัญของวันเขาพรรษา
วันเขาพรรษานี้มีความสําคัญตอพุทธศาสนิกชนและเปนวันสําคัญของพระพุทธศาสนาดวยเหตุผล
ดังนี้
1 . พระภิกษุจะหยุดจาริกไปยังสถานที่อื่นๆแตจะเขาพักอยูประจําในวัดแหงเดียวตามพุทธบัญญัติ
2. การที่พระภิกษุอยูประจําที่นานๆ ยอมมีโอกาสไดสงเคราะหกุลบุตรที่ประสงคจะอุปสมบท
เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและสงเคราะหพุทธบริษัททั่วไป
3 . เปนเทศกาลที่พระพุทธศาสนิกชนงดเวนอบายมุขและความชั่วตาง ๆ เชน การดื่มสุราสิ่งเสพติด
และการเที่ยวเตรเฮฮา เปนตน
4
. นอกจากเปนเทศกาลที่พุทธศาสนิกชนงดเวนอบายมุขและความชั่วตาง ๆ แลวในชวงเวลา
พรรษา พุทธศาสนิกชนทั่วไปจะบําเพ็ญทาน รักษาศีลฟงธรรม และเจริญภาวนามากขึ้น
พิธีทางศาสนา
การบําเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเขาพรรษานี้ยังมีประเพณีสําคัญอยู 2 ประเพณี ควรนํามากลาวไว
ณ ที่นี้ ดังนี้
1
. ประเพณีแหเทียนพรรษา
ประเพณีนี้คงเกิดขึ้นจากความจําเปนที่วาสมัยกอนยังไมมีไฟฟาใชกันดังปจจุบัน เมื่อพระสงฆ
จําพรรษารวมกันมาก ๆ ก็จําตองปฏิบัติกิจวัตร เชน การทําวัตรสวดมนตเชามืดและตอนพลบค่ํา การศึกษา
พระปริยัติธรรมกิจกรรมเหลานี้ลวนตองการแสงสวางโดยเฉพาะ แสงสวางจากเทียนที่พระสงฆจุดบูชา
พระรัตนตรัยและเพื่อตองการใชแสงสวางโดยตรงดวยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหลอเทียนตนใหญ กะวาจะจุด
ไดตลอดเวลา 3 เดือนไปถวายพระภิกษุในวัดใกล ๆ บานเปนพุทธบูชา เทียนดังกลาวเรียกวา เทียนจํานําพรรษา
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ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษาดังขอสรุปเนื้อหาจากหนังสือนางนพมาศ ดังนี้
เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ํา ทั้งทหารบกและทหารเรือก็จัดขบวนแหเทียนจํานําพรรษา ทั้งใสคานหาบไป
และลงเรือประดิษฐานอยูในบุษบกทองคําประดับธงทิว ตีกลอง เปาแตรสังข แหไป ครั้นถึงพระอารามแลวก็ยก
ตนเทียนนั้นเขาไปถวายในพระอุโบสถหอพระธรรม และพระวิหารจุดตามใหสวางไสวในที่นั้นๆ ตลอด 3 เดือน
ดังนี้ทุกพระอาราม
ในวัดราษฎรทั้งหลาย ก็มีพิธีทํานองนี้ทั่วพระราชอาณาจักร ปจจุบัน ประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษานี้ยังถือปฏิบัติกันอยูทั่วไป บางจังหวัด เชน อุบลราชธานี ถือใหเปนประเพณีเดนประจําจังหวัดตนไดจัด
ประดับตกแตงตนเทียนใหญๆ มีการประกวดแขงขันแลวแหแหน ไปถวายตามวัดตาง ๆ
2
. ประเพณีถวายผาอาบน้ําฝน
การถวายผาอาบน้ําฝนนี้ เกิดขึ้นแตสมัยพุทธกาล คือ มหาอุบาสิกา ชื่อวา วิสาขาไดทูลขอ
