
 
 
 
 
 
 

" โครงการหนว่ยบาํบดัทกุข ์บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน จงัหวดัสระบรีุ " 

นายประภาส เกล่ือนเพชร  หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด  นาํขา้ราชการ พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีในสงักดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ ร่วมโครงการ “หนว่ยบาํบดัทกุข ์ บาํรงุสขุ  
สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน” จงัหวดัสระบรีุ  เมื่อวนัท่ี  25 เมษายน 2562  ณ  วดัโปร่งหวัถนน  

ตาํบลบา้นโปร่ง อาํเภอหนองโดน จงัหวดัสระบรีุ  โดยจดัเจา้หนา้ท่ีร่วมรบัฟังปัญหาความตอ้งการ 
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามโครงการศนูยร์บัเร่ืองราวรอ้งเรียน รอ้งทกุข ์พรอ้มเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์

เอกสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ ตามพระราชบญัญตัอิาํนวยความสะดวก  
เพ่ือบริการสาธารณะแก่ประชาชน จดัเจา้หนา้ท่ีบริการใหค้วามร ู ้ ตามโครงการหอ้งสมดุเคล่ือนท่ี  

ของหอ้งสมดุเสริมปัญญา ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  และการมอบกายอปุกรณ ์
แกผู่ท่ี้มีความจาํเป็นของกองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจาํเป็นตอ่สขุภาพจงัหวดัสระบรีุ  

 
 
 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด 

ฉบบัเดอืนเมษายน 2562 



 

        

  

  

  
" วนัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช   

วนัท่ีระลกึมหาจกัรีบรมราชวงศ ์จงัหวดัสระบรีุ " 

 
    นายเรืนายเรืองศกัดิ ์องศกัดิ ์  วรหาญ วรหาญ   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์ารปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์าร
บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หวัหนา้สว่นราชการ หวัหนา้สว่นราชการ   ร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะ  
เนือ่งในวนัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  เนือ่งในวนัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  และวนัท่ีระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์และวนัท่ีระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์  
วนัท่ี  6  เมษายน  2562  ณ  หอประชมุศนูยร์าชการจงัหวดัสระบรีุ  ตาํบลตะกดุ  อาํเภอเมืองสระบรีุวนัท่ี  6  เมษายน  2562  ณ  หอประชมุศนูยร์าชการจงัหวดัสระบรีุ  ตาํบลตะกดุ  อาํเภอเมืองสระบรีุ  
จงัหวดัสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ   
  

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

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด   
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" พิธีพลกีรรมตกันํา้จากแหลง่นํา้ศกัดิ์สิทธิ์  และพิธีจดัทาํนํา้อภเิษกจงัหวดัสระบรีุ " 

    
  นายเรืนายเรืองศกัดิ ์องศกัดิ ์  วรหาญ วรหาญ   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร
สว่นจงัหวัดสระบรีุ  สว่นจงัหวัดสระบรีุ  พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หวัหนา้สว่นราชการ หวัหนา้สว่นราชการ   ร่วมพิธีพลีกรรมตกันํา้จากแหล่งนํา้ร่วมพิธีพลีกรรมตกันํา้จากแหล่งนํา้  
ศกัดิ์สิทธ์ิ  ณ  บา้นทา่ราบ  ตาํบลตน้ตาล  อาํเภอเสาไห ้ จงัหวดัสระบรีุ  เมื่อวนัท่ี 6 เมษายน 2562ศกัดิ์สิทธ์ิ  ณ  บา้นทา่ราบ  ตาํบลตน้ตาล  อาํเภอเสาไห ้ จงัหวดัสระบรีุ  เมื่อวนัท่ี 6 เมษายน 2562  
และร่วมพิและร่วมพิธีจดัทาํนํา้อภเิษกและงานเวียนเทียนสมโภชนํา้อภเิษก  ณ วดัพระพทุธบาทราชวรมหาวิหารธีจดัทาํนํา้อภเิษกและงานเวียนเทียนสมโภชนํา้อภเิษก  ณ วดัพระพทุธบาทราชวรมหาวิหาร  
ตาํบลขนุโขลน  อาํเภอพระพทุธบาท  จงัหวดัสระบรีุ  เมื่อวนัท่ี 8 ตาํบลขนุโขลน  อาํเภอพระพทุธบาท  จงัหวดัสระบรีุ  เมื่อวนัท่ี 8 ––  9  9  เมษายน  2562เมษายน  2562    โดยการนี้โดยการนี้  
นายปวิณ ชาํนปิระศาสน ์ รองปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตกันํา้สรงมรุธาภเิษกนายปวิณ ชาํนปิระศาสน ์ รองปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตกันํา้สรงมรุธาภเิษก  
และนายและนายแมนรตัน ์ รตันสคุนธ ์ เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตกันํา้อภเิษกแมนรตัน ์ รตันสคุนธ ์ เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตกันํา้อภเิษก  

