ฉบับเดือนเมษายน 2562
" โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี "

นายประภาส เกลื่อนเพชร หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นําข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ วัดโปร่งหัวถนน
ตําบลบ้านโปร่ง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟั งปั ญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการศูนย์รบั เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เอกสารตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัตอิ าํ นวยความสะดวก
เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชน จัดเจ้าหน้าที่บริการให้ความรู้ ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
ของห้องสมุดเสริมปั ญญา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และการมอบกายอุปกรณ์
แก่ผทู้ ี่มีความจําเป็ นของกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพที่จาํ เป็ นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนเมษายน 2562
" วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดสระบุรี "

นายเรืองศั
องศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
เนือ่ งในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
-----------------------------------

ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด

ฉบับเดือนเมษายน 2562
" พิธีพลีกรรมตักนํา้ จากแหล่งนํา้ ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีจดั ทํานํา้ อภิเษกจังหวัดสระบุรี "

นายเรืองศั
องศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีพลีกรรมตักนํา้ จากแหล่งนํา้
ศักดิ์สิทธิ์ ณ บ้านท่าราบ ตําบลต้นตาล อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562
และร่วมพิธีธจี ดั ทํานํา้ อภิเษกและงานเวียนเทียนสมโภชนํา้ อภิเษก ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2562 โดยการนี้
นายปวิณ ชํานิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานในพิธีพลีกรรมตักนํา้ สรงมุรธาภิเษก
และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ เป็ นประธานในพิธีพลีกรรมตักนํา้ อภิเษก
----------------------------------------------

ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด

ฉบับเดือนเมษายน 2562
“พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดสระบุรี”

นายเรืองศั
องศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
ตามโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” ซึ่งจัดทําขึน้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็ นสิริมงคลและเป็ นการ
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็ นต้นไม้มงคลประจํารัชกาล
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

--------------------------------

ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด

ฉบับเดือนเมษายน 2562
“ วันวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก ”

วันวิสาขบูชา วันสําคัญทางศาสนา
วันวิสาขบูชา เป็ นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พาน
ซึ่งเกิดขึน้ ในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึน้ 15 คํา่ ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์
เสวยวิสาขฤกษ์ เหตุการณ์ดงั กล่าวนีไ้ ด้เกิดขึน้ เมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปี มาแล้ว ในห้วงระยะเวลา
ที่ตา่ งกันคือ ครัง้ แรก เมื่อพระพุทธเจ้าประสูตเิ ป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และพระนาง
สิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ โดยประสูตทิ ี่ป่าลุมพินวี นั ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์
ของฝ่ ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ ายพระราชมารดา ครัง้ ที่สอง เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ
ออกทรงผนวชได้ 6 ปี พระชนมายุ 35 พรรษา ได้ตรัสรูพ้ ระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็ นอรหันต
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริ่มฝั ง่ แม่นาํ้ เนรัญชรา ประเทศมคธปั จจุบนั คือที่ตงั้ พุทธคยา ครัง้ ที่สาม
เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินพิ พาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา
ณ เมืองกุสินารา เหตุการณ์สาํ คัญทัง้ สามประการนี้ เกิดขึน้ ในวันและเดือนเดียวกัน ทางจันทรคติ
ซึ่งนับวันขึน้ แรม ตามวิถีการโคจรของดวงจันทร์ เป็ นหลักในการกําหนดวัน เดือน และปี ซึ่งยังคงใช้
กันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ ควบคู่กนั ไปกับการกําหนดวัน เดือน และปี ทางสุริยคติ ซึ่งเป็ นไปตามวิถีการ
โคจรของดวงอาทิตย์ นับเป็ นเรื่องอัศจรรย์ ซึ่งยังไม่เคยมีการประจวบกันเช่นนีแ้ ก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด

