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วันวิสาขบูชา  วันสําคัญของโลก วันวิสาขบูชา  วันสําคัญของโลก 

  
ความหมายและความสําคัญของวันวิสาขบูชา ความหมายและความสําคัญของวันวิสาขบูชา 
ความหมาย คําวา "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวนัเพญ็เดือน ๖ วิสาขบูชา 
ยอมาจาก " วสิาขปุรณมีบูชา " แปลวา " การบูชาในวนัเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถา
ปใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เล่ือนไปเปนกลางเดือน ๗  

ความหมาย คําวา "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวนัเพญ็เดือน ๖ วิสาขบูชา 
ยอมาจาก " วสิาขปุรณมีบูชา " แปลวา " การบูชาในวนัเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถา
ปใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เล่ือนไปเปนกลางเดือน ๗  

ความสําคัญ วนัวิสาขบูชา เปนวันสําคัญยิง่ทางพระพุทธศาสนา เพราะเปน
วันที่พระพุทธเจาประสูติ คือเกิด ไดตรัสรู คือสําเร็จ ไดปรินิพพาน คือ ดับ 
เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราวคือ 
 
     ๑. เมื่อเจาชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพนิีวัน ระหวางกรุง
กบิลพัสดุกับเทวทหะ เมื่อเชาวันศุกร ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปจอ กอน
พุทธศักราช ๘๐ ป  

ความสําคัญ วนัวิสาขบูชา เปนวันสําคัญยิง่ทางพระพุทธศาสนา เพราะเปน
วันที่พระพุทธเจาประสูติ คือเกิด ไดตรัสรู คือสําเร็จ ไดปรินิพพาน คือ ดับ 
เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราวคือ 
 
     ๑. เมื่อเจาชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพนิีวัน ระหวางกรุง
กบิลพัสดุกับเทวทหะ เมื่อเชาวันศุกร ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปจอ กอน
พุทธศักราช ๘๐ ป  

 
ประสตู ิ 

 

 
     ๒. เมื่อเจาชายสิทธัตถะตรัสรู เปนพระพุทธเจาเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา 
ณ ใตรมไมศรีมหาโพธิ์ ฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเชา
มืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ประกา กอนพุทธศักราช ๔๕ ป หลังจากออก
ผนวชได ๖ ป ปจจุบันสถานที่ตรัสรูแหงนี้เรียกวา พุทธคยา เปนตําบลหนึ่ง
ของเมืองคยา แหงรัฐพหิารของอินเดีย 

     ๒. เมื่อเจาชายสิทธัตถะตรัสรู เปนพระพุทธเจาเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา 
ณ ใตรมไมศรีมหาโพธิ์ ฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเชา
มืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ประกา กอนพุทธศักราช ๔๕ ป หลังจากออก
ผนวชได ๖ ป ปจจุบันสถานที่ตรัสรูแหงนี้เรียกวา พุทธคยา เปนตําบลหนึ่ง
ของเมืองคยา แหงรัฐพหิารของอินเดีย 

ตรสัรู  
 

     ๓. หลังจากตรัสรูแลว ไดประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว ๔๕ ป 
พระชนมายุได ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ 
ค่ํา เดือน ๖ ปมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย เมืองกุสินารา แควนมัลละ (ปจจุบันอยูใน
เมือง กุสีนคระ) แควนอุตตรประเทศ ประเทศอินเดยี  

     ๓. หลังจากตรัสรูแลว ไดประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว ๔๕ ป 
พระชนมายุได ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ 
ค่ํา เดือน ๖ ปมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย เมืองกุสินารา แควนมัลละ (ปจจุบันอยูใน
เมือง กุสีนคระ) แควนอุตตรประเทศ ประเทศอินเดยี  

 
ปรินิพพาน   

     นับวาเปนเรื่องที่นาอัศจรรยยิ่ง ที่เหตุการณทั้ง ๓ เกีย่วกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงมี
ชวงระยะเวลาหางกันนับเวลาหลายสิบป บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนัน้เมื่อถึงวันสําคัญ 
     นับวาเปนเรื่องที่นาอัศจรรยยิ่ง ที่เหตุการณทั้ง ๓ เกีย่วกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงมี
ชวงระยะเวลาหางกันนับเวลาหลายสิบป บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนัน้เมื่อถึงวันสําคัญ 



เชนนี้ ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ และบรรพชิตไดพรอมใจกันประกอบพิธีบชูาพระพุทธองคเปนการพิเศษ 
เพื่อนอมรําลึกถึงพระกรุณาธคิุณ พระปญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองคทาน ผูเปนดวง
ประทีปของโลก 

ประวัติความเปนมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย 

    วันวิสาขบูชานี้ ปรากฏตามหลักฐานวา ไดมีมาตั้งแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี ซ่ึง
สันนิษฐานวา คงจะไดแบบอยาง มาจากลังกา กลาวคือ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๒๐ พระเจาภาติกุราช 
กษัตริยแหงกรุงลังกา ไดประกอบพิธีวิสาขบูชาอยาง มโหฬาร เพื่อถวายเปนพุทธบูชา กษัตริยลังกา
ในรัชกาลตอ ๆ มา ก็ทรงดําเนินรอยตาม แมปจจุบันก็ยังถือปฏิบัติอยู  

