
 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขบูชากันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนท่ี
ความสําคัญของวันวิสาขบูชา  

 ความหมายของ วันวิสาขบูชา
          คําว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคําว่า
ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 

 การกําหนด วันวิสาขบูชา 
          วันวิสาขบูชา ตรงกับวันข้ึน 
หรือมิถุนายน แต่ถ้าปใีดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 
มิถุนายน 
          อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกําหนด
เหล่านั้นอยู่ในตําแหน่งท่ีต่างไปจากประเทศไทย ทําให้วันเวลาคลาดเคลื่

ประวัติวันวิสาขบูชา และความสําคัญของ วันวิสาขบูชา
          วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสําคัญย่ิงทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันท่ีเกิด 
ชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 
สิบปี ซ่ึงเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่
 

 

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขบูชากันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนท่ี

ความหมายของ วันวิสาขบูชา 
ย่อมาจากคําว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6  

ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม 
ใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันข้ึน 15 คํ่า กลางเดือน 

อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกําหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศ
เหล่านั้นอยู่ในตําแหน่งท่ีต่างไปจากประเทศไทย ทําให้วันเวลาคลาดเคลือ่นไปตามเวลาของประเทศนั้นๆ

ประวัติวันวิสาขบูชา และความสําคัญของ วันวิสาขบูชา 
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสําคัญย่ิงทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันท่ีเกิด 3 

ชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลาย
ประการ ได้แก.่.. 

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขบูชากันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนท่ีทราบความเป็นมา และ

การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ"  

ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม 
คํ่า กลางเดือน 7 หรือราวเดือน

ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศ
อนไปตามเวลาของประเทศนั้นๆ 

3 เหตุการณ์สําคัญท่ีเกี่ยวกับวิถี
แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลาย



1. วันวิสาขบูชา เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าประสูติ
          เม่ือพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุ
พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพ่ือประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น 
ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่ง
ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 
"สิทธัตถะ" แปลว่า "สมปรารถนา

          เม่ือข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 
ทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเม่ื
เจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า "พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธ์อย่างย่ิง 
ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย
แทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ 
ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส
 

2. วันวิสาขบูชา เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
          หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเม่ือพระชนมายุ 
ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ข้ึ
พุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบันสถานท่ีตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตําบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
 
          สิ่งท่ีตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 
ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานท่ี 
           
           ยามตน้ : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุติญาณ 
           ยามสอง : ทรงบรรลุ "
ทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณท้ังหลาย
           ยามสาม หรือยามสุดท้าย 
นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 
พรรษา 
 
3. วันวิสาขบูชา เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน 

          เม่ือพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 
พรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้
พุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ท้ังหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตท่ีบ้านนายจุนทะ ตามคํากราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวย
สุกรมัททวะท่ีนายจุนทะตั้งใจทําถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินาร
เพ่ือเสด็จดับขันธุ์ปรินิพพาน 

เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าประสูติ 
เม่ือพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรงุกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ 

พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพ่ือประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น 
ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่ง

ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า
สมปรารถนา" 

เม่ือข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุ
ทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเม่ือเห็นพระราชกุมารก็ทํานายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ

พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธ์อย่างย่ิง 
ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย
แทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ 
ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส 

เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ 
ปี จนเม่ือพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้

ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ข้ึน 
ปี ปัจจุบันสถานท่ีตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตําบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

สิ่งท่ีตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซ่ึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่ี
มหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานท่ี 4 แล้วบําเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 

ปุพเพนิวาสานุติญาณ " คือ ทรงระลึกชาติในอดีตท้ังของตนเองและผู้อ่ืนได้
"จุตูปปาตญาณ" คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ท้ังหลาย ด้วยการมีตา

ทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณท้ังหลาย 
ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ "อาสวักขญาณ" คือ รู้วิธีกําจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 
ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 

วันวิสาขบูชา เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป

เม่ือพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 
พรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แควน้วัชช ีในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเม่ือถึงวันเพ็ญเดือน 
พุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ท้ังหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตท่ีบ้านนายจุนทะ ตามคํากราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวย
สุกรมัททวะท่ีนายจุนทะตั้งใจทําถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินาร

งกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ 
พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพ่ือประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น 
ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่ง

วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า  

ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุ
อเห็นพระราชกุมารก็ทํานายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ

พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธ์อย่างย่ิง 
ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย" แล้วกราบลง
แทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ 

พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้
น 15 คํ่า เดือน 6 ปีระกา ก่อน

ปี ปัจจุบันสถานท่ีตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตําบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย 

ประการของพระพุทธเจ้า ซ่ึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่ี
แล้วบําเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ 

คือ ทรงระลึกชาติในอดีตท้ังของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ท้ังหลาย ด้วยการมีตา

คือ รู้วิธีกําจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย 
ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 

ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป) 

ปี จนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจํา
นวัชช ีในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเม่ือถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระ

พุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ท้ังหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตท่ีบ้านนายจุนทะ ตามคํากราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวย
สุกรมัททวะท่ีนายจุนทะตั้งใจทําถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ 



 
          เม่ือถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า
ท้ังหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์
ของผู้อ่ืนให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด

 กิจกรรมใน วันวิสาขบูชา 
 
กิจกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่
           1. ทําบุญใส่บาตร กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ญาติท่ีล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร
           2.  จัดสํารับคาวหวานไปทําบุญถวายภัตตาหารท่ีวัด และปฏิบัติธรรม 
           3. ปล่อยนกปล่อยปลา เพ่ือสร้างบุญสร้างกุศล
           4. ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถท่ีวัดในตอนคํ่า เพ่ือรําลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
           5. ร่วมกิจกรรมเก่ียวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา
           6. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเก่ี
ราชการต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ และเป็นการร่วมรําลึกถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชา
           7. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานท่ีราชการ
           8. บําเพ็ญสาธารณประโยชน์
 
 
 

 

เม่ือถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า "ดูก่อนภิกษุท้ังหลายอันว่าสังขาร
ท้ังหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์
ของผู้อ่ืนให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด"หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธุ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 

 

กิจกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก ่
ทําบุญใส่บาตร กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ญาติท่ีล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร
จัดสํารับคาวหวานไปทําบุญถวายภัตตาหารท่ีวัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
ปล่อยนกปล่อยปลา เพ่ือสร้างบุญสร้างกุศล 
ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถท่ีวัดในตอนคํ่า เพ่ือรําลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ร่วมกิจกรรมเก่ียวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเก่ียวกับวันวิสาขบูชาตามโรงเรียน หรือสถานท่ี

ราชการต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ และเป็นการร่วมรําลึกถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชา 
ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานท่ีราชการ 

ญสาธารณประโยชน ์

ดูก่อนภิกษุท้ังหลายอันว่าสังขาร
ท้ังหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์

หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธุ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น 

ทําบุญใส่บาตร กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ญาติท่ีล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร 
ฟังพระธรรมเทศนา  

ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถท่ีวัดในตอนคํ่า เพ่ือรําลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ยวกับวันวิสาขบูชาตามโรงเรียน หรือสถานท่ี


