
" โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดสระบุรี " 

-  นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี พรอมดวย นายสุชา  เข็มมา 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เขตอําเภอบานหมอ และหัวหนาสวนราชการ  ขาราชการ พนักงาน
เจาหนาท่ีในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิม                   
ใหประชาชน"  เมื่อวันท่ี  19 กรกฎาคม 2561  ณ  บริเวณวัดโคกมะขาม หมู 8  ตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ 
จังหวัดสระบุรี  โดยจัดเจาหนาท่ีรวมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพื้นท่ีตามโครงการ “กฎหมาย
สัญจร ผอนทุกข เติมสุข ประชาชนสระบุรี” และเจาหนาท่ีของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ 
จังหวัดสระบุรี  เพื่อบริการสาธารณะแกประชาชน  พรอมเผยแพร ประชาสัมพันธเอกสารตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ และตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก 

------------------------------------------------------------  
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กิจกรรม “เราทําความดี ดวยหัวใจ” Big Cleaning Day 

 นายเรืองศักดิ์ วรหาญ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี  นายกองคการบริหารสวน                  
จังหวัดสระบุรี   พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ  ขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ี และจิตอาสาเฉพาะกิจ  
รวมกิจกรรม  “เราทําความดี ดวยหัวใจ”  Big Cleaning Day  เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา   
28  กรกฎาคม 2561  เพื่อเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย  เปนการแสดงออกถึง                  
ความจงรักภักดีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สนองพระราชปณิธานของพระองค ท่ีจะใหหนวยงาน
ราชการและประชาชนทุกหมูเหลามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนในพื้นท่ี เกิดสาธารณะประโยชนแกสังคม 
ประชาชนทุกหมูเหลาแสดงพลังจิตอาสา  เกิดความรักและเสริมสรางความสามัคคีในองคกรไดมีโอกาสรวมกัน 
ทําความดี  โดยจัดกิจกรรม เมื่อวันท่ี  2 กรกฎาคม 2561  ณ บริเวณโดยรอบอาคารสํานักงานองคการบริหาร   
สวนจังหวัดสระบุรี และบริเวณสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

---------------------------------------------------------- 
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“ประชุม ก.จ.จ. ครั้งที่ 5/2561” 

 
 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  เวลา 14.00 น.  นายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ  ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี  
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสระบุรี ก.จ.จ.สระบุรี 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2561  โดยมี นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี , นายภคภูมิ บุตรโพธ์ิ  ทองถิ่นจังหวัดสระบุรี , นายสุจิน บุญมาเลิศ  
ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  , นายสุชา เข็มมา ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน  
จังหวัดสระบุรี  ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ  เขารวมประชุม  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน  
จังหวัดสระบุรี  

--------------------------------------------------------------------  
 
 

 
 

ฉบบัท่ี 6  เดือน  กรกฎาคม 2561 



“โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลํานํ้ากับชีวิต บนวิถีแหงความพอเพียง 
เพื่อประโยชนและความสุขของประชาชน” 

  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหารสวน 
 จังหวัดสระบุรี  พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ พนักงานเจาหนาท่ี และจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชทาน 
 รวมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแหงความพอเพียง เพื่อประโยชนและความสุข                         
 ของประชาชน ณ บริเวณหนาวัดปากบาง คลองหวยแร ตําบลง้ิวงาม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี  
 โดยนายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี เปนประธานในพิธี และไดเปนผูนําแสดง
 สัญลักษณ กลาวคําวา "เราทําความดี ดวยหัวใจ"  ท้ังนี้ พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.ทบ 18 
 พรอมดวย นายสิงหราช วงษเสง่ียม นายอําเภอเสาไห นายชาญชัย อนะมาน นายก อบต.ชางไทยงาม  
 รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ํา เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 บริเวณคลองหวยแร หนาวัดปากบาง 
 ตําบลง้ิวงาม  อําเภอเสาไห  จังหวัดสระบุรี  

--------------------------------------------------------------------------------- 
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“ขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

 
      นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  
เปนประธานเปดโครงการขับเคล่ือนนโยบายเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในท่ีสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิม                            
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  โดยมีหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ  พนักงานเจาหนาท่ี  
ในสังกัด อบจ.สระบุรี  รวมกันปลูกตนรวงผ้ึง ซึ่งเปนตนไมประจําพระองค รัชกาลท่ี 10  จํานวน 28 ตน  
บริเวณอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  และบริเวณรอบสนามกีฬาองคการบริหารสวน  
จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันท่ี  24  กรกฎาคม 2561  

