
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

วันพระ (วันธรรมสวนะ) 

 วันพระ (วันธรรมสวนะ) หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรม

ทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจ าสัปดาห์ หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปอีกค าหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" อันได้แก่              

วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันท่ีมีก าหนดตามปฏิทินจันทรคติ    

โดยมีเดือนละ ๔ วัน ได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ า, วันขึ้น ๑๕ ค่ า (วันเพ็ญ), วันแรม ๘ ค่ า และวันแรม ๑๕ ค่ า                  

(หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ า) 

 วันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียมของปริพาชกอัญญเดียรถีย์ (นักบวชนอกพระพุทธศาสนา) ท่ีจะประชุม

กันแสดงธรรมทุก ๆ วัน ๘ ค่ า ๑๕ ค่ า ซึ่งในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบ 

ในเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลพระราชด าริของพระองค์ว่า

นักบวชศาสนาอ่ืนมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมค าส่ังสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มี                 

พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน ๘ ค่ า ๑๕ ค่ า และอนุญาตให้พระิิกุุสงฆ์

ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า                     

วันอุโบสถ (วัน ๘ ค่ า) หรือวันลงอุโบสถ (วัน ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ า) แล้วแต่กรณี 

 หลังจากนั้น พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะสืบมา โดยจะเป็นวันส าคัญ                     

ท่ีพุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ท่ีวัด ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่า  

ได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

 วันพระในปัจจุบัน คงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท 

เช่น ศรีลังกา , พม่า, ไทย , ลาว และเขมร (ในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการ)                         

โดยพุทธศาสนิกชนเถรวาทนับถือว่าวันนี้เป็นวันส าคัญท่ีจะถือโอกาสไปวัดเพื่อท าบุญถวายิัตตาหาร  
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แด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา ส าหรับผู้ท่ีเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถ  

ในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรท าบาปใด ๆ โดยเชื่อกันว่าการท าบาป 

หรือไม่ถือศีลห้า  ในประเทศไทย หลังจากวันพระได้ถูกยกเลิกไม่ให้เป็นวันหยุดราชการ ท าให้วันพระ 

ท่ีก าหนดวันตามปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไป (เช่น วันพระไปตรงกับ  

วันท างานปกติ) ซึ่งคือหนึ่งในสาเหตุส าคัญในปัจจุบันท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยห่างจากการ  

เข้าวัดเพื่อท าบุญในวันพระ 

ประวัติควำมเป็นมำของวันธรรมสวนะ 

 ในสมัยพุทธกาล พระราชาพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระวิหาร

ชื่อว่าเชตวัน และกราบทูลว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์แลเห็น ซึ่งนักบวชศาสนาอื่นอีก ได้มีวัน

ก าหนดนัดหมายประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมค าสั่งสอนในท่ีประชุมของเขาท้ังหลาย เหล่านั้น  

แต่ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไฉนศาสนาพุทธของเราท้ังหลายย่อมมีวันก าหนดนัดหมายเพื่อประชุมกันหามิได้ 

ดังนี้." อันพระราชาพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร กราบทูลแล้ว พระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้เหล่าิิกุุสงฆ์

สาวกประชุมกันเพื่อสนทนาและแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่อุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลาย ได้ฟังกันในวัน  

ขึ้น  ๘  ค่ า หรือว่า วันขึ้น  ๑๔ ค่ า  หรือว่า วันขึ้น  ๑๕ ค่ า พุ ทธศาสนิกชนจึงถือ เอาวันดั งกล่าว 

เป็นวันธรรมสวนะเพ่ือก าหนดให้มีการประชุมพร้อมเพรียงกันฟังธรรม 

 ในสมัยพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมเหล่าิิกุุสงฆ์สาวกเพื่อทรงแสดง                 

พระปาฏิโมกข์ ในช่วงเข้าพรรุา การประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์นั้นก็ได้นัดหมายกันไป 

ในท่ีประชุม ต้องมีพระิิกุุสงฆ์รูปหนึ่งเป็นองค์สวดพระปาฏิโมกข์ พระิิกุุสงฆ์สาวกท่ีร่วมเข้าฟัง                                

พระปาฏิโมกข์ ก็จะพร้อมเพรียงกันส ารวมกาย วาจา และตั้งใจฟังจนกระท่ังสวดจบ เป็นอันเสร็จพิธี  

 ค าว่า "สวนะ" แปลว่า การฟัง และค าว่า "ธรรมสวนะ" แปลว่า การฟังธรรม , วันฟังธรรม ิาุาพูด 

ท่ีเรียกว่า วันพระ เพราะ ค าว่า "พระ" นั้น ใช้เรียกิิกุุจ านวนมากกว่า ๔ รูป ขึ้นไป ซึ่งก็หมายถึง 

ความเป็นหมู่คณะ จึงเรียกว่า พระ หรือ สงฆ์ ทางพระพุทธศาสนาก็ยังได้ก าหนดเรียกว่า วันอุโบสถ  

ซึ่งแปลว่า วันถือศีลของอุบาสกและอุบาสิกาผู้มีสัทธาร่วมกันประพฤติและปฏิบัติตามธรรมสืบต่อกันมา

