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วนัออกพรรษำ

(วนัขึน้ ๑๕ ค ำ่ เดอืน ๑๑)



วันออกพรรษา คือ วันสุดท้ายของการอยู่จ าพรรษา 3 เดือน ของพระภิกษุ เรียกว่า วันปวารณา หรือ 

วันมหาปวารณา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 เป็นวันหลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ซึ่งตามปฏิทินจันทรคติไทย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  หรือโดยทั่วไป เรียกว่า "วันออกพรรษา" ตามพระวินัย
บัญญัติให้พระภิกษุจะยังต้องอยู่ในจ าพรรษาในคืน วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 อีกคืนหนึ่ง จะไปค้างแรมที่อื่นเลยไม่ได้ 
ต้องให้ผ่านเข้าวันใหม่ คือวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 เสียก่อน

วันออกพรรษา ถือว่าเป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา
จ าพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์ โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะท าสังฆกรรม ที่เรียกว่า “การปวารณา”

วนัออกพรรษำ 



“การปวารณา” ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยส าหรับพระภิกษุโดยเฉพาะ 
เรียกว่า เป็นญัตติกรรมวาจา (สังฆกรรม) ประเภทหนึ่งที่ ให้โอกาสแก่พระสงฆ์
ที่จ าพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาส (3 เดือน) สามารถว่ากล่าวตักเตือนและ
ชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่ งกันและกัน 
เพื่อให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและน าข้อบกพร่อง
ไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยระหว่างพระภิกษุสงฆ์ 
พระผู้ใหญ่ กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้น้อยก็ชี้แนะพระผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าได้ 
เพื่อจะได้ระมัดระวัง ไม่ประมาท ให้อยู่ในกรอบของพระวินัย

หลังจากการท าพิธีออกพรรษาแล้วพระภิกษุสงฆ์สามารถท าหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ตามปกติ และสามารถค้างแรมในสถานที่ต่าง ๆ ที่ไปแสดงเทศนาได้ 
โดยที่ไม่ผิดพระพุทธบัญญัติใด ๆ 

การ “กล่าวปวารณา” เป็นภาษาบาลีเริ่มต้นว่า "สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ 
ทิฎเฐนะ วา สุเตนะ วาปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัส์มันโต อะนุกัทปัง 
อุปาทายะ ปัสสันโต ปฎิกะริสสามิ"



ในพุทธประวัติกล่าวว่าพระพุทธเจ้า เสด็จกลับจากเทวโลก 
ลงมายังโลกมนุษย์หลังจากการโปรดเทพบุตรอดีตพระพุทธมารดา
พระนางสิริมหามายา บนสวรรค์ดาวดึงส์ ได้เสด็จลงมายังเมืองสังกัสสะ 
อันตั้งอยู่เหนือกรุงสาวัตถี ชาวบ้านต่างร่วมใจกันเดินทางไปรับเสด็จ
พระพุทธเจ้าที่เสด็จลงจากเทวโลกเรียกกันว่า “วันเทโวโรหณะ” 
ซึ่งตรงกับวันมหาปวารณาเพ็ญเดือน 11 ถือกันว่าเป็นวันบุญกุศล 
ที่ ส าคัญวันหนึ่ งของพุทธบริษัท  โบราณเรี ยกอี กอย่ า งหนึ่ ง ว่ า 
“วันพระเจ้าเปิดโลก” วันรุ่งขึ้นจากวันออกพรรษา เป็นวันแรม 1 ค่ าเดือน 11 
เป็นที่มาของการตักบาตรเทโวโหรณะ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาท 
เรียกว่า “ไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์”

พุทธศาสนิกชนจะเตรียมอาหารเพื่อถวายพระภิกษุในวันดังกล่าว

ประวตัวินัออกพรรษำ



๑. ประเพณีตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ
ในสมัยพุทธกาล การท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เกิดจากการเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า

โดยพุทธบริษัทได้พร้อมใจกันใส่บาตรแด่พระสงฆ์ที่อยู่ทั้งหมดในที่นั้นกับทั้งพระพุทธองค์ด้วยโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน 
ปรากฏว่าการใส่บาตรในวันนั้นแออัดมาก ผู้คนเข้าไม่ถึงพระสงฆจ์ึงเอาขา้วสาลีของตนห่อบ้าง ท าเป็นปั้น ๆ บ้างแล้วโยน
เข้าถวายพระ นี่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่นิยมท าข้าวต้มลูกโยน ในการตักบาตรเทโวโรหณะ

ปัจจุบันหลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ า เดือน 11 มีการ "ตักบาตรเทโว" หรือชื่อเต็มตามค าพระว่า
"เทโวโรหณะ" แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก โดยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ตักบาตรดาวดึงส์" อาหารที่นิยม
น าไปใส่บาตร คือ ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน พิธีตักบาตรเทโวโรหณะเริ่มตั้งแต่ตอนรุ่งอรุณหลังวันออกพรรษา 
พระภิกษุสามเณรลงท าวัตรในพระอุโบสถ พอพระอาทิตย์ขึ้นก็สมมติว่า พระลงมาจากบันไดสวรรค์ บางที่มีดนตรีบรรเลง
เพลงไทยเดิม สมมติว่าเป็นเทวดาบรรเลง ขับกล่อมตามส่งพระพุทธเจ้า ชาวบ้านจะใส่บาตรด้วย อาหารคาวและหวาน 
ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพิธีนี้

ประเพณีทีเ่กีย่วเน่ืองกบัวนัออกพรรษำ

“ประเพณีตักบาตรเทโว วดัสะแกกรัง อุทัยธานี ท่ีขบวนพระภิกษเุดินลงมาท่ีวัดสะแกกรัง 
หรือวดัสังกสัรัตนคีรี ในจังหวดัอุทัยธานี”