    สมัยสุโขทัยนั้น ประเทศไทยกับประเทศลังกามีความสัมพันธดานพระพุทธศาสนาใกลชิด
กันมากเพราะพระสงฆชาวลังกา ไดเดินทางเขามาเผยแพรพระพุทธศาสนา และเชื่อวาไดนําการ
ประกอบพิธีวิสาขบูชามาปฏิบัติในประเทศไทยดวย  

    ในสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ดวยอํานาจอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ เขาครอบงําประชาชนคนไทย และมีอิทธิพลสูงกวาอํานาจของพระพุทธศาสนา จึงไม
ปรากฎหลักฐานวา ไดมีการประกอบพิธีบูชาในวันวิสาขบูชา จนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัยรัชกาลที่ ๒ แหงกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. ๒๓๖๐) ทรงดําริกับ สมเด็จ
พระสังฆราช (มี) สํานักวัดราชบูรณะ มีพระราชประสงคจะใหฟนฟู การประกอบพระราชพิธี 

วันวิสาขบูชาขึ้นใหม โดย สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพรใหทรงทําขึ้น เปนครั้งแรกในวันขึ้น 
๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๖ พ.ศ. ๒๓๖๐ และใหจัดทําตามแบบอยางประเพณีเดิมทุก
ประการ เพื่อมีพระประสงคใหประชาชนประกอบการบุญการกุศล เปนหนทางเจริญอายุ และอยู
เปนสุขปราศจากทุกขโศกโรคภัย และอุปทวันตรายตางๆ โดยทั่วหนากัน  

ฉะนั้น การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาในประเทศไทย จึงไดร้ือฟนใหมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งใน
รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ และถือปฏิบัติมาจวบจนกระทั่ง
ปจจุบัน  

    การจัดงานเฉลิมฉลองในวันวิสาขบูชาที่ยิ่งใหญกวาทุกยุคทุกสมัย คงไดแกการจัดงานเฉลมิ
ฉลอง วันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๐๐ ซ่ึงทางราชการเรียกวางาน " ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ " ตั้งแตวันที่ 
๑๒ ถึง ๑๘ พฤษภาคม รวม ๗ วัน ไดจัดงานสวนใหญขึ้นที่ทองสนามหลวง สวนสถานที่ราชการ 
และวัดอารามตางๆ ประดับธงทิวและโคมไฟสวางไสวไปทั่วพระ ราชอาณาจักร ประชาชนถือศีล 



๕ หรือศีล ๘ ตามศรัทธาตลอดเวลา ๗ วัน มีการอุปสมบทพระภิกษุสงฆรวม ๒,๕๐๐ รูป 
ประชาชน งดการฆาสัตว และงดการดื่มสุรา ตั้งแตวันที่ ๑๒ ถึง ๑๔ พฤษภาคม รวม ๓ วัน มีการ
กอสราง พุทธมณฑล จัดภัตตาหาร เล้ียงพระภิกษุสงฆวันละ ๒,๕๐๐ รูป ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารแก
ประชาชน วันละ ๒๐๐,๐๐๐ คน เปนเวลา ๓ วัน ออกกฎหมาย สงวนสัตวปาในบริเวณนั้น รวมถึง
การฆาสัตว และจับสัตวในบริเวณวัด และหนาวัดดวย และไดมีการปฏิบัติธรรมอันยิ่งใหญ อยาง
พรอมเพรียงกัน เปนกรณีพิเศษ ในวันวิสาขบูชาปนั้นดวย 

วันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญสากลของสหประชาชาติคือ 
 "วันสําคัญของโลก" ( Vesak Day ) 

 
๑. ในการประชุม International Buddhist Conference ณ กรุงโคลัมโบ ระหวางวันที่ ๙ - ๑๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซ่ึงมีผูแทนจากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจํานวนมากเขารวม อาทิ บังคลา
เทศ จีน ลาว เกาหลีใต เวียดนาม ภูฐาน อินโดนีเซีย เนปาล กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และไทย ได
ตกลงกันที่จะเสนอใหสมัชชาสหประชาชาติรับรองขอมติประกาศวันวิสาขบูชาใหเปนวันหยุดของ
สหประชาชาติ  

๒. ในการเยือนของประเทศตางๆ ในอินโดจีนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศศรีลังกา ในป ๒๕๔๒ ก็ไดมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือ และไดรับการสนับสนุนจาก
ประเทศตางๆ ไดดวยดี  

๓. คณะทูตถาวรศรีลังกาประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรกไดจัดเตรียมรางขอมติ และ
ไดขอเสียงสนับสนุนจากประเทศตาง ๆ เพื่อใหมีการรับรองขอมติเร่ืองการประกาศใหวันวิสาขบูชา
เปนวันหยุดของสหประชาชาติในที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติ สมัยสามัญ คร้ังที่ ๕๔ 