  
--------------------------------------------------------------------------------------------  
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“พิธีปลกูตน้ไมม้งคลพระราชทาน จงัหวดัสระบรีุ”  
    

    
  นายเรืนายเรืองศกัดิ ์องศกัดิ ์  วรหาญ วรหาญ   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร
สว่นจงัหวัดสระบรีุ  สว่นจงัหวัดสระบรีุ  พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หวัหนา้สว่นราชการ หวัหนา้สว่นราชการ   ร่วมพิธีปลกูตน้ไมม้งคลพระราชทานร่วมพิธีปลกูตน้ไมม้งคลพระราชทาน  
ตามโครงการ ตามโครงการ “ 1 “ 1 จงัหวดั 1 ถนนเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดั 1 ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ”  ”  ซ่ึงจดัทาํขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรตเินือ่งในโอกาสซ่ึงจดัทาํขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรตเินือ่งในโอกาส  
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก  พทุธศกัราช 2562   เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเป็นการมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก  พทุธศกัราช 2562   เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเป็นการ  
นอ้มราํลึกในพระมหากรณุาธิคณุท่ีไดพ้ระราชทานตน้รวงนอ้มราํลึกในพระมหากรณุาธิคณุท่ีไดพ้ระราชทานตน้รวงผึ้ง  อนัเป็นตน้ไมม้งคลประจาํรชักาลผึ้ง  อนัเป็นตน้ไมม้งคลประจาํรชักาล  
เมื่อวนัท่ี  29  เมษายน  2562  ณ  ศนูยร์าชการจงัหวดัสระบรีุ เมื่อวนัท่ี  29  เมษายน  2562  ณ  ศนูยร์าชการจงัหวดัสระบรีุ  

----------------------------------------------------------------  
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“ “ วนัวิสาขบชูา วนัวิสาขบชูา วนัสาํคญัของโลก วนัสาํคญัของโลก ””  

วนัวิสาขบชูา วนัสําคญัทางศาสนา 
  วนัวิสาขบชูา เป็นวนัท่ีสมเด็จพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ประสตู ิตรัสร ู ้และปรินพิพาน 
ซ่ึงเกิดขึน้ในวนัและเดอืนเดยีวกนั คือ ในวนัเพ็ญ (ขึน้ 15 คํา่) เดอืนหก หรือเดอืนเวสาขะ พระจนัทร์
เสวยวิสาขฤกษ ์ เหตกุารณด์งักล่าวนีไ้ดเ้กิดขึน้เมื่อกว่าสองพนัหา้รอ้ยปีมาแลว้ ในหว้งระยะเวลา 
ท่ีตา่งกนัคือ  ครัง้แรก เมื่อพระพทุธเจา้ประสตูเิป็นเจา้ชายสิทธตัถะ โอรสพระเจา้สทุโธธนะ และพระนาง 
สิริมหามายาแห่งกรงุกบิลพสัดุ ์ โดยประสตูท่ีิป่าลมุพินวีนั ณ เขตแดนรอยตอ่ระหว่างกรงุกบิลพสัด ุ ์
ของฝ่ายพระราชบิดากบักรงุเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา  ครัง้ท่ีสอง เกิดเมื่อเจา้ชายสิทธัตถะ  
ออกทรงผนวชได ้6 ปี พระชนมาย ุ35 พรรษา ไดต้รสัร ูพ้ระอนตุรสมัมาสมัโพธิญาณ เป็นอรหนัต 
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ณ ร่ิมฝัง่แมน่ํา้เนรญัชรา ประเทศมคธปัจจบุนัคือท่ีตัง้พทุธคยา  ครัง้ท่ีสาม  
เกิดเมื่อพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เสด็จดบัขนัธปรินพิพาน เมื่อพระชนมาย ุ80 พรรษา  
ณ เมืองกสิุนารา  เหตกุารณส์าํคญัทัง้สามประการนี ้เกิดขึน้ในวนัและเดอืนเดยีวกนั ทางจนัทรคต ิ 
ซ่ึงนบัวนัขึน้แรม ตามวิถีการโคจรของดวงจนัทร ์เป็นหลกัในการกาํหนดวนั เดอืน และปี ซ่ึงยงัคงใช ้
กนัมาอยู่จนถึงทกุวนันี ้ควบคู่กนัไปกบัการกาํหนดวนั เดอืน และปีทางสริุยคต ิซ่ึงเป็นไปตามวิถีการ
โคจรของดวงอาทิตย ์นบัเป็นเร่ืองอศัจรรย ์ซ่ึงยงัไมเ่คยมีการประจวบกนัเชน่นีแ้กผ่ ูห้นึง่ผูใ้ด  

