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ประวัติความเป็นมาวันเข้าพรรษา 

รู้จักความเปน็มาและข้อมูลของวันเข้าพรรษา 

การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจําที่ไม่เที่ยวจาริก
ไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจําเป็นจริง ๆช่วงจําพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถงึ ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ของ
ทุกปี ดังน้ัน วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจําในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้
แห่งหน่ึงไม่ไปค้างแรมในที่อ่ืน ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน 

          วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จําพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ต้ังแต่วันแรม 1 ค่ําเดือน 8 จนถึง
กลางเดือน 11 วันเข้าพรรษาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้มีอยู่ 2 วันคอื  

          - วันเข้าปุริมพรรษา คือวันเข้าพรรษาแรก ต้ังแต่วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญกลางเดือน 11  

          - วันเข้าปัจฉิมพรรษา  คือวันเข้าพรรษาหลัง ต้ังแต่วันแรม 1 ค่ําเดือน 9 ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน 12  

เมื่อเข้าพรรษาแล้วหากภิกษุมีกิจธุระจําเป็น อันชอบด้วยพระวินัย พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ไปได้ โดยมีข้อจํากัดว่าจะต้อง
กลับมายังสถานที่จําพรรษาเดิมภายใน 7 วัน ที่เรียกว่า สตัตาหกรณียะ ดังต่อไปน้ี  

            1.   เมื่อทายกทายกิา ปรารถนาจะบําเพ็ญกุศล เมื่อมานิมนต์ก็ให้ไปเพ่ือรักษาศรัทธาได้  

            2.   ถ้าสงฆ์ ณ ที่แห่งใดแห่งหน่ึงเกิดอธิกรณ์ขึ้น ก็ให้ไปเพ่ือระงับอธิกรณ์ได้  

            3.   ถ้าบิดา มารดา ญาติ พ่ีน้อง พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ เป็นไข้ เมื่อทราบก็ให้ไปได้  

            4.   พระวิหารในทีแ่ห่งอ่ืนเกิดชํารุดเสียหาย ใหไ้ปหาสิ่งของเพ่ือมาปฏิสังขรณ์พระวิหารน้ันได้  

            5.   เมื่อถูกสัตว์ร้ายรบกวน ถูกโจรปล้น พระวิหารถูกไฟไหม้ หรือถูกนํ้าท่วม ก็ให้ไปจากทีน้ั่นได้  

            6.   เมื่อชาวบ้านถูกโจรปล้น อพยพหนีไป ก็ใหไ้ปกับพวกชาวบ้านได้โดยให้ไปกับชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธา 
สามารถที่จะให้ความอุปถัมภ์ได้  

            7.   เมื่อที่ใดเกิดความขาดแคลน อาหารหรือยารักษาโรค ขาดผู้อุปถัมภ์บํารุง ได้รับความลําบากก็อนุญาตให้ไปจาก
ที่น้ันได้  

            8.   ถ้าหากมีผู้เอาทรัพย์มาล่อ ก็อนุญาตให้ไปจากที่น้ันได้  

            9.   หากภิกษุสงฆห์รือภิกษุณีสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามจะให้แตกกัน ถ้าการไปจากที่น้ันสามารถระงับการแตกกัน
ได้ ก็อนุญาตให้ไปได้ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามันได้ดําเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม                     
พ.ศ.2558 นําโดยท่านนายกเวช  อ่อนวงษ์  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง                                    
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป ได้นําเทียนไปถวายให้แก่ วัดด่านแม่คํามัน            
วัดใหม่เจริญสขุ และวัดชําผกัหนาม ในการจัดกิจกรรมครั้งน้ีเพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม สืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน          3 

กิจกรรม Bilk for Mom ปัน่/ปลูก/ปล่อย เพื่อแม ่
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน นําทีมโดยท่านนายกเวช  อ่อนวงษ์  ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน กิจกรรม Bilk for mom ป่ัน/ปลูก/ปล่อย ในวันที ่16 สิงหาคม 2558 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเพ่ือให้พสกนิกรทุกหมู่
เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ มีสุขภาพดี และยังเกิดการรวมกลุ่มในการป่ันจักรยานเพ่ือออกกําลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออก
กําลังกาย และให้ชุมชนด่านแม่คํามันมีสิงแวดล้อมที่ดีโดยการปลูกต้นไม้/ปล่อยปลา ตามคําสุภาษิตที่ว่า                                    
“ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว”  

