
นิทรรศการออนไลน ์

 

ความหมายของวันวิสาขบูชา 

          ค ำว่ำ วสิาขบูชา ย่อมำจำกค ำวำ่ "วสิาขปุรณมีบชูา" แปลวำ่ "การบูชาในวัน

เพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนัน้ วสิาขบูชา จึงหมำยถงึ กำรบูชำในวันเพ็ญเดือน 6  

 การก าหนดวันวิสาขบชูา 

          วันวิสาขบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 ค  ำ เดือน 6 ตำมปฏิทินจันทรคตขิองไทย ซึ งมักจะ

ตรงกับเดอืนพฤษภำคม หรอืมิถุนำยน แต่ถำ้ปีใดมีอธกิมำส คอื มีเดือน 8 สองหน ก็เลื อน

ไปเป็นวันขึ้น 15 ค  ำ กลำงเดอืน 7 หรือรำวเดือนมิถุนำยน 

          อย่ำงไรก็ตำม ในบำงปขีองบำงประเทศอำจก ำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของ

ไทย เนื องด้วยประเทศเหลำ่น้ันอยู่ในต ำแหนง่ที ต่ำงไปจำกประเทศไทย ท ำให้วันเวลำ

คลำดเคลื อนไปตำมเวลำของประเทศนัน้ ๆ 

ประวัติวันวิสาขบูชาและความส าคัญของ วันวิสาขบูชา 

          วันวิสาขบูชา ถอืเป็นวันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวยีนมาบรรจบกันใน

วันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสบิปี ซึ่งเหตุการณ์

อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่... 

 



 
 

1. วันวิสาขบูชา เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าประสูติ 

          เมื อพระนำงสิรมิหำมำยำ พระมเหสขีองพระเจำ้สุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ ์ทรง

พระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนำงแปรพระรำชฐำนไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื อ

ประสูติในตระกูลของพระนำงตำมประเพณีนิยมในสมัยนัน้ ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระ

อริิยำบถใตต้น้สำละ ณ สวนลุมพินวีัน พระนำงก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใตต้น้สำละนัน้ ซึ ง

ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักรำช 80 ปี ครั้นพระกุมำรประสูตไิด้ 5 วัน ก็ไดร้ับกำร

ถวำยพระนำมว่ำ "สทิธัตถะ" แปลว่า "สมปรารถนา" 

          เมื อขำ่วกำรประสูติแพรไ่ปถึงอสิตดำบส 4 ผู้อำศัยอยู่ในอำศรมเชิงเขำหิมำลัย และ

มีควำมคุน้เคยกับพระเจ้ำสุทโธทนะ ดำบสจงึเดนิทำงไปเข้ำเฝ้ำ และเมื อเห็นพระรำชกุมำรก็

ท ำนำยได้ทันทีวำ่ นี คอืผู้จะตรัสรูเ้ป็นพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ จงึกล่ำวพยำกรณ์ว่ำ "พระราช

กุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจง้พระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทรง

หวังประโยชน์แก่ชนเปน็อันมาก จะประกาศธรรมจกัรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จัก

แพร่หลาย" แล้วกรำบลงแทบพระบำทของพระกุมำร พระเจำ้สุทโธทนะทอดพระเนตรเห็น

เหตุกำรณ์น้ันทรงรู้สกึอัศจรรย์และเปีย่มลน้ด้วยปีติ ถงึกับทรุดพระองค์ลงอภิวำทพระรำช

กุมำรตำมอย่ำงดำบส 

 



 
 

2. วันวิสาขบูชา เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรูอ้นุตตรสัมโพธิญาณ 

          หลังจำกออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื อพระชนมำยุ 35 พรรษำ เจำ้ชำยสิทธัตถะก็ทรง

ตรัสรูเ้ป็นพระพุทธเจ้ำ ณ ใตร้่มไม้ศรีมหำโพธิ์ ฝัง่แม่น้ ำเนรัญชรำ ต ำบลอุรุเวลำเสนำนิคม 

ในตอนเชำ้มืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค  ำ เดือน 6 ปีระกำ ก่อนพุทธศักรำช 45 ปี ปัจจุบันสถำนที 

