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3. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
1. ความคิดรวบยอด 
 การ เรี ยนรู ถึ งความสํ าคัญและไดประกอบพิ ธีกรรม เนื่ อ งในวันสํ าคัญทาง
พระพุทธศาสนาทําใหชาวพุทธเกิดความซาบซึ้งศรัทธา อันนําไปสูการเขาถึงหลักธรรมที่เปนแกน
แทของศาสนา 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2.1 นักเรียนมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกับวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
2.2 นักเรียนปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง และเหมาะสมในวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
2.3 นักเรียนตระหนกัถึงพระคุณของพระรัตนตรัย 
2.4 นักเรียนมคีวามศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

3. เปาหมาย 
นักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 

4. ผูรับผดิชอบกิจกรรม     
ครูประจําชั้น /  ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 

5. ระยะเวลาดําเนินการ     
จัดกิจกรรมในชวงระหวางสัปดาห ของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา   

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําปฏิทินและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาขออนุมัติ

การดําเนินกิจกรรมตอผูบริหารสถานศึกษา 
6.2 แตงตั้งครูรวมเปนคณะทํางานรวมกันรับผิดชอบในการดําเนินการจัดกิจกรรม 
6.3 ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และขอความรวมมือในการ 

ควบคุมนักเรียนในระหวางการจัดกิจกรรม 
6.4 ประชาสัมพันธใหนักเรียน ผูปกครอง ไดรับทราบการดําเนินการจัดกิจกรรม 
6.5 ดําเนินการการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในชวงสัปดาหของวัน

มาฆบูชา  วันวิสาขบูชา,  วันอัฏฐมีบูชา,  วันอาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา และวันออกพรรษา 
กําหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 1) จัดกจิกรรมการเรียนการสอน ใหความรูเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพทุธศาสนา 
จัดกิจกรรมการประกวดเรียงความ การวาดภาพระบายสี บรรยายธรรม ตอบปญหาธรรม สวดมนต 
ไหวพระ แผเมตตา ปฏิบัติสมาธิ ฯลฯ 
 2) จดัทําปายนเิทศใหความรูเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพทุธศาสนา 
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 3) นํานักเรียนไปรวมกิจกรรมทําบุญ ใสบาตร ถวายภัตตาหาร สังฆทาน ถวาย
ดอกไมธูปเทียนบูชาพระ ที่วัด และเวียนเทียนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา และ  
วันอาสาฬหบชูา 
 4) จัดกิจกรรมแหเทียนถวายเทียนจํานําพรรษา ถวายผาวัสสิกสาฎก (ผาอาบน้ําฝน) 
พรอมทั้งสิ่งที่จําเปนสําหรับพระภิกษุ สามเณร เชน สบู ผงซักฟอก ยาสีฟน ยารักษาโรค เนื่องในวัน
เขาพรรษา  
7. สื่อการเรียนรู 

ใบความรู  
8. การวัดผลประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 58   กิจกรรมในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (วนัเขาพรรษา) 
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ใบความรู 
 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา 
 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่มีเหตุการณพิเศษบางอยางเกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนาโดยมากจะเปนวันที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจาซึ่งจะกําหนดเอาวันที่มีเหตุการณ
พิเศษเกิดขึ้นในชีวิตของพระองคเปนหลัก 
 การศึกษาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากจะไดรับความรูความเขาใจใน
พระพุทธศาสนาที่ถูกตองแลว  ก็ยังจะชวยใหผูศึกษาเกิดความซาบซึ้งและเกิดแนวคิดที่จัดเปน
ทิฏฐานุคติในการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันตอไป 
 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่นิยมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อระลึกคุณพระ
รัตนตรัย  มี ดังนี้ 
  1. วันมาฆบูชา 

 2. วันวิสาขบูชา 
3. วันอัฏฐมีบูชา 
4. วันอาสาฬหบูชา 

 5. วันเขาพรรษา 
 6.  วันออกพรรษา 
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วันมาฆบูชา 
 วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 3  เนื่องในโอกาสคลายวันที่พระพุทธเจา
แสดงโอวาทปาติโมกข 
 วันมาฆบูชา  เปนวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3  มีเหตุการณอัศจรรยที่พระสงฆสาวกของ
พระพุทธเจา จํานวน 1,250 รูป  มาเฝาพระพุทธเจา ณ วันเวฬุวัน  กรุงราชคฤห  แควนมคธ  โดยมไิด
นัดหมายพระสงฆทั้งหมดเปนพระอรหันต  ผูไดอภิญญา 6  และเปนผูไดรับการอุปสมบทโดยตรง
จากพระพุทธเจา  ในวันนี้พระพุทธเจาไดทรงแสดงโอวาทปาติโมกขในที่ประชุมสงฆเหลานั้น  ซ่ึง
เปนทั้งหลักการอุดมการณและวิธีการปฏิบัติที่นําไปใชไดทุกสังคม มีเนื้อหาโดยสรุป คือใหละ
ความชั่วทุกชนิด  ทําความดี  และทําจิตใจใหผองใส 
 ความเปนมา 
 หลังจากพระพุทธเจาตรัสรูได 9 เดือน ขณะนั้นเมื่อเสรจ็พุทธกิจแสดงธรรมที่ถํ้าสุกรขาตา 
แลว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬวุัน กรุงราชคฤห  แควนมคธ  ประเทศอินเดียในปจจุบัน วันนัน้ตรงกับ
วันเพ็ญ  เดือนมาฆะ หรือเดอืน 3  เวลาบาย    ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 4  ประการ  คือ  
 1. วันนัน้เปนวนัขึ้น 15 ค่ํา   เดือน 3 
 2. พระสงฆจํานวน 1,250  รูป มาประชุมพรอมกันโดยมไิดนัดหมาย 
 3. พระสงฆทั้งหมดเปนพระอรหันตผูไดอภิญญา 6 
 4. พระสงฆทั้งหมดนัน้ ลวนเปนเอหภิิกขุ คอื เปนผูที่ไดรับการอุปสมบทโดยตรงจาก 
พระพุทธเจา 

จากเหตุที่มีองคประกอบดังกลาว จึงมีชื่อเรียกอกีอยางหนึ่งวา วันจาตุรงคสันนิบาต และ
ในโอกาสนี้ พระพุทธเจาไดแสดงโอวาทปาติโมกขในที่ประชุมสงฆเหลานั้น ซ่ึงถือไดวาเปนการ
ประกาศหลักการอุดมการณและวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและในวันเดียวกันนี้อีก 45 ป 
ตอมา ถือวา มีเหตุการณที่สําคัญเกิดขึ้นอีก แตไมคอยถูกกลาวถึงก็คือ  การปลงพระชนมายุสังขาร
ของพระพุทธเจา  โดยพรรษาสุดทายขณะที่พระองคประทับอยูที่ ณ ปาวาลเจดีย ใกลเมืองเวสาลี  
พระองคไดแสดงนิมิตโอกาสแกพระอานนทวา  ผูใดเจริญอิทธิบาทธรรม 4  ประการดีแลว  ถา
ปรารถนาก็มีอายุยืนอยูไดถึงกัปหรือเกินกัป  แตพระอานนทนึกไมถึงจึงไมไดกราบทูลอาราธนาให
พระพุทธเจาอยูตอ 

เมื่อพระอานนทออกไปจากที่เฝา  มารจึงเขามาใหพระองคปรินิพพาน พระองคจึงรับคํา
อาราธนาโดยกําหนดปรินิพพานอีก 3 เดือนขางหนา (คือวันวิสาขะ) ดังนั้น วันที่ทรงตัดสินใจ
ปรินิพพานจึงตรงกับวันเพ็ญ   เดือน 3 
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วันมาฆบูชาในประเทศไทย 
 พิธีวันมาฆบูชาเดิมประเทศไทยไมเคยทํามากอน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ทรงอธิบายไววาเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4  แหง
กรุงรัตนโกสินทรโดยทรงถือตามแบบของโบราณบัณฑิตที่ไดนิยมกันวา วันมาฆะบูรณมี  
พระจันทรเสวยฤกษมาฆะเต็มบริบูรณ การประกอบพิธีมาฆะบูชาไดเร่ิมในพระบรมมหาราชวัง
กอน ในสมัยรัชการที่ 4 มีพิธีการพระราชกุศลในเวลาเชา พระสงฆวัดบวรนิเวศวิหารและ
วัดราชประดิษฐ 30 รูป  ฉันในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลาค่ํา เสด็จออกทรงจุดธูป
เทียนเครื่องนมัสการแลว  พระสงฆสวดทําวัตรเย็นเสร็จแลว  สวดมนตตอไป   สวดคาถา
โอวาทปาติโมกข  สวดมนตจบ ทรงจุดเทียนรายตามราวรอบอุโบสถ  1,250  เลม  มีการประโคมอีก
คร้ังหนึ่ง แลวจึงมีการเทศนาโอวาทปาติโมกข 1 กัณฑ เปนทั้งเทศนาภาษาบาลีและภาษาไทย  
เครื่องกัณฑมีจีวรเนื้อดี 1 ผืน เงิน 3 ตําลึง และขนมตางๆ เทศนาจบพระสงฆ ซ่ึงสวดมนต 30 รูป 
สวดรับ การประกอบพระราชกุศลเกี่ยวกับวันมาฆบูชาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
จะเสด็จออกประกอบพิธีดวยพระองคเองทุกปมิไดขาด สมัยตอมามีการเวนบาง เชน รัชกาลที่ 5  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดเสด็จออกเองบาง มิไดเสด็จออกเองบาง เพราะเปน
เวลาที่เสด็จประพาสหัวเมืองบอยๆ หากถูกคราวเสด็จไปประพาสบางปะอิน หรือ      พระพุทธบาท  
พระพุทธฉาย   พระปฐมเจดีย  พระแทนดงรัง   ก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่นั้นๆ  ขึ้น
อีกสวนหนึ่งตางหากจากในพระบรมมหาราชวัง เดิมที่มีการประกอบพิธีใน     พระมหาราชวัง  
ตอมาก็ขยายออกไปใหพุทธบริษัทไดปฏิบัติตามอยางเปนระบบสืบมาจนปจจุบัน   มีการบูชาดวย
การเวียนเทียนและบําเพ็ญกุศลตางๆ สวนกําหนดวันประกอบพิธีมาฆบูชานั้น ปกติตรงกับวันเพ็ญ 
เดือน 3 หากปใดเปนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหนจะเลื่อนไปตรงกับวันเพ็ญ  เดือน 4 
 หลักธรรมท่ีควรนําไปปฏบิัติ 
 หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติ ไดแก  โอวาทปาติโมกข  หมายถึง หลักคําสอน  ถือเปน
หลักการที่สําคัญของพระพุทธศาสนา อันเปนไปเพื่อปองกันและแกปญหาตางๆ ในชีวิตเปนไปเพื่อ
ความหลุดพน หรือคําสอนอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาแสดงแกพระอรหันต
สาวก    1,250  รูป ณ วัดเวฬุวัน ในวันเพ็ญ  เดือน 3  มีเนื้อหา  ดังนี้ 
  ขันตี    ประระมัง     ตะโป    ตีติกขา     
  นิพพานัง   ประระมัง    วะทันติ   พุทธา 
  นะ   หิ    ปพพะชิโต    ปะรูปะฆาตี 

สะมะโณ    โหติ    ปะรัง    วิเหฐะยันโต 
สัพพะปาปสสะ   อะกะระณัง 
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กุสะลัสสูปะสัมปะทา 
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง  
เอตัง    พุทธานะ    สาสะนัง  
อะนูปะวาโท    อะนูปะฆาโต 
ปาติโมกเข    จะ   สังวะโร 
มัตตัญุตา   จะ   ภันตัสมิง 
ปนตัญจะ   สะยะนาสะนัง  
อะธิจิตเต    จะ   อาโยโค 
เอตัง   พุทธานะสาสะนัง 

 แปลวา     
 ขันติ  คือ  ความอดทนเปนเครื่องเผาผลาญบาปอยางยอดยิ่ง นิพพาน ทานผูรูกลาววา
เปนยอด  ผูที่ยังทํารายผูอ่ืนอยู ไมจัดวาเปนบรรพชิต  ผูที่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู ไมจัดวาเปนสมณะ  
การไมทําบาปทั้งปวง   การทํากุศลใหถึงพรอม   การทําจิตใจใหผองใสนี้ เปนคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย การไมวาราย  ไมทํารายใคร ความสํารวมในพระปาติโมกข  ความรูจัก
ประมาณในอาหาร  การอยูในสถานที่นั่งที่นอนอันสงัด  การฝกจิตใจใหผองใสนี้เปนคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย 

หลักธรรมดังกลาว  แบงเปน 3 สวนคือมหีลักการ 3 อุดมการณ 4 วิธีการ 6  ไดดังนี้
หลักการ  3 
1. การไมทําบาปทั้งปวง   ไดแก  การงดเวน  การลด  ละ  เลิก ทําบาปทั้งปวง  ซ่ึงไดแก

อกุศลกรรมบถ 10 ทางแหงความชั่วมีสิบประการ อันเปนความชั่วท้ังทางกาย  ทางวาจา และทางใจ
 1.1 ความชั่วทางกาย ไดแก การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม 

 1.2 ความชั่วทางวาจาไดแก การพูดเท็จ การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบ การพูด
เพอเจอ 

1.3 ความชั่วทางใจ ไดแก การอยากไดสมบัติของผูอ่ืน การผูกพยาบาท และ 
ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม 

2. การทํากุศลใหถึงพรอม ไดแก การทําความดีทุกอยางซึ่งไดแก  กุศลกรรมบถ 10  เปน
แบบของการทําฝายดี มสิีบประการ  อันไดแกความดี ทางกาย  ทางวาจา และทางใจ 

2.1 ความดีทางกาย ไดแก การไมฆาสัตว ไมทําราย เบียดเบียนผูอ่ืนมีแต ชวยเหลือ 
เกื้อกูลกัน การไมถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดใหมาเปนของตนมีความ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และการ
ไมประพฤติผิดในกาม 
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2.2 ความดีทางวาจาไดแก การไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ และไม  
พูดเพอเจอ พูดแตคําจริง คําพูดออนหวาน  พูดคําใหเกิดความสามัคคี และพูดถูกกาลเทศะ 

2.3 การทําความดีทางใจ ไดแก การไมโลภอยากไดของของผูอ่ืน มีแตคิดเสียสละ 
การไมผูกอาฆาตพยาบาท  มีแตคิดเมตตาและปรารถนาดี  และมีความเห็นความรู  ความเขาใจที่
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม  เชน เห็นวาทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว 
 3. การทําจิตใจใหผองใส ปราศจากนิวรณซ่ึงเปนเครื่องขัดขวางจิตไมใหเขาถึงความสงบ  
5   ประการ  ไดแก 
  3.1 ความพอใจในกาม (กามฉันทะ) 
  3.2 ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท) 
  3.3 ความหดหูทอแท  งวงเหงาหาวนอน (ถีนะมิทธะ) 
  3.4 ความฟุงซาน  รําคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) 

3.5 ความลังเลสงสัย (วิกิจฉา) เชน สงสัยในการทําความดีความชั่ว วามีผลจริง
หรือไม 
 วิธีการทําจิตใจใหผองใส 