---------------------------------------------------------------------  
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ยอนตํานานสระบุร ีสืบสานประเพณีหน่ึงเดียวในโลก 
“ตักบาตรดอกเขาพรรษา” จังหวัดสระบุรี ประจําป 2561 

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

---------------------------------------------------------------- 
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“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
28 กรกฎาคม 2561” 

 
  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหารสวน
 จังหวัดสระบุรี พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ี รวมพิธีเนื่องในวันเฉลิม  
 พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  โดยชวงเชา พิธีทําบุญตักบาตร
 ถวายพระราชกุศล  ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดสระบุรี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
 พิธีถวายสัตยปฏิญาณการเปนขาราชการท่ีดี  พิธีเจริญพระพุทธมนต ณ หอประชุมองคการบริหารสวน
 จังหวัดสระบุรี (หลังเดิม) พิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ ณ ทาน้ําวัดศาลาแดง ชวงค่ํา พิธีถวาย 
 เคร่ืองราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดสระบุรี  
 เมื่อวันท่ี 28  กรกฎาคม  2561 

-----------------------------------------------------------------------------  
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“ กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” ”  

 
  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี รวมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมปลูกตนรวงผ้ึง และตนตะแบกนา ณ บริเวณหนา 
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (แหงใหม) โดยมี นายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี เปนประธาน 
และกลาวนําแสดงสัญลักษณ "เราทําความดี ดวยหัวใจ"  เมื่อวันท่ี  28 กรกฎาคม 2561 
 

-------------------------------------------------------------------------------  
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“ประวัตความเปนมาวันเขาพรรษา กิจกรรมสําคัญ” 

 
วันเขาพรรษา พ.ศ. 2561 ตรงกับวันที ่28 กรกฎาคม 2561 

  รูจักความเปนมาและขอมูลของวันเขาพรรษา 
     การเขาพรรษา เปนพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะตองปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐาน                      
อยูประจําท่ีไมเท่ียวจาริกไปยังสถานท่ีตางๆ เวนแตมีกิจจําเปนจริง ๆชวงจําพรรษาจะอยูในชวงฤดูฝนคือ                      
แรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึง 15 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป ดังนั้น วันเขาพรรษา หมายถึง วันท่ีพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
อธิษฐานอยูประจําในวัด หรือเสนาสนะท่ีคุมแดดคุมฝนไดแหงหนึ่งไมไปคางแรมในท่ีอื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน 

           วันเขาพรรษา เปนวันท่ีพระสงฆเร่ิมอยูจําพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา    
เดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11 วันเขาพรรษาท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตไวมีอยู 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 โดยมีขอจํากัดวาจะตองกลับมายังสถานท่ีจําพรรษาเดิมภายใน 7 วัน ท่ีเรียกวา สัตตาหกรณียะ ดังตอไปนี้  
             1.   เมื่อทายกทายิกา ปราถนาจะบําเพ็ญกุศล เมื่อมานิมนตก็ใหไปเพื่อรักษาศรัทธาได  
             2.   ถาสงฆ ณ ท่ีแหงใดแหงหนึ่งเกิดอธิกรณขึ้น ก็ใหไปเพื่อระงับอธิกรณได  
             3.  ถาบิดา มารดา ญาติ พี่นอง พระอุปชฌาย อาจารย เปนไข เมื่อทราบก็ใหไปได  
             4.   พระวิหารในท่ีแหงอื่นเกิดชํารุดเสียหาย ใหไปหาส่ิงของเพื่อมาปฏิสังขรพระวิหารนั้นได  
             5.   เมื่อถูกสัตวรายรบกวน ถูกโจรปลน พระวิหารถูกไฟไหม หรือถูกน้ําทวม ก็ใหไปจากท่ีนั้นได  
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             6.   เมื่อชาวบานถูกโจรปลน อพยพหนีไป ก็ใหไปกับพวกชาวบานไดโดยใหไปกับชาวบานท่ีมี    
ความเล่ือมใสศรัทธา สามารถท่ีจะใหความอุปถัมภได  
             7.   เมื่อท่ีใดเกิดความขาดแคลน อาหารหรือยารักษาโรค ขาดผูอุปถัมภบํารุง ไดรับความลําบาก                  
ก็อนุญาตใหไปจากท่ีนั้นได  
             8.   ถาหากมีผูเอาทรัพยมาลอ ก็อนุญาตใหไปจากท่ีนั้นได  
             9.   หากภิกษุสงฆหรือภิกษุณีสงฆแตกกันหรือมีผูพยายามจะใหแตกกัน ถาการไปจากท่ีนั้น
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 คร้ัง)  หลังจากเสร็จพิธี
เขาพรรษาแลวก็นําดอกไม ธูป เทียน ไปนมัสการปูชนียวัตถุท่ีสําคัญในอาวาสนั้น  ในวันตอมาก็นําดอกไม ธูป 
เทียน ไปขอขมาพระอุปชฌายอาจารย และพระเถระท่ีตนเคารพนับถือ 

