
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

วันมาฆบูชา 

 วันมาฆบูชา เป็นวันส าคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย  "มาฆบูชา" ย่อมาจาก 

"มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดีย หรือเดือน ๓ ตามปฏิทินจันทรคติ

ของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองหน (ปีอธิกมาส)  

ก็เล่ือนไปท าในวันเพ็ญเดือน ๓ หลัง (วันเพ็ญเดือน ๔) ในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔  

 วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันส าคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนเมื่อ ๒,๕๐๐ 

กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั ้งใหญ่                              

ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่า ครั้งนั ้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ คือ พระภิกษุ  

๑,๒๕๐ รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย , พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" 

หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง , พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖,  

และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการ

ประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ 

 เดิมนั้นไม่มีพิธีมาฆบูชาในประเทศพุทธเถรวาท จนมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ ๔) พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์คร้ังพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน ๓ ดังกล่าวว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์

ส าคัญยิ่ง ควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส จึงมีพระมหากรุณาธิคุณ          

โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้น การประกอบพระราชพิธีคงคล้ายกับวันวิสาขบูชา คือ มีการ        

บ าเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ และมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

และพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นต้น ในช่วงแรก พิธีมาฆบูชาคงเป็นการพระราชพิธีภายใน ยังไม่แพร่หลายทั่วไป 

ต่อมา ความนิยมจัดพิธีมาฆบูชาจึงได้ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักร 

 ปัจจุบัน วันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย  โดยพุทธศาสนิกชน 

ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา                     
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การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชาร าลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์ส าคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้า

ประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักค าสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ท าความชั่วทั้งปวง 

การบ าเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการท าจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล 

 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดในวันมาฆบูชาตามพุทธประวัติ 

จาตุรงคสันนิบาต 

 คัมภีร์สุมังคลวิลาสินี อรรถกถามหาปทานสูตร ระบุว่าหลังจากพระพุทธเจ้าเทศนา "เวทนาปริคคหสูตร" 

(หรือทีฆนขสูตร) ณ ถ ้าสูกรขาตา เขาคิชฌกูฎ จบแล้ว ท าให้พระสารีบุตรได้บรรลุอรหัตตผล จากนั้นพระองค์                  

ได้เสด็จทางอากาศไปปรากฏ ณ วัดเวฬุว ันมหาวิหาร ใกล้กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ แล้วทรงประกาศ

โอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุจ านวน ๑,๒๕๐ รูป โดยจ านวนนี้เป็นบริวารของชฏิลสามพี่น้อง ๑,๐๐๐ รูป                      

และบริวารของพระอัครสาวก ๒๕๐ รูป 

คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่า การประชุมสาวกคร้ังนั้นประกอบด้วย "องค์ประกอบอัศจรรย์ ๔ ประการ" คือ 

๑.  วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ 

๒.  พระภิกษุทั้ง ๑,๒๕๐ องค์นั้น ได้มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 

๓.  พระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทรงอภิญญา ๖ 

๔.  พระภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ปลงผมด้วยมีดโกน เพราะพระพุทธเจ้าประทาน "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" ด้วยพระองค์เอง 

 ดังนั้น จึงมีค าเรียกวันนี้อีกค าหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ 

ดังกล่าวแล้ว ด้วยเหตุการณ์ประจวบกับ ๔ อย่าง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จาตุรงคสันนิบาต (มาจากศัพท์บาลี     

จาตุร+องฺค+สนฺนิปาต แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่ประการ) หลังจากพระพุทธเจ้า                    

ตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน (๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช) 

 

การประกอบพิธีทางศาสนาในวันมาฆบูชา 

พระราชพิธี 

 พระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลในวันมาฆบูชานี้ โดยปกติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช 

เป ็นองค์ประธานในการพระราชพิธ ีบ  า เพ ็ญพระราชก ุศล และบางคร ั ้ งทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้ าฯ                                      

ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด ็จแทน โดยสถานที ่ประกอบพระราชพิธ ีจะจัดในวัดพระศรีร ัตนศาสดาราม                            

ส านักพระราชวังจะออกหมายก าหนดการประกาศการพระราชพิธีนี้ให้ทราบทั่วไปเป็นประจ าทุกปี ในอดีตจะใช้                    
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ชื ่อเร ียกการพระราชพิธีในราชกิจจานุเบกษาแตกต่างกัน บางครั ้งจะใช้ช ื ่อ "การพระราชกุศลมาฆบูชา 

จาตุรงคสันนิบาต" หรือ "การพระราชกุศลมาฆบูชา" หรือแม้ "มาฆบูชา" ส่วนในรัชกาลปัจจุบัน ส านักพระราชวัง 

จะใช้ช่ือเรียกหมายก าหนดการที่ชัดเจน เช่น "หมายก าหนดการ พระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๒๒" 

 รายละเอียดการประกอบพระราชพิธีนี ้ในพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน ของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับการพระราชพิธีในเดือนสาม คือพระราชพิธีบ าเพ็ญกุศล

ในวันมาฆบูชาไว้ มีใจความว่า “เวลาเช้า พระสงฆ์วัดบวรนิเวศและวัดราชประดิษฐ์ ๓๐ รูป ฉันในพระอุโบสถ                        

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลาค ่าเสด็จออกทรงจุดธูปเทียนเครื ่องนมัสการแล้ว พระสงฆ์สวดท าวัตรเย็น  

เหมือนอย่างที่วัด แล้วจึงได้สวดมนต์ต่อไป มีสวดคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ด้วย สวดมนต์จบทรงจุดเทียนราย  

ตามราวรอบพระอุโบสถ ๑,๒๕๐ เล่ม มีประโคมด้วยอีกครั้งหนึ ่ง แล้วจึงมีเทศนาโอวาทปาฏิโมกข์กัณฑ์ ๑  

เป็นเทศนาทั้งภาษามคธและภาษาสยาม เครื่องกัณฑ์จีวรเนื้อดีผืนหนึ่ง เงิน ๓ ต าลึงและขนมต่าง ๆ เทศน์จบ

พระสงฆ์สวดมนต์ รับสัพพี ๓๐ รูป” 

 ในรัชกาลต่อมาได้มีการลดทอดพิธีบางอย่างออกไปบ้าง เช่น ยกเลิกการถวายภัตตาหารพระสงฆ์                            

ในเวลาเช้า หรือการจุดเทียนราย ๑,๒๕๐ เล่ม เป็นต้น แต่ก็ยังคงมีการบ าเพ็ญพระราชกุศลในวัดพระศรีรัตน 

ศาสดารามเหมือนเคย โดยในบางปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงประกอบพิธีบ าเพ็ญ                             

พระราชกุศลมาฆบูชาและทรงเวียนเทียนรอบพุทธศาสนสถานเป็นการส่วนพระองค์ตามพระอารามหลวง  

หรือวัดราษฎร์อื ่น ๆ บ้าง ตามพระราชอัธยาศัย ซึ ่งการพระราชพิธีนี ้เป็นการแสดงออกถึงพระราชศรัทธา 

อันแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนา ขององค์พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภ์มาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 

พิธีสามัญ 

 การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยทั่วไปนิยมท าบุญ

ตักบาตร ปฏิบัติภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถานต่าง ๆ ภายในวัด                    

เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญของพระพุทธศาสนาในวัน ขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๓ 

 พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมนับถือเอาวันนี ้ เป็นวันส าคัญในการละเว้นความชั ่ว บ าเพ็ญความดี  

ท าใจให้ผ่องใส ตามแนวทางพระบรมพุทโธวาท โดยมีแนวปฏิบัติในการประกอบพิธีในวันมาฆบูชาคล้ายกับ  

การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา คือมีการตั ้ งใจบ าเพ็ญกุศลท าบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาและเจริญ 

จิตตภาวนาในวันนี้    เมื ่อตกกลางคืนก็มีการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาตามอารามต่าง ๆ และอาจมีการ