และเหตุการณ์หนึง่ เหตุการณ์ใดมาก่อนจนตราบเท่าปั จจุบนั แต่ความอัศจรรย์ดงั กล่าว ก็ยงั ไม่เทียบเท่า
กับการอุบตั ขิ องพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึน้ มาในโลก และได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา
เพื่ออนุเคราะห์โลกให้เกิดประโยชน์สขุ แก่มนุษยชาติและสัตว์โลกทัง้ มวล
-2 วันวิสาขบูชาจึงนับว่าเป็ นวันสําคัญสูงส ุดในพระพุทธศาสนา เป็ นวันที่กอ่ ให้เกิดพระพุทธเจ้า
ผูต้ รัสรูพ้ ระธรรมและนํามาสัง่ สอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผูส้ ืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปั จจุบนั
ในวันนีพ้ ทุ ธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการไปชุมนุม
ตามพระอารามต่าง ๆ เพื่อกระทําการบูชาปูชนียวัตถุอนั ได้แก่ พระธาตุเจดียห์ รือพระพุทธปฏิมา ที่เป็ น
พระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึง่ ด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ ธูปเทียน เป็ นต้น เริ่มด้วยการ
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ด้วยบทสวดมนตร์ตามลําดับดังนีค้ ือ
•
บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ ด้วยบท ” อิตปิ ิ โสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ…พุทโธภควาติ ”
•
บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ ด้วยบท ” สวากขาโต ภควตาธัมโม…วิญ�ูหิติ ”
•
บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ ด้วยบท ” สุปฏิปันโน ภควโตสาวกสังโฆ…โลกัสสาติ ”
จากนัน้ ก็จะกระทํา ประทักษิณ หรือที่เรียกว่า เวียนเทียน รอบพระธาตุเจดีย์
หรือพระพุทธปฎิมาในพระอุโบสถ ด้วยการเดินเวียนขวาสามรอบ รอบแรกจะสวดบทสรรเสริญ
พระพุทธคุณ รอบที่สองจะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณ และรอบที่สามสวดบทสรรเสริญ
พระสังฆคุณ เมื่อครบ 3 รอบแล้วจึงนําดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธรูป
ในพระอุโบสถ ณ ที่บชู าอันควรเป็ นอันเสร็จพิธีเวียนเทียนจากนัน้ ก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา
ในพระอุโบสถ ซึ่งปกติจะมีเทศน์ ปฐมสมโพธิ ซึ่งเป็ นเรื่องพระพุทธประวัตติ งั้ แต่ประสูติ ตรัสรู้
และปรินพิ พาน พิธีเริ่มตัง้ แต่ประชุมฟั งพระทําวัตรสวดมนต์ แล้วจึงฟั งเทศน์ซึ่งจะมีไปตลอดรุ่ง
วันวิสาขบูชาจึงเป็ นวันที่พทุ ธศาสนิกชน ได้บาํ เพ็ญประโยชน์ตน และสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้ดาํ รง
คงอยู่อย่างถูกต้องตรงทาง เพื่อประโยชน์สขุ ของตนและของผูอ้ ื่นตลอดชัว่ กาลนาน ที่เราเรียกว่า
วันวิสาขบูชานัน้ เพราะเป็ นวันตรงกับวันเพ็ญ (วันกลางเดือนพระจันทร์เต็มดวง) เดือนวิสาขบูชา
ซึ่งตรงกับเดือน 6 ของไทย วันกลางเดือน 6 เป็ นวันที่พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ ถ้าเป็ นปี ที่มีอธิกมาส
คือมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็ นวันเพ็ญ (วันกลางเดือน) เดือน 7 วันวิสาขบูชาเป็ นวันที่
พุทธศาสนิกชนทัง้ หลายถือเอาความอัศจรรย์ 3 ประการที่เกิดขึน้ ในวาระเดียวกัน แต่ละประการได้
เกิดขึน้ ในโอกาสต่างกัน เป็ นหลักการใหญ่เมื่อวันเช่นนีเ้ วียนมาถึงรอบปี พุทธศาสนิกชนจึงประกอบพิธี
สักการะบูชาเป็ นการยิ่งใหญ่ ความอัศจรรย์ทงั้ 3 ประการที่เกิดในวันวิสาขบูชา ได้แก่
1. เป็ นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ พระพุทธเจ้าพระมหาบุรษุ ของโลก ทรงเป็ นเอกอัครบุรษุ
ประสูตมิ าในโลกเพื่อบําเพ็ญประโยชน์สขุ และเกื้อกูลแก่ปวงชนเป็ นจํานวนมาก พระพุทธเจ้าประสูตมิ าเป็ น
แสงสว่างเป็ นดวงประทีปของโลก ในทางเผยแผ่สจั ธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นของชาวโลก พระพุทธเจ้า
ประสูตขิ นึ้ มาเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อบําเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลและความสุขสงบของเทวดาและมนุษย์
ทัว่ ไป อันมีประวัตวิ ่าเมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์
ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางได้รบั พระบรมราชานุญาต จากพระสวามี ให้แปรพระราชฐาน
ไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ ซึ่งเป็ นพระนครเดิมของพระนาง เพื่อประสูติในตระกูลของพระนาง
ตามประเพณีนยิ มในสมัยนัน้ ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ตน้ สาละ ณ สวนลุมพินวี นั พระนาง
ก็ได้ประสูตพิ ระโอรส ณ ใต้ตน้ สาละนัน้ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี
ครัน้ พระกุมารประสูตไิ ด้ 5 วันก็ได้รบั การถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ”