  ความสําคัญของวันเขาพรรษา 
  วันเขาพรรษานี้มีความสําคัญตอพุทธศาสนิกชนและเปนวันสําคัญของพระพุทธศาสนาดวยเหตุผล
ดังนี ้
            1 . พระภิกษุจะหยุดจาริกไปยังสถานท่ีอื่นๆแตจะเขาพักอยูประจําในวัดแหงเดียวตามพุทธบัญญัติ  
            2. การท่ีพระภิกษุอยูประจําท่ีนานๆ ยอมมีโอกาสไดสงเคราะหกุลบุตรท่ีประสงคจะอุปสมบท                
เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและสงเคราะหพุทธบริษัทท่ัวไป  
            3 . เปนเทศกาลท่ีพระพุทธศาสนิกชนงดเวนอบายมุขและความชั่วตาง ๆ เชน การดื่มสุราส่ิงเสพติด 
และการเท่ียวเตรเฮฮา เปนตน  
  4 . นอกจากเปนเทศกาลท่ีพุทธศาสนิกชนงดเวนอบายมุขและความชั่วตาง ๆ แลวในชวงเวลา
พรรษา พุทธศาสนิกชนท่ัวไปจะบําเพ็ญทาน รักษาศีลฟงธรรม และเจริญภาวนามากขึ้น 

  พิธีทางศาสนา 
      การบําเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเขาพรรษานี้ยังมีประเพณีสําคัญอยู  2 ประเพณี ควรนํามากลาวไว 
ณ ท่ีนี้ ดังนี้ 

  1 . ประเพณีแหเทียนพรรษา 
            ประเพณีนี้คงเกิดขึ้นจากความจําเปนท่ีวาสมัยกอนยังไมมีไฟฟาใชกันดังปจจุบัน เมื่อพระสงฆ                    
จําพรรษารวมกันมาก ๆ ก็จําตองปฏิบัติกิจวัตร เชน การทําวัตรสวดมนตเชามืดและตอนพลบค่ํา การศึกษา                  
พระปริยัติธรรมกิจกรรมเหลานี้ลวนตองการแสงสวางโดยเฉพาะ แสงสวางจากเทียนท่ีพระสงฆจุดบูชา                         
พระรัตนตรัยและเพื่อตองการใชแสงสวางโดยตรงดวยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหลอเทียนตนใหญ กะวาจะจุด
ไดตลอดเวลา 3 เดือนไปถวายพระภิกษุในวัดใกล ๆ บานเปนพุทธบูชา เทียนดังกลาวเรียกวา เทียนจํานําพรรษา 
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            กอนจะนําเทียนไปถวายนี้ ชาวบานมักจัดเปนขบวนแหแหนกันไปอยางเอิกเกริกสนุกสนานเรียกวา
ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษาดังขอสรุปเนื้อหาจากหนังสือนางนพมาศ ดังนี้ 
            เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ํา ท้ังทหารบกและทหารเรือก็จัดขบวนแหเทียนจํานําพรรษา ท้ังใสคานหาบไป
และลงเรือประดิษฐานอยูในบุษบกทองคําประดับธงทิว ตีกลอง เปาแตรสังข แหไป คร้ันถึงพระอารามแลวก็ยก      
ตนเทียนนั้นเขาไปถวายในพระอุโบสถหอพระธรรม และพระวิหารจุดตามใหสวางไสวในท่ีนั้นๆ ตลอด 3 เดือน 
ดังนี้ทุกพระอาราม 
            ในวัดราษฎรท้ังหลาย ก็มีพิธีทํานองนี้ท่ัวพระราชอาณาจักร ปจจุบัน ประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษานี้ยังถือปฏิบัติกันอยูท่ัวไป บางจังหวัด เชน อุบลราชธานี ถือใหเปนประเพณีเดนประจําจังหวัดตนไดจัด
ประดับตกแตงตนเทียนใหญๆ มีการประกวดแขงขันแลวแหแหน ไปถวายตามวัดตาง ๆ 