ตรัสรูแ้ห่งนี้เรียกว่ำ พุทธคยำ เป็นต ำบลหนึ งของเมืองคยำ แห่งรัฐพิหำรของอินเดีย 

          สิ่งท่ีตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจรงิอันประเสริฐ 4 ประการของ

พระพุทธเจ้า ซึ่งพระพทุธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิต

เป็นสมาธิได้ฌานท่ี 4 แล้วบ าเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คอื          

           ยามต้น : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานติุญาณ " คอื ทรงระลกึชำติในอดีตทัง้

ของตนเองและผู้อื นได้ 

           ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คอื กำรรู้แจง้กำรเกิดและดับของ

สรรพสัตวท์ัง้หลำย ด้วยกำรมีตำทิพย์สำมำรถเห็นกำรจุตแิละอุบัติของวิญญำณทั้งหลำย 

           ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ "อาสวักขญาณ" คอื รู้วธิกี ำจัดกิเลส

ดว้ย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นโิรธ มรรค) ไดต้รัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ในคืนวันเพ็ญ

เดือน 6 ซึ งขณะน้ันพระพุทธองค์มีพระชนมำยุได้ 35 พรรษำ 

 



 
 

3. วันวิสาขบูชา เป็นวนัที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิด

สร้างชาต ิสร้างภพอีกต่อไป) 

          เมื อพระพุทธองคไ์ด้ตรัสรูแ้ละแสดงธรรมเป็นเวลำนำนถงึ 45 ปี จนมีพระชนมำยุได้ 

80 พรรษำ ไดป้ระทับจ ำพรรษำ ณ เวฬุคำม ใกล้เมืองเวสำล ีแคว้นวัชชี ในระหว่ำงนั้นทรง

ประชวรอย่ำงหนัก ครัน้เมื อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทัง้หลำย ก็ไป

รับภัตตำหำรบณิฑบำตที บำ้นนำยจุนทะ ตำมค ำกรำบทูลนิมนต ์พระองค์เสวยสุกรมัททวะที 

นำยจุนทะตัง้ใจท ำถวำยก็เกดิอำพำธลง แต่ทรงอดกลัน้มุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินำรำ ประทับ 

ณ ป่ำสำละ เพื อเสด็จดับขันธ์ปรินพิพำน 

          เมื อถึงยำมสุดท้ำยของคนืน้ัน พระพุทธองค์ก็ทรงประทำนปัจฉิมโอวำทวำ่ "ดูก่อน

ภิกษุท้ังหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่าน

ท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์

ด้วยความไม่ประมาทเถดิ" หลังจำกนัน้ก็เสด็จเขำ้ดับขันธป์รินิพพำน ในรำตรีเพ็ญเดอืน 6 

นัน้                                                        

 ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย 

          ปรำกฏหลักฐำนว่ำ วันวิสาขบูชา เริ มตน้ครัง้แรกในประเทศไทยตั้งแตส่มัยกรุง

สุโขทัยเป็นรำชธำนี สันนิษฐำนว่ำได้รับแบบแผนมำจำกลังกำ นั นคือ เมื อประมำณ พ.ศ. 

420 พระเจ้ำภำตกิุรำช กษัตริย์แห่งกรุงลังกำ ได้ประกอบพธิวีิสำขบูชำข้ึน เพื อถวำยเป็น

พุทธบูชำ จำกนั้นกษัตริย์ลังกำ พระองค์อื นๆ ก็ปฏิบัติประเพณีวสิำขบูชำนี้สืบทอดต่อกันมำ 