ที่แทจริงขึ้นจากการละบาปทั้งปวงดวยการถือศีลและบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอมดวยการ
ปฏิบัติสมณะและวิปสสนา  จนไดบรรลุอรหัตผลอันเปนความผองใสที่แทจริง 

อุดมการณ 4 
  1. ความอดทน ไดแก ความอดกลั้น ไมทําบาปทั้งทางกาย วาจา ใจ 
  2. ความไมเบียดเบียน ไดแก การงดเวนจากการทํารายรบกวนหรือเบียดเบียนผูอ่ืน 

3. ความสงบ  ไดแก ปฏิบัติตนใหสงบทั้งทางกาย  ทางวาจา และทางใจ 
4. นิพพาน ไดแก การดับทุกข ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา เกิดขึ้น 

ไดจากการดําเนินชวีิต ตามมรรคมีองค 8   
 วิธีการ 6   
  1. ไมวาราย  ไดแก ไมกลาวใหราย หรือกลาวโจมตีใคร 
  2. ไมทําราย  ไดแก ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

3.  สํารวมในปาติโมกข ไดแก ความเคารพระเบียบวินัย  กฎ  กติกา กฎหมาย
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม 

4.  รูจักประมาณ ไดแก รูจักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใชสอย         
ส่ิงตาง ๆ 
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  5. อยูในสถานที่สงัด ไดแก อยูในสถานที่สงบมีส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม 
  6. ฝกหัดจิตใจใหสงบ ไดแก  ฝกหัดชําระจิตใหสงบมีสุขภาพ คุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพที่ดี 

คําสอนเหลานี้ถือเปนหลักการที่สําคัญของพระพุทธศาสนา แตเรามักจะจําไดเฉพาะ
คาถาแรกเทานั้นวา ไมทําชั่ว ทําแตความดี และทําจิตใจใหบริสุทธิ์ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวันมาฆบูชา 

รวมทั้ง หลักธรรม คือโอวาทปาติโมกขและแนวทางปฏิบัติ 
2. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตนอยางถูกตองในวัน

มาฆบูชา และสามารถเลือกสรรพหลักธรรมโอวาทปาติโมกขไปใชในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม 

3. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันมาฆบูชาและเห็นคุณคาของการ
ดําเนินชีวิตตามหลักธรรม คือโอวาทปาติโมกข 

4. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธาซาบซึ้งและตระหนักในความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา 

5. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตนตามหนาที่ของชาว 
พุทธไดอยางถูกตอง 
(อุดม เชยกีวงศ และกฤตย   สกุณะพัฒน, 2548, หนา 64-69) 
 ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 
 กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว 
 1. ทําความสะอาดบานประดับธงชาติและธงธรรมจักร และจัดแตงที่บูชาประจําบาน 
 2. ศึกษาเอกสาร หรือสนทนา เกี่ยวกับวันสําคัญของวันมาฆบูชารวมทั้งหลักธรรม 
คือ โอวาทปาติโมกข และแนวทางปฏิบัติในครอบครัว 
 3. ไปปฏิบัติธรรมที่วัด รักษาศีล สวดมนตไหวพระ ฟงธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา 
 4.  ชักชวนสมาชิกในครอบครัวไปทําบุญตักบาตร ทําทาน 
 5.  กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม 

กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา 
1. ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนประดับธงชาติ และธงธรรมจักร จัดแตงโตะหมูบูชา 
2. ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาถึงความสําคัญของวันมาฆบูชาและหลักธรรม คือ

โอวาทปาติโมกข และแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา 
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3. มีการจัดทําปายนิเทศหรือจัดนิทรรศการ ประกวดเรียงความ ทําสมุดภาพ ตอบ
ปญหาธรรม บรรยายธรรม และอภิปรายธรรม 

4. ประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่มีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดี 
5. ครูและนักเรียนไปรวมกิจกรรมกับชุมชนที่วัด บําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตร 

บริจาคทานรักษาศีล ฟงธรรม สนทนาธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา 
6. กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. พุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้ง

หลักธรรม คือ โอวาทปาติโมกข และแนวทางปฏิบัติ 
2. พุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันมาฆบูชาและเห็นคุณคาของการดําเนินชีวิต

ตาม หลักธรรม คือโอวาทปาติโมกข 
3. พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธาซาบซึ้ ง  และตระหนักในความสําคัญของ

พระพุทธศาสนา 
4. พุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี รูจักปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธได

อยางถูกตอง 
(อุดม เชยกีวงศ และกฤตย   สกุณะพัฒน, 2548, หนา 83-86) 
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วันวิสาขบชูา 
วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ  เดือน 6 เนื่องในโอกาสคลายวันประสูติ  

ตรัสรู และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจา ถือวาเปนวันสําคัญ และหลักธรรมอัน
เกี่ยวเนื่องจากประสูติ  ตรัสรู และดับขันธปรินิพพาน คือ ความกตัญู  อริยสัจ 4  และความไม
ประมาท 

วันวิสาขบูชา เปนวันที่สําคัญพิเศษที่สุดในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในวันนี้ลวนเปนวันที่มีความสําคัญตอพระพุทธเจาทั้งหมด แตเกิดตางปกันในชวงระยะเวลา  80 ป 
เหตุการณดังกลาว น้ัน คือ การประสูติ  ตรัสรู และการปรินิพพานของพระพุทธเจา โดยทั้ง   3 
เหตุการณนี้เกิดขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 6  เหมือนกัน แตตางปกัน คือ 

วันประสูติ   ตรงกับวันศุกร วันเพ็ญ เดือน 6  ปจอ เวลาสายใกลเที่ยง กอนพุทธศักราช 
80 ป  เกิดขึ้น ณ ปาลุมพินี เขตติดตอระหวางกรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวทหะ ปจจุบันเรียกวา     
ตําบลรุมมินเด  ประเทศเนปาล 

วันตรัสรู   เกิดขึ้นใน 35 ปตอมา   ภายหลังที่สิทธัตถะกุมารเสด็จออกบรรพชาได  6  ป  
ณ โคนตนโพธิ์ใบชื่อวา อัตสัตถะ  ใกลแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอรุุเวลาเสนานิคม  แควนมคธ ปจจุบัน 
เรียกวาตําบลพุทธคยา  แควนพิหาร  ประเทศอินเดีย 

  วันปรินิพพาน  เกิดขึ้นในปที่ 80  แหงพระชนมายุของพระพุทธเจา  ณ แทนบรรทม
ระหวางตนรังคู  ปาสาละ  เมืองกุสินารา ปจจุบันเปนตําบลกุสินาราหรือกุสินาคาร  รัฐอุตตร    
ประเทศอินเดีย 

กิจกรรมปฏิบัติวันวิสาขบูชา 
การประกอบพิธีวิสาขบูชาเริ่มมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี    ซ่ึงสันนิษฐานวา

นาจะไดรับแบบอยางมาจากลังกา  กลาวคือเมื่อประมาณ  พ.ศ. 420  พระเจาภาติกราช  กษัตริยแหง
ลังกาไดประกอบพิธีวิสาขบูชาเพื่อถวายเปนพุทธบูชา กษัตริยลังกาในรัชกาลตอมาทรงดําเนินรอย
ตาม แมปจจุบันก็ยังถือปฏิบัติอยู  ในสมัยสุโขทัยซ่ึงเปนสมัยที่พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทได
แพรหลายเขามาและเชื่อวาไดนําการประกอบพิธีวิสาขบูชามาปฏิบัติดวย จากหนังสือนางนพมาศได
กลาวถึงบรรยากาศการประกอบพิธีวิสาขบูชาในสมัยกรุงสุโขทัย   สรุปไดดังนี้ 

“ เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจาแผนดิน ขาราชบริพารทั้งฝายหนาฝายใน  ตลอดทั้ง
ประชาชนชาวสุโขทัยทั้งทุกหมูบานทุกตําบล ตางชวยกันทําความสะอาด ประดับตกแตงพระนคร
สุโขทัยเปนการพิเศษดวยดอกไม ของหอมจุดประทีปโคมไฟ แลดูสวางไสวไปทั่วทั้งพระนคร  เปน
การบูชาพระรัตนตรัยเปนเวลา 3 วัน 3  คืน พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ก็ทรงศีลและ
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลตางๆ คร้ันตกเวลาตอนเย็นก็เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ
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และนางสนองพระโอษฐ  ตลอดจนขาราชการฝายหนาฝายใน  เสด็จไปยังพระอารามหลวง เพื่อทรง
เวียนเทียนรอบพระประธาน  สวนชาวสุโขทัยตางชวนกันรักษาศีล ฟงพระเทศนา  ถวายสลากภัต  
ถวายสังฆทาน  ถวายอาหารแดพระภิกษุสามเณร บริจาคทรัพยแจกเปนทานแกคนยากจน คนกําพรา  
อนาถา  คนแกและคนพิการ   บางพวกชักชวนกันสละทรัพยซ้ือสัตว 4 เทา 2 เทา และเตา ปลา เพื่อ
ไถชีวิตสัตวใหเปนอิสระโดยเชื่อวาจะทําใหตนมีอายุยืนยาวตอไป ” 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ไมปรากฏ
หลักฐานวาไดมีการประกอบพิธีวิสาขบูชาจนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
รัชกาลที่ 2  จึงปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารวา  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
มีพระประสงคที่จะบําเพ็ญกุศลที่มียิ่งกวาที่ไดทรงบําเพ็ญมา  จึงไดตรัสถามสมเด็จพระสังฆราช 
(มี: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์)  ไดถวายวิสัชนาวาใหบําเพ็ญการบูชาในวันวิสาขบูชาทําใหพระองค
เกิดปติโสมนัสรับสั่งใหประกอบพิธี  3  วัน  3  คืน  คือตั้งแตวันขึ้น  14  ค่ําถึงแรม  1 ค่ํา เดือน 6  
โดยพิธีกรรมคือ  การรักษาอุโบสถศีล  เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิตและเสพสุราเมรัย  ตั้งโคมแขวน
ตามประทีป  เวียนเทียน  แสดงธรรมเทศนา  ทําบญุตักบาตร ปลอยสัตว สวดพระปริตรทําน้ํามนต  
ถวายสลากภัต  เชนเดียวกับพิธีกรรมที่ปรากฏในสมัยกรุงสุโขทัย 

ในปจจุบันราชการไดใหความสําคัญแกวันนี้ โดยถือเปนวันหยุดราชการเพื่อให
พุทธศาสนิกชนไดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งวัน  
 หลักธรรมปฏิบัติ 

1. ความกตัญู คือ ความรูอุปการคุณที่มีผูทําไวกอน เปนคุณธรรมคูกับความกตเวที คือ
การตอบแทนอุปการคุณที่ผูอ่ืนทําไวนั้น ผูที่ทําอุปการคุณกอน เรียกวา บุพการี ขอยกมากลาวในที่นี้
คือ บิดา มารดา และครูอาจารย 
 บิดา มารดา  มีอุปการคุณตอบุตร  ธิดา ในฐานะเปนผูใหกําเนิดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ  
ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนใหละเวนความชั่ว  มั่นคงในการทําความดี เมื่อถึงคราวมีคูครองไดจัดหา
คูครองที่เหมาะสมใหและมอบทรัพยสมบัติใหไวเปนมรดก 

บุตรธิดา เมื่อรูอุปการคุณที่บิดา มารดาทําไวยอมตอบแทนดวยการประพฤติตัวดี  สราง
ช่ือเสียงใหแกวงศตระกูล   เล้ียงดูทานและชวยทํางานของทาน  เมื่อลวงลับไปแลวก็ทําบุญอุทิศสวน
กุศลใหทาน 

ครูอาจารย  มีอุปการคุณแกศิษยในฐานะเปนผูประสาทความรูใหฝกฝนแนะนําใหเปน
คนดี สอนศิลปวิทยาใหอยางไมปดบัง  ยกยองใหปรากฏแกคนอื่นและชวยคุมครองศิษยทั้งหลาย 

ศิษยเมื่อรูอุปการคุณที่ครูอาจารยทําไวยอมตอบแทนดวยการตั้งใจเรียน  ใหเกียรติ และ
ใหความเคารพไมลวงละเมิดโอวาทของครู 
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ความกตัญูและความกตเวทีนี้ถือเปนเครื่องหมายของคนดี  สงผลใหครอบครัวและ
สังคมมีความสุข ได เพราะบิดามารดาจะรูจักหนาที่ของตนดวยการทําอุปการคุณใหกอน  และบุตร 
ธิดา  ก็จะรูจักหนาที่ของตนเองดวยการทําดีตอบแทน  สําหรับครูอาจารยก็จะรูจักหนาที่ของตนเอง
ดวยการทําอุปการคุณ คือสอนศิลปวิทยาอยางเต็มที่ และศิษยก็จะรูจักหนาที่ของตนเอง ดวยการ
ตั้งใจเรียน และใหความเคารพเปนการตอบแทน  นอกจากจะใชในกรณีบิดา มารดากับบุตร ธิดา 
และครูอาจารยกับศิษยแลว  คุณธรรมขอนี้ก็สามารถนําไปใชไดแมระหวางพระมหากษัตริยกับ 
พสกนิกร  นายจางกับลูกจาง  เพื่อนกับเพื่อน และบุคคลทั่วไป  รวมทั้งมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

ในทางพระพุทธศาสนา   พระพุทธเจาทรงเปนบุพการีในฐานะที่ทรงสถาปนา
พระพุทธศาสนาและทรงสอนทางพนทุกขใหแกเวไนยสัตว  พุทธศาสนิกชนรูพระคุณอันนี้ จึงตอบ
แทนดวยอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา กลาวคือ การจัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชา เปนสวนหนึ่งที่ชาว
พุทธแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวทีตอพระองคดวยการทํานุบํารุง  สงเสริมพระพุทธศาสนาและ
ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อดํารงอายุพระพุทธศาสนาสืบไป 

2. อริยสัจ 4 
อริยสัจ  คือ ความจริงอันประเสริฐ  หมายถึง ความจริงที่ไมผันแปร เกิดมีไดแกทุกคน  

มี 4 ประการ คือ ทุกข  สมุทัย  นิโรธ   มรรค 
ทุกข คือ ปญหาของชีวิต พระพุทธเจาทรงแสดง ไวก็เพื่อใหทราบวา มนุษยทุกคนทุกข

เหมือนกันทั้งทุกขขั้นพื้นฐาน และทุกขเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน  ทุกขขั้นพื้นฐาน คือ  ทุกข
ที่เกิดจาก  เกิด  แก เจ็บและการตาย   สวนทุกขเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน  คือทุกขที่เกิดจาก
การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ทุกขที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไมเปนที่รัก  ทุกขที่เกิดจากการไมได
ตามใจปรารถนา  ทั้งทุกขที่เกิดจากการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ 

สมุทัย  คือ เหตุแหงปญหา  พระพุทธเจาทรงแสดงไวก็เพื่อใหทราบวา  ทุกขทั้งหมด ซ่ึง
เปนปญหาของชีวิตลวนมีเหตุใหเกิด  เหตุนั้น คือ ตัณหา  อันไดแก ความอยากไดตางๆ  ซ่ึง
ประกอบดวยการยึดมั่น 