 

 

 

 

 
 

ภาพปัน่จักรยาน 

 

 

 

  

 

 ภาพปล่อยปลา 

 

 

 

 

 

ภาพปลกูตน้ไม้ 



     กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บึงมาย            4 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน นําโดยท่านนายกเวช  อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามนั
ได้ร่วมกิจกรรมกับทางชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และ ชมรม                       
To Be Number One ของโรงเรียนด่านแม่คํามันพิทยาคม ในการปลูกต้นไม้รอบบึงมาย จํานวน 300 ต้น เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมได้จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม                    
พ.ศ.2558  ณ บริเวณบึงมาย  

 

 

  

  

 

 

 

 ชมรมอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        ชมรม To Be Number One 

              วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดติถ์                  โรงเรียนด่านแม่คํามันพทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

                                                         ภาพกิจกรรมปลูกตน้ไม้ 
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โครงการรณรงค์ป้องกันการติดยาเสพติดและการติดเชื้อทางเพศสัมพนัธ์  
หัวข้อ “พลังชุมชน คนหัวใจสีขาว ปี 2” 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน ได้มอบให้ส่วนสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการณรงค์ป้องกันการติดยา
เสพติดและการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ “พลงัชุมชนคนหัวใจสีขาว ปี 2” วัตถุประสงค์ในการจัดโรงการน้ีเพ่ือรณรงค์ป้องกัน
การติดยาเสพติดและติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ ของเด็กและเยาวชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ผู้นําหมู่บ้าน 
ประชาชน มีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดและติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับชุมชนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ เป็นตัวแทนเครือข่ายองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (TO BE NUMBER ONE) ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 19  
กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนด่านแม่คํามันพิทยาคม   

 
 

 

                     ป้ายโครงการ  นายกกล่าวเปิดงาน     
  

 
 

 

ภาพกิจกรรม  

 

  
 



   พิธีปล่อยปลา ในวนัประมงแห่งชาติ    6 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน นําโดย ท่านนายกเวช  อ่อนวงษ์ และคณะผูบ้ริหาร ข้าราชการ
พนักงาน พ่อค้า และประชาชน คณะครู นักเรียน  ร่วมกับ กรมประมง ได้จัดงานพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้า “วันประมงแห่งชาติ 
ประจําปี 2558” ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558  ณ วัดด่านแม่คํามัน  หมูท่ี่ 5 ตําบลด่านแม่คํามนั อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านนายอําเภอลับแล ได้ให้เกียรติในการเปิดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้า              
ในครั้งน้ีด้วย 
 

    ปล่อยปลาใหเ้ติบใหญ่  คนไทยมีปลากิน 

    ปล่อยปลาคนละตวั  ไม่ตอ้งกลวัอดปลา 

    ปล่อยปลาในวนัน้ี  มีปลากินในวนัหนา้ 

    ปล่อยสบิเกิดแสน  หวงแหนไวใ้หล้กูหลาน 

 

 

 

 
ป้ายโครงการ 

 

 

 
 

             ถ่ายภาพรวม     พันธ์ุปลาที่จะปล่อย  

 

 

 
ภาพการปลอ่ยปลา 



 โครงการขุดลอกคลองพระสวัสด์ิ             7 

พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามันได้จัดทําโครงการขุดลอกคลองพระสวัสด์ิ  

พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 7 ตําบลด่านแม่คํามัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 1 จุด  

ปริมาณงาน 1.  ขุดลอกคลองกว้างเฉล่ีย 18 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 750 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
22,435 ลบ.ม. ลึกเฉล่ียจากเดิม 2 เมตร 

       2.  ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมแบบ 3 ช่อง ขนาดกวา้ง 3.30 เมตร สูง 3.30 เมตร ยาว 10 เมตร 

 

 

 

  

 

ภาพการขุดคลองพระสวัสดิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่อลอดเหลี่ยมแบบ 3 ช่อง 



                                สาระน่ารู ้                              8 
5 วิธีเจ๋ง! กินมื้อเยน็อย่างไรไม่ใหอ้้วน 

 

 

 

 

 

 