          สว่นกำรเผยแผ่เขำ้มำในประเทศไทยนั้น นำ่จะเป็นเพรำะประเทศไทยในสมัยกรุง



สุโขทัยมีควำมสัมพันธด์้ำนพระพุทธศำสนำกับประเทศลังกำอย่ำงใกล้ชิด เห็นได้จำกมี

พระสงฆ์จำกลังกำหลำยรูปเดนิทำงเข้ำมำเผยแพร่พระพุทธศำสนำ และน ำกำรประกอบพธิี

วิสำขบูชำเข้ำมำปฏิบัติในประเทศไทยด้วย 

          ส ำหรับกำรปฏิบัตพิิธีวสิำขบูชำในสมัยสุโขทัยนั้น ไดม้ีกำรบันทึกไว้ในหนังสอืนำงนพ

มำศ สรุปได้วำ่  เมื อถึงวันวสิำขบูชำ พระเจำ้แผ่นดนิ ข้ำรำชบริพำร ทัง้ฝ่ำยหนำ้ และฝ่ำยใน 

ตลอดท้ังประชำชนชำวสุโขทัย จะช่วยกันประดับตกแตง่พระนคร ด้วยดอกไม้ พรอ้มกับจุด

ประทปีโคมไฟให้ดูสวำ่งไสวไปทั วพระนคร เป็นเวลำ 3 วัน 3 คนื เพื อเป็นกำรบูชำพระ

รัตนตรัย ขณะที พระมหำกษัตริย์ และบรมวงศำนุวงศ์ ก็ทรงศลี และทรงบ ำเพ็ญพระรำช

กุศลตำ่ง ๆ ครัน้ตกเวลำเย็นก็เสด็จพระรำชด ำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศำนุวงศ์ และ

นำงสนองพระโอษฐ์ตลอดจนขำ้รำชกำรทัง้ฝ่ำยหนำ้ และฝ่ำยในไปยังพระอำรำมหลวง เพื อ

ทรงเวยีนเทียนรอบพระประธำน ส่วนชำวสุโขทัยจะรักษำศีล ฟังธรรม ถวำยสลำกภัต 

สังฆทำน อำหำรบณิฑบำตแดพ่ระภิกษุสำมเณร บรจิำคทำนแก่คนยำกจน ท ำบุญไถ่ชวีิต

สัตว์ ฯลฯ 

          หลังจำกสมัยสุโขทัย ประเทศไทยได้รับอิทธพิลของศำสนำพรำหมณ์มำกขึน้ ท ำให้

ในชว่งสมัยกรุงศรีอยุธยำ ธนบุร ีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ปรำกฏหลักฐำนวำ่มีกำร

ประกอบพธิวีิสำขบูชำ จนกระทั งมำถงึรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย 

รัชกำลที  2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์(พ.ศ. 2360) ทรงมีพระรำชด ำริที จะให้ฟื้นฟูพิธีวสิำขบูชำ

ขึ้นมำใหม่ โดยสมเด็จพระสังฆรำช (มี) ส ำนักวัดรำชบูรณะ ถวำยพระพรให้ทรงท ำขึ้น เป็น

ครัง้แรก ในวันขึ้น 14 ค  ำ 15 ค  ำ  และวันแรม 1 ค  ำ เดือน 6 พ.ศ. 2360 และให้จัดท ำตำม

แบบอย่ำงประเพณีเดมิทุกประกำร เพื อให้ประชำชนไดท้ ำบุญ ท ำกุศล โดยทั วหนำ้กัน กำร

รื้อฟื้นพิธีวสิำขบูชำขึ้นมำในครำนี ้จึงถือเป็นแบบอย่ำงถอืปฏิบัติในกำรประกอบพิธี วันวิ

สาขบูชา ตอ่เนื องมำจวบจนกระทั งปัจจุบัน 

 วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของสหประชาชาติ 

          วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันส ำคัญที สุดทำงพระพุทธศำสนำ เนื องจำกลว้นมีเหตุกำรณ์

ที เกี ยวข้องกับกำรถอืก ำเนดิของพระพุทธศำสนำ คอื เป็นวันที พระศำสดำ คอื พระสัมมำสัม

พุทธเจ้ำประสูต ิตรัสรู ้และปรนิพิพำน ดังนั้นพุทธศำสนิกชนทั วโลกจึงให้ควำมส ำคัญกับวัน

วิสำขบูชำนี้ และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาตไิด้ยอมรับ

ญัตติท่ีประชุม ก าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญของโลก โดยเรยีกว่า Vesak 

