
 

 

 

 

 

 

 

 

วันมาฆบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดอืน 3 โดย วันมาฆบูชา 2564 ตรงกับ วันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 
สําหรับประวัติมาฆบูชา เปนวันที่พระสงฆ จํานวน 1,250 รูป มาประชุมพรอมกันที่เวฬุวันมหาวิหาร ในกรุง
ราชคฤห โดยมิไดนัดหมาย โดยพระภิกษุสงฆเหลานี้ลวนเปนผูที่ไดรับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจา 
และบรรลพุระอรหันตแลวทุก ๆ องค 

วันมาฆบูชา ความหมายคืออะไร 
 
          คําวา "มาฆะ" นั้น เปนชื่อของเดือน 3 ยอมาจากคําวา "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวัน
เพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดยี หรือเดือน 3    
 
การกําหนดวันมาฆบูชา 
 
          การกําหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 แตถาปใดมี
เดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองคร้ัง วันมาฆบูชาก็จะเล่ือนไปเปนวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 4 และมักตรงกับเดือน
กมุภาพันธหรือมีนาคม   
 
*ประวัติวันมาฆบูชา ความสําคัญของวันมาฆบูชา 
 
          ความสําคัญของวันมาฆบูชา คือเปนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข" แก
พระสงฆเปนคร้ังแรก หลังจากตรัสรูมาแลวเปนเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคําสอนนี้เปนหลักการ และวิธีการปฏิบัติ
ตาง ๆ หากสรุปเปนใจความสําคัญ จะมเีน้ือหาวา "ทําความดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจใหบริสทุธ์ิ" 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันมาฆบูชา 



 

 

 
          ทั้งนี้ ในวันมาฆบูชาไดเกิดเหตุอัศจรรยขึ้นพรอม ๆ กันถึง 4 ประการ อันไดแก 
 
          1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ซึ่งพระจันทรเสวยมาฆฤกษ 

2. มีพระสงฆจํานวน 1,250 รูป มาประชุมพรอมกันโดยมิไดนัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห 
แควนมคธ เพ่ือสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจา 
3. พระสงฆที่มาประชุมทั้งหมดลวนแตเปนพระอรหันต ผูไดอภิญญา 6 
4. พระสงฆทั้งหมดไดรับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจา หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"  และ
เพราะเกิดเหตุอัศจรรย 4 ประการขางตน ทําใหวันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหน่ึงไดวา "วันจาตุรงค
สนันิบาต" ซึ่งคําวา "จาตุรงคสันนิบาต" น้ี มีความหมายตามการแยกศัพทคือ 

- จาตุร แปลวา 4 
- องค แปลวา สวน 
- สันนิบาต แปลวา ประชุม 

          ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความวา "การประชุมดวยองค 4" นั่นเอง 
          ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ถือวาเปนวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชา ถือวาเปนวันพระพุทธ สวนวัน
อาสาฬหบูชา เปนวันพระสงฆ 

 
*ประวัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย 

          พิธีทําบุญวันมาฆบูชานี้ ไมปรากฏหลักฐานวามีมาในสมัยใด อยางไรก็ตามในหนังสือ "พระราชพิธีสิบ
สองเดือน" อันเปนบทพระราชนิพนธของ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว" มีเร่ืองราวเก่ียวกับการ
ประกอบราชกุศลมาฆบูชาไววา  

          ประเทศไทยเริ่มกําหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเปนคร้ังแรกในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งมีการประกอบพิธีเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2394 ในพระบรมมหาราชวังกอน โดย
มีพิธีพระราชกุศลในเวลาเชา นมัสการพระสงฆจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา
รามราชวรวิหาร จํานวน 30 รปู ฉันภัตตาหารในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

          เมื่อถึงเวลาค่ํา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จออก ทรงจุดธูปเทียนนมัสการ พระสงฆ
ทําวัตรเย็นและสวดคาถาโอวาทปาติโมกข เมื่อสวดจบทรงจุดเทียน 1,250 เลม รอบพระอุโบสถ มีการ
ประโคมอีกคร้ังหนึ่งแลวจึงมีการเทศนาโอวาทปาติโมกข 1 กัณฑ เปนทั้งเทศนาภาษาบาลี และภาษาไทย สวน
เครื่องกัณฑประกอบดวย จีวรเนื้อดี 1 ผืน เงิน 3 ตําลึง และขนมตาง ๆ เมื่อเทศนาจบ พระสงฆ 30 รูป สวด
รับ 

 
 

 



 

 

          ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จะเสด็จออกประกอบพิธีดวยพระองค
เองทุกป แตมีการยกเวนบางในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากบางครั้ง
ตรงกับชวงเสด็จประพาสก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่นั้น ๆ ข้ึนอีกแหง นอกเหนือจากภายใน
พระบรมมหาราชวัง 

          ตอมาการประกอบพิธีมาฆบูชาไดแพรหลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และประกอบพิธีกัน
ทั่วราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศใหเปนวันหยุดทางราชการดวย เพ่ือใหประชาชนจากทุกสาขาอาชีพได
ไปวัด เพ่ือทําบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

          นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยประกาศใหวันมาฆบูชา เปนวันกตัญูแหงชาติอีกดวย 

*วันมาฆบูชา กับหลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติ  

          หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติคือ "โอวาทปาติโมกข" ซึ่งเปนหลักคําสอนสําคัญอันเปนหัวใจของ
พระพุทธศาสนา เพื่อนําไปสูความหลุดพน หลักธรรมประกอบดวย หลักการ 3 อุดมการณ 4 และวิธีการ 6 
ดังน้ี 

