
 

 

 
 
 
 
 

วันวิสาขบูชา 
 

  
 
 
 วันวิสาขบูชา วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และเปนวันหยุดราชการของไทย ซึ่งประวัติวันวิสาขบู
ชา เปนวันที่พระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน มาบรรจบกัน ในวันน้ีพุทธศาสนิกชนจะไปทําบุญ ตัก
บาตร เวียนเทียนที่วัด  
 
ความหมายของวันวิสาขบูชา 
 
          คําว า  วิสาขบูชา ยอมาจากคํา ว า  "วิสาขปุ รณมีบูชา"  แปลว า  "การบูชาในวันเพ็ญเ ดือน
วิสาขะ" ดังน้ัน วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6  
 
การกําหนดวันวิสาขบูชา 
 
          วันวิสาขบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือน
พฤษภาคม หรือมิถุนายน แตถาปใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเปนวันขึ้น 15 คํ่า กลางเดือน 7 
หรือราวเดือนมิถุนายน 
          อยางไรก็ตาม ในบางปของบางประเทศอาจกําหนด วันวิสาขบูชา ไมตรงกับของไทย เนื่องดวยประเทศ
เหลาน้ันอยูในตําแหนงท่ีตางไปจากประเทศไทย ทําใหวันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศน้ัน ๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประวัติวันวิสาขบูชาและความสําคัญของ วันวิสาขบูชา  
 
          วันวิสาขบูชา ถือเปนวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเปนวันที่เกิด 3 เหตุการณสําคัญที่เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจา เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แมจะมีชวงระยะเวลาหางกันนับเปนเวลา
หลายสิบป ซึ่งเหตุการณอัศจรรย 3 ประการ ไดแก... 

 
 
1. วันวิสาขบูชา เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ 

          เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ แหงกรุงกบิลพัสดุ ทรงพระครรภแกจวนจะ
ประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยม
ในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผอนพระอิริยาบถใตตนสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ไดประสูติพระโอรส ณ ใต
ตนสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 กอนพุทธศักราช 80 ป ครั้นพระกุมารประสูติได 5 วัน ก็ไดรับการถวาย
พระนามวา "สิทธัตถะ" แปลวา "สมปรารถนา" 
          เมื่อขาวการประสูติแพรไปถึงอสิตดาบส 4 ผูอาศัยอยูในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุนเคยกับพระ
เจาสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเขาเฝา และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทํานายไดทันทีวา นี่คือผูจะตรัสรูเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา จึงกลาวพยากรณวา "พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญุตญาณ เห็นแจงพระนิพพานอัน
บริสุทธิ์อยางยิ่ง ทรงหวังประโยชนแกชนเปนอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรยของพระกุมารนี้จัก
แพรหลาย" แลวกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจาสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณนั้นทรงรูสึก
อัศจรรยและเปยมลนดวยปติ ถึงกับทรุดพระองคลงอภิวาทพระราชกุมารตามอยางดาบส 



 

 

 

 

 

 
 
2. วันวิสาขบูชา เปนวันที่พระพุทธเจาตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
 
          หลังจากออกผนวชได 6 ป จนเม่ือพระชนมายุ 35 พรรษา เจาชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรูเปนพระพุทธเจา 
ณ ใตรมไมศรมีหาโพธิ์ ฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเชามืดของวันพุธ ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 ป
ระกา กอนพุทธศักราช 45 ป ปจจุบันสถานที่ตรัสรูแหงน้ีเรียกวา พุทธคยา เปนตําบลหนึ่งของเมืองคยา แหงรัฐ
พิหารของอินเดีย 
          ส่ิงที่ตรัสรู คือ อริยสัจสี่ เปนความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจา ซ่ึงพระพุทธเจาเสด็จ
ไปที่ตนมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเปนสมาธิไดฌานที่ 4 แลวบําเพ็ญภาวนาตอไปจนไดฌาน 3 
คือ 
          - ยามตน : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ" คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผูอ่ืนได 
          - ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือ การรูแจงการเกิดและดับของสรรพสัตวทั้งหลาย ดวยการมี
ตาทิพยสามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย 
          - ยามสาม หรือยามสุดทาย : ทรงบรรลุ "อาสวักขยญาณ" คือ รูวิธีกําจัดกิเลสดวย อริยสัจ 4 (ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค) ไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองคมี
พระชนมายุได 35 พรรษา 
 