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด   

ฉบบัเดอืนเมษายน 2562 



และเหตกุารณห์นึง่เหตกุารณใ์ดมากอ่นจนตราบเทา่ปัจจบุนัแตค่วามอศัจรรยด์งักลา่ว ก็ยงัไมเ่ทียบเทา่
กบัการอบุตัขิองพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ขึน้มาในโลก และไดท้รงประดษิฐานพระพทุธศาสนา 
เพ่ืออนเุคราะหโ์ลกใหเ้กิดประโยชนส์ขุแกม่นษุยชาตแิละสตัวโ์ลกทัง้มวล 

  
--22--  

  
  

วนัวิสาขบชูาจึงนบัว่าเป็นวนัสําคญัสงูสดุในพระพทุธศาสนา เป็นวนัท่ีกอ่ใหเ้กิดพระพทุธเจา้  
ผูต้รสัร ูพ้ระธรรมและนาํมาสัง่สอนแกส่รรพสตัว ์และพระสงฆส์าวกผูสื้บพระศาสนาตอ่มาจนถึงปัจจบุนั 
ในวนันีพ้ทุธศาสนกิชนตา่งพากนันอ้มระลึกถึงพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ ์ดว้ยการไปชมุนมุ
ตามพระอารามตา่ง ๆ เพ่ือกระทาํการบชูาปูชนียวตัถอุนั ไดแ้ก ่พระธาตเุจดยีห์รือพระพทุธปฏิมา ท่ีเป็น
พระประธานในพระอโุบสถอย่างใดอย่างหนึง่ ดว้ยเคร่ืองบชูามีดอกไม ้ธปูเทียน เป็นตน้ เร่ิมดว้ยการ
สรรเสริญคณุพระรตันตรยั ดว้ยบทสวดมนตรต์ามลาํดบัดงันีคื้อ 

•         บทสรรเสริญ พระพทุธคณุ ดว้ยบท ” อิตปิิโสภควา อรหังสมัมาสมัพทุโธ…พทุโธภควาติ ” 
•         บทสรรเสริญ พระธรรมคณุ ดว้ยบท ” สวากขาโต ภควตาธมัโม…วิญ�หิูต ิ” 
•         บทสรรเสริญ พระสงัฆคณุ ดว้ยบท ” สปุฏิปันโน ภควโตสาวกสงัโฆ…โลกสัสาต ิ” 

