
วันเข้าพรรษา 2561 ประวัติวันเข้าพรรษา 

 
          วันเข้าพรรษา 2561 ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม มาย้อนดูประวัติวันเข้าพรรษา ความส าคัญและ

กิจกรรมวันน้ีมีอะไรบ้าง  

          28 กรกฎาคม 2561 ถือเป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนาน่ันอีกวัน เพราะวันน้ีเป็น "วันเข้าพรรษา" ซึ่ง

เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ ณ ที่ใดที่หน่ึง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีก าหนดเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไป

ว่า "จ าพรรษา"น่ันเอง 

 

ประวัติวันเข้าพรรษา 

          "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ า ณ วัดใดวัดหน่ึงระหว่างฤดูฝน 

โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอนแก่

ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องมีที่อยู่ประจ า แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงต าหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพชื

อื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจ าพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจ าที่ตลอด 3 เดือน ในฤดู

ฝน โดยแบ่งเป็น 

 



 
 

          - "ปุริมพรรษา" หรือวันเข้าพรรษาแรก เริ่มต้ังแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี หรือถ้าปีใดมีเดือน 8 

สองคร้ัง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ า เดือน 8 หลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 

 

          - "ปัจฉิมพรรษา" หรือวันเข้าพรรษาหลัง เริ่มต้ังแต่ วันแรมค่ า 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 12 

 

          อย่างไรก็ตามหากมีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวน้ัน ก็ทรงอนุญาตให้ไป

แรมคืนได้ คราวหน่ึงไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินก าหนดน้ีถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจ า

พรรษา จัดว่าพรรษาขาด 

 



          ส าหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจ าพรรษาท่ีอ่ืนได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่ 

 

          1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย  

 

          2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้  

 

          3. การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ช ารุด  

 

          4. หากทายกนิมนต์ไปท าบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบ าเพ็ญกุศลของเขาได้ 

 

          นอกจากน้ีหากระหว่าง เดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือ

ในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็นพระ

ได้รับความล าบากเช่นน้ี จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆ องค์ ที่พักดังกล่าวน้ี

เรียกว่า "วิหาร" แปลว่า ที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านคร้ัง ถึงหน้าฝนใหม่

ท่านก็กลับมาพักอีก เพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจ าเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก สร้างที่พัก เรียกว่า "อาราม" ให้เป็นที่อยู่

ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันน้ี  

 

          ทั้งน้ี โดยปกติเคร่ืองใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจ าตัวน้ัน มีเพียงอัฐบริขาร อันได้แก่ สบง 

จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ า และมีดโกน และกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้ บางทีก็ถูก

ฝนต้นฤดูเปียกปอนมา ชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ าฝนส าหรับให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยน และถวายของ

จ าเป็นแก่กิจประจ าวันของท่านเป็นพิเศษในเข้าพรรษา นับเป็นเหตุให้มีประเพณีท าบุญเน่ืองในวันน้ีสืบมา...   

 

          อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้

ท าบุญรักษาศีล และช าระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระท าความสะอาดเสนาสนะ 

ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมท าบุญตักบาตร ถวายเคร่ืองสักการะบูชา ดอกไม้ 

ธูปเทียน และเคร่ืองใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคน

อาจต้ังใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อน่ึง บิดามารดามักจะจัด

พิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จ าพรรษาในระหว่างน้ีจะได้รับอานิสงส์ 

อย่างสูง  



 
 

          นอกจากน้ี ยังมีประเพณีส าคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา" ประเพณีที่

กระท ากันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษาน้ี มีอยู่เป็นประจ าทุกปี 
เพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ท าวัตรทุกเช้า�เย็น และในการน้ีจะต้องมีธูป-เทียนจุด

บูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อม ใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาส าหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทาน

อย่างหน่ึง เพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว  

 

          ตามชนบทน้ัน การหล่อเทียนเข้าพรรษาท ากันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้ว ก็จะมี

การแห่แหนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้วน าไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 3 เดือน บางแห่งก็มีการประกวดการ

ตกแต่ง มีการแห่แหนรอบเมืองด้วยร้ิวขบวนที่สวยงาม โดยถือว่าเป็นงานประจ าปีเลยทีเดียว   
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