
วันอาสาฬหบูชา  การบูชาในเดือน 8 

         วันอาสาฬหบูชา 2558 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธ

องค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก   

          ส าหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีกว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวัน

ส าคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี 2558 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวัน

พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม (ข้ึน 15 ค ่า เดือน 8) แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบความเป็นมาเก่ียวกับวัน

อาสาฬหบูชาเท่าใดนัก ดังนั้นวันนี้เรามีประวัติวันอาสาฬหบูชามา  

          ทั้งนี้ ค าว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา 

ซึ่งจะประกอบด้วยค า 2 ค า คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคต ิกับค าว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา 

เมื่อน ามารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญในเดือน 8  
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          วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 

เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระ

มหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้

บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม

บริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดข้ึนก่อนพุทธศักราช 45 ปี 

          ทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"แปลว่า 

พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกท่ีพระองค์ทรงแสดงจบลง 

พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ส าเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุใน

พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะ

จึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และ

พระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามล าดับ  

          ส าหรับใจความส าคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมส าคัญ 2 ประการ คือ  

    1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุ

ถึงจุดหมายได้ มิใช่การด าเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ 

           การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลง

เพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค  

           การสร้างความล าบากแก่ตน ด าเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บ าเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพ่ึง

อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการด าเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด 

รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค  

          ดังนั้น เพ่ือละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการด าเนินชีวิตด้วย

ปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 

ได้แก่        

           1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง  

           2. สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจท าสิ่งที่ดีงาม  

           3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวค าสุจริต  

           4. สัมมากัมมันตะ กระท าชอบ คือ ท าการที่สุจริต  

           5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต  

           6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบ าเพ็ญดี  



           7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ท าการด้วยจิตส านึกเสมอ ไม่เผลอพลาด  

           8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน  

    2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่       

           1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องก าหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริง

ว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มี

การเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืน ไม่ยึดติด      

           2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการส าคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้น

เชือกแห่งความอยากซ่ึงสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ      

           3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ด าเนินชีวิตด้วย

การใช้ปัญญา   

           4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น  

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  

           พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระท าในวันนี้ คือ การท าบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และ

สวดมนต์ ในตอนค่ าก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น 

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพ่ือน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกท้ังยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้

ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่าง

นี้... 

 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก  

   
- dhammathai.org 
- คลังปัญญาไทย 
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วันเข้าพรรษาไตรมาสแห่งการท าความดี 

 

31 กรกฎาคม 2558 ก็จะถึงวันส าคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันท่ี
พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนท่ีมีก าหนด
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามท่ีพระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมท่ีอื่น หรือท่ีเรียกติดปาก
กันโดยทั่วไปว่า"จ าพรรษา" นั่นเอง 

ประวัติวันเข้าพรรษา 

          "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ า ณ วัดใดวัดหนึ่ง
ระหว่างฤดูฝน โดยเหตุท่ีพระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าท่ีจะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระ
ธรรมค าสั่งสอนแก่ประชาชนไปในท่ีต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องมีที่อยู่ประจ า แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึง



ต าหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจ าพรรษา
ให้พระภิกษุอยู่ประจ าท่ีตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เร่ิมตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี 
เรียกว่า "ปุริมพรรษา"  
          ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองคร้ัง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ า เดือนแปดหลัง และออกพรรษาใน
วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถ
จะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตา
หะ" หากเกินก าหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจ าพรรษา จัดว่าพรรษาขาด  
          ส าหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจ าพรรษาที่อื่นได้ โดยไมถ่ือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 
วัน ได้แก ่
          1.การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาท่ีเจ็บป่วย  
          2.การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้  
          3.การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิท่ีช ารุด  
          4.หากทายกนิมนต์ไปท าบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบ าเพ็ญกุศลของเขาได้ 
          นอกจากนี้หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันใน
หมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาท่ีพักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นท่ีพัก
แรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความล าบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน 
รวมกันหลาย ๆ องค์ ท่ีพักดังกล่าวนี้เรียกว่า "วิหาร" แปลว่า ท่ีอยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่าน
ออกจาริกตามกิจของท่านครั้ง ถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีก เพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่
ประจ าเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานท่ีสงบเงียบไม่
ห่างไกลจากชุมชนนัก สร้างท่ีพัก เรียกว่า "อาราม" ให้เป็นท่ีอยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้  
          ท้ังนี้ โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจ าตัวนั้น มีเพียงอัฏฐบริขาร 
อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ า และมีดโกน และกว่าพระท่านจะ
หาท่ีพักแรมได้ บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมา ชาวบ้านท่ีใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ าฝนส าหรับให้
ท่านได้ผลัดเปลี่ยน และถวายของจ าเป็นแก่กิจประจ าวันของท่านเป็นพิเศษในเข้าพรรษา นับเป็น
เหตุให้มีประเพณีท าบุญเนื่องในวันนี้สืบมา...  
          อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็น
โอกาสดีที่จะได้ท าบุญรักษาศีล และช าระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วย
พระท าความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมท าบุญ
ตักบาตร ถวายเครือ่งสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อม



ฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันท่ีวัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณี
พิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บดิามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บตุรหลาน
ของตน โดยถือกนัว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จ าพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง  

 
          นอกจากนี้ ยังมีประเพณีส าคัญท่ีขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียน
เข้าพรรษา" ประเพณีท่ีกระท ากันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อ
เทียนเข้าพรรษานี้ มีอยู่เป็นประจ าทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์

ท าวัตรทุกเช้า � เย็น และในการนี้จะต้องมีธูป - เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนท้ังหลาย จึง
พร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาส าหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อกัน
ว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว ตามชนบทนั้น การหล่อ
เทียนเข้าพรรษาท ากันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้ ก็จะมีการแห่แหน รอบพระ
อุโบสถ 3 รอบ แล้วน าไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 3 เดือน บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่ง มี
การแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนท่ีสวยงาม โดยถือว่าเป็นงานประจ าปีเลยทีเดียว   
 
 
 



 กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา 
          ร่วมกิจกรรมท าเทียนจ าน าพรรษา  
          ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ าฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสามเณร  
          ร่วมท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล  
          อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

   

 

งดเหล้า เข้าพรรษา ช่วงท าความด ี
กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ เชิญชวนนักดื่มแอลกอฮอล์ 17.7 ล้าน

คนทั่วประเทศ ลงปฏิญาณงดดื่มสุราตลอดเข้าพรรษา 

 
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม

ควบคุมโรค เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2558 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังคนไทย หัวใจไร้
แอลกอฮอล์” จัดพร้อมกันทุกหน่วยงานทุกจังหวัด โดยปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบ

http://www.dhammathai.org/day/kounpansa.php
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BDamp;agrave;%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BDamp;agrave;%C2%B9%EF%BF%BDamp;agrave;%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BDamp;agrave;%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A9%C3%A0%C2%B8%C2%B2


ค าขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติว่า “พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” เพราะสุราจะ
ท าลายสุขภาพคนดื่ม ก่อความรุนแรงในครอบครัวและสังคม รวมทั้งอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร 

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ขณะนี้การดื่มสุราขยายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น จากปัจจัยต่างๆ เช่น 
เพ่ือนชวน การเข้าถึง ส านักงานสถิติแห่งชาติรายงานล่าสุด ปี 2557 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 54.8 ล้านคน 
เป็นผู้ดื่มสุรา 17.7 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรวัยนี้ ชายมากกว่าหญิง 4 เท่า ผู้ชายเริ่มดื่ม
ตั้งแต่อายุ 19 ปีเศษ หากประเทศไทยมีวัยรุ่นดื่มสุรา โดยไม่มีการแก้ไข อนาคตของชาติจะถูกท าลาย 
สติปัญญาและสุขภาพเสื่อมโทรม เจ็บป่วย ทุนพัฒนาประเทศจะต่ าลง ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือจริงจัง โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้ “วันเข้าพรรษา” เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 
กรกฎาคม ร่วมรณรงค์ให้วันเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มหยุดดื่มสุรา 

กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวนประชาชน โดยเฉพาะผู้ดื่มสุรา ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา
ตลอดช่วงเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 27 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยลงนามได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล วัด โรงเรียน โรงงาน ที่ท าการก านันผู้ใหญ่บ้าน มหาวิทยาลัยของรัฐ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 
สถานบริการสาธารณสุขสังกัด กทม. หรือลงชื่อที่ www.thaiantialcohol.com หลังจากนั้นจะรวบรวม
จ านวนชื่อทูลเกล้าถวายส านักงานราชเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังวันออกพรรษา หากใคร
หยุดดื่มได้ครบพรรษาติดต่อกัน 5 ปี จะมอบประกาศนียบัตร 

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการสอบถามครัวเรือนที่สมาชิกใน
ครอบครัวดื่มสุราและมีปัญหา ล่าสุดปี 2554 พบว่า ประชาชนมีค่าใช้จ่ายค่าสุราวันละ 80 บาท เท่ากับค่า
กับข้าว 1 วัน และเท่ากับค่าการศึกษาของลูก 1 คน หากงดดื่มตลอดเข้าพรรษาจะประหยัดคนละ 4,200 บาท 
ส าหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีการเขียนโปสการ์ดรณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่รัก การเสวนาในหัวข้อ
รวมพลังคนไทย หัวใจไร้แอลกอฮอล์ น าโดย นพ.สมาน ฟูตระกูลและ เต๋า สมชาย เข็มกลัด การเทศนาธรรม
จากพระอาจารย์วรวัฒน์ พร้อมชมนิทรรศการบุคคลและองค์กรที่มีผลงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ดีเด่นกว่า 40 บูธ เช่น กลุ่มเยาวชนศรีส าเภาลูน จ.สุรินทร์ สร้างกลไกแก้ปัญหาจากแอลกอฮอล์ มี
ทีมวิเคราะห์ปัญหาระดับชุมชน ทีมปฏิบัติการและทีมสนับสนุนในชุมชน , รร.สรรพวิทยาคม จ.ตาก ประกาศ
เป็นโรงเรียนห่างไกลอบายมุขทุกชนิด 

 

ที่มา : ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 