นิโรธ  คือ การแกปญหาได พระพุทธเจาทรงแสดงไวก็เพื่อใหทราบวา  ทุกขคือปญหา
ของชีวิตทั้งหมดแกไดโดยการดับตัณหาคือความอยากใหหมดสิ้น 

มรรค  คือ ทางหรือวิธีแกปญหา  พระพุทธเจาทรงแสดงไวก็เพื่อใหทราบวาทุกข คือ
ปญหาของชีวิตทั้งหมดที่สามารถแกไขได  ตองแกไขตามมรรคมีองค 8 

3.  ความไมประมาท 
ความไมประมาท คือ การมีสติขณะทํา ขณะพูด และขณะเดิน 
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สติ คือ การระลึกรูทันที่คิด พูดและทํา ในภาคปฏิบัติเพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน  
หมายถึง การระลึกรูทันการเคลื่อนไหวอิริยาบถ 4 คือ เดิน ยืน  นั่ง นอน  การฝกใหเกิดสติ ทําได
โดยตั้งสติกําหนดการเคลื่อนไหวอิริยาบถ กลาวคือ  ระลึกรูทันทั้งในขณะยืน เดิน นั่ง และนอน  
รวมทั้งระลึกรูทันในขณะพูด ขณะคิด และขณะทํางานตางๆ 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวันวิสาขบูชา 

รวมทั้งหลักธรรมที่เกี่ยวของและแนวปฏิบัติที่ควรปฏิบัติ 
2. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีทักษะในการคิด และการปฏิบัติอยางถูกตองในวันวิสาขบูชา 

และสามารถเลือกสรรหลักธรรม คือ ความกตัญู อริยสัจ 4  และความไมประมาท ไปใชในการ
ดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนและสังคม 

3. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันวิสาขบูชาและเห็นคุณคาของการ
ดําเนินชีวิตตามหลักธรรม คือ ความกตัญู อริยสัจ 4  และความไมประมาท 

4. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา ซาบซึ้งและตระหนักในความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา 

5.เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธ
ไดอยางถูกตอง 

กิจกรรมขอเสนอแนะวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมสําหรับครอบครัว 

1. ทําความสะอาดบาน  ประดับธงชาติและธงธรรมจักร  จัดแตงที่บูชาประจําบาน
และประดับไฟถวายเปนพุทธบูชา 

2. ศึกษาเอกสาร หรือสนทนา เกี่ยวกับความสําคัญของวันวิสาขบูชา รวมทั้ง
หลักธรรม เร่ืองความกตัญู อริยสัจ 4 และความไมประมาทตลอดทั้งแนวทางปฏิบัติในครอบครัว 

3. นําครอบครัวไปบําเพ็ญกุศล  ทําบุญตักบาตร  บริจาคทาน เล้ียงบิดา มารดา 
4. ปฏิบัติธรรมที่วัด รักษาศีล สวดมนตไหวพระ ฟงธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา 
5. ผูใหญของครอบครัวพยายามสรางความเปนกันเอง  พอแม ประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดีเกี่ยวกับเบญจศีลและเบญจธรรม รวมทั้งมีความขยัน ประหยัดซื่อสัตย  และอดทน 
6. ครอบครัวรวมกันวิเคราะหสาเหตุ ปญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแกไขจาก

กรณีตัวอยาง 
7. กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม 
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กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา 
1. ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน   ประดับธงชาติและธงธรรมจักร จัดแตงโตะ

หมูบูชา และประดับไฟถวายเปนพุทธบูชา 
2. ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชารวมทั้งหลักธรรม 

เร่ืองความกตัญู อริยสัจ 4 และความไมประมาทตลอดทั้งแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา 
3. มีการจัดทําปายนิเทศ หรือจัดนิทรรศการ ประกวดเรียงความ ทําสมุดภาพ ตอบ

ปญหาธรรม บรรยายธรรม และอภิปรายธรรม 
4. ประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่มีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดี 
5. ครูพานักเรียนไปรวมกิจกรรมกับชุมชนที่วัดบําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตร บริจาค

ทาน รักษาศีล ฟงธรรม สนทนาธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา 
6. สงเสริมใหครูใชกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความกตัญู 

อริยสัจ 4 และความไมประมาท 
7. สงเสริมการวิจัยทางสังคมโดยใชกระบวนการอริยสัจ 4 
8. กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 
1. พุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวันวิสาขบูชา

รวมทั้งหลักธรรม เร่ืองความกตัญู อริยสัจ 4 และความไมประมาท และแนวทางปฏิบัติ 
2. พุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันวิสาขบูชา และเห็นคุณคาของการดําเนิน

ชีวิตตามหลักธรรม วาดวยความกตัญู อริยสัจ 4 และความไมประมาท 
3. พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา  ซาบซึ้ ง  และตระหนักในความสําคัญของ

พระพุทธศาสนา 
4. พุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี รูจักปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธได

อยางถูกตอง 
(อุดม เชยกีวงศ และกฤตย  สกุณะพัฒน, 2548, หนา 73-79) 
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วันอัฏฐมีบูชา 
อัฏฐมีบูชา  แปลวา การบูชาในวันอัฏฐมี  หมายถึงการบูชาในวันแรม  8  ค่ํา เดือน 6 ซ่ึง

เปนวันถวายพระเพลิงสรีระของพระพุทธเจา ถัดจากวันวิสาขบูชา 8 วัน กลาวคือ 
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ระหวางตนรังคู  ปาสาละ  เมืองกุสินารา  

ความโศกเศราก็เกิดขึ้นทั่วไปในหมูพุทธศาสนิกชนที่เปนปุถุชน  สวนพระขีณาสพก็เกิดธรรม
สังเวช  พวกมัลลกษัตริยไดทําการบูชาพระบรมศพดวยเครื่องบูชาอันประณีตและสวยงาม  
ประกอบพิธีเหมือนดังที่จัดใหแกพระมหากษัตริยตามที่พระพุทธเจาตรัสไว  ในวันที่ 7 จึงอัญเชิญ
พระศพไปประดิษฐาน ณ  มกุฎพันธนเจดีย  ซ่ึงตั้งอยูทางตะวันออกของเมืองกุสินารา   แลวถวาย
พระเพลิงตาไฟไมติด  โดยเทพยดาไดบันดาลไวเพื่อรอพระมหากัสสปะมาถึง 

ฝายพระมหากัสสปะไดพาภิกษุ  500 รูป เดินทางไปยังเมืองกุสินารา  ตอนเที่ยงไดพบ
กับอาชีวกคนหนึ่ง  สอบถามและทราบวาพระพุทธเจาปรินิพพานแลวได 7 วัน จึงเดินทางตอไป
จนถึงเมืองกุสินารา เมื่อถึงมกุฎพันธนเจดียแลวก็พาพระสงฆประนมมือเดินเวียนรอบจิตกาธาน 3  
รอบ แลวเขาไปถวายบังคมพระบาทของพระพุทธองค 

ทันใดนั้น เทพยดาก็บันดาลใหไฟลุกขึ้นที่จิตกาธานเผาพระบรมศพจนหมดสิ้นเหลือ
เพียงผา 1 คู ที่ใชหุมหอพระบรมศพชั้นในสุดและชั้นนอกสุด  กับพระเขี้ยวแกว 4  พระรากขวัญ 2  
ส่ิงทั้ง 7 นี้ ยังคงอยูปกติมิไดกระจัดกระจายไป  สวนพระบรมสาริกธาตุที่เหลือแตกกระจายออกเปน  
3 ขนาด คือ ขนาดใหญประมาณเทาเม็ดถ่ัวแตก  ขนาดกลางประมาณเทาเมล็ดขาวสารหัก  และ
ขนาดเล็กประมาณเทาเมล็ดพันธุผักกาด  และหลงัจากนั้นไดมีการแบงพระบรมสาริกธาตุไปตามที่
ปรากฏในคัมภีรและเอกสารตางๆทั่วไป 

พิธีกรรมที่ปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชาในอดีต  ไมปรากฏหลักฐานเอกสารที่เดนชัด จึง
สันนิษฐานวาจะนิยมจัดเฉพาะบางวัดเทานั้นไมแพรหลายทั่วไปเหมือนวันวิสาขบูชาและวันอื่นๆ 
(อุดม  เชยกีวงศ และกฤตย  สกุณะพัฒน, 2548, หนา 86-87) 
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วันอาสาฬหบชูา 
วันอาสาฬหบูชา  แปลวา การบูชาในเดือน 8  เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง  

โดยเปนวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรก  หลังจากที่ไดตรัสรูอนุตรสัมมา
โพธิญาณ เรียกวาปฐมเทศนา โดยพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงในวันนั้นมีช่ือวา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  
ผูที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมโปรดในวันนี้คือ  พระปญจวัคคีย  เปนผลใหเกิดมีพระสาวกรูปแรก
ขึ้นในพระพุทธศาสนาคือ ทานอัญญาโกณฑัญญะ  จนถือไดวาเปนวันแรกที่มีพระพุทธ  พระธรรม  
พระสงฆ ครบเปนองคพระรัตนตรัย 

ความเปนมาในสวนท่ีเก่ียวกับพระพุทธเจา 
เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูในวันเพ็ญเดือน 6  และไดประทับอยู  ณ  บริเวณที่ตรัสรูนั้น

ตลอด 7 สัปดาห  พระองคทรงใครครวญถึงผูที่พระองคจะแสดงธรรมโปรดอันดับแรกทรงระลึกถึง
อาฬารดาบสและอุทกดาบส  ผูเคยสอนความรูชั้นฌานใหแกพระองคมา แตทานทั้งสองก็ส้ินชีพไป
กอนแลว  จึงทรงระลึกถึงปญจวัคคีย คือ โกณฑัญญะ   วัปปะ  ภัททิยะ  มหานามะ  และอัสลชิ ผูเคย
มีอุปการคุณแกพระองคทรงทราบดวยญาณวาฤาษีทั้งหานั้น  มีอุปนิสัยแกกลาสามารถบรรลุธรรม  
ไดจึงเสด็จออกจากตนมหาโพธิ์   ณ   ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม   เดินทางไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน  
เมืองพาราณสี  แควนกาสี  เสด็จไปถึงเย็นวันขึ้น 14  ค่ํา เดือนอาสาฬหะ   วันขึ้น 15 ค่ํา พระองค
ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร  เนื้อหาพระธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้ เกี่ยวกับที่สุดโดง  2  
ประการ ที่ไมควรประพฤติปฏิบัติ คือ 

1. อัตตกิลมถานุโยค  คือ การทําตนใหลําบากเปลา คือพยายามเพื่อบรรลุผลที่มุงหมาย
ดวยวิธีทรมานตนเองใหไดรับความยากลําบากตางๆ 

2. กามสุขัลลิกานุโยค  คือ การทําตนใหพัวพันหมกมุนอยูในกามสุข 
โดยที่สุดโดงทั้ง 2 ประการ นี้ไมใชหนทางที่หลุดพนความทุกข ซ่ึงพระองคไดลอง

ประพฤติปฏิบัติมาแลว แตก็ไมสามารถที่จะบรรลุความพนทุกขได จากนั้นพระองคทรงแสดง
อริยสัจ  4  ประการ ซ่ึงเปนความจริงอันประเสริฐหรือหลักความจริงที่ทําใหบุคคลเปนผูประเสริฐ 4  
ประการ คือ 

1. ทุกข  คือ ความไมสบายกายไมสบายใจ ไดแก ขันธ 5 
2. สมุทัย คือ  เหตุเกิดทุกข ไดแก ตัณหา 3 ประการ คือ กามตัณหา  ภวตัณหา และ

วิภวตัณหา 
3. นิโรธ  คือ  ความดับทุกข 
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4. มรรค  คือ หนทางที่จะนําไปสูความดับทุกข ไดแก อัฏฐังคิกมรรค หรือมรรคมีองค 8 
ซ่ึงประกอบดวย สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ   สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 

สัมมาทิฏฐิ       ความเห็นชอบ 
สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ      
สัมมาวาจา   การเจรจาชอบ    
สัมมากัมมันตะ   การทํางานชอบ    
สัมมาอาชีวะ   เล้ียงชีวิตชอบ 
สัมมาวายามะ  เพียรชอบ   
สัมมาสติ  ระลึกชอบ  
สัมมาสมาธิ  ตั้งใจมั่นชอบ 
เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนาจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะ   ไดเกิดดวงตา

เห็นธรรมแล วปญจวั คคี ย ก็ ทู ลขออุปสมบทกับพระพุทธ เจ า   พระองค จึ งประทาน
เอหิภิกขุอุปสัมปทาใหแกพระปญจวัคคีย จึงถือไดวา วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 นี้ เปนวันที่พระรัตนตรัย 
คือ พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ  เกิดขึ้นครบบริบูรณ 

วันอาสาฬหบูชาในประเทศไทย 
การประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาในอดีตไมปรากฏชัดวามีหรือไม  จวบจนถึงป พ.ศ.

