
วันวิสาขบูชา 
วันวิสาขบูชา วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ และเป็นวันหยุดรำชกำรของไทย ซึ่งประวัติวนัวิสำขบูชำ 

เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้ำ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพำน มำบรรจบกัน ในวันนี้พุทธศำสนิกชนจะไปท ำบุญ ตัก
บำตร เวียนเทียนท่ีวัด 

 
          ส าหรับวันวิสาขบูชา 2561 ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม เชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขบูชากันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักก่ีคนที่ทราบความเป็นมา และความส าคัญของ
วันวิสาขบูชา ถ้าง้ันอย่ารอช้า...เราไปค้นหาความหมายของวันวิสาขบูชา และอ่านประวัติวันวิสาขบู
ชา พร้อม ๆ กันดีกว่าครับ 

 
 
  
 



ความหมายของวันวิสาขบูชา 
          ค ำว่ำ วิสาขบูชา ย่อมำจำกค ำว่ำ "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่ำ "การบูชาในวันเพ็ญเดือน
วิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมำยถึง กำรบูชำในวันเพ็ญเดือน 6  
 
การก าหนดวันวิสาขบูชา 
          วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 6 ตำมปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือน
พฤษภำคม หรือมิถุนำยน แต่ถ้ำปีใดมีอธิกมำส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เล่ือนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ ำ กลำงเดือน 
7 หรือรำวเดือนมิถุนำยน 
          อย่ำงไรก็ตำม ในบำงปีของบำงประเทศอำจก ำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วย
ประเทศเหล่ำนั้นอยู่ในต ำแหน่งท่ีต่ำงไปจำกประเทศไทย ท ำให้วันเวลำคลำดเคล่ือนไปตำมเวลำของประเทศ
นั้น ๆ 
ประวัติวันวิสาขบูชาและความส าคัญของ วันวิสาขบูชา 
          วันวิสำขบูชำ ถือเป็นวันส ำคัญยิ่งทำงพระพุทธศำสนำ เพรำะเป็นวันท่ีเกิด 3 เหตุกำรณ์ส ำคัญท่ี
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เวียนมำบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลำห่ำงกัน
นับเป็นเวลำหลำยสิบปี ซึ่งเหตุกำรณ์อัศจรรย์ 3 ประกำร ได้แก่... 
 

 
 
 
1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 
          เมื่อพระนำงสิริมหำมำยำ พระมเหสีของพระเจ้ำสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสด์ุ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะ
ประสูติ พระนำงแปรพระรำชฐำนไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนำงตำมประเพณี
นิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยำบถใต้ต้นสำละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนำงก็ได้ประสูติ
พระโอรส ณ ใต้ต้นสำละนั้น ซึ่งตรงกับวนัเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักรำช 80 ปี ครั้นพระกุมำรประสูติได้ 5 วัน 
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ก็ได้รับกำรถวำยพระนำมว่ำ "สิทธัตถะ" แปลว่า "สมปรารถนา" 
          เมื่อข่ำวกำรประสูติแพร่ไปถึงอสิตดำบส 4 ผู้อำศัยอยู่ในอำศรมเชิงเขำหิมำลัย และมีควำมคุ้นเคยกับ
พระเจ้ำสุทโธทนะ ดำบสจึงเดินทำงไปเข้ำเฝ้ำ และเมื่อเห็นพระรำชกุมำรก็ท ำนำยได้ทันทีว่ำ นี่คือผู้จะตรัสรู้
เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ จึงกล่ำวพยำกรณ์ว่ำ "พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระ
นิพพานอนับริสุทธิอ์ย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอนัมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระ
กุมารนี้จักแพร่หลาย" แล้วกรำบลงแทบพระบำทของพระกุมำร พระเจ้ำสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็น
เหตุกำรณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเป่ียมล้นด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวำทพระรำชกุมำรตำมอย่ำงดำบส 

 
 
 
2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนตุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
          หลังจำกออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมำยุ 35 พรรษำ เจ้ำชำยสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้ำ ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหำโพธิ์ ฝ่ังแม่น้ ำเนรัญชรำ ต ำบลอุรุเวลำเสนำนิคม ในตอนเช้ำมืดของวันพุธ ขึ้น 
15 ค่ ำ เดือน 6 ปีระกำ ก่อนพุทธศักรำช 45 ปี ปัจจุบันสถำนท่ีตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่ำ พุทธคยำ เป็นต ำบลหนึ่ง
ของเมืองคยำ แห่งรัฐพิหำรของอินเดีย 
          สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซ่ึงพระพุทธเจ้า
เสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบ าเพ็ญภาวนาต่อไปจน
ได้ฌาน 3 คือ 
          - ยามต้น : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ" คือ ทรงระลึกชำติในอดีตท้ังของตนเองและผู้อื่น
ได้ 
          - ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือ กำรรู้แจ้งกำรเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลำย ด้วย
กำรมีตำทิพย์สำมำรถเห็นกำรจุติและอุบัติของวิญญำณท้ังหลำย 
          - ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ "อาสวักขยญาณ" คือ รู้วิธีก ำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มี