Day  ตามค าเรียกของชาวศรีลังกา ผู้ที ยื นเรื องให้สหประชำชำติพจิำรณำ และไดก้ ำหนด



วันวสิำขบูชำน้ีถือเป็นวันหยุดวันหนึ งของสหประชำชำตอิกีด้วย ทั้งนีก้็เพื อให้ชำวพุทธทั วโลก

ได้มีโอกำสบ ำเพ็ญบุญเนื องในวันประสูต ิตรัสรู้ และปรนิพิพำนของพระบรมศำสดำ โดย

กำรที สหประชำชำติไดก้ ำหนดให้วันวิสำขบูชำเป็นวันส ำคัญของโลกนัน้ ไดใ้ห้เหตุผลไวว้่ำ 

องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ทรงเป็นมหำบุรุษผู้ให้ควำมเมตตำต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิด

โอกำสให้ทุกศำสนำสำมำรถเขำ้มำศึกษำพุทธศำสนำ เพื อพิสูจน์หำขอ้เท็จจริงไดโ้ดยไม่

จ ำเป็นตอ้งเปลี ยนมำนับถือศำสนำพุทธ และทรงสั งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญำธิคุณ โดยไม่คิด

คำ่ตอบแทน 

 
 

 การประกอบพิธีในวันวสิาขบูชา  

การประกอบพิธีใน วันวสิาขบูชา จะแบ่งออกเป็น 3 พิธี ได้แก ่

           1. พิธีหลวง คอื พระรำชพิธสี ำหรับพระมหำกษัตริย์ พระบรมวงศำนุวงศ์ 

ประกอบในวันวสิำขบูชำ 

           2. พิธีรำษฎร์ คือ พิธีของประชำชนทั วไป 

           3. พธิขีองพระสงฆ์ คอื พธิทีี พระสงฆ์ประกอบศำสนกิจ 

 กิจกรรมในวันวิสาขบูชา 

กิจกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่ 

           1. ท ำบุญใส่บำตร กรวดน้ ำอุทิศสว่นกุศลให้ญำตทิี ลว่งลับ และเจ้ำกรรมนำยเวร 

           2. จัดส ำรับคำวหวำนไปท ำบุญถวำยภัตตำหำรที วัด และปฏิบัตธิรรม ฟังพระ

ธรรมเทศนำ  

           3. ปลอ่ยนกปล่อยปลำ เพื อสร้ำงบุญสร้ำงกุศล 

           4. ร่วมเวยีนเทียนรอบอุโบสถที วัดในตอนค  ำ เพื อร ำลกึถึงพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ 



           5. ร่วมกิจกรรมเกี ยวกับวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ 

           6. จัดแสดงนทิรรศกำร ประวัติ หรอืเรื องรำวควำมเป็นมำเกี ยวกับวันวิสำขบูชำ

ตำมโรงเรยีน หรือสถำนที รำชกำรต่ำง ๆ เพื อให้ควำมรู้ และเป็นกำรร่วมร ำลกึถึง

ควำมส ำคัญของวันวสิำขบูชำ 

           7. ประดับธงชำตติำมอำคำรบำ้นเรอืน วัดและสถำนที รำชกำร 

           8. บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 

 หลักธรรมท่ีส าคัญในวนัวิสาขบูชา ท่ีควรน ามาปฏิบัติ 

          ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยดึมั่นในหลักธรรม ซึ่งหลักธรรม

ท่ีควรน ามาปฏิบัติในวันวสิาขบูชา ได้แก ่

1. ความกตัญญ ู

          คอื กำรรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที คูก่ับควำมกตเวท ีซึ งหมำยถึงกำรตอบแทนคุณที มี

ผู้ท ำไว้ ควำมกตัญญูและควำมกตเวทีนี้ เป็นเครื องหมำยของคนดี ท ำให้ครอบครัวและ

สังคมมีควำมสุข ซึ งควำมกตัญญูกตเวทีนัน้สำมำรถเกดิขึน้ได้กับทัง้ บิดำมำรดำและลูก ครู