จนถึงบัจจุบันนี ้
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ทางด้านศาสนพิธีของชาวบ้านนั้น พระพุทธศาสนาก็ได้ก าหนดให้มีพีธีต่าง  ๆ มีการร่วมท าบุญตักบาตร                  

ถวายิัตตาหาร จังหัน หวานคาวแด่พระิิกุุสงฆ์ และก็สมาทานศีล (รับศีล) และฟังพระธรรมเทศนา 

ท่ีวัดตามล าดับ 

 ในวันธรรมสวนะนี้ พุทธศาสนิกชนก็จะเข้าวัดร่วมกันประพฤติและปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมต่าง  ๆ                   

มีการสมาทานศีล เช่น สมาทานและรับศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ซึ่งเรียกว่า อุโบสถศีล พระสงฆ์จะได้แสดง                    

พระธรรมเทศนา หรือ ธรรมสากัจฉา หรือ สนทนาธรรมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ในข้อธรรม

ต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเกิดประโยชน์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง 

ควำมส ำคัญ 

 จากพุทธานุญาตให้มีตัวแทนพระสงฆ์รูปหนึ่งสวดทบทวนสิกขาบท ท่ีทรงบัญญัติไว้เป็นระเบียบ

ปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและเพื่อความบริสุทธิ์ในเพศสมณะท่ีต้องบริบูรณ์ด้วย ศีล สมาธิ  

และปัญญา อันเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวงตามเส้นทางของพระพุทธศาสนา โดยมีิิกุุผู้สวดทบทวน                    

เมื่อสวดถึงข้อใดแล้วมีิิกุุรูปใดรูปใดรูปหนึ่งประพฤติผิดข้อบังคับนั้น จะเปิดเผยท่ามกลางท่ีประชุม                     

หรือท่ีเรียกว่าแสดงอาบัติ ซึ่งถือปฏิบัติเช่นนี้สืบต่อ ๆ กันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ก่อให้เกิดผลดังนี้ คือ 

 ๑.  เกิดความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์ ด้วยระเบียบปฏิบัติท่ีหมั่นทบทวน  

และเตือนตนด้วยการแสดงการยอมรับในสิ่งท่ีตนละเมิด เพื่อแก้ไขต่อไป ในข้อนี้มีปรากฏการณ์เด่นชัด  

เมื่อครั้งพุทธกาล คือ เมื่อครั้งพระิิกุุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะเบาะแว้งแตกความสามัคคีกันิายหลัง 

เมื่อกลับมีความสามัคคีใหม่ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ประชุมท าอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์เป็นกรณีพิเศุ 

ท่ีเรียกว่า วันสามัคคีอุโบสถ 

 ๒.  การหมั่นทบทวนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้พระธรรมค าสอนไม่คลาดเคลื่อน เลือนหายและท าให้หมู่

คณะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ วันอุโบสถนั้น นอกเหนือจากเป็นวัน

ส าคัญของทางคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นวันประชุมฟังธรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชนตั้งแต่สมัยพุทธกาล

จนถึงปัจจุบันนี ้

พิธีรักษำอุโบสถ 

     อุโบสถ แปลอย่างตรงตัวว่า “การเข้าจ า” ถือเป็นอุบายหรือกลวิธีส าหรับขัดเกลากิเลสอย่างหยาบ                 

ให้เบาบางลง ไม่ให้ทับถมพอกพูนมากขึ้นและเป็นทางน าไปสู่ความสงบระงับอันเป็นความสุขสูงสุด  
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ในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนจึงนิยมประพฤติปฏิบัติกัน อุโบสถเป็นชื่อของกุศลกรรม  

อันส าคัญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนามี ๒ อย่างคือ 

      ๑.  ปกติอุโบสถ คืออุโบสถท่ีรักุากันตามปกติธรรมดาในเฉพาะวันและคืนหนึ่งในวันพระ คือ  

วันขึ้น – แรม ๘ ค่ า ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ า 

      ๒.  ปฏิชาครอุโบสถ คืออุโบสถท่ีรับรักุาเป็นพิเศุกว่าปกติ คือ รักุาคราวละ ๓ วัน จัดเป็นวันรับวัน

หนึ่ง วันส่งวันหนึ่ง เช่น รักุาอุโบสถในวัน ๘ ค่ า ก็รับตั้งแต่วัน ๗ ค่ า ๘ ค่ า รักุา และ ๙ ค่ า เป็นวันส่ง 

เป็นต้น 

     โดยเนื้อแท้ การรักุาอุโบสถ ก็คือ การสมาทานรักุาศีล ๘ อย่างเคร่งครัดเป็นเอกัชฌสมาทานมั่นคงอยู่

ด้วยความผูกใจตลอดกาลของอุโบสถท่ีตนสมาทานนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ส าคัญดังกล่าวแล้ว 

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟัง

ธรรม) ก าหนดเดือนทางจันทรคติละ ๔ วัน ได้แก่ 

      วันขึ้น ๘ ค่ า  

      วันขึ้น ๑๕ ค่ า (วันเพ็ญ)  

      วันแรม ๘ ค่ า  

      วันแรม ๑๕ ค่ า (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ า) 
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