พระชนมำยุได้ 35 พรรษำ 
 

 
 
3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพ
อีกต่อไป) 
          เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลำนำนถึง 45 ปี จนมีพระชนมำยุได้ 80 พรรษำ ได้
ประทับจ ำพรรษำ ณ เวฬุคำม ใกล้เมืองเวสำลี แคว้นวัชชี ในระหว่ำงนั้นทรงประชวรอย่ำงหนัก ครั้นเมื่อถึงวัน
เพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ท้ังหลำย ก็ไปรับภัตตำหำรบิณฑบำตท่ีบ้ำนนำยจุนทะ ตำมค ำ
กรำบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสูกรมัททวะท่ีนำยจุนทะต้ังใจท ำถวำยก็เกิดอำพำธลง แต่ทรงอดกล้ันมุ่งเสด็จไป
ยังเมืองกุสินำรำ ประทับ ณ ป่ำสำละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพำน 
          เมื่อถึงยำมสุดท้ำยของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทำนปัจฉิมโอวำทว่ำ "ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่า
สังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของ
ตนและประโยชน์ของผู้อื่นใหบ้ริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด" หลังจำกนั้นก็เสด็จเข้ำดับขันธ์ปรินิพพำน 
ในรำตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น      
                                                       
ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย 

          ปรำกฏหลักฐำนว่ำ วันวิสาขบูชา เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทยต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี 
สันนิษฐำนว่ำได้รับแบบแผนมำจำกลังกำ นั่นคือ เมื่อประมำณ พ.ศ. 420 พระเจ้ำภำติกุรำช กษัตริย์แห่งกรุง
ลังกำ ได้ประกอบพิธีวิสำขบูชำขึ้น เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำ จำกนั้นกษัตริย์ลังกำ พระองค์อื่น ๆ ก็ปฏิบัติ
ประเพณีวิสำขบูชำนี้สืบทอดต่อกันมำ 
          ส่วนกำรเผยแผ่เข้ำมำในประเทศไทยนั้น น่ำจะเป็นเพรำะประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยมี



ควำมสัมพันธ์ด้ำนพระพุทธศำสนำกับประเทศลังกำอย่ำงใกล้ชิด เห็นได้จำกมีพระสงฆ์จำกลังกำหลำยรูปเดิน
ทำงเข้ำมำเผยแพร่พระพุทธศำสนำ และน ำกำรประกอบพิธีวิสำขบูชำเข้ำมำปฏิบัติในประเทศไทยด้วย 
          ส ำหรับกำรปฏิบัติพิธีวิสำขบูชำในสมัยสุโขทัยนั้น ได้มีกำรบันทึกไว้ในหนังสือนำงนพมำศ สรุปได้
ว่ำ  เมื่อถึงวันวิสำขบูชำ พระเจ้ำแผ่นดิน ข้ำรำชบริพำร ท้ังฝ่ำยหน้ำ และฝ่ำยใน ตลอดท้ังประชำชนชำวสุโขทัย 
จะช่วยกันประดับตกแต่งพระนคร ด้วยดอกไม้ พรอ้มกับจุดประทีปโคมไฟให้ดูสว่ำงไสวไปท่ัวพระนคร เป็น
เวลำ 3 วัน 3 คืน เพื่อเป็นกำรบูชำพระรัตนตรัย ขณะท่ีพระมหำกษัตริย์ และบรมวงศำนุวงศ์ ก็ทรงศีล และ
ทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลต่ำง ๆ ครั้นตกเวลำเย็นก็เสด็จพระรำชด ำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศำนุวงศ์ และ
นำงสนองพระโอษฐ์ตลอดจนข้ำรำชกำรทั้งฝ่ำยหน้ำ และฝ่ำยในไปยังพระอำรำมหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบ
พระประธำน ส่วนชำวสุโขทัยจะรักษำศีล ฟังธรรม ถวำยสลำกภัต สังฆทำน อำหำรบิณฑบำตแด่พระภิกษุ
สำมเณร บริจำคทำนแก่คนยำกจน ท ำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ฯลฯ 
          หลังจำกสมัยสุโขทัย ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศำสนำพรำหมณ์มำกขึ้น ท ำให้ในช่วงสมัยกรุงศรี
อยุธยำ ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำมีกำรประกอบพิธีวิสำขบูชำ จนกระท่ังมำถึงรัช
สมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย รัชกำลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2360) ทรงมี
พระรำชด ำริที่จะให้ฟื้นฟูพิธีวิสำขบูชำขึ้นมำใหม่ โดยสมเด็จพระสังฆรำช (มี) ส ำนักวัดรำชบูรณะ ถวำยพระพร
ให้ทรงท ำขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันขึ้น 14 ค่ ำ 15 ค่ ำ และวันแรม 1 ค่ ำ เดือน 6 พ.ศ. 2360 และให้จัดท ำตำม
แบบอย่ำงประเพณีเดิมทุกประกำร เพื่อให้ประชำชนได้ท ำบุญ ท ำกุศล โดยท่ัวหน้ำกัน กำรรื้อฟื้นพธิีวิสำขบูชำ
ขึ้นมำในครำนี้ จึงถือเป็นแบบอย่ำงถือปฏิบัติในกำรประกอบพิธี วันวิสาขบูชา ต่อเนื่องมำจวบจนกระท่ัง
ปัจจุบัน 
 
วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของสหประชาชาติ 
          วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันส ำคัญท่ีสุดทำงพระพุทธศำสนำ เนื่องจำกล้วนมีเหตุกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ถือก ำเนิดของพระพุทธศำสนำ คือ เป็นวันท่ีพระศำสดำ คือ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพำน ดังนัน้พุทธศำสนิกชนท่ัวโลกจึงให้ควำมส ำคัญกับวันวิสำขบูชำนี้  
          และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม ก าหนดให้
วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day  ตามค าเรียกของชาวศรีลังกา ผู้ท่ียื่นเรื่องให้
สหประชำชำติพิจำรณำ และได้ก ำหนดให้วันวิสำขบูชำนี้ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชำชำติอีกด้วย ท้ังนี้
ก็เพื่อให้ชำวพุทธทั่วโลกได้มีโอกำสบ ำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพำนของพระบรมศำสดำ  
          โดยกำรท่ีสหประชำชำติได้ก ำหนดให้วันวิสำขบูชำเป็นวันส ำคัญของโลกนั้น ได้ให้เหตุผลไว้ว่ำ องค์
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงเป็นมหำบุรุษผู้ให้ควำมเมตตำต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกำสให้ทุกศำสนำ
สำมำรถเข้ำมำศึกษำพุทธศำสนำ เพื่อพิสูจน์หำข้อเท็จจริงได้โดยไม่จ ำเป็นต้องเปล่ียนมำนับถือศำสนำพุทธ 
และทรงส่ังสอนทุกคนโดยใช้ปัญญำธิคุณ โดยไม่คิดค่ำตอบแทน 
 
 



 
 
 

 

 

 
การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา  
 
การประกอบพิธีใน วันวิสาขบูชา จะแบ่งออกเปน็ 3 พิธี ได้แก่ 
 
           1. พิธีหลวง คือ พระรำชพิธีส ำหรับพระมหำกษัตริย์ พระบรมวงศำนุวงศ์ ประกอบในวนัวสิำขบูชำ 
           2. พิธีรำษฎร์ คือ พิธีของประชำชนท่ัวไป 
           3. พิธีของพระสงฆ์ คือ พิธีที่พระสงฆ์ประกอบศำสนกิจ 
 
กิจกรรมในวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่ 
           1. ท ำบุญใส่บำตร กรวดน้ ำอุทิศส่วนกุศลให้ญำติท่ีล่วงลับ และเจ้ำกรรมนำยเวร 
           2. จัดส ำรับคำวหวำนไปท ำบุญถวำยภัตตำหำรที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนำ  
           3. ปล่อยนกปล่อยปลำ เพื่อสร้ำงบุญสร้ำงกุศล 
           4. ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถท่ีวัดในตอนค่ ำ เพื่อร ำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
           5. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ 



