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วันออกพรรษาวันออกพรรษา (วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑)
หลังจากพระเขาพรรษาครบ ๓ เดือน

พระสงฆจะแยกยายกันไป ไมตองอยูประจําที่วัด
และมีเทศกาลตักบาตรเทโว

เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจาเสด็จกลับจากสวรรค

นอกจากนี้ชาวบานจะทอดกฐิน (ถวายผานุงหมใหมแดพระสงฆ)
ในระยะเวลา ๑ เดือนหลังวันออกพรรษา

หลังอยูดวยกันมา ๓ เดือน เมื่อตองจากกันจะมีการปวารณา คือ ให
พระผูใหญกลาวตักเตือนพระผูนอยได และพระผูมีพรรษานอยก็
สามารถกลาวชี้แนะถึงขอควรปรบัปรุงของพระผูใหญไดเชนกัน



วันทอดกฐิน (วันไหนก็ไดภายใน ๑ เดือนหลังออกพรรษา)
พระพุทธเจาทรงบัญญัติวา พระสงฆที่จําพรรษารวมกันในวัด ครบ ๓ เดือน จะตองพรอมใจกันมอบผาสําหรบัทําจีวรใหม

ใหกับพระรูปใดรูปหนึ่งตามที่ตกลงกัน แลวชวยกันทําจีวรใหมใหเสรจ็ภายใน ๑ วัน
ในปจจบุันชาวบานมักเขามามีสวนรวม โดยนําผาจีวรมาถวายวัด เพื่อใหพระสงฆไมตองทําจีวรเอง และ อาจนําของใช

ตางๆสําหรับพระ มาถวายพรอมกันดวยโดยเรียกกันวางาน “ทอดกฐิน”

‘ความสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผ และการรับฟงผูอืน่ เปนคุณธรรมสําคัญในการอยูรวมกันอยางมีความสุข’





กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา



การทาํสิ่งดีๆใหคนอืน่ทั้งคนที่เราชอบและไมชอบ    
รวมทั้งสัตว ก็นับเปนการทาํความด ี

ทําใหเรามคีวามสุข คุณพอคุณแม สัตวตางๆก็มีความสุข

ไมทําความชั่วไมทําความชั่ว  ทําความดีทําความดี  ทําจิตใจใหผองใสทําจิตใจใหผองใส
ตัวอยางการทําความดี
• ไมพูดโกหก หลอกลวงคนอื่น หรือวาคนอื่น เพราะการโกหก 
และวาคนอื่นนั้น นอกจากเราจะพูดไมดี เรายังคิดไมดีดวย
• เมตตาตอผูอื่น เชน ไมรังแกสัตว แบงปนของใหคนอื่น 
ชวยคุณพอคุณแมทํางานบาน เลี้ยงนอง เก็บกวาดทําความสะอาดบาน









เวียนเทียนเวียนเทียน

นําดอกไมธูปเทียนไปเดนิเวียนขวารอบอุโบสถในวัด ๓ รอบ
เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย ในวันวิสาขบูชา (บางวดัยังจัดพิธีวันอัฏฐมีบูชาดวย)
วันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชา คือ
• ธูป เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา 
ผูสอนความจริงแทในชีวิต ใหมนุษยพนจากความชั่วรายและความทุกข
• เทียน เพื่อระลึกถึงพระธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
ใหมนุษยมีความสุขที่จริงแท

• ดอกไม เพื่อระลึกถึงพระสงฆ
ผูปฏิบัติดี สบืทอด และทําตามคําสอนของพระพุทธเจา





ตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวโรหณะโรหณะ
ในวันออกพรรษาจะมีการใสบาตร 

เพื่อระลึกถึงการที่พระพุทธเจาเสด็จกลับจากไปโปรดพระพุทธมารดา (คุณแมของพระพุทธเจา) บนสวรรค 
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