2501 คณะสังฆมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดวันอาสาฬหบูชา เปนวันสําคัญทางศาสนาวันหนึ่ง
เชนเดียวกับวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา  ตามขอเสนอของสังฆมนตรีชวยวาการองคการศึกษา
(พระธรรมโกศาจารย  วัดมหาธาตุ ฯ) แลวเสนอไปยังรัฐบาลใหกําหนดเปนวันสําคัญทางราชการ
ดวย  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม  2501  และมีระเบียบรับรองเมื่อวันที่  23 
กรกฎาคม  2501  คณะสังฆมนตรีไดกําหนดวันอาสาฬหบูชา เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
และไดกําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับคณะสงฆ จวบจนปจจุบัน  ดังนี้ 
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(สําเนา) 
ประกาศคณะสงฆ 

เร่ืองกําหนดวนัสําคัญทางศาสนา 
ดวยคณะสังฆมนตรีพิจารณาเห็นวา   วันขึ้น  15  ค่ํา  เดือน 8 (อาสาฬหบูชา) เปนวันที่

พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรปฐมเทศนา และในวันนี้เปนวันที่พระอริยสงฆ 
สาวกองคแรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ  พระอัญญาโกณฑัญญะ  ไดรับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาจึง
เปนวันที่บังเกิดพระรัตนะครบถวนทั้งสาม คือ พระพุทธรัตนะ  พระธรรมรัตนะ  พระสังฆรัตนะ   
นับวาเปนวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งในศาสนา  สมควรกระทําบูชา  เพื่อเปนการเตือนใจพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายใหซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัย  เจริญภาวนามัยกุศล  จึงกาํหนดใหวัดตางๆ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. วันขึ้น 15 ค่าํ เดือน 8 ใหเรียกวา วนัอาสาฬหบูชา 
2. ใหประกอบพิธีบูชา เชนเดยีวกับพิธีวิสาขบูชา 
3. ถาเปนปที่มีอธิกมาส ใหกาํหนดการประกอบพิธีในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 หลัง 
4. ใหวดัทั้งหลายประกอบพธีิวันอาสาฬหบูชา ตั้งแตพุทธศักราช  2501  เปนตนไป 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14   กรกฎาคม   พุทธศักราช  2501 

      สมเด็จพระวันรัต 
               สังฆนายก 

(สําเนา) 
                                            ประกาศสํานักสังฆนายก 
                                            กําหนดพิธีอาสาฬหบูชา 

เมื่อนับถอยหลังขึ้นไป กอนพุทธศักราช 45ป  ปนั้นเปนปที่พระบรมศาสดาสัมมา 
สัมพุทธเจาตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันวิสาขปุณณมี ตอมาอีก 2 เดือนเต็ม ก็ถึงวัน
อาสาฬหปุณณมีดิถีพระจันทรเพ็ญ   เสวยอาสาฬหฤกษ  คือวันขึ้น  15 ค่ํา  กลางเดือน  8  วันนี้ และ
เปนวันสําคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ดวยเปนวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณา
ประกาศพระพุทธศาสนาแสดงพระปญญาคุณ ใหประจักษแกตาชาวโลก 

ถาจะถามพุทธศาสนิกชน  ที่ไดเลาเรียน รูพระประวัติของพระพุทธเจามาดีแลว  จะตอบ
ไดความตรงกันวา  วันขึ้น  15  ค่ํา กลางเดือน 8 

ก. เปนวันแรกที่พระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา 
ข. เปนวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร  ประกาศสัจธรรม อันเปนองค

แหงพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
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ค. เปนวันที่พระอริยสงฆสาวกองคแรก บังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได     
รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้น 

ง. เปนวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณเปนพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ 
พระธรรมรัตนะ  และพระสังฆรัตนะ  อาศัยปรากฏการณอันเปนมหามงคล  ดังกลาวแลว  
คณะสังฆมนตรีจึงมีมติเปนเอกฉันทวาเปนกาลพิเศษ ควรแกการประชุมทําพิธีบูชาพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ประกาศพระเกียรติคุณและเทิดทูนพระคุณสมบัติใหสมกับที่พระองคทรงเปนศาสดาของเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย เพื่อเปนการเตือนใจพุทธศาสนิกชนใหซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัย เจริญ
ภาวนามัยกุศลเชนเดียวกับวันวิสาขบูชาเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งจัดเปนมหากุศล  อํานวยอิฏฐิวิบูลมนุญญ
ผลใหเกิดวุฒิสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแกทุกคนผูบูชาทั่วกัน  จึงไดกําหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว 
ดังตอไปนี้ 

1.  เมื่อถึงวันขึ้น 8 ค่ํา เดือน 8 ใหเจาอาวาสที่วัดแจงแกภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ในวัดใหทราบลวงหนาวา วันพระขึ้น 15  ค่ํา  เดือน 8  อันจะมาถึงขางหนานี้ เปนวันทําพิธี
อาสาฬหบูชา  ถวายแดพระอรหันตสัมมาพระพุทธเจา เชนเดียวกันกับพิธีวิสาขบูชา 

2.  คร้ันถึงวันขึ้น  15  ค่ํา  เดือน 8  ใหภิกษุสามเณร  ตลอดจนศิษยวัด  คนวัด  ชวยกัน
ปดกวาด  ปูลาดเสนาสนะ  จัดตั้งเครื่องสักการะ  ตั้งน้ําใช น้ําฉัน  เชนเดียวกับทํางานวิสาขบูชา 

3. ใหประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถเปนพิเศษเทาที่จะสามารถทําได  เพื่อ
ประกาศวันธรรมจักรใหปรากฏแกมหาชน เตือนใจใหระลึกถึงสัจธรรมอันวิเศษ ที่ทรงแสดงไวใน
พระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา 

4.  วันขึ้น 15  ค่ํา  เดือน 8  ซ่ึงเปนวันกําหนด  เวลาเชาและบายมีธรรมสวนะตามปกติ
แลว เวลาค่ําใหภิกษุสามเณร อุบาสก  อุบาสิกา  มาประชุมพรอมกันที่หนาพระอุโบสถหรือพระ
เจดีย จุดธูป เทียน  แลวถือรวมกับดอกไม  ยืนประนมมือสํารวมจิต พระสงฆผูเปนประธานนํากลาว
คําบูชาจบแลว  ทําประทักษิณ 

อนึ่งกอนจะจุดธูปเทียนบูชา  ผูเปนประธานพิธีพึงประกาศเตือนใจพุทธศาสนิกชนให
เกิดศรัทธาปสาทะ มีความอาจหาญรื่นเริงในการบูชานี้กอน แลวจึงจุดธูปเทียน 

5. คร้ันกระทําประทักษิณส้ินตติยวารแลว  ภิกษุสามเณรพึงเขาในพระอุโบสถ บูชาพระ
รัตนตรัยทําวัตรค่ําแลว สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร  จบแลว  หยุดพักใหโอกาสอุบาสก อุบาสิกา    
ทําวัตรค่ํา 

6. ตอนั้น พระสังฆเถระแสดงธรรมเทศนาพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
7. หากภิกษุสามเณรในวัดสามารถสวดสรภัญญะก็พึงจัดใหสวดสรภัญญะ เพื่อเจริญ

ศรัทธาปสาทะแกชุมชนพุทธศาสนิกชนใหอาจหาญรื่นเริงในกุศลสัมปทา ตามควรแกเวลา 
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8. ตอนั้นใหเปนโอกาสของพุทธศาสนิกชนเจริญภาวนามัยกุศล  มีสวดมนต และธรรม
สากัจฉา เปนตน  ตามควรแกอัธยาศัย 

9. เนื่องดวยวันรุงขึ้นเปนวันแรม 1 ค่ํา  เปนเวลาบําเพ็ญกุศลในเทศกาลเขาปุริมพรรษา
ของพุทธศาสนิกชน และเปนวันประชุมอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ ทั้งเปนเวลาพระสงฆทํา
ปฏิสันถารแกพุทธศาสนิกชนที่มาประชุมกันบําเพ็ญกุศลในเทศกาลสําหรับวัดเปนประจํา นับวา
เปนภารธุระของภิกษุสามเณรโดยทั่วกัน เห็นควรจะใชเวลาทําพิธีอาสาฬหบูชาในวันขึ้น 15 ค่ําไม
เกิน 24.00 น. เพื่อมีเวลาพักผอนของภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนซึ่งตางก็จะตองปฏิบัติ
ศาสนกิจในวันแรม 1 ค่ํา  เสมอกัน 

        สํานักสังฆนายก 
                14   กรกฏาคม   2501 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หนา 153-157) 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวัน

อาสาฬหบูชา รวมทั้งหลักธรรม คือ ทางมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) และแนวทางปฏิบัติ 
2. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีทักษะในการคิด และการปฏิบัติตนอยางถูกตองในวัน

อาสาฬหบูชาและสามารถเลือกสรรหลักธรรมทางสายกลาง ใชในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน 
และสังคม 

3. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันอาสาฬหบูชาและเห็นคุณคาของการ
ดําเนินชีวิต ตามหลักธรรมทางสายกลาง 

4. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธาซาบซึ้งตระหนักในความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา 

5. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธ
ไดอยางถูกตอง 

กิจกรรมเสนอแนะวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว 

1. ทําความสะอาดบาน  ประดับธงชาติและธงธรรมจักร   จัดแตงที่บูชาประจําบาน 
2. ศึกษาเอกสาร หรือสนทนา เกี่ยวกับความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา รวมทั้ง  

หลักธรรม เร่ืองมัชฌิมาปฏิปทา ที่เปนทางสายกลาง ตลอดทั้งแนวทางปฏิบัติในครอบครัว 
3. นําสมาชิกครอบครัวไปบําเพ็ญกุศล  ทําบุญตักบาตร  บริจาคทาน    
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4. ปฏิบัติธรรมที่วัด รักษาศีล สวดมนต  ไหวพระ ฟงธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา 
5. สมาชิกในครอบครัว  ปรึกษา หารือ หาแนวทางในการปองกันปญหาใน

ครอบครัว โดย ใชหลักธรรมทางสายกลาง และสงเสริมการลด ละ  เลิก และอบายมุข 
6. กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม   

กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา 
1. ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน ประดับธงชาติและธงธรรมจักร จัดแตงโตะหมูบูชา 
2. ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาถึงความสําคัญของวันอาสาฬหบูชารวมทั้ง

หลักธรรม  คือทางสายกลาง และแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา 
3. มีการจัดทําปายนิเทศ หรือจัดนิทรรศการ ใหมีประกวดเรียงความ  ทําสมุดภาพ 

ตอบปญหาธรรม  บรรยายธรรม และอภิปรายธรรม 
4. ประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่มีความประพฤติเปนคนดี 
5. ครูพานักเรียนไปรวมกิจกรรมกับชุมชนที่วัด  บําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตร  

บริจาคทาน รักษาศีล  ฟงธรรม  สนทนาธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา 
6. กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 
1.  พุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา

รวมทั้งหลักธรรม  ทางสายกลาง และแนวทางปฏิบัติ 
2. พุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันอาสาฬหบูชา และเห็นคุณคาของการดําเนิน

ชีวิตตามหลักธรรม สายกลาง 
3 .  พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา  ซาบซึ้ ง  และตระหนักในความสําคัญของ

พระพุทธศาสนา 
4. พุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีรูจักปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธได

อยางถูกตอง 
(อุดม  เชยกีวงศ และกฤตย  สกุณะพัฒน, 2548, หนา 98-103) 
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วันเขาพรรษา 
วันเขาพรรษา  ตรงกับวันแรม 1 ค่ํา  เดือน 8 หรือแรม 1 ค่ํา เดือน 8 หลังในปที่มี

อธิกมาสการเขาพรรษาเปนพุทธบัญญัติ ซ่ึงพระภิกษุทุกรูปตองปฏิบัติตาม  เปนวันที่พระพุทธเจา
ทรงอนุญาตใหภิกษุอยูจําพรรษา คืออยูประจําที่โดยจะไปพักแรมคางคืนที่อ่ืนไมได ตลอด 3 เดือน 
คือตั้งแต แรม 1 ค่ํา เดือน 8 ไปจนถึงขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ยกเวนมีกรณีพิเศษ 

แตเดิมครั้งตนพุทธกาล  ยังไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจําพรรษา  พระภิกษุจะจาริก
เที่ยวไปตามสถานที่ตางๆ เพื่อแสวงหาท่ีที่เหมาะสมแกการบําเพ็ญสมณธรรม เมื่อถึงฤดูฝนซ่ึงเปน
ฤดูที่ชาวนา ชาวไร ปลูกขาวและพืชผักของตนไว พระภิกษุที่จาริกไปเหยียบขาว และพืชไรให
ไดรับความเสียหายเปนอยางมาก จึงเกิดเสียงครหาวากลาวพระภิกษุขึ้น  พระพุทธเจาไดทรงทราบ
จึงทรงอนุญาตใหภิกษุอยูประจําเปนที่เปนเวลา 3 เดือน  โดยจะไปพักคางแรมที่อ่ืนไมได  ยกเวน
เหตุพิเศษ 4 ประการ คือ 

1. เพื่อสหธรรมิก (พระภิกษุสามเณร) หรือบิดามารดาเจ็บปวยไปเพื่อพยาบาลได 
2. เพื่อสหธรรมิกอยากจะสึกไปเพื่อระงับมิใหสึกได 
3. ไปเพื่อกิจของสงฆ เชน หาอุปกรณมาซอมกุฏิ วิหารชํารุด 
4. หากทายกนิมนตไปทําบุญ จะไปเพื่อฉลองศรัทธาได หรือดวยสาเหตุอ่ืนๆที่อนุโลม

เขาทั้ง 4 ขอ ขอใดขอหนึ่งได 
เมื่อมีเหตุ 4  ประการอยางใดอยางหนึ่ง  พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหภิกษุไปคางคืนได

ไมเกินครั้งละ 7 วัน เรียกวา “ สัตตาหะ” 
วันเขาพรรษา มีระยะเวลากําหนดไว 2 ชวง คือ 
1. ชวงแรก ตั้งแตแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงกลางเดือน 11 เรียกวาปุริมพรรษา (พรรษาแรก) 
2. ชวงที่สอง ตั้งแตแรม 1 ค่ําเดือน 9 ถึงกลางเดือน12 เรียกวาปจฉิมพรรษา(พรรษาหลัง) 
พระพุทธเจาทรงอนุญาตไวเพื่อเปดโอกาสใหภิกษุที่หาที่อยูจําพรรษาไมไดหรือมีกิจที่

ตองทําคางอยูได  เขาพรรษาในชวงนี้ก็ได  โดยไมผิดพระวินัย   วันเขาพรรษา มีความสําคัญตอ
พุทธศาสนิกชน และเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก 

1. พระภิกษุจะหยุดจาริกไปยังสถานที่อ่ืนๆ แตจะเขาพักอยูประจําในวันแหงเดียวตาม
พุทธบัญญัติ 

2. การที่พระภิกษุอยูประจําที่นานๆยอมมีโอกาสไดสงเคราะหกุลบุตรที่ประสงคจะ
อุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและสงเคราะหพุทธบริษัททั่วไป 

3.  เปนเทศกาลที่พุทธศาสนิกชนงดเวนอบายมุขและความชั่วตาง ๆ เชน การดื่มสุรา ส่ิง
เสพติด และการเที่ยวเตรเฮฮา เปนตน 
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4. นอกจากนี้ในชวงเวลาเขาพรรษาพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะบําเพ็ญทาน รักษาศีล ฟงธรรม 
เจริญภาวนามากขึ้น 

ความเปนมาเกี่ยวกับพระพุทธเจา 
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประทับอยู ณ  วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห  

แควนมคธ   มีเหตุการณเกิดขึ้นคือ  พวกชาวบานกลุมหนึ่งพากันกลาวตําหนิพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาวาชางไมรูจักกาลเวลาเสียเลย พากันจาริกไปเรื่อยๆ ไมหยุดยั้งแมในระหวางฤดูฝน 
บางครั้งก็ไปเหยียบขาวกลาของชาวนาเสียหาย ขณะที่พวกนิครนถนักบวชศาสนาอื่นและฝูงนกยัง
หยุดพักผอน  ไมทองเที่ยวไปในฤดูฝน เชนนี้ 

เรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจาในกาลตอมา พระองคจึงทรงรับสั่งใหพระสงฆประชุม
พรอมกันตรัสถามจนไดความเปนจริงแลวจึงทรงบัญญัติเร่ืองการเขาพรรษาไววา “อนุชานามิ   
ภิกขะเว   วัสสัง   อุปะคันตุง” แปลวา “ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหพวกเธออยูจําพรรษา” 
(อุดม  เชยกีวงศ และกฤตย  สกุณะพัฒน, 2548, หนา 103-106) 

วันเขาพรรษาในประเทศไทย   
การประกอบพิธีในวันเขาพรรษา แมจะเปนเรื่องของพระภิกษุสงฆโดยเฉพาะ   แตใน