  จากนัน้ก็จะกระทาํ ประทกัษิณ หรือท่ีเรียกว่า เวียนเทียน รอบพระธาตเุจดยี ์ 
หรือพระพทุธปฎิมาในพระอโุบสถ ดว้ยการเดนิเวียนขวาสามรอบ รอบแรกจะสวดบทสรรเสริญ 
พระพทุธคณุ รอบท่ีสองจะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคณุ และรอบท่ีสามสวดบทสรรเสริญ 
พระสงัฆคณุ เมื่อครบ 3 รอบแลว้จึงนาํดอกไม ้ธปู เทียน ไปบชูาพระธาตเุจดยี ์หรือพระพทุธรปู 
ในพระอโุบสถ ณ ท่ีบชูาอนัควรเป็นอนัเสร็จพิธีเวียนเทียนจากนัน้ก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา 
ในพระอโุบสถ ซ่ึงปกตจิะมีเทศน ์ปฐมสมโพธิ ซ่ึงเป็นเร่ืองพระพทุธประวตัติัง้แตป่ระสตู ิตรสัร ู ้ 
และปรินพิพาน พิธีเร่ิมตัง้แตป่ระชมุฟังพระทาํวัตรสวดมนต ์แลว้จึงฟังเทศนซ่ึ์งจะมีไปตลอดรุ่ง  
วนัวิสาขบชูาจึงเป็นวนัท่ีพทุธศาสนกิชน ไดบ้าํเพ็ญประโยชนต์น และสืบตอ่พระพทุธศาสนา ใหด้าํรง 
คงอยู่อย่างถกูตอ้งตรงทาง เพ่ือประโยชนส์ขุของตนและของผูอ่ื้นตลอดชัว่กาลนาน  ท่ีเราเรียกว่า 
วนัวิสาขบชูานัน้ เพราะเป็นวนัตรงกบัวนัเพ็ญ (วนักลางเดอืนพระจนัทรเ์ต็มดวง) เดอืนวิสาขบชูา 
ซ่ึงตรงกบัเดอืน 6 ของไทย วนักลางเดอืน 6 เป็นวนัท่ีพระจนัทรเ์สวยวิสาขฤกษ ์ถา้เป็นปีท่ีมีอธิกมาส 
คือมีเดอืน 8 สองหน ก็เล่ือนไปเป็นวนัเพ็ญ (วนักลางเดอืน) เดอืน 7 วนัวิสาขบชูาเป็นวนัท่ี
พทุธศาสนกิชนทัง้หลายถือเอาความอศัจรรย ์3 ประการท่ีเกิดขึน้ในวาระเดยีวกนั แตล่ะประการได ้
เกิดขึน้ในโอกาสตา่งกนั เป็นหลกัการใหญ่เมื่อวนัเชน่นีเ้วียนมาถึงรอบปี พทุธศาสนกิชนจึงประกอบพิธี
สกัการะบชูาเป็นการย่ิงใหญ่ ความอศัจรรยท์ัง้ 3 ประการท่ีเกิดในวนัวิสาขบชูา ไดแ้ก่ 
  1.  เป็นวนัท่ีพระพทุธเจา้ประสตู ิพระพทุธเจา้พระมหาบรุษุของโลก ทรงเป็นเอกอคัรบรุษุ
ประสตูมิาในโลกเพ่ือบาํเพ็ญประโยชนส์ขุและเก้ือกลูแกป่วงชนเป็นจาํนวนมาก พระพทุธเจา้ประสตูมิาเป็น
แสงสว่างเป็นดวงประทีปของโลก ในทางเผยแผส่จัธรรมเพ่ือความสงบร่มเย็นของชาวโลก พระพทุธเจา้
ประสตูขิึน้มาเพ่ืออนเุคราะหช์าวโลกเพ่ือบาํเพ็ญประโยชนเ์ก้ือกลูและความสขุสงบของเทวดาและมนษุย์
ทัว่ไป  อนัมีประวตัว่ิาเมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจา้สทุโธทนะ แห่งกรงุกบิลพัสด ุ ์ 
ทรงพระครรภแ์กจ่วนจะประสตู ิพระนางไดร้บัพระบรมราชานญุาต จากพระสวามี ใหแ้ปรพระราชฐาน
ไปประทบั ณ กรงุเทวทหะ ซ่ึงเป็นพระนครเดมิของพระนาง  เพ่ือประสตูิในตระกลูของพระนาง 
ตามประเพณีนยิมในสมยันัน้ ขณะเสด็จแวะพกัผ่อนพระอิริยาบถใตต้น้สาละ ณ สวนลมุพินวีนั พระนาง 
ก็ไดป้ระสตูพิระโอรส ณ ใตต้น้สาละนัน้ ซ่ึงตรงกบัวนัเพ็ญเดอืน 6  กอ่นพทุธศกัราช 80 ปี  
ครัน้พระกมุารประสตูไิด ้5 วนัก็ไดร้บัการถวายพระนามว่า “สิทธตัถะ” 
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  2.  เป็นวนัท่ีพระพทุธเจา้ตรสัร ูอ้นตุตรสมัโพธิญาณ การตรสัอริยสจัส่ี คือของจริง 
อนัประเสริฐ ๔ ประการของพระพทุธเจา้เป็นการตรสัร ูอ้นัยอดเย่ียม ไมม่ีผูเ้สมอเหมือน วนัตรสั 
ของพระพทุธเจา้จึงจดัเป็นวนัสาํคญั เพราะเป็นวนัท่ีใหเ้กิดมีพระพทุธเจา้ขึน้ในโลกชาวพทุธทัว่ไป  
จึงเรียกวนัวิสาขบชูาว่า วนัพระพทุธ (เจา้) อนัมปีระวตัว่ิาพระมหาบรุษุทรงบาํเพ็ญเพียรตอ่ไป  
ท่ีใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ินัน้ ทรงเร่ิมบาํเพ็ญสมาธิใหเ้กิดในพระทยั เรียกว่าการเขา้ “ฌาน” เพ่ือใหบ้รรล ุ
“ญาณ” จนเวลาผา่นไปจนถึง … 
ยามตน้ : ทรงบรรล ุ“ปุพเพนวิาสานตุญิาณ ” คือทรงระลึกชาตใินอดตีทัง้ของตนเองและผูอ่ื้น 
ยามสอง : ทรงบรรล ุ“จตุปูปาตญาณ ” คือการร ูแ้จง้การเกิดและดบัของสรรพสตัวท์ัง้หลาย 
ยามสาม : ทรงบรรล ุ“อาสวกัขญาณ” คือร ูวิ้ธีกาํจดักิเลสดว้ย อริยสจั 4 ( ทกุข ์สมทุยั นโิรธ มรรค )
ไดต้รสัร ูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ในคืนวนัเพ็ญเดอืน 6 ซ่ึงขณะนัน้พระพทุธองคม์ีพระชนมาย ุ
ได ้35 พรรษา 