 

 



 

 

 

 
 
3. วันวิสาขบูชา เปนวันที่พระพุทธเจาเสด็จเขาสูปรินิพพาน (ดับสังขารไมกลับมาเกิดสรางชาติ สรางภพอีก
ตอไป) 

          เมื่อพระพุทธองคไดตรัสรูและแสดงธรรมเปนเวลานานถึง 45 ป จนมีพระชนมายุได 80 พรรษา ไดประทับ
จําพรรษา ณ เวฬุคาม ใกลเมืองเวสาลี แควนวัชชี ในระหวางน้ันทรงพระประชวรอยางหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญ
เดือน 6 พระพุทธองคกับพระภิกษุสงฆท้ังหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บานนายจุนทะ ตามคํากราบทูล
นิมนต พระองคเสวยสูกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทําถวายก็เกิดอาพาธลง แตทรงอดกลั้นมุงเสด็จไปยังเมืองกุสิ
นารา ประทับ ณ ปาสาละ เพื่อเสด็จดับขันธปรินพิพาน 
          เมื่อถึงยามสุดทายของคืนนั้น พระพุทธองคก็ทรงประทานปจฉิมโอวาทวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลายอันวา
สังขารทั้งหลายยอมมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเปนประโยชนของตน
และประโยชนของผูอื่นใหบริบูรณดวยความไมประมาทเถิด" หลังจากนั้นก็เสด็จเขาดับขันธปรินิพพาน ในราตรี
เพ็ญเดือน 6 นั้น 

 

 

 

 



 

 

 
                                                       
ประวัติความเปนมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย 

          ปรากฏหลักฐานวา วันวิสาขบูชา เริ่มตนครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี 
สันนิษฐานวาไดรับแบบแผนมาจากลังกา นั่นคือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 420 พระเจาภาติกุราช กษัตริยแหงกรุงลังกา 
ไดประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้น เพื่อถวายเปนพุทธบูชา จากนั้นกษัตริยลังกา พระองคอ่ืน ๆ ก็ปฏิบัติประเพณีวิสาขบู
ชานี้สืบทอดตอกันมา 
          สวนการเผยแผเขามาในประเทศไทยนั้น นาจะเปนเพราะประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยมีความสัมพันธ
ดานพระพุทธศาสนากับประเทศลังกาอยางใกลชิด เห็นไดจากมีพระสงฆจากลังกาหลายรูปเดินทางเขามาเผยแพร
พระพุทธศาสนา และนาํการประกอบพิธีวิสาขบูชาเขามาปฏิบัติในประเทศไทยดวย 
          สําหรับการปฏิบัติพิธีวิสาขบูชาในสมัยสุโขทัยนั้น ไดมีการบันทึกไวในหนังสือนางนพมาศ สรุปไดวา  เมื่อ
ถึงวันวิสาขบูชา พระเจาแผนดิน ขาราชบริพาร ทั้งฝายหนา และฝายใน ตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทัย จะชวยกัน
ประดับตกแตงพระนคร ดวยดอกไม พรอมกับจุดประทีปโคมไฟใหดูสวางไสวไปท่ัวพระนคร เปนเวลา 3 วัน 3 คืน 
เพื่อเปนการบูชาพระรัตนตรัย ขณะที่พระมหากษัตรยิ และบรมวงศานุวงศ ก็ทรงศีล และทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
ตาง ๆ ครั้นตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ และนางสนองพระโอษฐตลอดจน
ขาราชการทั้งฝายหนา และฝายในไปยังพระอารามหลวง เพ่ือทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน สวนชาวสุโขทัยจะ
รักษาศีล ฟงธรรม ถวายสลากภัต สังฆทาน อาหารบิณฑบาตแดพระภิกษุสามเณร บริจาคทานแกคนยากจน 
ทําบุญไถชีวิตสัตว ฯลฯ 
          หลังจากสมัยสุโขทัย ประเทศไทยไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณมากขึ้น ทําใหในชวงสมัยกรุงศรี
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทรตอนตน ไมปรากฏหลักฐานวามีการประกอบพิธีวิสาขบูชา จนกระทั่งมาถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2360) ทรงมีพระราชดําริที่จะให
ฟนฟูพิธีวิสาขบูชาข้ึนมาใหม โดยสมเด็จพระสังฆราช (มี) สํานักวัดราชบูรณะ ถวายพระพรใหทรงทําขึ้นเปนครั้ง
แรก ในวันข้ึน 14 ค่ํา 15 ค่ํา และวันแรม 1 ค่ํา เดือน 6 พ.ศ. 2360 และใหจัดทําตามแบบอยางประเพณีเดิมทุก
ประการ เพื่อใหประชาชนไดทําบุญ ทํากุศล โดยทั่วหนากัน การรื้อฟนพิธีวิสาขบูชาขึ้นมาในครานี้ จึงถือเปน
แบบอยางถือปฏิบัติในการประกอบพิธี วันวิสาขบูชา ตอเน่ืองมาจวบจนกระทั่งปจจุบัน 
 
วันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญสากลของสหประชาชาติ 

          วันวิสาขบูชา ถือเปนวันสําคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เน่ืองจากลวนมีเหตุการณที่เกี่ยวของกับการถือ
กําเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เปนวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน 
ดังน้ันพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงใหความสําคัญกับวันวิสาขบูชานี้  
          และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องคการสหประชาชาติไดยอมรับญัตติที่ประชุม กําหนดใหวันวิ
สาขบูชาเปนวันสําคัญของโลก โดยเรียกวา Vesak Day  ตามคําเรียกของชาวศรีลังกา ผูท่ีย่ืนเรื่องให
สหประชาชาติพิจารณา และไดกําหนดใหวันวิสาขบูชานี้ถือเปนวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกดวย ทั้งนี้ก็
เพื่อใหชาวพุทธทั่วโลกไดมีโอกาสบําเพ็ญบุญเน่ืองในวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระบรมศาสดา  
          โดยการที่สหประชาชาติไดกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญของโลกนั้น ไดใหเหตุผลไววา องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนมหาบุรุษผูใหความเมตตาตอหมูมวลมนุษย เปดโอกาสใหทุกศาสนาสามารถเขามา
ศึกษาพุทธศาสนา เพ่ือพิสูจนหาขอเท็จจริงไดโดยไมจําเปนตองเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคน
โดยใชปญญาธิคุณ โดยไมคิดคาตอบแทน 



 

 

 
การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา 
  
การประกอบพิธีใน วันวิสาขบูชา จะแบงออกเปน 3 พิธี ไดแก 
 
           1. พิธีหลวง คือ พระราชพิธีสําหรับพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ประกอบในวันวิสาขบูชา 
           2. พิธีราษฎร คือ พิธีของประชาชนทั่วไป 
           3. พิธีของพระสงฆ คือ พิธีท่ีพระสงฆประกอบศาสนกิจ 
 