พระบรมพุทธานุญาตใหพระสงฆ ไดมีผาอาบน้ําสําหรับผลัดเปลี่ยนเวลาสรงน้ําฝนระหวางฤดูฝน นางวิสาขา
จึงเปนสตรีคนแรกที่ไดถวายผาอาบน้ําฝนแดพระสงฆ
ดวยเหตุนี้ เมื่อถึงวันเขาพรรษา พุทธศาสนิกชน ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยราชธานี จึงนิยมนําผา
อาบน้ําฝนไปถวาย ผาอาบน้ําฝนถวายพระสงฆผูจะอยูพรรษา พรอมกับอาหารและเครื่องใชที่จําเปนตาง ๆ
แมในปจจุบัน พุทธศาสนิกชนไทยก็คงยังปฏิบัติกิจกรรม อยางนี้อยูบางวัดมีการแจกฎีกานัดเวลา
ประกอบพิธีถวายผาอาบน้ําฝน (วัสสิกสาฎก) หรือ ผาจํานําพรรษาและเครื่องใชอื่นๆ ณ ศาลาบําเพ็ญกุศล
ของวัดใกลบาน
อานิสงสแหงการจําพรรษา
เมื่อพระภิกษุอยูจําพรรษาครบ 3 เดือนไดปวารณาแลว ยอมจะไดรับอานิสงสแหงการจําพรรษา
5 อยาง ตลอด 1 เดือนนับแตวันออกพรรษาเปนตนไป คือ
1
. เที่ยวจาริกไปโดยไมตองบอกลา ตามสิกขาบทที่ 6 แหงอเจลกวรรค ปาจิตตียกัณฑ
2
. เที่ยวจาริกไปโดยไมตองถือไตรจีวรไปครบสํารับ
3
. ฉันคณะโภชนและปรัมปรโภชนได
4
. เก็บอติเรกจีวรไดตามปรารถนา
5. จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นเปนของพวกเธอ
และยังไดโอกาสเพื่อที่จะกราลกฐิน และไดรับอานิสงสพรรษาทั้ง 5 ขึ้นนั้นเพิ่มออกไปอีก 4 เดือน
ในฤดูหนาว คือตั้งแตแรม 1 ค่ํา เดือน 12 ไปจนถึงขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 อีกดวย
ประวัติวันเขาพรรษา และความเปนมาของวันเขาพรรษา
1
. สวนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทับอยู ณ วัด เวฬุวัน เมืองราชคฤห แควนมคธ
มีเหตุการณเกิดขึ้นคือ พวกชาวบาน กลุมหนึ่งพากันกลาวตําหนิพระสงฆในพระพุทธศาสนาวา ชางไมรูจักกาลเวลา
เสียเลยพากันจาริกไปเรื่อยๆ ไมหยุดยั้งแมในระหวางฤดูฝนบางครั้งก็ไปเหยียบขาวกลาของชาวนาเสียหาย
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พระพุทธเจาในกาลตอมา พระองคจึงทรงรับสั่งใหพระสงฆประชุมพรอมกันตรัสถามจนไดความเปนจริงแลว
จึงทรงบัญญัติเรื่องการเขาพรรษาไววา
อนุชานามิ ภิกขะเว อุปะคันตุง แปลวา "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหพวกเธออยูจําพรรษา"
พระสงฆที่เขาจํานําพรรษาแลวจะไปคางแรมที่อื่นไมได แตหากมีกรณีจําเปน 4 ประการตอไปนี้ ภิกษุผูอยูพรรษา
สามารถไปคางที่อื่นได โดยไมถือวาเปนการขาดพรรษา แตตองกลับมาภายในระยะเวลา 7 วัน คือ
1. ไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บปวย
2. ไประงับไมใหภิกษุสึก
3. ไปเพื่อธุระของสงฆ
4. ทายกนิมนตไปฉลองศรัทธาในการบําเพ็ญกุศลของเขา
วันเขาพรรษานี้โดยทั่วไปกําหนดในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 เรียกวา วันเขาพรรษา (ปุริมพรรษา)