๔. โดยที่สหประชาชาติประกาศวันหยุดเปนจํานวนมากอยูแลว และจะเปนปญหาในเรื่อง
งบประมาณและการบริหารแก สหประชาชาติ หากประกาศใหวันวิสาขบูชาเปนวันหยุด ศรีลังกาจึง
ไดตัดสินใจที่จะเสนอรางขอมติ ขอใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญสากลที่สหประชาชาติ ทั้งที่
สํานักงานใหญ และสํานักงานตาง ๆ แทนการเสนอใหเปนวันหยุดซ่ึง ออท. ผูแทนถาวรประเทศ
ตาง ๆ รวม ๑๖ ประเทศ ไดแก ศรีลังกา บังคลาเทศ ภูฐาน กัมพูชา ลาว มัลดีฟส มองโกเลีย พมา 
เนปาล ปากีสถาน ฟลิปปนส เกาหลีใต สเปน อินเดีย ไทย และยูเครน ไดรวมลงนามในหนังสือถึง
ประธานสมัชชาฯ เพื่อใหนําเรื่องวันวิสาขบูชาเขาเปนระเบียบวาระการประชุมของสมัชชาฯ  

๕. ตอมาเมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ General Committee ของสมัชชาฯ ไดพิจารณาเรื่อง
ดังกลาว โดย ออท.ผูแทน ถาวรศรีลังกาไดกลาวถอยแถลงสนับสนุนหนังสือรองขอใหที่ประชุม
บรรจุระเบียบวาระดังกลาว เขาสูการพิจารณาของที่ประชุมสมัชชาเต็มคณะ ออท.ผูแทนถาวรไทย 



อินเดีย สเปน บังคลาเทศ ปากีสถาน ไซปรัส ลาว และภูฐาน ไดกลาวถอย แถลงสนับสนุน ซ่ึงที่
ประชุม General Committee ไดมีมติใหบรรจุเร่ืองนี้เขาสูการพิจารณาของสมัชชาเต็มคณะ   

๑. เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ คร้ังที่ ๕๔ ได
พิจารณาระเบียบวาระที่ ๑๗๔ International recognition of the Day of Visak โดยการเสนอของ     
ศรีลังกา  

๒. ในการพิจารณา ประธานสมัชชาฯ ไดเชิญผูแทนศรีลังกาขึ้นกลาวนําเสนอรางขอมติ 
และเชิญผูแทนไทย สิงคโปร บังคลาเทศ ภูฐาน สเปน พมา เนปาล ปากีสถาน อินเดียข้ึนกลาวถอย
แถลง สรุปความวา วันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเปนวันที่
พระพุทธเจาประสูติ ทรงตรัสรู     เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหมวลมนุษยมี
เมตตาธรรมและขันติธรรม ตอเพื่อนมนุษยดวยกัน เพื่อใหเกิดสันติสุขในสังคม อันเปนแนวทางของ 
สหประชาชาติ จึงขอใหที่ประชุมรับรองขอมตินี้ ซ่ึงเทากับเปนการรับรองความสําคัญของพุทธ
ศาสนาในองคการสหประชาชาติ โดยถือวาวันดังกลาวเปนวันที่สํานักงานใหญองคการ
สหประชาชาติและที่ทําการสมัชชาจะจัดใหมีการระลึกถึง (observance) ตามความเหมาะสม  

๓. ที่ประชุมฯ ไดรับรองรางขอมติโดยฉันทามติ ถอยแถลงของเอกอัครราชทูตผูแทนถาวร
ฯ ศรีลังกาประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ถอยแถลงของนายวรวีร วีรสัมพันธ อุปทูต คณะ
ผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก เหตุผลที่ องคการสหประชาชาติกําหนดให 
วันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญของโลก เนื่องจากคณะกรรมมาธิการองคการสหประชาชาติ ไดรวม
พิจารณาและมีมติเห็นพองตองกันประกาศใหวันวิสาขบูชา ถือเปนวันสําคัญวันหนึ่งของโลกทั้งนี้ 
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ทรงเปนมหาบุรุษผูให
ความเมตตาตอหมูมวล มนุษยทั้งหลายในโลก จะเห็นไดจากการยกเลิกแบงชนชั้นวรรณะ ซ่ึงเทากับ
เปนการเลิกทาสโดยไมมีการเสียเลือดเสียเนื้อ นอกจากนี้พระองคยังทรงเปนนักอนุรักษสัตวปาอีก
ดวย กลาวคือ ทรงสอนใหไมฆาสัตว ใหรูจักชวยเหลือสัตว เหตุผลสําคัญ อีกประการหนึ่งคือ 
พระองค ทรงเปดโอกาสใหทุกศาสนาสามารถเขามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจนหาขอเท็จจริงได 
โดย ไมจําเปนตองเปลี่ยนมานับถือศาสนา พุทธและทรงสั่งสอนทุกคนโดยใชปญญาธิคุณสอนโดย
ไมคิดคาตอบแทน 
 
 

 

ขอเชิญรวมทําความดีและปฏิบัติธรรม 
ในวันวิสาขโลก 

เพื่อเปนพุทธบูชาและถวายเปนมหากุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 