อำจำรย์กับศิษย์ นำยจ้ำงกับลูกจำ้ง ฯลฯ 

          ในพระพุทธศำสนำ เปรยีบพระพุทธเจ้ำเสมือนกับบุพกำรี ผู้ชี้ให้เห็นทำงหลุดพน้แห่ง

ควำมทุกข์ ดังนั้นพุทธศำสนิกชนจงึควรตอบแทนดว้ยควำมกตัญญูกตเวทีดว้ยกำรท ำนุบ ำรุง

พระพุทธศำสนำ และด ำรงพระพุทธศำสนำให้อยู่สบืไป 

2. อริยสัจ 4 

          คอื ควำมจริงอันประเสริฐ 4 ประกำรที พระพุทธเจ้ำทรงตรัสรู้ใน วันวสิำขบูชำ 

ได้แก ่

           ทุกข์ คือ ปัญหำของชีวิต สภำวะที ทนได้ยำก ซึ งทุกขข์ัน้พื้นฐำน คอื กำรเกดิ 

กำรแก่ และกำรตำย ล้วนเป็นสิ งที มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ สว่นทุกขจ์ร คือ ทุกขท์ี เกดิขึ้นใน

กำรด ำเนินชีวติประจ ำวัน เช่น กำรพลัดพรำกจำกสิ งที เป็นที รัก หรอื ควำมยำกจน เป็นต้น 

           สมุทัย คือ ตน้เหตุของปัญหำ หรือสำเหตุของกำรเกิดทุกข์ และสำเหตุสว่นใหญ่

ของปัญหำเกิดจำก "ตัณหำ" อันได้แก่ ควำมอยำกได้ต่ำง ๆ อย่ำงไม่มีที สิ้นสุด 

           นิโรธ คือ ควำมดับทุกข ์เป็นสภำพที ควำมทุกขห์มดไป เพรำะสำมำรถดับกเิลส 

ตัณหำ อุปำทำนออกไปได้ 

           มรรค คอื หนทำงที น ำไปสูก่ำรดับทุกข ์เป็นกำรปฏิบัติเพื อแก้ปัญหำ มี 8 

ประกำร ได้แก่ ควำมเห็นชอบ  ด ำริชอบ  วำจำชอบ กระท ำชอบ  เลีย้งชีพชอบ  พยำยำม



ชอบ  ระลกึชอบ  ตัง้จิตมั นชอบ 

3. ความไม่ประมาท 

          คอืกำรมีสตติลอดเวลำ ไม่วำ่จะท ำอะไร พูดอะไร คดิอะไร ล้วนต้องใช้สติ เพรำะสติ

คอืกำรระลกึได้ กำรระลึกได้อยู่เสมอจะท ำให้เรำใช้ชีวติอย่ำงไม่ประมำท ซึ งควำมประมำท

นัน้จะท ำให้เกิดปัญหำยุ่งยำกตำมมำ ดังนั้นในวันนีพุ้ทธศำสนกิชนจะพำกันน้อมระลกึถึง

พระพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ ดว้ยควำมมีสติ 

          วันวิสาขบูชา นบัว่าเป็นวันที่มคีวามส าคัญส าหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เปน็

วันท่ีมีการท าพิธีพุทธบูชา เพื่อเปน็การน้อมร าลึกถงึพระวสิุทธิคุณ พระปัญญาคุณ 

และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพทุธเจ้าที่มต่ีอมวลมนุษย์และสรรพ

สัตว์  อกีทั้งเพื่อเป็นการร าลึกถงึเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ท้ัง 3 ประการ ที่มาบังเกิด

ในวันเดียวกัน และน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการ

ประพฤตปิฏิบัติในการด ารงชีวิตค่ะ 

   

ขอขอบคุณขอ้มูลจำก 

 
- phutti.net 

- dopa.go.th 

- larnbuddhism.com 

- onab.go.th  

- yimsiam.com 

http://www.phutti.net/visaka/index.html
http://www.phutti.net/visaka/index.html
http://www.dopa.go.th/Wisa/wisa.htm
http://www.larnbuddhism.com/puttaprawat/day/visaka.html
http://www.onab.go.th/buddhism_day3.htm
http://www.yimsiam.com/club/board/topicRead.asp?wbID=aj_noppa&id=002061