ถาปใดเปนปอธิกมาส มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเขาพรรษา ในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 หลัง ในกรณีที่มีเหตุจําเปน
ไมสามารถเขาพรรษาไดก็เลื่อนเขาพรรษา ในแรม 1 ค่ําเดือน 9 ก็ได ไปสิ้นสุดเอาวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 เรียกวา
วันเขาพรรษาหลัง (ปจฉิมพรรษา)
2
. การถือปฏิบัติวันเขาพรรษาในประเทศไทย
สมัยกอนประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จะเริ่มทําไรทํานาปกดําขาวกลากอนพรรษากาล
พอพระสงฆเขาพรรษาก็จะเสร็จงานในไรนา ยอมมีเวลาวางมาก ประกอบกับการคมนาคมไปมาระหวางสถานที่
ตาง ๆ ก็ไมคอยสะดวก เนื่องจากฝนตกชุกและน้ําขึ้นเจิ่งนอง เต็มแมน้ําลําคลองทั่วไปชาวบานจึงถือโอกาสเขาวัด
ถวายทาน รักษาศีล ฟงธรรมและเจริญภาวนาเพิ่มพูนบุญกุศลกันมากขึ้น
ดังนั้นเมื่อถึงวันเขาพรรษา พุทธศาสนิกชนก็จะพากันหาอาหารทั้งคาวหวาน ผลไม และเครื่อง
อุปโภคที่จําเปนแกสมณะนําไปถวายพระภิกษุสงฆใกลบานตน พระภิกษุสงฆแนะนําสั่งสอนใหเกิด ศรัทธาในการ
ปฏิบัติ ตามหลักทานศีลและภาวนา และความไมประมาทในการประกอบคุณความดีอื่น ๆ
ตามประวัติศาสตร พุทธศาสนิกชนชาวไทย ไดเริ่มบําเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเขาพรรษานี้ ตั้งแต
สมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี ดังขอความในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราชวา
"พอขุนรามคําแหงเจาเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแมชาวเจา ทั้งทวยปวทวยนาง ลูกเจาลูกขันทั้งสิ้น
ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝูงทวยมีศรัทธาในพุทธศาสน มักทรงศีล เมื่อพรรษาทุกคน"
นอกจากการรักษาศีลแลว พุทธศาสนิกชนไทย ในสมัยสุโขทัยนั้นยังไดบําเพ็ญกุศลอื่น ๆ
ดังรายละเอียดปรากฎอยูในหนังสือ นางนพมาศ พอสรุปไดดังนี้
เมื่อถึงเดือน 8 ก็มีพระราชพิธีอาษาฒมาส พระภิกษุสงฆทุกรูป จะไดเขาจําพรรษา ในพระอาราม
ตาง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีรับสั่งใหจัดแจงเสนาสนะถวาย พรอมทั้งบริขารอันควรแกสมณะบริโภค
เชน เตียงตั่ง เสื่อสาด ผาจํานําพรรษา อาหารหวานคาวยารักษาโรค และธูปเทียนจํานําพรรษา เพื่อบูชา
พระรัตนตรัยในพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร แมชาวเมืองสุโขทัย ก็บําเพ็ญกุศลเชนนี้ในวัดประจําตระกูล
ของตน
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การตักบาตรดอกไม เดิมทีเดียวไดมีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลของนายสุมนมาลาการที่ไดถวาย