  3.  วนัท่ีพระพทุธเจา้เสด็จเขา้สูป่รินพิพาน (ดบัสงัขารไมก่ลบัมาเกิดสรา้งชาต ิสรา้งภพ
อีกตอ่ไป) การปรินพิพานของพระพทุธเจา้ ก็ถือเป็นวนัสาํคญัของชาวพทุธทัว่โลกเพราะชาวพทุธทัว่โลก
ไดส้ญูเสียดวงประทีปของโลก เป็นการสญูเสียครัง้ย่ิงใหญ่และครัง้สาํคญัชาวพทุธทัว่ไปมีความเศรา้
สลดเสียใจและอาลยัสดุจะพรรณนา อนัมีประวตัว่ิาเมื่อพระพทุธองคไ์ดต้รสัร ูแ้ละแสดงธรรมมาเป็น
เวลานานถึง 45 ปี ซ่ึงมีพระชนมายไุด ้80 พรรษา ไดป้ระทบัจาํพรรษา ณ เวฬคุาม ใกลเ้มืองเวสาลี 
แควน้วชัชี ในระหว่างนัน้ทรประชวรอย่างหนกั ครัน้เมื่อถึงวนัเพ็ญเดอืน 6 พระพทุธองคก์บัพระภกิษุ
สงฆท์ัง้หลาย ก็ไปรบัภตัตาหารบิณฑบาตท่ีบา้นนายจนุทะ ตามคาํกราบทลูนมินต ์พระองคเ์สวย
สกุรมทัทวะท่ีนายจนุทะตัง้ใจทาํถวาย ก็เกิดอาพาธลง แตท่รงอดกลัน้มุง่เสด็จไปยงัเมืองกสิุนารา 
ประทบั ณ ป่าสาละ เพ่ือเสด็จดบัขนัธุป์รินพิพาน ในราตรีนัน้ ไดม้ีปริพาชกผูห้นึง่ ชือ่สภุทัทะขอเขา้เฝ้า 
และไดอ้ปุสมบทเป็นพระพทุธสาวกองคส์ดุทา้ย เมื่อถึงยามสดุทา้ยของคืนนัน้ พระพทุธองคก็์ทรง
ประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดกูอ่นภกิษทุัง้หลายอันว่าสงัขารทัง้หลายย่อมมีความเส่ือมสลายไปเป็น
ธรรมดา ทา่นทัง้หลายจงยงักิจทัง้ปวงอนัเป็นประโยชนข์องตนและประโยชนข์องผูอ่ื้นใหบ้ริบรูณด์ว้ย
ความไมป่ระมาทเถิด ” หลงัจากนัน้ก็เสด็จเขา้ดบัขนัธุป์รินพิพาน ในราตรีเพ็ญเดอืน 6 นัน้ 