  2 . ประเพณีถวายผาอาบน้ําฝน 
            การถวายผาอาบน้ําฝนนี้ เกิดขึ้นแตสมัยพุทธกาล คือ มหาอุบาสิกา ชื่อวา วิสาขาไดทูลขอ                           
พระบรมพุทธานุญาตใหพระสงฆ ไดมีผาอาบน้ําสําหรับผลัดเปล่ียนเวลาสรงน้ําฝนระหวางฤดูฝน นางวิสาขา       
จึงเปนสตรีคนแรกท่ีไดถวายผาอาบน้ําฝนแดพระสงฆ  
            ดวยเหตุนี้ เมื่อถึงวันเขาพรรษา พุทธศาสนิกชน ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยราชธานี จึงนิยมนําผา                   
อาบน้ําฝนไปถวาย ผาอาบน้ําฝนถวายพระสงฆผูจะอยูพรรษา พรอมกับอาหารและเคร่ืองใชท่ีจําเปนตาง ๆ 
            แมในปจจุบัน พุทธศาสนิกชนไทยก็คงยังปฏิบัติกิจกรรม อยางนี้อยูบางวัดมีการแจกฎีกานัดเวลา 
ประกอบพิธีถวายผาอาบน้ําฝน (วัสสิกสาฎก) หรือ ผาจํานําพรรษาและเคร่ืองใชอื่นๆ ณ ศาลาบําเพ็ญกุศล                     
ของวัดใกลบาน 

  อานิสงสแหงการจําพรรษา 
           เมื่อพระภิกษุอยูจําพรรษาครบ 3 เดือนไดปวารณาแลว ยอมจะไดรับอานิสงสแหงการจําพรรษา  
5 อยาง ตลอด 1 เดือนนับแตวันออกพรรษาเปนตนไป คือ  
           1 . เท่ียวจาริกไปโดยไมตองบอกลา ตามสิกขาบทท่ี 6 แหงอเจลกวรรค ปาจิตตียกัณฑ  
           2 . เท่ียวจาริกไปโดยไมตองถือไตรจีวรไปครบสํารับ  
           3 . ฉันคณะโภชนและปรัมปรโภชนได  
           4 . เก็บอติเรกจีวรไดตามปรารถนา  
           5. จีวรอันเกิดขึ้นในท่ีนั้นเปนของพวกเธอ 
           และยังไดโอกาสเพื่อท่ีจะกราลกฐิน และไดรับอานิสงสพรรษาท้ัง 5 ขึ้นนั้นเพิ่มออกไปอีก 4 เดือน 
ในฤดูหนาว คือตั้งแตแรม 1 ค่ํา เดือน 12 ไปจนถึงขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 อีกดวย   

  ประวัติวันเขาพรรษา และความเปนมาของวันเขาพรรษา 
  1 . สวนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา 
            เมื่อคร้ังท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทับอยู ณ วัด เวฬุวัน เมืองราชคฤห แควนมคธ                    
มีเหตุการณเกิดขึ้นคือ พวกชาวบาน กลุมหนึ่งพากันกลาวตําหนิพระสงฆในพระพุทธศาสนาวา ชางไมรูจักกาลเวลา
เสียเลยพากันจาริกไปเร่ือยๆ ไมหยุดย้ังแมในระหวางฤดูฝนบางคร้ังก็ไปเหยียบขาวกลาของชาวนาเสียหาย  
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ขณะท่ีพวกนิครนถ นักบวชในศาสนาอื่นและฝูงนกยังหยุดพักผอนไมทองเท่ียงไปในฤดูฝนเชนนี้ เร่ืองนี้ทราบถึง
พระพุทธเจาในกาลตอมา พระองคจึงทรงรับส่ังใหพระสงฆประชุมพรอมกันตรัสถามจนไดความเปนจริงแลว 
จึงทรงบัญญัติเร่ืองการเขาพรรษาไววา 
            อนุชานามิ ภิกขะเว อุปะคันตุง  แปลวา  "ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหพวกเธออยูจําพรรษา" 
พระสงฆท่ีเขาจํานําพรรษาแลวจะไปคางแรมท่ีอื่นไมได แตหากมีกรณีจําเปน 4 ประการตอไปนี้ ภิกษุผูอยูพรรษา
สามารถไปคางท่ีอื่นได โดยไมถือวาเปนการขาดพรรษา แตตองกลับมาภายในระยะเวลา 7 วัน คือ 
  1. ไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาท่ีเจ็บปวย 
  2. ไประงับไมใหภิกษุสึก 
  3. ไปเพื่อธุระของสงฆ 
  4. ทายกนิมนตไปฉลองศรัทธาในการบําเพ็ญกุศลของเขา 