๒.ประเพณเีทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก หรือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่จัดให้มีกันมาแต่โบราณ 

นิยมจัดงานขึ้นสองวัน คือ วันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ และวันเทศน์จตุราริยสัจจกถา ท้ายเวสสันดรชาดก
งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก จะจัดหลังวันออกพรรษา พ้นหน้ากฐินไปแล้ว อาจท าในวันขึ้น 8 ค่ า 

กลางเดือน 12 หรือวันแรม 8 ค่ า เพราะช่วงน้ีน้ าเริ่มลดและขา้วปลาอาหารก าลังอุดมสมบูรณ์ จึงพร้อมใจกันท าบุญ
ท าทานและเล่นสนุกสนานรื่นเริง ของภาคอีสานนั้นนิยมจัดในเดือน 4 เรียกว่า "งานบุญพระเวส"
ซึ่งเป็นช่วงที่เสร็จจากการท าบุญลานเอาข้าวเข้ายุ้ง ของภาคกลาง บางท้องถิ่นจัดในเดือน 5 ต่อเดือน 6 

การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกนั้น มีด้วยกันทั้งหมด 13 กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเก่ียวกับพระเวสสนัดรอันเป็น
พระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
งานเริ่มด้วยพิธีท าบุญตักบาตรพระ จากนั้นจึงเทศน์เวสสันดรชาดก ตามแบบเทศน์ต่อกันไปจนจบ 13 กัณฑ์ 
ถึงเวลากลางคืน บางแห่งจัดปี่พาทย์ประโคมระหว่างกัณฑ์หนึ่ง ๆ ตลอดทั้ง 13 กัณฑ์ด้วย



๓. ประเพณถีวายผ้ากฐิน หรือ การทอดกฐิน
กฐิน (บาลี: กฐิน) เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จ าพรรษา

ครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยค าว่าการทอดกฐินหรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติ
เถรวาทท่ีมีก าหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระท าสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 เท่านั้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณท่ีมีจีวรช ารุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจ าเพาะ ซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาทแล้ว กฐินยังมีในฝ่ายมหายานบางนิกายอีกด้วย แต่จะมี
ข้อก าหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาท

ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน มีท้ังพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของ
พระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีท่ีส าคัญประจ าปี ปัจจุบันถวายผ้ากฐินให้ความส าคัญกับบริวารของกฐินทาน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ 
เพ่ือน าสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน



กาลทานมีก าหนดเขตเวลาถวายแน่นอน คณะสงฆ์วัดหนึ่ง ๆ สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปี มีก าหนดระยะเวลาถวายเพียง
1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน 
หรือ เทศกาลทอดกฐิน ซึ่งเป็นทานท่ีถวายได้ภายในเวลาท่ีมีพระพุทธานุญาตก าหนด จึงมีอานิสงส์เป็นพิเศษในการทอดกฐิน
ท าให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณีนิยมท่ีส าคัญของพุทธศานิกชนโดยทั่วไป



อานิสงส์ของการท าบุญทอดกฐิน 
1. ท ำใหเ้ป็นผูม้ั่งคั่งมีทรพัยส์ินมำก และประสบควำมส ำเรจ็ในหนำ้ท่ีกำรงำนไดโ้ดยง่ำย
2. ท ำใหเ้ป็นผูมี้จิตใจแช่มช่ืน บรสิทุธ์ิและผ่องใสอยู่เสมอ
3. ท ำใหเ้ป็นผูมี้จิตใจตัง้มั่น เป็นสมำธิและเขำ้ถึงธรรมไดโ้ดยง่ำย
4. ไดช่ื้อว่ำเป็นผูส้ำมำรถใชท้รพัยส์มบตัิใหเ้กิดเป็นบญุกศุลติดตวัไปในภพเบือ้งหนำ้ไดอ้ย่ำงเต็มท่ี
5. ท ำใหเ้ป็นคนรูปงำม ผิวพรรณงำม เป็นท่ีรกัของคนทั่วไป
6. ท ำใหเ้ป็นผูมี้ช่ือเสียง เกียรติคณุ น่ำยกย่องสรรเสรญิ เป็นท่ีตัง้แห่งศรทัธำน่ำเคำรพนบัถือ

ท้ังนี้ยังเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุท่ีจ าพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพุทธบัญญัติ เป็นการเทิดทูนพระพุทธบัญญัติ
เรื่องกฐินให้คงอยู่สืบไป นับได้ว่าบูชาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติบูชาส่วนหนึ่ง และเป็นการสืบต่อประเพณีกฐินทาน 
มิให้เสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างพลังสามัคคีขึ้นในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย



1. ท าบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
2. ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร หรือจัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาที่วัด 

และฟังพระธรรมเทศนา
3. ร่วมประเพณีกุศลธรรม เช่น การตักบาตรเทโว
4. การปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ ประดับธงชาติ 

และธงธรรมจักรตามวัด ตามสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา
5. ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม 

เกี่ยวกับวันออกพรรษา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
6. งดการเที่ยวเตร่ ละเว้นอบายมุข รวมทั้งละเว้นการฆ่าสัตว์และบริโภคเนือ้สัตว์

กจิกรรมตำ่ง ๆ ทีค่วรปฏบิตัใินวนัออกพรรษำ



ขอขอบคณุขอ้มูลจำก

อำ้งองิ : 

http://www.dhammathai.org/day/orkpansa.php

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1942784

https://sites.google.com/site/tuuuu8882

http://www.learntripitaka.com/History/Out.html

https://th.wikipedia.org/wiki/

https://cultural.wu.ac.th/th/todkatin

http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/DMR_Ethics/download/

https://www.sanook.com/horoscope/