หมูพุทธศาสนิกชนนิยมทําบุญในเทศกาลนี้กันอยางเอิกเกริก  ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา ดัง
ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง วา  “พอขุนรามคําแหงเจาเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแมชาวเจาทั้งทวย
ปวทวยนาง ลูกเจาลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลาย  ทั้งหญิงทั้งชายฝูงทวยมีศรัทธาในพุทธศาสน มักทรงศีล 
เมื่อพรรษาทุกคน ” นอกจากรักษาศีลแลว ยังไดบําเพ็ญกุศลอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏอยูใน
หนังสือนางนพมาศ  พอสรุปได ดังนี้ เมื่อถึงเดือน 8 ก็มีพระราชพิธีอาศาฒมาส พระภิกษุสงฆทุกรูป 
จะไดเขาจํานําพรรษาในอารามตางๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีรับส่ังใหจัดแจงและเสนาสนะ
ถวาย พรอมทั้งอัฐบริขารอันควรแกสมณะบริโภค  เชน เตียง ตั่ง เสื่อ ผาจํานําพรรษา อาหารคาว
หวาน ยารักษาโรค และธูปเทียนจํานําพรรษา เพื่อบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงทั่ว
ราชอาณาจักร  แมชาวเมืองสุโขทัยก็บําเพ็ญกุศลเชนนี้ในวัดประจําตระกูลของตน 

การบําเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเขาพรรษานี้ มีประเพณีสําคัญอยู 2 ประการ คือ  
ประเพณีแหเทียนพรรษา  และประเพณีถวายผาอาบน้ําฝน 

หลักธรรมท่ีควรปฏิบัต ิ
ในระหวางเทศกาลเขาพรรษาพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัด ถวายทานรักษาศีล ฟงธรรม

และเจริญจิตภาวนา  ซ่ึงเปนการเวนจากการกระทําความชั่ว  บําเพ็ญความดี  และทําจิตใหสะอาด
แจมใส เครงครัดยิ่งขึ้น   หลักธรรมสําคัญที่สนับสนุน  คุณความดีดังกลาว ก็คือ “วิรัติ” 
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คําวา  “วิรัติ”  หมายถึง  การงดเวนจากบาป และความชั่ว ตาง ๆ จัดเปนมงคลธรรมขอ
หนึ่ง เปนเหตุนําบุคคลผูปฏิบัติตามไปสูความสงบสุขปลอดภัยและความเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 

วิรัติ  การงดเวนจากบาปนั้น จําแนกออกเปน 3  ประการ 
 1. สัมปตตวิรัติ  ไดแกการงดเวนจากบาป ความชั่วและอบายมุขตาง ๆ ดวยเกิดจาก

ความรูสึกละอาย(หิริ) และเกิดความรูสึกเกรงกลัวบาป (โอตตัปปะ) ขึ้นมาเอง เชน บุคคลที่มิได
สมาทานศีลไวเลย เมื่อถูกเพื่อนคะยั้นคะยอใหดื่มสุราก็ไมยอมดื่มเพราะละอาย และเกรงกลัวตอ
บาปวาไมควรที่ชาวพุทธจะกระทําเชนนั้นในระหวางพรรษา 

 2. สมาทานวิรัติ  ไดแก การงดเวนจากบาป ความชั่วและอบายมุขตาง ๆ ดวยการ
สมาทานศีล 5 หรือ ศีล 8  จากพระสงฆโดยเพียรระมัดระวังไมทําใหศีลขาดหรือดางพรอย แมมีส่ิง
ยั่วยวนภายนอกมาเราก็ไมหวั่นไหวหรือเอนเอียง 

 3. สมุจเฉทวิรัติ  ไดแก การงดเวนจากบาป ความชั่วและอบายมุขตาง ๆ ไดอยาง
เด็ดขาดโดยตรง เปนคุณธรรมของพระอริยเจา ถึงกระนั้นสมุจเฉทวิรัติ  อาจนํามาประยุกตใชกับ
บุคคลผูงดเวนจากบาป ความชั่วและอบายมุขตาง ๆในระหวางพรรษากาลแลว แมออกพรรษาแลวก็
มิกลับไปกระทําหรือของแวะอีก เชน กรณีงดเวนจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดระหวางพรรษากาล 
แลวก็งดเวนไดตลอดไป  เปนตน 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวัน

เขาพรรษารวมทั้งหลักธรรม  เร่ือง  วิรัติ  และแนวทางปฏิบัติ 
 2. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีทักษะในการคิด และการปฏิบัติตนอยางถูกตองในวัน

เขาพรรษาและ สามารถเลือกหลักธรรมวิรัติ 3  ใชในการดําเนินชีวติเพื่อพัฒนาตนและ สังคม 
3. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันเขาพรรษา และเห็นคุณคาของการ

ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมวิรัติ 3 
4. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา  ซาบซึ้งตระหนักในความสําคัญของ

พระพุทธศาสนา 
5. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธ

ไดอยางถูกตองในปจจุบัน เมื่อถึงวันเขาพรรษา พุทธศาสนิกชนจะนิยมบําเพ็ญกุศลเปนพิเศษ เชน 
1) ถวายผาอาบน้ําฝน  พรอมทั้งส่ิงที่จําเปนสําหรับพระภิกษุสงฆ เชน สบู 

ผงซักฟอก ยารักษาโรค เปนตน 
2) ถวายภัตตาหาร สังฆทาน 
3) ถวายดอกไมธูปเทียนเพื่อใชบูชาพระ 
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4) ถวายเทียนพรรษา 
การบําเพ็ญกุศลพิเศษอยางหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมกันในปจจุบัน คือ การงดเวนจากอบายมุข

บางอยาง ตลอด 3 เดือน เชน งดดื่มสุรา  งดสูบบุหร่ี งดการเลนการพนัน โดยถือคติการตั้งใจมั่นใน
การอยูประจําที่ของพระสงฆ ซ่ึงกิจกรรมนี้แมจะเปนการทําเพียงชั่วคราวก็ถือวาเปนการทําดี      
ชนิดหนึ่งเชนกัน 

อนึ่งวันเขาพรรษาถือเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่ทางราชการกําหนด
เปนวันหยุดราชการวันหนึ่ง 

กิจกรรมเสนอแนะวันเขาพรรษา 
กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว 

1. ทําความสะอาดบาน  ประดับธงชาติและธงธรรมจักร จัดแตงที่บูชาประจําบาน 
2. ศึกษาเอกสาร หรือสนทนา เกี่ยวกับความสําคัญของวันเขาพรรษา รวมทั้ง

หลักธรรม เร่ือง วิรัติ และแนวทางที่จะปฏิบัติในครอบครัว 
3. นําสมาชิกครอบครัวไปบําเพ็ญกุศล  ทําบุญตักบาตร  บริจาคทาน  
4. ปฏิบัติธรรมที่วัดรักษาศีล  สวดมนต ไหวพระ ฟงธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา 
5. สมาชิกในครอบครัว ปรึกษา หารือ หาแนวทางในการปองกันปญหาใน

ครอบครวัโดยใชหลักธรรมคือ วิรัติ 3  และสงเสริมการลด ละ เลิก และอบายมุข 
6. กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม 

กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา 
1. ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน ประดับธงชาติและธงธรรมจักร จัดแตงโตะหมูบูชา 
2. ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาถึงความสําคัญของวันเขาพรรษา รวมทั้งหลักธรรม

เร่ือง วิรัติ  และแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา 
3. มีการจัดทําปายนิเทศ หรือจัดนิทรรศการ ใหมีประกวดเรียงความ  ทําสมุดภาพ 

ตอบปญหาธรรม  บรรยายธรรม และอภิปรายธรรม 
4. ครูใหนักเรียนจัดทํารายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมดี และวางแผนพัฒนา

พฤติกรรมของตนโดยมีเปาหมายจะพัฒนาพฤติกรรมที่ดีใหมากขึ้นและลดพฤติกรรมที่ไมดีให
นอยลง 

5. ประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่มีความประพฤติเปนคนดี 
6. ครูพานักเรียนไปรวมกิจกรรมกับชุมชนที่วัด  บําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตร

บริจาคทาน   รักษาศีล  ฟงธรรม  สนทนาธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา  
7. กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม 
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ประโยชนท่ีจะไดรับ 
1. พุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวันเขาพรรษา 

รวมทั้งหลักธรรมเรื่อง  วิรัติ  และแนวทางปฏิบัติ 
2. พุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันเขาพรรษา  และเห็นคุณคาของการดําเนิน

ชีวิตตามหลักธรรม วิรัติ 
3 .  พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา  ซาบซึ้ งและตระหนักในความสําคัญของ

พระพุทธศาสนา 
4. พุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี  รูจักปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธได

อยางถูกตอง 
(อุดม  เชยกีวงศ และกฤตย  สกุณะพัฒน, 2548, หนา 109-115) 
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วันออกพรรษา 
วันออกพรรษา  หมายถึง  วันที่พนจากขอกําหนดทางพระวินัยที่ตองอยูประจําที่หรือใน

วัดแหงเดียวตลอด 3 เดือนในฤดูฝน กลาวคือเมื่อพระภิกษุไดอธิษฐานอยูจําพรรษาในวันแรม  1  ค่ํา 
เดือน 8 (หรือเดือน 9 กรณีเขาพรรษาหลัง) หลังจากนี้ก็สามารถจาริกไปคางแรมที่อ่ืนไดวันออกพรรษา
นี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา “วันปวารณา” หรือ “ วันมหาปวารณา” คือ วันที่พระสงฆทําปวารณากรรม 
คือ เปดโอกาสใหเพื่อนภิกษุกลาวตักเตือนกันดวยเมตตาจิตได เมื่อไดเห็น ไดฟง หรือสงสัยใน
พฤติกรรมของกันและกัน 

ความสําคัญของวันออกพรรษา 
 1. พระสงฆไดรับพระบรมพุทธานุญาตใหจาริกไปคางแรมที่อ่ืนได 
2. เมื่อออกพรรษาแลว พระสงฆจะไดนําความรูจากหลักธรรมและประสบการณที่

ไดรับระหวางพรรษาไปเผยแผแกประชาชน 
3. ในวันออกพรรษา พระสงฆไดทําปวารณา เปดโอกาสใหเพื่อนภิกษุวากลาว

ตักเตือน เร่ือง ความประพฤติของตน เพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์  ความเคารพนับถือและความสามัคคี
กันระหวางสมาชิกของสงฆ 

4. พุทธศาสนิกชนไดนําแบบอยางไปทําปวารณาเปดโอกาสใหผูอ่ืนวากลาว
ตักเตือนตนเอง เพื่อประโยชนตอการพัฒนาและสรางสรรคสังคมตอไป 

ความเปนมาของวันออกพรรษา 
เมื่อพระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษาอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี   นั้นมี

พระภิกษุกลุมหนึ่งแยกยายกันจําพรรษาอยูตามอารามรอบนคร  พระภิกษุเหลานั้นเกรงจะเกิดความ
ขัดแยงทะเลาะวิวาทกันจนอยูไมเปนสุขตลอดพรรษา  จึงไดตั้งกติกาวาจะไมพูดจากัน (มูควัตร) เมื่อ
ถึงวันออกพรรษาพระภิกษุเหลานั้นก็พากันไปเฝาพระพุทธเจาที่พระเชตวันมหาวิหาร กราบทูลเร่ือง
ทั้งหมดใหทรงทราบ  พระพุทธเจาจึงทรงตําหนิวาอยูกันเหมือนฝูงปศุสัตว  แลวทรงมีพระบรม
พุทธานุญาตใหพระภิกษุกระทําการปวารณาตอกันวา 

“อนุชานามิ  ภกิขะเว  วสัสัง   วุตถานัง  ภกิขูนัง   ตีหิ  ฐาเนหิ  ปะวาเรตงุ  ทิฏเฐนะ  วา  
สุเตนะ  วา  ปะริสังกายะ  วา ....” 

แปลวา 
“ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาแลว ปวารณากนัในสามลักษณะ 

คือ ดวยการเหน็ก็ดี   ดวยการไดยินก็ดี  ดวยการสงสัยก็ด”ี   
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การถือปฏิบัติวันออกพรรษา 
เนื่องจากวันออกพรรษา  เปนวันปวารณาของพระสงฆโดยตรงที่จะตองประชุมกันทํา

ปวารณากรรมแทนอุโบสถกรรม  สําหรับพุทธศาสนิกชน  ฝายคฤหัสถ ถือเปนวันพระสําคัญ  มัก
นิยม  ไปทําบุญ  ทําทาน  รักษาศีล และฟงธรรมเปนกรณีพิเศษ และมีประเพณีที่ปฏิบัติกันมาชานาน
ที่เรียกวา  “ประเพณีตักบาตรเทโว” 

หลักธรรมท่ีควรปฏิบัติ 
หลักธรรมที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา คือปวารณา ซ่ึงหมายถึงการเปดโอกาสหรือ

ใหผูอ่ืนวากลาวตักเตือนได ซ่ึงมี 2 ฝาย 
1. ผูวากลาวตักเตือนจะตองเปนผูมีเมตตา  ปรารถนาดี ตอผูที่ตนวากลาวตักเตือน  

เรียกวามีเมตตาทางกาย  ทางวาจา และทางใจพรอมมูล 
2. ผูถูกวากลาวตักเตือน  ตองมีใจกวาง  มองเห็นความปรารถนาดีของผูตักเตือน  
การปวารณานี้  นับเปนคุณธรรมสรางความสมัครสามัคคีและดํารงความบริสุทธิ์หมด

จดไวในสังคมพระสงฆ  ในการปวารณาแมจะเปนสังฆกรรมของสงฆ ชาวบานหรือบุคลทั่วไป
นํามาประยุกตใชกันได เชนการปวารณากันระหวางสมาชิกในครอบครัว ในสถานศึกษา ในสถานที่
ทํางาน  พนกังานในหางราน และหนวยราชการ เปนตน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวัน         

ออกพรรษารวมทั้งหลักธรรม เร่ือง ปวารณา และแนวทางปฏิบัติ 
2. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีทักษะในการคิด และการปฏิบัติตนอยางถูกตองในวัน

ออกพรรษาและสามารถเลือกสรรหลักธรรมคือ ปวารณาไปใชในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนและ
สังคม 

3. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันออกพรรษาและเห็นคุณคาของการ
ดําเนินชีวิตตามหลักธรรม คือ ปวารณา 

4. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา  ซาบซึ้งตระหนักในความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา 

5. เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธ
ไดอยางถูกตอง 
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กิจกรรมเสนอแนะในวันออกพรรษา 
กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว 

1. ทําความสะอาดบาน ประดับธงชาติ และธงธรรมจักรและจัดแตงที่บูชาประจําบาน 
2. ศึกษาเอกสาร หรือสนทนา เกี่ยวกับความสําคัญของวันออกพรรษา รวมทั้ง

หลักธรรม เร่ือง ปวารณาและแนวทางปฏิบัติในครอบครัว 
3. นําสมาชิกครอบครัวไปบําเพ็ญกุศล  ทําบุญตักบาตร  บริจาคทาน  
4. ปฏิบัติธรรมที่วัด รักษาศีล สวดมนต ไหวพระ ฟงธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา 
5. สมาชิกในครอบครัว  ปรึกษา หารือ หาแนวทางในการปองกันปญหาใน

ครอบครัว โดยใชหลักธรรม  คือ ปวารณา และสงเสริมการลด ละ  เลิก และอบายมุข 
6. กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม 

กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา 
1. ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน ประดับธงชาติ และธงธรรมจักรจัดแตงโตะหมูบูชา 
2. ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาถึงความสําคัญของวันออกพรรษา รวมทั้ง

หลักธรรม คือเรื่อง ปวารณา และแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา 
3. มีการจัดทําปายนิเทศ หรือจัดนิทรรศการ ใหมีประกวดเรียงความ ทําสมุดภาพ 

ตอบปญหาธรรม บรรยายธรรม และอภิปรายธรรม 
4. ครูใหนักเรียนจัดทํารายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมดี และวางแผนพัฒนา

พฤติกรรม ของตนโดยมีเปาหมายจะพัฒนาพฤติกรรมที่ดีใหมากขึ้นและลด พฤติกรรมที่ไมดีให
นอยลง 

5. ประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่มีความประพฤติเปนคนดี 
6. ครูพานักเรียนไปรวมกิจกรรมกับชุมชนที่วัด บําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตรบริจาค

ทาน รักษาศีล ฟงธรรม สนทนาธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา 
7. กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 
1. พุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวันออกพรรษา

รวมทั้งหลักธรรม เร่ืองปวารณา และแนวทางปฏิบัติ 
2. พุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีตอวันออกพรรษา และเห็นคุณคาของการดําเนิน

ชีวิตตามหลักธรรม คือ ปวารณา 
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3.  พุทธศาสนกิชนเกดิศรัทธา ซาบซึ้ง และตระหนกัในความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
4. พุทธศาสนิกชนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี รูจักปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธได

อยางถูกตอง 
(อุดม  เชยกีวงศ และกฤตย  สกุณะพัฒน, 2548, หนา 122-128) 
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หลักปฏิบัติในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ในปจจุบันนิยมมีพิธีปฏิบัติที่คลายคลึงกัน คือ 

1. การใสบาตรทําบุญที่วัดหรือที่บานในเวลาเชา 
2. การสมาทานศีล 5 หรือศีลอุโบสถ 
3. การปลอยนกปลอยปลาหรือสัตวมีชีวิตอื่นๆ 
4. การงดเวนการดื่มสุราเมรัย และเลนอบายมุขทุกชนิด และสถานเริงรมยบางแหง

ก็รวมงดเปดบริการในวันทั้ง 3 ยกเวนวันอัฏฐมีบูชา  เพื่อถวายเปนพุทธบูชาดวย 
5. การไปนมัสการไหวพระ สวดมนต และทําบุญตามวัดวาอารามตางๆ 
6. การฟงพระธรรมเทศนา และปฏิบัติสมาธิภาวนา 
7. การสนทนาธรรมกับพระภิกษุหรือผูทรงคุณทางศาสนา 
8. การเวียนเทียนที่วัด โดยพุทธศาสนิกชนจะเตรียมดอกไม ธูปเทียน ไปวัดเมื่อถึง

กําหนดเวลา เวียนเทียน (สวนมากจะเปนตอนกลางคืน ชวง 19.00–20.00 น.) ก็จะประกอบพิธี โดย
กรมการศาสนาไดแนะนําไว ดังนี้ 

8.1 เมื่อถึงวันวิสาขบูชา(รวมทั้งวันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา หรือวันอัฏฐมี
บูชาควร เตรียมเครื่องบูชา  เชน ธูป เทียน ดอกไม  ไวใหพรอม  การแตงกายไปประกอบพิธีควรให
สุภาพเรียบรอย 

8.2 เมื่อไปชุมนุมพรอมกัน ณ ที่จะประกอบพิธีบูชา  เชน ที่หนาลานโบสถ
วิหารหรือลานหนาพระเจดีย  พระสถูปองคใดองคหนึ่ง  และเมื่อไดเวลาประกอบพิธีแลว ใหทุกคน
ยืนถือดอกไม  ธูปเทียน  ดวยมือขวา  ชูขึ้นไวเสมอลําตัว 

8.3 พระสงฆผูเปนประธานในพิธีกลาวใหโอวาท (หรือความสําคัญ ความ
เปนมาของวันนี้) ประมาณ  10- 15  นาที  ทุกคนประนมมือถือดอกไม ธูป  เทียน ตั้งใจฟงดวยความ
เคารพ  เมื่อพระสงฆใหโอวาทจบแลว  ใหเปลงวาจาสาธุ 

8.4 ประธานพิธีแจงใหทุกคนจุดธูป  เทียน  แลวกลาวนําบูชา  ทุกคนวาตาม
(กลาวคําบูชาเนื่องในวันสําคัญ ที่มาเวียนเทียนในวันนี้) 

8.5 เมื่อกลาวคําบูชาจบ พระสงฆจะเดินนําหนา  ประชาชนเดินตามหลังเวียน
ขวารอบโบสถ  หรือปูชนียสถาน  3  รอบ ดวยอาการสงบ 

8.6 เมื่อครบ 3  รอบแลว  ใหนําธูปไปปกไวที่กระถางธูป  นําเทียนไปปกไวที่
ราวเชิงเทียน และนําดอกไมใสไวในภาชนะที่วัดจัดไว  เปนเสร็จพิธี 

        ในการเดินเวียนรอบอุโบสถหรือปูชนียสถาน  ทานผูรูไดแนะนําใหภาวนาในใจ
ในการเวียนเทียนแตละรอบ  ดังนี้ 
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รอบที่ 1 ใหนอมจิตระลึกถึงพระพุทธเจา โดยสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิติป 
โส  ภะคะวา....) ไปจนจบรอบหรือหากใครสวดไมได อาจภาวนาในใจวา พุทโธ  พุทโธ ...ๆ...ๆ ไป
จนจบรอบก็ได 

รอบที่ 2 ใหนอมจิตระลึกถึงพระธรรม  โดยสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณ (สวาก
ขาโต  ภะคะวะตา ธัมโม......) ไปจนจบรอบ  หรือหากใครสวดไมได  อาจภาวนาในใจวา ธัมโม  ธัม
โม...ๆ...ๆ...ไปจนจบรอบก็ได 

รอบที่ 3  ใหนอมจิตระลึกถึงพระสงฆ  โดยสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณ (สุปะฏิ
ปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ......) ไปจนจบรอบ  หรือหากใครสวดไมได  อาจภาวนาในใจวา 
สังโฆ  สังโฆ...ๆ...ๆ...ไปจนจบรอบก็ได 

อนึ่ง กอนหรือหลังเวียนเทียน บางวัดนิยมมีพระธรรมเทศนาหรือเจริญพระพุทธ
มนต บทที่เกี่ยวของกับวันสําคัญนั้นๆ ดวย และบางวัดก็จะจัดใหมีนิทรรศการ  เกี่ยวกับความเปนมา
และความสําคัญนั้น  โดยใชส่ือตางๆ เชน รูปภาพ  สไลด  เปนตน  ซ่ึงเปนสิ่งกระตุนความสนใจ
ของพระพุทธศาสนิกชนไมนอย 
 ปจจุบันราชการ ไดกําหนดวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 3 วัน คือ วันวิสาขบูชา       
วันมาฆบูชา  และวันอาสาฬหบูชา เปนวันหยุดราชการ การนับกําหนดวันทั้ง 4 วัน ในปอธิกมาส 
ใหเล่ือนไปอีก 1 เดือน คือ วันมาฆบูชาจะตรงกับกลางเดือน 4 วันวิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชา จะอยู
ในเดือน 7  และวันอาสาฬหบูชาจะตรงกับเดือน 8 หลัง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หนา 158-160.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพ 59   การเดินเวียนเทียนรอบอุโบสถ 
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บทสวดมนตในการทําพิธีวนัสําคัญทางพทุธศาสนา 

ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา, วันอัฏฐมีบูชา, และวัน
อาสาฬหบูชา) จะมีพิธีสวดมนต  โดยจะมีผูกลาวนําคําบูชา ใหทุกคนจุดธูปเทียนประนมมือ กลาว
ตามดวยความเคารพ มีจิตใจยึดมั่น บทสวดมนตในการทําพิธีวันสําคัญทางพุทธศาสนา  มีดังนี้ 

1. บทสวดมนตไหวพระบูชาพระรัตนตรัย (บทอรหัง สัมมา ฯ) 
2. บทสวดนมสัการนอบนอมบูชาพระพุทธเจา (บทนะโมฯ 3 จบ) 
3. บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ (บทอิติปโส ฯ) 
4. บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ สวดทาํนองสรภัญญะ (บทองคใดพระสัมพุทธ ฯ) 
5. บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ (บทสวากขาโต ฯ) 
6. บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ สวดทํานองสรภัญญะ (บทธรรมมะคือ คุณากร ฯ 
7. บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ (บทสุปฏิปนโน ฯ) 
8. บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ สวดทํานองสรภัญญะ (สงฆใดสาวกศาสดา ฯ) 
9. บทสวดพุทธมังคลชยสิทธิคาถา (บทพาหุง ฯ) 
10. คําแปลบทสวดพุทธมังคลชยสิทธิคาถา สวดทํานองสรภัญญะ (ปางเมื่อพระองค ฯ) 
11. บทสวดบชูาเนื่องในวันสําคัญที่ไดมาเวียนเทียนในวนันี้  
12. คาถาสวดวันสําคัญวันนี ้
หลังจากสวดมนตเสร็จ ประธานในพิธีจะนําเวียนเทียน  โดยเริ่มจากพระสงฆ สามเณร 

อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป   หากครูอาจารยพานักเรียนมา
เปนหมูคณะในตอนบาย ก็จะใหมีการเวียนเทียนกันกอน 
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คําบูชาในวันสาํคัญทางพุทธศาสนา 
  คําบูชาในวันมาฆบูชา 

ประธานวานํา  ทุกคนวาตาม) 
อัชชายัง   มาฆะปุณณะมี   สัมปตตา   มาฆะนักขัตเตนะ   ปุณณะ   จันโท   ยุตโต   ยัต

ถะ ตะถาตะโต   อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ    จาตุรังคิเก   สาวะกะสันนิปาเต   โอวาทะปาติโมกขัง    
อุททิสิ  

ตะถาหิ   อัฑฒะเตระสานิ   สัพเพสังเยวะ  ขีณาสะวานัง  สัพเพ  เต  เอหิภิกขุกา  สัพเพป  
เต  อะนามันติตาวะภะคะวะโต  สันติกัง  อาคะตา   เวฬุวะเน  กะลันทะกะนิวาเป   มาฆะปุณณะมิยัง   
วัฑฒะ  มานะกัจฉายายะตัสมิญจะ   สันนิปาเต   ภะคะวา   วิสุทธุ   โปสะถัง   อะกาสิ   อะยัง   อัม
หากัง  ภะคะวะโต   เอโกเยวะสาวะกะสันนิปาโต   อะโหสิ    จาตุรังคิโก   อัฑฒะเตรระสานิ   ภิกขุ
สะตานิ   สัพเพสังเยวะ  ขีณาสะวานัง 

มะยันทานิ   อิมัง  มาฆะปุณณะมี  นักขัตตะสะมะยัง   ตักกาละสะทิสัง  สัมปตตา  จิระ
ปะรินิพพุตัมป  ตังภะคะวันตัง    อะนุสสะระมานา    อิมัสมิง    ตัสสะ    ภะคะวะโต     สักขิภูเต     
เจติเย     อิเมหิ  ทีปะธูปะบุปผาทิสักกาเรหิ    ตัง    ภะคะวันตัง   ตานิ   จะอัฑฒะ  เตระสานิภิกขุสะ
ตานิ    อะภิปูชะยามะ 

สาธุ   โน   ภันเต   ภะคะวา   สะสาวะกะสังโฆ   สุจิระปะรินิพพุโต    คุเณหิ   ธะระมา
โน   อิเม  สักกาเร  ทุคคะตะปณณาการะภูเต    ปะฏิคคัณหาตุ    อัมหากัง   ทีฆะรัตตัง   หิตายะ   
สุขายะ 

คําแปล 
วันนี้มาถึงวันมาฆบุรณมี     พระจันทรเพ็ญ ประกอบดวยฤกษมาฆะ (เดือน 3 ) แลว  

วันนี้ตรงกับวันที่พระตถาคต  องคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงโอวาทปาติโมกขขึ้น  
ในที่ประชุมสงฆสาวก    ซ่ึงประกอบดวยองค 4  ประการ     

คร้ังนี้พระภิกษุ  1,250  รูป  ลวนแตพระขีณาสพ(ผูหมดสิ้นกิเลส) ลวนแตเปนเอหิภิกขุ 
มิไดมีใครนิมนตนัดหมาย  ไดมาประชุมพรอมกันเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ณ เวฬุวัน
มหาวิหาร   เวลาตะวันบาย   ในวันมาฆบุรณมี   และพระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําวิสุทธิ
อุโบสถในที่ประชุมนั้นการประชุมสาวกสงฆพรอมดวยองค 4  ของพระผูมีพระภาคเจาแหงเรา
ทั้งหลายนี้ไดมีขึ้นเพียงครั้งเดียวเทานั้น  พระภิกษุผูเขาประชุม  1,250 องค   ลวนแตเปนพระ
ขีณาสพ    

บัดนี้ ถึงวันมาฆบุรณมีนักขัตสมัย   คลายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแลว  เราทั้งหลาย
มาระลึกถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  แมเสด็จปรินิพพานไปนานนักแลว ขอนอมบูชาพระผูมี
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พระภาคเจาและพระสงฆสาวก   1,250  องคนั้น   ดวยเครื่องสักการบูชา  มีเทียน  ธูป  และดอกไม  
เปนตน เหลานี้ ณ เจดียสถานนี้   ซ่ึงเปนสักขีพยานแหงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  

ขาแตพระองคผู เจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยพระสงฆสาวก  แมเสด็จ
ปรินิพพานนานนักแลว   ยังคงอยูแตพระคุณทั้งหลาย   จงทรงรับเครื่องสักการบรรณาการคนยาก
เหลานี้ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย  เพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจาทั้งหลายส้ินกาล
นาน เทอญ 

ภาษาไทย (สําหรับโรงเรียน) 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงไวซ่ึงพระปญญาคุณ  พระบริสุทธิคุณ  พระมหากรุณาคุณ 

ไดทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข ในที่ประชุมสงฆ จาตุรงคสันนิบาต ในวันมาฆปุณณมี 
พระพุทธจริยานี้  บังเกิดประโยชนยิ่งใหญ แกขาพเจาทั้งหลาย แมเกิดมาในภายหลัง ให

ไดรับพระศาสนา  มีปญญารักษาตน   
วันนี้ เปนวันมาฆปุณณมี  ขาพเจาทั้งหลาย เปนพุทธมามกะ  รําลึกถึงพระคุณอัน

ประเสริฐ  ของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอถวายคําปฏิญาณวา  ขาพเจาทั้งหลายจักตั้งอยู
ในศีลธรรมของศาสนา  เปนศาสนทายาทตลอดชีวิต และขอนอบนอมบูชาแดพระองคผูทรง
พระคุณอันประเสริฐ  ณ บัดนี้ 

ดวยอานุภาพแหงการบูชา ขอใหขาพเจาทั้งหลาย จงปราศจากทุกข  มีความสุขกาย 
สบายใจ  รูแจงในศาสนาของพระองค  ตลอดกาลนาน  เทอญ 

