
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

วันเข้าพรรษา 
วันเข้าพรรษา เป็นวันส าคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่                          

ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีก าหนดระยะเวลา ๓ เดือน ในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันส าคัญ                   

ทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อ่ืน หรือภาษาปาก

ว่า จ าพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จ า" แปลว่า พักอยู่) การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์โดยตรง 

พระสงฆ์จะไม่จ าพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จ าพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย การเข้าพรรษาตามปกติ

เริ่มนับตั้ งแต่วันแรม ๑ ค่ า  เดือน ๘ ของทุกปี  (หรือเดือน ๘ หลัง ถ้ามี เดือน ๘ สองหน) และสิ้นสุดลง 

ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ หรือวันออกพรรษา 

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจ าพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด ๓ เดือนแก่พระสงฆ์นั้น                  

มี เหตุผลเ พ่ือให้พระสงฆ์ ได้หยุดพักการจาริก เ พ่ือ เผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ ต่ า ง  ๆ  ซึ่ งจะเป็น ไป  

ด้วยความยากล าบากในช่วงฤดูฝน เพ่ือป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ าธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูก 

ลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจ าพรรษาตลอด ๓ เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสส าคัญ 

ในรอบปี ที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จ าพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพ่ือศึกษาพระธรรมวินั ย 

จากพระสงฆท์ี่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย 

ประเภทของการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ 

การเข้าพรรษาตามพระวินัยแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑.  ปุริมพรรษา (เขียนอีกอย่างว่า บุริมพรรษา) คือ การเข้าพรรษาแรก เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ 

(ส าหรับปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน จะเริ่มในวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ หลัง) จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ 

หลังจากออกพรรษาแล้ว พระที่อยู่จ าพรรษาครบ ๓ เดือน ก็มีสิทธิที่จะรับกฐินซึ่งมีช่วงเวลาเพียงหนึ่งเดือน                           

นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ ถึงข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ 

๒.  ปัจฉิมพรรษา คือ การเข้าพรรษาหลัง ใช้ในกรณีที่พระภิกษุต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัย                           

ท าให้กลับมาเข้าพรรษาแรกในวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ ไม่ทัน ต้องรอไปเข้าพรรษาหลัง คือวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๙                     
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แล้วจะไปออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ ซึ่งเป็นวันหมดเขตทอดกฐินพอดี ดังนั้นพระภิกษุที่เข้าปัจฉิมพรรษา

จึงไม่มีโอกาสได้รับกฐิน แต่ก็ได้พรรษาเช่นเดียวกับพระท่ีเข้าปุริมพรรษาเหมือนกัน 

ความส าคัญ 

ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพท าไร่นา ดังนั้นการก าหนดให้ภิกษุสงฆ์  

หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่าง ๆ ก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้า หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหาย                   

จากการเดินธุดงค์ หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา ๘ – ๙ เดือน ช่วงเข้าพรรษา 

เป็นช่วงที่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมส าหรับตนเอง และศึกษา

เล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา เพ่ือจะได้มีโอกาสอบรมสั่ง

สอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช อันเป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป   เพ่ือให้

พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบ าเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การท าบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ าฝน 

รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟั งพระธรรมเทศนาตลอดเวลา

เข้าพรรษา 

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" โดยในปีถัดมา 

ยังได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักร   ทั้งนี้เพ่ือรณรงค์ให้ชาวไทย                         

ตั้งสัจจะอธิษฐานงดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษาและในช่วง ๓ เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมค่านิยมที่ดี 

ให้แก่สังคมไทย 

การประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงพรรษากาลในประเทศไทย 

แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ท าบุญ รั กษาศีล                       

และช าระจิตใจให้ผ่องใส โดยการจัดเตรียมสิ่งของเพ่ือน าไปถวายแก่พระสงฆ์ที่จะจ าพรรษา การตั้งใจรักษาศีล ๕                 

หรือศีล ๘ และตั้งใจบ าเพ็ญความดี เข้าวัดฟังธรรมตลอดพรรษากาล ซึ่งไม่เฉพาะแต่ชาวบ้านทั่วไปเท่านั้น                      

สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ให้ความส าคัญกับการเข้าพรรษาของพระสงฆ์เป็นอย่างมากเช่นกัน 

พระราชพิธี การพระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษานี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า                            

พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเดิมก่อน พ.ศ. ๒๕๐๑  

เรียกเพียงการพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษา แต่หลังจากที่ทางคณะสงฆ์มีการก าหนด 

ให้เพ่ิมวันอาสาฬหบูชาเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง (ก่อนหน้าวันเข้าพรรษา ๑ วัน) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑                  

ส านักพระราชวังจึงได้ก าหนดเพ่ิมการบ าเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาเพ่ิมเติมอีกวันหนึ่ง รวมเป็น ๒วัน 

การพระราชพิธีนี้โดยปกติ มีพระมหากษัตริย์ไทยเป็นองค์ประธานในการพระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล     

และบางครั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทน โดยสถานที่ประกอบพระราชพิธีหลัก 

จะจัด ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และภายในพระบรมมหาราชวัง การส าคัญของพระราช
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พิธีคือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะ รวมทั้งการพระราชทานภัตตาหาร                             

แก่พระราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญ ซึ่งรับอาราธานามารับบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวัง ในวันเข้าพรรษาทุกปี 

ซึ่งการพระราชพิธีนี้เป็นการแสดงออกถึงพระราชศรัทธาอันแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนา ขององค์พระมหากษัตริย์ไทย

ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

พิธีสามัญ เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมไปท าบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ าฝน 

โดยมักจะจัดเครื่องสักการะเช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น มาถวายพระภิกษุ สามเณร             

หรือมีการช่วยพระท าความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอ่ืน ๆ โดยนิยมไปร่วมท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์                

ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง  ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา                               

งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น ซึ่งพอสรุปกิจที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในพรรษากาลได้ ดังนี้ 

๑.  ร่วมกิจกรรมท าเทียนพรรษาหรือหลอดไฟถวายแก่พระสงฆ์ 

๒.  ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ าฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร 

๓.  ร่วมท าบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ตลอดพรรษากาล 

๔.  อธิษฐานตั้งใจท าความดี หรืองดการท าชั่วอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น งดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น 

 
พระสงฆ์-สามเณร อธิษฐานเข้าจ าพรรษา 

  
ประชาชนร่วมกิจกรรม ท าบุญถวายเทียน เจริญพุทธมนต์ และเวียนเทียนวันเข้าพรรษา 

   
 

ที่มา : พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ วัสสูปนายิกขันธกะ - การจ าพรรษา ๒ อยา่ง. พระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ 
  หมายก าหนดการ ที่ ๑๒/๒๕๐๑ พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศการเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๐๑ 

หนังสือพจนานุกรมเพือ่การศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด หนา้ ๑๐๗  โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต 
https://th.wikipedia.org/wiki/วันเข้าพรรษา 