ดอกมะลิ แดพระสัมมาสัมพุทธเจา เรื่องราวมีอยูวา ในกรุงราชคฤหมีชางจัดดอกไมคนหนึ่ง ชื่อ "สุมนะ" ทุกๆ เชา
เขาจะนําดอกมะลิ 8 ทะนาน ไปถวายพระเจาพิมพิสาร และจะไดทรัพยมาเปนคาดอกไมวันละ 8 กหาปณะ
เปนประจํา วันหนึ่ง ขณะที่เขาถือดอกไมจะนําไปถวายพระราชา พระบรมศาสดาเสด็จมาบิณฑบาต พรอมดวย
หมูภิกษุสงฆจํานวนมาก พระพุทธองคทรงเปลงฉัพพรรณรังสีออกจากพระวรกาย นายสุมนะเห็นแลวเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธามาก อยากจะถวายดอกมะลิทั้ง 8 ทะนาน ที่ถืออยูในมือ เพื่อเปนพุทธบูชา เขาคิดวา "ถาหาก
พระราชาไมไดรับดอกไมเหลานี้ในวันนี้ เราอาจจะถูกประหาร หรือถูกเนรเทศออกจากแวนแควนก็ได แตก็
ชางเถอะ เพราะถึงพระราชาจะทรงอนุเคราะหเราดวยการพระราชทานทรัพยเปนคาดอกไม ก็คงพอเลี้ยงชีวิตได
แคในภพชาตินี้เทานั้น แตการบูชาพระบรมศาสดาดวยดอกไมเหลานี้ จะทําใหเราไดรับความสุขทั้งในโลกนี้
และโลกหนา"
เขาคิดอยางนี้แลวก็ตัดสินใจสละชีวิต โปรยดอกไมทั้ง 8 ทะนาน บูชาพระบรมศาสดาทันที
ทันใดนั้น สิ่งอัศจรรยก็บังเกิดขึ้น คือ ดอกมะลิทั้ง 8 ทะนาน ไมไดตกถึงพื้นดินเลย ดอกมะลิ 2 ทะนาน
ไดกลายเปนเพดานดอกไม แผอยูเหนือพระเศียรของพระบรมศาสดา อีก 2 ทะนาน แผเปนกําแพงดอกไมลอยอยู
ขางขวา และ 2 ทะนานอยูขางซาย สวนอีก 2 ทะนาน อยูขางหลัง กําแพงดอกไมทั้งหมดนี้ ลอยไปพรอมกับ
พระบรมศาสดา เมื่อพระพุทธองคทรงพระดําเนิน กําแพงดอกมะลิทั้งหมดก็ลอยตามไป เมื่อประทับยืน กําแพง
ดอกมะลิก็หยุดอยูกับที่เหมือนกัน
นายสุมนะเห็นดังนั้น เกิดความปติปราโมทยเปนอยางยิ่ง แตเมื่อพระเจาพิมพิสารทรงทราบเรื่อง
แทนที่จะลงโทษกลับชื่นชมและปูนบําเหน็บรางวัลทําใหนายมาลาการมีชีวิตที่สุขสบายขึ้น เพราะเหตุนี้ ไดมี
ประเพณีตักบาตรเขาพรรษาของไทยที่ไดสืบทอดมานาน และเปนเอกลักษณอยางยิ่งที่อําเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี โดยมีการใชดอกไมชนิดหนึ่งในการใสบาตรเรียกวา ”ดอกเขาพรรษา” ชื่อเรียกเชนนี้เรียกกัน
ติดปากของคนในแถบ จังหวัดสระบุรี จนบางทานไมรูวาดอกไมนี้มีชื่อเรียกทั่วไปวาอะไร
ตนเขาพรรษาที่ออกดอกเขาพรรษา ในทองถิ่นอื่น ๆ จะนิยมเรียกไมชนิดนี้วา “หงสเหิน”
ตามลักษณะของรูปรางของดอก เพราะดอกและเกสรจะมีลักษณะเหมือนตัวหงส กําลังจะบิน มีลีลาสงางาม
มีกลีบประดับเรียงตามชอดอก นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก เชน กลวยจะกา (ตาก) กลวยจะกาหลวง (ลําพูน)
กลวยเครือคํา (เชียงใหม) กามปู (พิษณุโลก) ขมิ้นผี หรือกระทือลิง (ภาคกลาง) วานดอกเหลือง (เลย)
และดอกเขาพรรษา (สระบุรี)
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