คําบูชาในวันวสิาขบูชา  สําหรับประชาชน 
 (ประธานวานําทุกคนวาตาม ) 
ยะมัมหะ  โข   มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา  โย  โน ภะคะวา  สัตถา  ยัสสะ  จะ  

มะยัง  ภะคะวะโต  ธัมมัง  โรเจมะ   อะโหสิ   โข  โส  ภะคะวา  มัชฌิเมสุ  ชะนะปะเทสุ   อะริยะเก
สุ  มะนุสเสสุ   อุปปนโน   ขัตติโย  ชาติยา   โคตะโม  โคตเตนะ   สักยะปุตโต  สักยะกุลา   ปพพะชิ
โต   สะเทวะเก  โลเก  สะมาระเก   สะพรัหมะเก   สัสสะมะณะพราหมะณิยา   ปะชายะ   สะเทวะ 
มะนุสสายะ   อนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิง   อะภิสัมพุทโธ   

นิสสังสะยัง  โข   ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปนโน   สุคะ
โต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ   สัตถา  เทวะมะนุสสานัง   พุทโธ   ภะคะวา    

สวากขาโต  โข  ปะนะ  เตนะ  ถะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปสสิโก  
โอปะนะยิโก  ปจจัตตัง  เวทิสัพโพ  วิญูหิ 

สุปะฏิปนโน  โข  ปะนัสสะ ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  
สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต  สาวะ
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กะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ   ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ  
อานุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ 

อะยัง  โข  ปะนะ (ถูโป, ปะฏิมา) ตัง  ภะคะวันตัง  อุททิสสะ (กะโต , กตา)ยาวะเทวะ 
ทัสสะเนนะตังภะคะวันตัง  อะนุสสะริตวา  ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ  

มะยัง  โข  เอตะระหิ  อิมัง  วิสาขะปุณณะมีกาลัง  ตัสสะ  ภะคะวะโต  ชาติสัมโพธินิพ
พานะกาละ สัมมะตัง  ปตวา  อิมัง  ฐานัง  สัมปตตา  อิเม  ทัณฑะที  ปะธูปาทิสักกาเร   คะเหตวา  
อัตตะโน กายัง  สักการุปะธานัง  กะริตวา  ตัสสะ  ภะคะวะโต  ยะถาภุจเจ   คุเณ   อิมัง (ถูปง,  
ปะฏิมัง)   ติกขัตตุง   ปะทักขิณัง   กะริสสามะ  ยะถา   คะหิเตหิ  สักกาเรหิ  ปูชัง   กุรุมานา   

สาธุ  โน  ภันเต  ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป  ญาตัพเพหิ   คุเณหิ  อะตีตารัมมะณะตา
ยะปญญายะมาโน อิเม อัมเหหิ  คะหิเต สักกาเร  ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 

คําแปล 
เราทั้งหลายไดถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด  วาเปนที่พึ่งที่ระลึก  พระผูมีพระภาค

เจาพระองคใดเปนศาสดาของเราทั้งหลาย  และเราทั้งหลายชอบใจในธรรมของพระผูมีพระภาคเจา
พระองคใด  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเสด็จอุบัติขึ้น ในหมูมนุษยชาวอริยกะ ในมัชฌิมชนบท 
พระองคทรงเปนกษัตริยโดยพระชาติ เปนพระโคดมโดยพระโคตร ทรงเปนกษัตริยศากยบุตร  
เสด็จออกทรงผนวชจากศากยสกุล  ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก   พรอมทั้งเทวโลก 
มารโลก  พรหมโลก ในหมูสัตว  ทั้งสมณพราหมณ  ทั้งเทวดาและมนุษย 

พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงเปนองคพระอรหันต  เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ  
ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เปนผูเสด็จไปดีแลว    เปนผูรูแจงซึ่งโลก    เปนสารถีผูฝกบุรุษที่
ควรฝกไดไมมีผูใดยิ่งไปกวา    ทรงเปนพระบรมศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    เปนผูตื่น
แลว  เบิกบานแลว เปนผูทรงสิริโสภาคย  อยางไมตองสงสัย 

อนึ่ง  พระธรรมคือพระพุทธศาสนา ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นไดตรัสไวดีแลว  
เปนธรรมที่ไมประกอบดวยกาล  ควรเรียกใหมาดู  ควรนอมเขามาปฏิบัติ เปนธรรมที่วิญูชนจะพึง
รูไดเฉพาะตน 

และพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนผูปฏิบัติดี  เปนผูปฏิบัติ
ตรง  เปนผูปฏิบัติเพื่อญายธรรม  เปนผูปฏิบัติสมควร  พระสงฆสาวกนี้  เมื่อนับเปนคูได 4  คู 
นับเปนบุคคลได 8 น้ีคือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูควรแกการนับ เปนผูควรแก
การตอนรับ  เปนผูควรแกของทําบุญ  เปนผูควรประนมมือไหว  เปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีนา
บุญอื่นใดยิ่งไปกวา 
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(พระสถูป ,พระพุทธปฏิมา) นี้ ไดสรางไวอุทิศเฉพาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
เพียงเพื่อจะใหไดความเลื่อมใสและสังเวช  ในเมื่อไดระลึกถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นดวย
ญาณทัสนะ 

บัดนี้ ถึงวันวิสาขปุณณมี  ซ่ึงถือกันวาเปนวันประสูติ  วันตรัสรู และวันเสด็จดับขันธปริ
นิพพานของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว  เราทั้งหลายจึงมาประชุมพรอมกัน ณ  ที่นี้  ไดถือ
เครื่องสักการบูชา  มีเทียน ธูป  เปนตน  ทํากายของตนใหเปนดั่งภาชนะรองรับเครื่องสักการบูชา  
นอมระลึกถึงพระคุณตามที่เปนจริงของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  จักกระทําประทักษิณ  
(พระสถูป,พุทธปฏิมา) นี้ 3 รอบ ถวายสักการบูชาแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ดวยเครื่อง
สักการบูชาตามที่ถือไวนี้ 

ขาแตพระสงฆผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  แมจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ไปนานนักแลว  แตยังปรากฏอยูดวยพระคุณ  ซ่ึงขาพเจาทั้งหลายทราบไดโดยเปนอตีตารมณ  ขอได
ทรงอนุเคราะหรับเครื่องสักการะบูชาที่ขาพระพุทธเจาทั้งหลายถือบูชาอยูนี้ เพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุข  แกขาพระพุทธเจาทั้งหลาย  ส้ินกาลนาน  เทอญ 

คําบูชาในวันวสิาขบูชาสําหรบันักเรียน 
(ประธานวานํา ทุกคนวาตาม) 
ยะมัมหะ  โข   มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา  โย  โน ภะคะวา  สัตถา  ยัสสะ  จะ  

มะยัง  ภะคะวะโต  ธัมมัง  โรเจมะ   อะโหสิ   โข  โส  ภะคะวา  มัชฌิเมสุ  ชะนะปะเทสุ   อะริยะเก
สุ  มะนุสเสสุอุปปนโน   ขัตติโย  ชาติยา   โคตะโม  โคตเตนะ   สักยะปุตโต  สักยะกุลา   ปพพะชิ
โต   สะเทวะเก  โลเกสะมาระเก   สะพรัหมะเก   สัสสะมะณะพราหมะณิยา   ปะชายะ   สะเทวะ มะ
นุสสายะ   อนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิง   อะภิสัมพุทโธ  มะยัง  โข  เอตะระหิ  อิมัง  วิสาขะปุณณะมี
กาลัง  ตัสสะ  ภะคะวะโต  ชาติสัมโพธินิพพานะกาละสัมมะตัง  ปตวา  อิมัง  ฐานัง  สัมปตตา  อิเม  
ทัณฑะทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเร   คะเหตวา   อัตตะโน กายัง   สักการุปะธานัง   กะริตวา  ตัสสะ   
ภะคะวะโต   ยะถาภุจเจ    คุเณ   อิมัง   ปะฏิมาฆะรัง   ติกขัตตุง   ปะทักขิณัง   กะริสสามะ  ยะถา   
คะหิเตหิ  สักกาเรหิ  ปูชัง   กุรุมานา  สาธุ   โน  ภันเต  ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตป  ญาตัพเพหิ   
คุเณหิ  อะตีตารัมมะณะตายะ  ปญญายะมาโน  อิเม  อัมเหหิ   คะหิเต  สักกาเร  ปะฏิคคัณหาตุ  อัม
หากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ 

ภาษาไทย (ไมใชคําแปล) 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงไวซ่ึงพระปญญาคุณ  พระบริสุทธิคุณ  พระมหากรุณาคุณ  

ไดประสูติ  ตรัสรู และปรินิพพาน  ในวันวิสาขปุณณมี 
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พระพุทธจริยานี้  บังเกิดประโยชนยิ่งใหญ แกขาพเจาทั้งหลาย แมเกิดมาในภายหลัง ให
ไดรับพระศาสนา  มีปญญารักษาตน   

วันนี้ เปนวันวิสาขปุณณมี  ขาพเจาทั้งหลาย เปนพุทธมามกะ  รําลึกถึงพระคุณอัน
ประเสริฐ  ของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอถวายคําปฏิญาณวา  ขาพเจาทั้งหลายจักตั้งอยู
ในศีลธรรมของศาสนา  เปนศาสนทายาทตลอดชีวิต และขอนอบนอมบูชาแดพระองคผูทรง
พระคุณอันประเสริฐ  ณ บัดนี้ 

ดวยเดชานุภาพแหงการบูชา ขอใหขาพเจาทั้งหลาย จงปราศจากทุกข  มีความสุขกาย 
สบายใจ  รูแจงในศาสนาของพระองค  ตลอดกาลนาน  เทอญ 

คําถวายดอกไมธูปเทียนในวนัอัฏฐมีบูชา 
ยะมัมหะ  โข   มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา  โย  โน ภะคะวา  สัตถา  ยัสสะ  จะ  

มะยัง  ภะคะวะโต  ธัมมัง  โรเจมะ   อะโหสิ   โข  โส  ภะคะวา  มัชฌิเมสุ  ชะนะปะเทสุ   อะริยะเก
สุ  มะนุสเสสุอุปปนโน   ขัตติโย  ชาติยา   โคตะโม  โคตเตนะ   สักยะปุตโต  สักยะกุลา   ปพพะชิ
โต   สะเทวะเก  โลเกสะมาระเก   สะพรัหมะเก   สัสสะมะณะพราหมะณิยา   ปะชายะ   สะเทวะ มะ
นุสสายะ   อนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิง   อะภิสัมพุทโธ   

นิสสังสะยัง  โข โส   ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปนโน   สุ
คะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ   สัตถา  เทวะมะนุสสานัง   พุทโธ   ภะคะวา    

สวากขาโต  โข  ปะนะ  เตนะ  ถะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปสสิโก  
โอปะนะยิโก  ปจจัตตัง  เวทิสัพโพ  วิญูหิ 

สุปะฏิปนโน  โข  ปะนัสสะ ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  
สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต  สาวะ
กะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ   ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ  
อานุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ 

อะยัง  โข  ปะนะ (ถูโป, ปะฏิมา) ตัง  ภะคะวันตัง ( อุททิสสะ  กะโต , อุททิสสะ  กะตา) 
ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ ตัง  ภะคะวันตัง  อะนุสสะริตวา  ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ  

มะยัง  โข  เอตะระหิ  อิมัง  วิสาขะปุณณะมิโตปะรัง อัฏฐะมีกาลัง  ตัสสะ  ภะคะวะโต  
สะรีรัชฌาปะนะกาละสัมมะตัง  ปตวา  อิมัง  ฐานัง  สัมปตตา  อิเม  ทัณฑะที  ปะธูปะปุปผาทิสัก
กาเร   คะเหตวา  อัตตะโน กายัง  สักการุปะธานัง  กะริตวา  ตัสสะ  ภะคะวะโต  ยะถาภุจเจ   คุเณ   
อะนุสสะรันตา อิมัง (ถูปง,  ปะฏิมาฆะรัง) ติกขัตตุง   ปะทักขิณัง   กะริสสามะ  ยะถา  คะหิเตหิ  สัก
กาเรหิ  ปูชัง  กุรุมานา  สาธุ โน ภันเต  ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตป  ญาตัพเพหิ  คุเณหิ  อะตีตารัม
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มะณะตายะ ปญญายะมาโน  อิเม  อัมเหหิ   คะหิเต  สักกาเร  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิ
ตายะ  สุขายะ 

คําบูชาในวันอาสาฬหบชูา 
สําหรับพระสงฆและประชาชน 

ยะมัมหะ  โข   มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา  โย  โน ภะคะวา  สัตถา  ยัสสะ  จะ  
มะยัง  ภะคะวะโต  ธัมมัง  โรเจมะ   อะโหสิ   โข  โส  ภะคะวา  อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   สัตเตสุ  
การุญญังปะฏิจจะ   กะรุณายะโก  หิเตสี  อะนุกัมมัง   อุปาทายะ  อาสาฬหะปุณณะมิยัง  พาราณะสิ
ยัง   อิสิปะตะเน มิคะทาเย   ปญจะวัคคิยานัง     ภิกขูนัง  อะนุตตะรัง  ธัมมะจักกัง   ปะฐะมัง  ปะวัต
เตตวา   จัตตาริ  อะริยะสัจจานิ    ปะกาเส 

ตัสมิญจะ  โขสะมะเย   ปญจะวัคคิยานัง  ภิกขูนัง  ปะมุโข  อายัสมา  อัญญาโกณฑัญโญ  
ภะคะวะโตธัมมัง  สุตวา   วิระชัง  วีตะมะลัง  ธัมมะจักขุง  ปะฏิละภิตวา   ยังกิญจิ  สะมุทะยะธัมมัง  
สัพพันตัง  นิโรธะธัมมันติ   ภะคะวันตัง   อุปะสัมปะทัง  ยาจิตวา    ภะคะวะโตเยวะ   สันติกา   เอหิ
ภิกขุอุปะสัมปะทัง ปะฏิละภิตวา   ภะคะวะโต  ธัมมะวินะเย   อะริยะสาวะกะสังโฆ   โลเก  
ปะฐะมัง  อุปปนโน  อะโหสิ  พุทธะระตะนัง    ธัมมะระตะนัง   สังฆะระตะนันติ     ติระตะนัง   สัม
ปุณณัง   อะโหสิ  

มะยัง  โข  เอตะระหิ  อิมัง  อาสาฬหะปุณณะมีกาลัง  ตัสสะ  ภะคะวะโต     ธัมมะจักกัป
ปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง อะริยะสาวะกะสังฆะอุปปตติกาละสัมมะตัญเจ   ระตะนัตตะยะสัมปู
ระณะกาละสัมมะตัญจะ  ปตวา    อิมัง  ฐานัง  สัมปตตา  อิเม  สักกาเร   คะเหตวา  อัตตะโน กายัง  
สักการุปะธานัง  กะริตวา  ตัสสะ  ภะคะวะโต  ยะถาภุจเจ   คุเณ   อะนุสสะรันตา อิมัง  ถูปง, (หรือ 
อิมัง  พุทธะปะฏิมัง)   ติกขัตตุง  ปะทักขิณัง   กะริสสามะ  ยะถา   คะหิเตหิ  สักกาเรหิ  ปูชัง   กุรุมา
นา   