            วันเขาพรรษานี้โดยท่ัวไปกําหนดในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 เรียกวา วันเขาพรรษา (ปุริมพรรษา)  
ถาปใดเปนปอธิกมาส มีเดือน 8 สองหน ก็เล่ือนไปเขาพรรษา ในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 หลัง ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน
ไมสามารถเขาพรรษาไดก็เล่ือนเขาพรรษา ในแรม 1 ค่ําเดือน 9 ก็ได ไปส้ินสุดเอาวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 เรียกวา 
วันเขาพรรษาหลัง (ปจฉิมพรรษา)  

  2 . การถือปฏิบัติวันเขาพรรษาในประเทศไทย  
            สมัยกอนประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จะเร่ิมทําไรทํานาปกดําขาวกลากอนพรรษากาล
พอพระสงฆเขาพรรษาก็จะเสร็จงานในไรนา ยอมมีเวลาวางมาก ประกอบกับการคมนาคมไปมาระหวางสถานท่ี
ตาง ๆ ก็ไมคอยสะดวก เนื่องจากฝนตกชุกและน้ําขึ้นเจิ่งนอง เต็มแมน้ําลําคลองท่ัวไปชาวบานจึงถือโอกาสเขาวัด
ถวายทาน รักษาศีล ฟงธรรมและเจริญภาวนาเพิ่มพูนบุญกุศลกันมากขึ้น 
            ดังนั้นเมื่อถึงวันเขาพรรษา พุทธศาสนิกชนก็จะพากันหาอาหารท้ังคาวหวาน ผลไม และเคร่ือง
อุปโภคท่ีจําเปนแกสมณะนําไปถวายพระภิกษุสงฆใกลบานตน พระภิกษุสงฆแนะนําส่ังสอนใหเกิด ศรัทธาในการ
ปฏิบัติ ตามหลักทานศีลและภาวนา และความไมประมาทในการประกอบคุณความดีอื่น ๆ 
            ตามประวัติศาสตร พุทธศาสนิกชนชาวไทย ไดเร่ิมบําเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเขาพรรษานี้ ตั้งแต
สมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี ดังขอความในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราชวา 
            "พอขุนรามคําแหงเจาเมืองสุโขทัยนี้ท้ังชาวแมชาวเจา ท้ังทวยปวทวยนาง ลูกเจาลูกขันท้ังส้ิน
ท้ังหลายท้ังหญิงท้ังชายฝูงทวยมีศรัทธาในพุทธศาสน มักทรงศีล เมื่อพรรษาทุกคน"  
            นอกจากการรักษาศีลแลว พุทธศาสนิกชนไทย ในสมัยสุโขทัยนั้นยังไดบําเพ็ญกุศลอื่น ๆ                           
ดังรายละเอียดปรากฎอยูในหนังสือ นางนพมาศ พอสรุปไดดังนี้  
            เมื่อถึงเดือน 8 ก็มีพระราชพิธีอาษาฒมาส พระภิกษุสงฆทุกรูป จะไดเขาจําพรรษา ในพระอาราม
ตาง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีรับส่ังใหจัดแจงเสนาสนะถวาย พรอมท้ังบริขารอันควรแกสมณะบริโภค 
เชน เตียงตั่ง เส่ือสาด ผาจํานําพรรษา อาหารหวานคาวยารักษาโรค และธูปเทียนจํานําพรรษา เพื่อบูชา                        
พระรัตนตรัยในพระอารามหลวงท่ัวราชอาณาจักร แมชาวเมืองสุโขทัย ก็บําเพ็ญกุศลเชนนี้ในวัดประจําตระกูล    
ของตน  
 