 มื้อเย็นน้ันถือว่าเป็นอีกหน่ึงมื้อสําคัญ แม้ว่าจะไม่เท่ากับมื้อเช้าและมื้อกลางวัน แต่ยังคงจําเป็นต่อร่างกายอยู่ เน่ือง
ร่างกายยังคงต้องการพลังงาน เพ่ือนําไปช่วยรักษาความสมดุลภายในร่างกาย อีกทั้งยังช่วยลดความหิวและความอยากอาหาร
ในเวลากลางคืนอีกด้วย 

 วันน้ีเราจึงมีวิธีการทานอาหารมื้อเย็นได้และห่างไกลความอ้วนมานําเสนอ เพียงแค่คุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทาน
เพียงเล็กน้อยด้วย 5 วิธีต่อไปนี้ มีความสุขกับมื้อเย็น 

1. ไม่ควรงด : แต่ควรลดอาหารมื้อเย็น เพราะถ้างดไม่ทานไปเลย จะทําให้นํ้าย่อยที่ออกมากัดกระเพาะของเราแทน และจะทํา
ให้ร่างกายปรับตัวเผาผลาญพลังงานลดลง ประสิทธิภาพของระบบเผาผลาญก็ลดตามลงไป ฉะน้ันจึงควรทานอาหารเย็นทุกวัน 
และให้เน้นวิธีการลดปริมาณอาหารลง 

2. เลือกเวลาให้เหมาะสม : ควรทานมื้อเย็น ช่วงเวลา 18.00-19.00 น. หรือก่อนเข้านอน 4-6 ช่ัวโมง ไม่ควรเกินกว่าน้ี 
เพราะโปรตีนต้องใช้เวลาย่อยและดูดซึมถึง 4 ช่ัวโมง และการรับประทานอาหารแล้วนอนเลย อาจให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนได้ 

นอกจากน้ี หลงัมื้ออาหาร ควรเว้นอย่างน้อย 30 นาท ีจึงคอ่ยอาบนํ้า เพราะขณะที่อาหารกําลังย่อย เลือดต้องไปเลี้ยง
กระเพาะเพ่ือช่วยย่อย แต่ถ้าเราไปอาบนํ้าทันที จะทําให้เลอืดต้องมาที่ผิวหนังก่อน เพ่ือให้ร่างกายอบอุ่น ทําให้เลือดสง่ไปเลี้ยง
ที่กระเพาะน้อย ระบบย่อยก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ ทําให้ท้องอืด แน่นท้องได้ 

3. เลือกผัก : หากต้องการลดความอ้วนไปด้วย แนะนําว่าให้ทานผักหรอืผลไม้ในมื้อเย็น เพราะมีใยอาหารสูง พลังงานตํ่า ทําให้
อ่ิม อยู่ท้อง แต่ได้พลังงานไม่มากจนเกินไป อย่างข้าวซ้อมมือ ผักลวก ผกัต้ม เน้ือปลาแทน ตบท้ายด้วยผลไม้รสไมห่วาน 
นํ้าตาลน้อย และควรเลือกให้หลากหลาย เพ่ือให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุไม่ซ้ํากัน 

4. เลี่ยงของทอด : อาหารประเภทของมันและของทอดควรงดอย่างเด็ดขาด ถ้าเมนูทีม่ีเน้ือสัตว์ควรเลือกชนิดที่ย่อยง่าย เช่น 
เน้ือปลา นอกจากน้ีก่อนมื้ออาหาร อาจเลือกเครื่องด่ืมที่มีสารสกัดจากถั่วขาว ไขมันตํ่าสักแก้ว เพ่ือช่วยลดปริมาณแคลอรีจาก
อาหารประเภทแป้งที่เราอาจเผลอตัวกินมากเกินไป 

5. เดินย่อยดีกว่าออกกําลังกายทันที : หลังทานมื้อเย็นหลายคนกลัวอ้วนเอามากๆ จึงรีบไปออกกําลังกายต่อทันที ซึง่เป็นสิ่งที่
ไม่ควรทําอย่างย่ิง เพราะอาจทําให้จุกได้ ทางที่ดีควรใช้การเดินเรื่อยๆ แทน เพราะเวลาเดิน ลําไส้จะขยับตัว ช่วยให้ย่อยง่ายขึ้น 
แถมยังได้ใช้พลังงานไปในตัวด้วย 

ปรับนิด เปลี่ยนหน่อย ก็ทาํให้คุณอร่อยและมีความสุขได้ครบทุกม้ืออาหาร แถมสุขภาพดีจากอาหารท่ีทาน 

 