สาธุ   โน  ภันเต  ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตป  ญาตัพเพหิ   คุเณหิ  อะตีตารัมมะณะตา
ยะ ปญญายะมาโน  อิเม  อัมเหหิ   คะหิเต  สักกาเร  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  
สุขายะ 

คาํแปล 
เราทั้งหลาย  ถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด  วาเปนที่พึ่งที่ระลึก  พระผูมีพระภาคเจา

พระองคใดเปนศาสดาของเราทั้งหลาย  แตเราทั้งหลายขอบใจในธรรมของพระผูมีพระภาคเจา
พระองคใด  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคทรงอาศัย
ความการุญในหมูสัตว  ทรงพระมหากรุณา   มีพระทัยใฝประโยชน  เกื้อกูล ทรงอาศัยความเอ็นดูได
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ทรงแสดงพระธรรมจักร  ประกาศอริยสัจ 4 เปนครั้งแรกแกพระภิกษุปญจวัคคีย  ที่ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน   ใกลกรุงพาราณสี  ในวันอาสาฬหปุณณมี 

อนึ่ง สมัยนั้นแล   ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ  ผูเปนประธานของภิกขุปญจวัคคีย  ได
ฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ไดธรรมจักขุอันบริสุทธิ์  ปราศจากมลทินวา  ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา   จึงทูลขออุปสมบทกับพระผูมี
พระภาคเจาไดรับเอหิภิกขุอุปสมบทจากสํานักของพระผูมีพระภาคเจาเกิดเปนอริยสาวกองคแรกใน
โลกในพระธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจา 

และในสมัยนั้นแล  พระสังฆรัตนะไดบังเกิดขึ้นเปนครั้งแรก  พระรัตนตรัย  คือ  พระ
พุทธรัตนะ  พระธรรมรัตนะ  พระสังฆรัตนะ  ไดสมบูรณแลวในโลก 

บัดนี้ เราทั้งหลาย มาประจวบมงคลสมัย วันอาสาฬหปุณณมี  วันเพ็ญเดือนแปด  อัน
เปนที่ยอมรับกันวา  เปนวันที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงประกาศพระธรรมจักร  เปนวันที่
เกิดขึ้นแหงพระอริยสงฆสาวกและเปนวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ คือ ครบ 3  รัตนะ  จึงมาประชุม
พรอมกัน ณ ที่นี้ ถือเครื่องสักการะเหลานี้  ทํากายของตนใหเปนดังเครื่องรองรับเครื่องสักการะ
ระลึกพระคุณตามความเปนจริงของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  จักกระทําประทักษิณรอบพระ
สถูปนี้ (พระพุทธปฏิมานี้)  ส้ินวาระ 3 รอบ  นอมบูชาดวยเครื่องสักการะที่ถือกันอยู ณ  บัดนี้ 

ขาแตพระสงฆผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  แมจะเสด็จปรินิพพานไปนาน
นักแลว  แตยังปรากฏอยูดวยพระคุณ  ซ่ึงขาพระพุทธเจาทั้งจะพึงรูได โดยความเปนอตีตารมณ  ขอ
จงทรงรับเครื่องสักการะอันขาพระพุทธเจาทั้งหลายถือไวนี้   เพื่อประโยชน เพื่อความสุข    แก
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย   ส้ินกาลนาน  เทอญ 

คําบูชาในวันอาสาฬหบชูา 
สําหรับโรงเรียน 

(ประธานวานาํ ทุกคนวาตาม) 
มะยัง  โข  เอตะระหิ  อิมัง  อาสาฬหะปุณณะมีกาลัง  ตัสสะ  ภะคะวะโต     ธัมมะจักกัป

ปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง อะริยะสาวะกะสังฆะอุปปตติกาละสัมมะตัญเจ   ระตะนัตตะยะสัมปู
ระณะกาละสัมมะตัญจะ  ปตวา    อิมัง  ฐานัง  สัมปตตา  อิเม  สักกาเร   คะเหตวา  อัตตะโน กายัง  
สักการุปะธานัง  กะริตวา  ตัสสะ  ภะคะวะโต  ยะถาภุจเจ   คุเณ   อะนุสสะรันตา อิมัง  ถูปง, ( หรือ 
อิมัง  พุทธะปะฏิมัง)   ติกขัตตุง  ปะทักขิณัง   กะริสสามะ  ยะถาคะหิเตหิ  สักกาเรหิ  ปูชัง   กุรุมานา   

สาธุ   โน  ภันเต  ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตป  ญาตัพเพหิ   คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตา
ยะ  ปญญายะมาโน  อิเม  อัมเหหิ   คะหิเต  สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ 
สุขายะ 
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ภาษาไทย (ไมใชคําแปล) 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงไวซ่ึงพระปญญาคุณ  พระบริสุทธิคุณ  พระมหากรุณาคุณ  

ไดทรงแสดงปฐมเทศนา  ประธานอุปสมบท  ยังพระรัตนตรัยใหบังเกิดขึ้น ในวันอาสาฬหปุณณมี 
พระพุทธจริยานี้  บังเกิดประโยชนยิ่งใหญ   แกขาพระพุทธเจาทั้งหลาย แมเกิดมาใน

ภายหลัง ใหไดรับพระศาสนา  มีปญญารักษาตน   
วันนี้ เปนวันอาสาฬหปุณณมี  ขาพเจาทั้งหลาย  เปนพุทธมามกะ  รําลึกถึงพระคุณอัน

ประเสริฐ  ของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอถวายคําปฏิญาณวา  ขาพเจาทั้งหลายจักตั้งอยู
ในศีลธรรมของศาสนา  เปนศาสนทายาทตลอดชีวิต และขอนอบนอมบูชาแดพระองคผูทรง
พระคุณอันประเสริฐ  ณ บัดนี้ 

ดวยอานุภาพแหงการบูชา ขอใหขาพเจาทั้งหลาย จงปราศจากทุกข  มีความสุขกาย 
สบายใจ  รูแจงในศาสนาของพระองค  ตลอดกาลนาน  เทอญ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หนา 233-241) 

คําถวายเทียนจํานําพรรษา 
เอตัง    มะยัง    ภันเต   ปะทปีะยุคัง   สะปะริวารัง    เตมาสัง    พุทธสัสะ  ปูชะนัตถายะ   

อิมัสมิง  อาวาเส   ภิกขุ   สังฆัสสะ   นิยยาเทมะ   สาธุ   โน   ภันเต   ภิกขุสังโฆ   เอตัง   ปะทีปะ
ยุคัง  สะปะรวิารัง   ปะฏิคคัณหาตุ   อัมหากัญเจวะ  มาตาปตุอาทีนัญจะ  ปยะชะนานงั   ทีฆะรัตตัง 
หิตายะ สุขายะ 

คําแปล    ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาทั้งหลาย  ขอนอมถวายเทยีนจาํนําพรรษาคูนี ้
พรอมทั้งของบริวาร  แดพระสงฆในอาวาสนี้  เพื่อเปนพทุธบูชาตลอดไตรมาส ขอพระสงฆจงรับ
เทียนจํานําพรรษาคูนี้  พรอมทั้งของบริวาร   เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย   แก
ปยชนทั้งหลาย  มีมารดาบิดาเปนตนดวย  ตลอดกาลนาน  เทอญ 

คําถวายผาวัสสิกสาฎก (ผาอาบน้ําฝน) 
อิมานิ   มะยัง  ภันเต   วัสสิกะสาฏิกานิ  สะปะริวารานิ  ภกิขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  

สาธุ  โน  ภันเต   ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  วัสสิกะสาฏิกานิ  สะปะรวิารานิ   ปะฏิคคัณหาต ุ อัมหากัง  
ทีฆะรัตตัง  หติายะ  สุขายะ 

(คําแปล) ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาทั้งหลาย  ขอนอมถวาย   ผาอาบน้ําฝนกับทั้ง
บริวารรเหลานี้  แกพระภกิษุสงฆ  ขอพระภกิษุสงฆจงรับ  ผาอาบน้ําฝนกับทั้งบริวารเหลานี้  ของ
ขาพเจาทั้งหลาย  เพ่ือประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย  ส้ินกาลนาน  เทอญ ฯ 
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การถวายผาวสัสิกสาฎก (ผาอาบน้ําฝน) 
ผาวัสสิกสาฏก คือ ผาสําหรับใชนุงเวลาอาบน้ําฝน เรียกวา ผาอาบน้ําฝน แตเดิมพระ

พุทธองคทรงอนุญาต ใหภิกษุทรงไวแตผาสามผืนที่เรียกวา ไตรจีวร คือ สังฆาฏิ ผาคลุมชั้นนอก 
อุตราสงค ผาหม และอันตรวาสก ผานุง เทานั้น นางวิสาขาไดทูลขอพรตอพระพุทธองคเพื่อจะถวาย
ผาสําหรับผลัดอาบน้ําฝนแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธองคก็ทรงอนุญาต  

ผาอาบน้ําฝน ตองทําใหถูกตองตามพระวินัยบัญญัติ คือ เปนผาผืนยาว 6 คืบ พระสุคต 
กวาง 2 คืบ พระสุคต ประมาณยาว 4 ศอกกับ 3 กระเบียด  กวาง 1 ศอก1 คืบ 4 นิ้ว 1 กระเบียด ถา
กวางยาวเกินขนาดดังกลาวภิกษุผูใชสอยตองอาบัติ ตองตัดสวนที่กวางยาวเกินประมาณนั้นออกเสีย 
จึงแสดงอาบัติได ทรงบัญญัติเขตกาลที่จะแสวงหาเขตกาลที่จะทําเขตกาลที่จะนุงหม  และเขตกาล
อธิษฐานใชสอยไวดังนี้ 

1) ตั้งแตแรมค่ําเดือนเจ็ด ถึงวันเพ็ญเดือนแปด รวมเวลาสองปกษเปนเวลาหนึ่งเดือน ใน
ปลายฤดูรอนเปนเขตแสวงหา 

2)  ตั้งแตขึ้นค่ําเดือนแปดถึงวันเพ็ญ เปนวันกึ่งเดือนทายฤดูรอน เปนเขตกาลทํานุงหม 
3) ตั้งแตแรมค่ําเดือนแปด ไปจนสิ้นฤดูฝน คือวันเพ็ญเดือนสิบสอง รวมเวลาสี่เดือน 

เปนเขตกาลอธษิฐานใชสอย  ถายังไมถึงเขตกาลที่ทรงอนุญาตไวนี้ ภิกษุแสวงหาไดมา หรือทํานุง
หม หรืออธิษฐานใชสอยทานปรับอาบัติ       

ดวยเหตุผลดังกลาว เมื่อถึงกาลที่ภิกษุจะตองแสวงหาผาอาบน้ําฝน ตั้งแตแรมค่ําเดือน
เจ็ด  เปนตนไป จนถึงวันเพ็ญเดือนแปด ทายกจึงมักถือโอกาสบําเพ็ญกุศลโดยจัดหาผาอาบน้ําฝน 
แลวนําไปถวายในที่ประชุมสงฆ กําหนดถวายระหวางขางขึ้นเดือนแปด ตั้งแตวันขึ้นค่ําหนึ่ง เปน
ตนไป ปจจุบันกําหนดวันถวายเปนหมูในวันขึ้น 15 ค่ําเดือนแปด คือกอนวันเขาพรรษาหนึ่งวัน ใน
การถวายมีระเบียบปฏิบัติดังนี้  

 1) ในวันกําหนดถวายผา   ภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา  ควรประชุมพรอมกันใน
โรงอุโบสถ หรือในศาลาการเปรียญ กอนถวายผาภิกษุ ผูสามารถรูปหนึ่งพึงแสดงธรรมอนุโมทนา  
1  กัณฑ ถาวันถวายกําหนดในวันธรรมสวนะ เทศนกัณฑธรรมสวนะควรตอทายอนุโมทนาทาน
ดวยเลย  

2) เมื่อแสดงธรรมจบแลว ทายกกราบพระและวา นโม พรอมกันสามจบ ตอจากนั้น
กลาวคําถวายผา ฯ ซ่ึงตั้งไว ณ เบื้องหนาตอหนาพระสงฆ ทั้งคําบาลี และคําแปล ดังนี้ 

อิมานิ   มะยัง  ภันเต   วัสสิกะสาฏิกานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  
สาธุ  โน  ภันเต   ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  วัสสิกะสาฏิกานิ  สะปะริวารานิ   ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง  
ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ 
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(คําแปล) ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย  ผาอาบน้ําฝนกับทั้ง
บริวารเหลานี้  แกพระภิกษุสงฆ  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผาอาบน้ําฝนกับทั้งบริวารเหลานี้ ของ
ขาพเจาทั้งหลาย  เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย  ส้ินกาลนาน  เทอญ ฯ 

ระหวางกลาวคําถวาย พระสงฆทั้งหมดควรประนมมือ จบคําถวายแลวกลาว "สาธุ" 
พรอมกัน แลวเจาอธิการแจกจีวรของวัดนั้นออกรับผาแทนสงฆ ประเคนเสร็จแลวพระสงฆ
อนุโมทนา บทวิเสสอนุโมทนาในทานนี้นิยมใชบทกาเล ททนฺติ... ทายกพึงกรวดน้ําเสร็จแลว
ประนมมือรับพรจนจบ เปนอันเสร็จพิธี  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หนา 116-118) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 334

 แบบประเมินคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

วัน.............................................. 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

ชื่อ ..............................................................................เพศ               ชาย             หญิง     
กําลังศึกษาอยูในระดบัชั้น ....................................... 

ตอนที่ 2  สังเกตคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่แสดงออก 
ตอนที่ 3  ขอใหทานเติมขอความหรือ   ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

ขอ
ที่ 

 

คุณธรรมและจริยธรรมที่แสดงออก 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
นอย 
 (2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

1 นักเรียนมีการเตรียมตัวกอนเขารวมกิจกรรม      
2 ในขณะการรวมกิจกรรมนกัเรียนมีความกระตือรือรน      
3 นักเรียนมีระเบียบวนิัย มีความตรงตอเวลา      
4 นักเรียนสนใจ และมีความตัง้ใจในการจัดทํากิจกรรม      
5 นักเรียนอธิบายประวัติและความสําคัญของวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนานี้ได 
     

6 นักเรียนปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมในวนั
สําคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได 

     

7 นักเรียนมีความตระหนักและรูพระคุณของพระรัตนตรัย      
8 นักเรียนนําเอาหลักธรรมไปใชในชวีิตประจําวัน      
9 นักเรียนมีจิตสงบมีความเขาใจธรรมชาติตนเองมากขึ้น      
10 นักเรียนมีความภาคภูมใิจ ระลึกตนอยูเสมอวาเปน

พุทธศาสนิกชน 
     

รวมผลการประเมิน      

คิดเปนรอยละ  

                                                                                    สรุปผลการประเมิน                   ผาน            ไมผาน                           

เกณฑการประเมิน 70 %    ถือวา   ผาน            
มากที่สุด  คุณภาพระดับ 5 
มาก  คุณภาพระดับ 4 
ปานกลาง  คุณภาพระดับ 3 
นอย  คุณภาพระดับ 2 
นอยที่สุด  คุณภาพระดับ 1