• พทุธกจิ 5 ประการ 
1. ตอนเชา้ เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสตัว ์คือเสด็จไปโปรดจริงเพราะทรงพิจารณาเห็นตอนจวนสว่าง
แลว้ว่า วนันีม้ใีครบา้งท่ีควรไปโปรดทรงสนทนาหรือแสดงธรรมใหล้ะความเห็นผิดบา้ง ทรงสง่เสริม                  
ผูป้ฏิบตัชิอบอยู่แลว้ใหป้ฏิเสธชอบบา้ง เป็นตน้ 

2. ตอนบ่าย ทรงแสดงธรรมเทศนาแกป่ระชาชนท่ีมาเฝ้า ณ ท่ีประทบั ซ่ึงปรากฏว่าไมว่าพระองค ์                      
จะประทบัอยู่ท่ีใด ประชาชนทกุหมูท่กุเหลา่ตลอดถึง ผูป้กครอง นครแควน้จะชวนกนัมาเฝ้าเพ่ือสดบั 
พระธรรมเทศนาทกุวนัมิไดข้าด 

3. ตอนเย็น ทรงเเสดงโอวาทแกภ่ิกษสุงฆท์ัง้มวลท่ีอยู่ประจาํ ณสถานท่ีนัน้บางวนัก็มีภกิษจุากท่ีอ่ืน                     
มาสมทบดว้ยเป็นจาํนวนมาก 



4. ตอนเท่ียงคืน ทรงแกปั้ญหาหรือตอบปัญหาเทวดา หมายถึง เทพพวกตา่ง ๆ หรือกษตัริยซ่ึ์งเป็น
สมมตเิทพผูส้งสยัในปัญหาและปัญหาธรรม 
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5. ตอนเชา้มืด จนสว่างทรงพิจารณาสตัวโ์ลกท่ีมีอปุนสิยัท่ีพระองคจ์ะเสด็จไปโปรดไดแ้ลว้เสด็จไปโปรด
โดยการไปบิณฑบาตดงักลา่วแลว้ในขอ้ 1 โดยนยัดงักลา่วมานีพ้ระพทุธองคท์รงมีเวลาว่าอยู่เพียง
เล็กนอ้ยตอนเชา้หลงัเสวยอาหารเชา้แลว้แตก็่เป็นเวลาท่ีตอ้งทรงตอ้นรบัอาคนัตกุะ ผูม้าเยือนอยู่เนอืง ๆ 
เสวยนอ้ย บรรทมนอ้ย แตท่รงบาํเพ็ญพทุธกิจมาก ตลอดเวลา 45 พรรษานัน้เองประชาชนชาวโลก
ระลึกถึงพระคณุ ของพระองคด์งักลา่วมาโดยย่อนีจึ้งถือเอาวนัประสตูติรสัร ูแ้ละปรินพิพานของพระองค์
เป็นวนัสาํคญั จดัพิธีวิสาขบชูาขึน้ในทกุประเทศท่ีนบัถือพระพทุธศาสนา 

• ธรรมเนียมการปฏิบติัในวนัวิสาขบชูา  
เมื่อวนัวิสาขบชูาเวียนมาถึงในรอบปี พทุธศาสนาชนไมว่่าจะเป็นบรรพชติ (พระสงฆ ์สามเณร)                          
หรือ ฆราวาส (ผูค้รองเรือน)ทัว่ไป จะรว่มกนัประกอบพิธีเป็นการพิเศษทาํการสกัการบชูา 
เพ่ือนอ้มราํลึกถึงพระกรณุา พระปัญญาคณุ และพระวิสทุธิคณุของพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นดวงประทีปโลก 
เมือ่วนัวิสาขบชูา ซ่ึงตรงในวนัเดยีวกนัไดเ้วียนมาบรรจบอีกครัง้หนึง่ในรอบปี คือเวียนมาบรรจบ 
ในวนัเพ็ญวิสาขบชูา กลางเดอืน 6 ประมาณเดอืนพฤษภาคม หรือมิถนุายนของไทยเรา ชาวพทุธทัว่โลก
จึงประกอบพิธีสกัการบชูา การประกอบพิธีในวนัวิสาขบชูา แบ่งออกเป็น 3 พิธี คือ 

1. พิธีหลวง (พระราชพิธี) 
2. พิธีราษฎร ์(พิธีของประชาชนทัว่ไป) 
3. พิธีของพระสงฆ ์(คือพิธีท่ีพระสงฆป์ระกอบศาสนกิจเนือ่งในวนัสาํคญัวนันี)้ 
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