          หลักการ 3 คือหลักคําสอนท่ีควรปฏิบัติ ไดแก 

          1. การไมทําบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทําบาปท้ังปวง อันไดแก อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเปนทาง
แหงความชั่ว 10 ประการที่เปนความชั่วทางกาย (การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา 
(การพูดเท็จ การพูดสอเสียด การพูดเพอเจอ) และทางใจ (การอยากไดสมบัติของผูอ่ืน การผูกพยาบาท และ
ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม) 

          2. การทํากุศลใหถึงพรอม คือ การทําความดีทุกอยางตามกุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม
ฆาสัตว ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหมาเปนของตน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมประพฤติผิด
ในกาม) ความดีทางวาจา (ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดหยาบคาย ไมพูดเพอเจอ) และความดีทางใจ (ไมโลภ
อยากไดของผูอ่ืน มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเขาใจถูกตองตามทํานองคลองธรรม) 

          3. การทําจิตใจใหผองใส คือ ทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ หลุดจากนิวรณที่คอยขัดขวางจิตใจไมใหเขาถึงความ
สงบ ไดแก ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหูทอแท, ความฟุงซาน และความลังเลสงสัย 

          ซึ่งท้ัง 3 หลักการขางตน สามารถสรุปใจความสําคัญไดวา "ทําความดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจให
บรสิุทธ์ิ" นั่นเอง 

 

 

 



 

 

อุดมการณ 4 ไดแก 

1. ความอดทน อดกลั้น คือ ไมทําบาปทั้งกาย วาจา ใจ 
2. ความไมเบียดเบียน คือ งดเวนจากการทาํราย หรือเบียดเบียนผูอ่ืน 
3. ความสงบ ไดแก การปฏิบัติตนใหสงบทั้งทางกาย วาจา ใจ 
4. นิพพาน ไดแก การดับทุกข ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

วิธีการ 6 ไดแก 

1. ไมวาราย คือ ไมกลาวใหราย โจมตีใคร 
2. ไมทําราย คือ การไมเบียดเบียนผูอื่น 
3. สํารวมในปาฏิโมกข คือ เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของสังคม 
4. รูจักประมาณ คือ รูจักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใชสอยสิ่งตาง ๆ 
5. อยูในสถานที่สงดั คือ อยูในสถานที่ท่ีมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม 
6. ฝกหัดจิตใจใหสงบ คอื การฝกหัดชําระจิตใจใหสงบ มีประสิทธิภาพที่ดี 

 

 
 

 

 

 



 

 

*กิจกรรมวันมาฆบูชาท่ีควรปฏิบัติ 

          การปฏิบัติตนสําหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชา คือ ในตอนเชา ควรไปทําบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อ
ฟงพระธรรมเทศนา หรือจัดสํารับคาวหวานไปทําบุญถวายภัตตาหาร ชวงบาย ฟงพระแสดงพระธรรมเทศนา 
เจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงตอนค่ํา นําดอกไม ธูป เทียน ไปเวียนเทียน 3 รอบ ที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียน
นั้นจะเวียนขวา จํานวน 3 รอบ และชวงเวลาท่ีเดินอยูนั้นใหระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นอกจากนี้
พุทธศาสนิกชนควรบําเพ็ญสาธารณประโยชนตามสถานที่ตาง ๆ และรักษาศีล สําหรับตามบานเรือน สถานท่ี
ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพ่ือระลึกถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

*ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชา  

          กิจกรรมวันมาฆบูชาเกี่ยวกับครอบครัว 

          กิจกรรมท่ีครอบครัวควรทําในวันมาฆบูชา อยางเชน การทําความสะอาดบาน จัดแตงที่บูชาประจํา
บาน ชักชวนครอบครวัไปทําบุญตักบาตร ฟงศีล ฟงธรรม บําเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม รวมทั้งควรศึกษาหลักธรรม
คําสั่งสอน และความสําคัญของวันมาฆบูชาดวย 

          กิจกรรมวันมาฆบูชาเกี่ยวกับสถานศึกษา 

          ในสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญอีกแหง โดยภายในสถานศึกษาควรมีการรวมรําลึกถึง
ความสําคัญของวันมาฆบูชา เชน จัดนิทรรศการใหความรู ประกวดเรียงความ ตอบปญหาธรรมะ บรรยาย
ธรรม หรือรวมกันทําบุญ ตักบาตร เวียนเทียน บําเพ็ญกุศล อีกทั้งประกาศเกียรติคุณนักเรียนผูทําประโยชน 
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 

          กิจกรรมวันมาฆบูชาเกี่ยวกับสถานท่ีทํางาน 

          ควรประชาสัมพันธในที่ทํางาน และจัดใหมีการบรรยายธรรม หรือบําเพ็ญประโยชนรวมกัน รวมทําบุญ 
บําเพ็ญกุศลรวมกัน 

          กิจกรรมวันมาฆบูชาเกี่ยวกับสังคม 

          ภาคสวนตาง ๆ ในสังคม ไมวาจะเปน วัด มูลนิธิ สมาคม สื่อมวลชน สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ ควร
ชวยกันประชาสัมพันธความสําคัญของวันมาฆบูชา อาจเปนการพิมพเอกสารใหความรู จัดใหมีการเขารวม
กิจกรรมทางศาสนารวมกัน เชน ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม ชวยกันรณรงคใหเลิกอบายมุข โดยรณรงคใหชวยกัน
ทําประโยชนตอสังคมแทน อาจชวยกันปลูกตนไม ทําความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ 

 

 



 

 

 
* ประโยชนท่ีจะไดรับจากการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา 

          พุทธศาสนิกชนจะมีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเก่ียวกับความสําคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้ง
หลักธรรมตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความตระหนักตอความสําคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเปนการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเปนการชวยธํารงพระพุทธศาสนาใหสืบตอไป 
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