           6. จัดแสดงนิทรรศกำร ประวัติ หรือเรื่องรำวควำมเป็นมำเกี่ยวกับวันวิสำขบูชำตำมโรงเรียน หรือ
สถำนท่ีรำชกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ควำมรู้ และเป็นกำรร่วมร ำลึกถึงควำมส ำคัญของวันวิสำขบูชำ 
           7. ประดับธงชำติตำมอำคำรบ้ำนเรือน วัดและสถำนท่ีรำชกำร 
           8. บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 
หลักธรรมที่ส าคัญในวันวิสาขบูชา ที่ควรน ามาปฏิบัติ 
          ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดม่ันในหลักธรรม ซ่ึงหลักธรรมที่ควรน ามาปฏิบัติ
ในวันวิสาขบูชา ได้แก่ 
1. ความกตัญญู 
          คือ กำรรู้คุณคน เป็นคุณธรรมท่ีคู่กับควำมกตเวที ซึ่งหมำยถึงกำรตอบแทนคุณท่ีมีผู้ท ำไว้ ควำมกตัญญู
และควำมกตเวทีนี้ เป็นเครื่องหมำยของคนดี ท ำให้ครอบครัวและสังคมมีควำมสุข ซึ่งควำมกตัญญูกตเวทีนั้น
สำมำรถเกิดขึ้นได้กับท้ัง บิดำมำรดำและลูก ครูอำจำรย์กับศิษย์ นำยจ้ำงกับลูกจ้ำง ฯลฯ 
          ในพระพุทธศำสนำ เปรียบพระพุทธเจ้ำเสมือนกับบุพกำรี ผู้ช้ีให้เห็นทำงหลุดพ้นแห่งควำมทุกข์ ดังนั้น
พุทธศำสนิกชนจึงควรตอบแทนควำมกตัญญูกตเวทีด้วยกำรท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ และด ำรง
พระพุทธศำสนำให้อยู่สืบไป 
2. อริยสัจ 4 
          คือ ควำมจริงอันประเสริฐ 4 ประกำรท่ีพระพุทธเจ้ำทรงตรัสรู้ใน วันวิสำขบูชำ ได้แก่ 
          - ทุกข์ คือ ปัญหำของชีวิต สภำวะท่ีทนได้ยำก ซึ่งทุกข์ข้ันพื้นฐำน คือ กำรเกิด กำรแก่ และกำรตำย 
ล้วนเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ส่วนทุกข์จร คือ ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรพลัด
พรำกจำกส่ิงท่ีเป็นท่ีรัก หรือควำมยำกจน เป็นต้น 
          - สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหำ หรือสำเหตุของกำรเกิดทุกข์ และสำเหตุส่วนใหญ่ของปัญหำเกิดจำก 
"ตัณหำ" อันได้แก่ ควำมอยำกได้ต่ำง ๆ อย่ำงไม่มีท่ีส้ินสุด 
          - นิโรธ คือ ควำมดับทุกข์ เป็นสภำพที่ควำมทุกข์หมดไป เพรำะสำมำรถดับกิเลส ตัณหำ อุปำทำน
ออกไปได้ 
          - มรรค คอื หนทำงท่ีน ำไปสู่กำรดับทุกข์ เป็นกำรปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำ มี 8 ประกำร ได้แก่ ควำม
เห็นชอบ  ด ำริชอบ วำจำชอบ กระท ำชอบ เล้ียงชีพชอบ พยำยำมชอบ ระลึกชอบ ต้ังจิตมั่นชอบ 
3. ความไม่ประมาท 
          คือกำรมีสติตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะท ำอะไร พูดอะไร คิดอะไร ล้วนต้องใช้สติ เพรำะสติคือกำรระลึกได้ 
กำรระลึกได้อยู่เสมอจะท ำให้เรำใช้ชีวิตอย่ำงไม่ประมำท ซึ่งควำมประมำทนั้นจะท ำให้เกิดปัญหำยุ่งยำกตำมมำ 
ดังนั้นในวนันี้พุทธศำสนิกชนจะพำกันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยควำมมีสติ 
 
          วันวิสาขบูชา นับว่ำเป็นวันท่ีมีควำมส ำคัญส ำหรับพุทธศำสนิกชนทุกคน เป็นวันท่ีมีกำรท ำพิธีพุทธ
บูชำ เพื่อเป็นกำรน้อมร ำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญำธิคุณ และพระมหำกรุณำธิคุณ ของพระสัมมำสัมพุทธ
เจ้ำท่ีมีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์  อีกท้ังเพื่อเป็นกำรร ำลึกถึงเหตุกำรณ์อันน่ำอัศจรรย์ท้ัง 3 ประกำร ท่ีมำ



บังเกิดในวันเดียวกัน และน ำหลักธรรมค ำส่ังสอนของพระพุทธองค์มำเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติใน
กำรด ำรงชีวิตค่ะ 