กิจกรรมในวันวิสาขบูชา 
 
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ไดแก 
 
 1. ทําบุญใสบาตร กรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหญาติที่ลวงลับ และเจากรรมนายเวร 
 2. จัดสํารับคาวหวานไปทําบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟงพระธรรมเทศนา  
 3. ปลอยนกปลอยปลา เพื่อสรางบุญสรางกุศล 
 4. รวมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ํา เพื่อรําลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
 5. รวมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
 6. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเปนมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาตามโรงเรียน หรือสถานที่
ราชการตาง ๆ เพื่อใหความรู และเปนการรวมรําลึกถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชา 
 7. ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือน วัดและสถานท่ีราชการ 
 8. บําเพ็ญสาธารณประโยชน 
 
หลักธรรมที่สําคัญในวันวิสาขบูชา ที่ควรนํามาปฏิบัติ 
 
          ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนกิชนทั้งหลายควรยึดม่ันในหลักธรรม ซึ่งหลักธรรมที่ควรนํามาปฏิบัติในวัน
วิสาขบูชา ไดแก 
 
1. ความกตัญู 
 
          คือ การรูคุณคน เปนคุณธรรมที่คูกับความกตเวที ซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผูทําไว ความกตัญู
และความกตเวทีนี้ เปนเครื่องหมายของคนดี ทําใหครอบครัวและสังคมมีความสุข ซึ่งความกตัญูกตเวทีนั้น
สามารถเกิดข้ึนไดกับทั้ง บิดามารดาและลูก ครอูาจารยกับศิษย นายจางกับลูกจาง ฯลฯ 
          ในพระพุทธศาสนา เปรียบพระพุทธเจาเสมือนกับบุพการี ผูชี้ใหเห็นทางหลุดพนแหงความทุกข ดังนั้น
พุทธศาสนิกชนจึงควรตอบแทนความกตัญูกตเวทีดวยการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และดํารงพระพุทธศาสนา
ใหอยูสืบไป 
 
 
 
 



 

 

 
2. อริยสัจ 4 
 
          คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูใน วันวิสาขบูชา ไดแก 
 
          - ทุกข คือ ปญหาของชีวิต สภาวะที่ทนไดยาก ซึ่งทุกขขั้นพื้นฐาน คือ การเกิด การแก และการตาย ลวน
เปนสิ่งที่มนุษยทกุคนตองเผชิญ สวนทุกขจร คือ ทุกขที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การพลดัพรากจาก
สิ่งท่ีเปนที่รัก หรือความยากจน เปนตน 
          - สมุทัย คือ ตนเหตุของปญหา หรือสาเหตุของการเกิดทุกข และสาเหตุสวนใหญของปญหาเกิดจาก 
"ตัณหา" อันไดแก ความอยากไดตาง ๆ อยางไมมีท่ีสิ้นสุด 
          - นิโรธ คือ ความดับทุกข เปนสภาพที่ความทุกขหมดไป เพราะสามารถดับกิเลส ตัณหา อุปาทานออกไป
ได 
          - มรรค คือ หนทางที่นําไปสูการดับทุกข เปนการปฏิบัติเพื่อแกปญหา มี 8 ประการ ไดแก ความ
เห็นชอบ ดํารชิอบ วาจาชอบ กระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ 
 
3. ความไมประมาท 
 
          คือการมีสติตลอดเวลา ไมวาจะทําอะไร พูดอะไร คิดอะไร ลวนตองใชสติ เพราะสติคือการระลึกได การ
ระลึกไดอยูเสมอจะทําใหเราใชชีวิตอยางไมประมาท ซึ่งความประมาทนั้นจะทําใหเกิดปญหายุงยากตามมา ดังนั้น
ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะพากันนอมระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ดวยความมีสติ 
          วันวิสาขบูชา นับวาเปนวันที่มีความสําคัญสําหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เปนวันที่มีการทําพิธีพุทธบูชา 
เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มีตอ
มวลมนุษยและสรรพสัตว  อีกทั้งเพื่อเปนการรําลึกถึงเหตุการณอันนาอัศจรรยทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวัน
เดียวกัน และนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองคมาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิตคะ 
   
 
 
แหลงที่มาของขอมูล 
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