บ าเพ็ญปกิณณกะกุศลต่าง ๆ ตลอดคืนตามแต่จะเห็นสมควร 
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 การประกอบพิธีวันมาฆบูชาในปัจจุบันนี ้นอกจากการเวียนเทียน ท าบุญตักบาตร ในวันส าคัญแล้ว                     

ย ังมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางศาสนา และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ ้นมากมาย  

เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน  

เช่น กิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ณ ท้องสนามหลวง หรือตามวัดในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น 

 

วันกตัญญูแห่งชาติ (ประเทศไทย) 

 ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวันมาฆบูชา (ที่อาจถือได้ว่าเป็นวันแห่งความรัก

ของพระพุทธศาสนา) โดยถือว่า เหตุการณ์ส าคัญที่เหล่าพระสาวกทั้ง ๑,๒๕๐ รูป ได้กลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า       

ด้วยความรักในพระองค์หลังจากได้ออกไปเผยแพร่พระศาสนาโดยมิได้นัดหมายดังกล่าวเป็นสิ ่งที ่แสดงถึง                       

ความกตัญญูกตเวทีอันบริสุทธ์ิ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาในปฏิทินจันทรคติในวันเพ็ญเดือนสาม มักจะตกใกล้

กับช่วง "เทศกาลวาเลนไทน์" อันเป็นเทศกาลวันแห่งความรักของคริสต์ศาสนา ซึ่งวัยรุ่นไทยบางกลุ่มมักยึดถือคติ

ค่านิยมวันแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ผิด ๆ โดยนิยมยึดถือกันว่าเป็นวันแห่งความรักของคน หนุ ่มสาว                          

หรือแม้กระทั่งถือว่าเป็น "วันเสียตัวแห่งชาติ" ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่านิยมทางจริยธรรมและศีลธรรมของวัยรุ่นไทย 

รัฐบาลไทยในสมัยนั้นจึงได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติ "เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่เหมาะสม  

แก่วัยรุ่นไทยให้หันมาสนใจกับความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน" แทนที่จะไปมัวเมากับความรักใคร่ชู้สาว

หรือเร่ืองฉาบฉวยทางเพศของหนุ่มสาว อันจะก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมตามมา 

 การผลักดันให้มีวันกตัญญูแห่งชาติมีมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ เคยมีการตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎร                       

ให้พิจารณาก าหนดให้มีวันกตัญญูแห่งชาติ แต่ถูกปฏิเสธจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างว่า ในประเทศไทยมีวันส าคัญ

แห่งชาติท ี ่ เก ี ่ยวกับการแสดงความกตัญญูมากพอแล้ว  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๙ นักพูดชื ่อดังหลายคน  

เช่น ดร.ผาณิต กันตามระ, นายสุรวงศ์ วัฒนกุล, ดร.อภิชาติ ด าดี, นายเฉลิมชัย จารุไพบูลย์, ดร.โอภาส กิจก าแหง                       

และนายถาวร โชติชื ่น ได้ร่วมกันท าหนังสือถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติขอให้ส่งเสริมให้วันมาฆบูชา  

เป็นวันกตัญญูแห่งชาติอีกวันหนึ่งด้วย และได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้อง 

 วันกตัญญูแห่งชาตินี้ นอกจากเพื่อแสดงออกถึงวันแห่งความรักอันบริสุทธ์ิของชาวพุทธแล้ว ยังเพื่อส่งเสริม

ค่านิยมให้คนไทยยึดถือความกตัญญู โดยอาจมีการพูดคุย ส่งบัตรอวยพร มอบของขวัญหรือช่อดอกไม้  

แก่ผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงความระลึกถึงพระคุณด้วยความหวังดีของผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ การแสดงออก  

ซึ่งน ้าใจหรือค าพูดก็ตาม 

   
 



- ๕ - 

พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุจ านวน ๑,๒๕๐ รูป 
 

 
 

กองทัพอากาศเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 
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