 

https://guru.sanook.com/4160/


- 5 - 
 
  ประเพณีตักบาตรดอกไมในวันเขาพรรษา 
       การตักบาตรดอกไม เดิมทีเดียวไดมีเร่ืองราวในสมัยพุทธกาลของนายสุมนมาลาการท่ีไดถวาย                  
ดอกมะลิ แดพระสัมมาสัมพุทธเจา เร่ืองราวมีอยูวา  ในกรุงราชคฤหมีชางจัดดอกไมคนหนึ่ง ชื่อ "สุมนะ" ทุกๆ เชา 
เขาจะนําดอกมะลิ 8 ทะนาน ไปถวายพระเจาพิมพิสาร และจะไดทรัพยมาเปนคาดอกไมวันละ 8 กหาปณะ                   
เปนประจํา วันหนึ่ง ขณะท่ีเขาถือดอกไมจะนําไปถวายพระราชา พระบรมศาสดาเสด็จมาบิณฑบาต พรอมดวย         
หมูภิกษุสงฆจํานวนมาก พระพุทธองคทรงเปลงฉัพพรรณรังสีออกจากพระวรกาย นายสุมนะเห็นแลวเกิดความ
เล่ือมใสศรัทธามาก อยากจะถวายดอกมะลิท้ัง 8 ทะนาน ท่ีถืออยูในมือ เพื่อเปนพุทธบูชา เขาคิดวา "ถาหาก
พระราชาไมไดรับดอกไมเหลานี้ในวันนี้ เราอาจจะถูกประหาร หรือถูกเนรเทศออกจากแวนแควนก็ได แตก็                       
ชางเถอะ  เพราะถึงพระราชาจะทรงอนุเคราะหเราดวยการพระราชทานทรัพยเปนคาดอกไม ก็คงพอเล้ียงชีวิตได
แคในภพชาตินี้เทานั้น แตการบูชาพระบรมศาสดาดวยดอกไมเหลานี้ จะทําใหเราไดรับความสุขท้ังในโลกนี้                  
และโลกหนา"  
      เขาคิดอยางนี้แลวก็ตัดสินใจสละชีวิต โปรยดอกไมท้ัง 8 ทะนาน บูชาพระบรมศาสดาทันที                        
ทันใดนั้น ส่ิงอัศจรรยก็บังเกิดขึ้น คือ ดอกมะลิท้ัง 8 ทะนาน ไมไดตกถึงพื้นดินเลย ดอกมะลิ 2 ทะนาน                              
ไดกลายเปนเพดานดอกไม แผอยูเหนือพระเศียรของพระบรมศาสดา อีก 2 ทะนาน แผเปนกําแพงดอกไมลอยอยู
ขางขวา และ 2 ทะนานอยูขางซาย  สวนอีก 2 ทะนาน อยูขางหลัง กําแพงดอกไมท้ังหมดนี้ ลอยไปพรอมกับ                     
พระบรมศาสดา เมื่อพระพุทธองคทรงพระดําเนิน กําแพงดอกมะลิท้ังหมดก็ลอยตามไป เมื่อประทับยืน กําแพง
ดอกมะลิก็หยุดอยูกับท่ีเหมือนกัน 
       นายสุมนะเห็นดังนั้น เกิดความปติปราโมทยเปนอยางย่ิง แตเมื่อพระเจาพิมพิสารทรงทราบเร่ือง 
แทนท่ีจะลงโทษกลับชื่นชมและปูนบําเหน็บรางวัลทําใหนายมาลาการมีชีวิตท่ีสุขสบายขึ้น เพราะเหตุนี้ ไดมี
ประเพณีตักบาตรเขาพรรษาของไทยท่ีไดสืบทอดมานาน และเปนเอกลักษณอยางย่ิงท่ีอําเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี  โดยมีการใชดอกไมชนิดหนึ่งในการใสบาตรเรียกวา ”ดอกเขาพรรษา” ชื่อเรียกเชนนี้เรียกกัน                  
ติดปากของคนในแถบ  จังหวัดสระบุรี จนบางทานไมรูวาดอกไมนี้มีชื่อเรียกท่ัวไปวาอะไร 
   ตนเขาพรรษาท่ีออกดอกเขาพรรษา 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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