-32. เป็ นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรูอ้ นุตตรสัมโพธิญาณ การตรัสอริยสัจสี่ คือของจริง
อันประเสริฐ ๔ ประการของพระพุทธเจ้าเป็ นการตรัสรูอ้ นั ยอดเยี่ยม ไม่มีผเู้ สมอเหมือน วันตรัส
ของพระพุทธเจ้าจึงจัดเป็ นวันสําคัญ เพราะเป็ นวันที่ให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึน้ ในโลกชาวพุทธทัว่ ไป
จึงเรียกวันวิสาขบูชาว่า วันพระพุทธ (เจ้า) อันมีประวัตวิ ่าพระมหาบุรษุ ทรงบําเพ็ญเพียรต่อไป
ที่ใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์นนั้ ทรงเริ่มบําเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัย เรียกว่าการเข้า “ฌาน” เพื่อให้บรรลุ
“ญาณ” จนเวลาผ่านไปจนถึง …
ยามต้น : ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุตญ
ิ าณ ” คือทรงระลึกชาติในอดีตทัง้ ของตนเองและผูอ้ ื่น
ยามสอง : ทรงบรรลุ “จุตปู ปาตญาณ ” คือการรูแ้ จ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทงั้ หลาย
ยามสาม : ทรงบรรลุ “อาสวักขญาณ” คือรูว้ ิธีกาํ จัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 ( ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค )
ได้ตรัสรูเ้ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนัน้ พระพุทธองค์มีพระชนมายุ
ได้ 35 พรรษา
3. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสูป่ รินพิ พาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพ
อีกต่อไป) การปรินพิ พานของพระพุทธเจ้า ก็ถือเป็ นวันสําคัญของชาวพุทธทัว่ โลกเพราะชาวพุทธทัว่ โลก
ได้สญ
ู เสียดวงประทีปของโลก เป็ นการสูญเสียครัง้ ยิ่งใหญ่และครัง้ สําคัญชาวพุทธทัว่ ไปมีความเศร้า
สลดเสียใจและอาลัยสุดจะพรรณนา อันมีประวัตวิ ่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรูแ้ ละแสดงธรรมมาเป็ น
เวลานานถึง 45 ปี ซึ่งมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจําพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี
แคว้นวัชชี ในระหว่างนัน้ ทรประชวรอย่างหนัก ครัน้ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กบั พระภิกษุ
สงฆ์ทงั้ หลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บา้ นนายจุนทะ ตามคํากราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวย
สุกรมัททวะที่นายจุนทะตัง้ ใจทําถวาย ก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลัน้ มุง่ เสด็จไปยังเมืองกุสินารา
ประทับ ณ ป่ าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธุป์ รินพิ พาน ในราตรีนนั้ ได้มีปริพาชกผูห้ นึง่ ชือ่ สุภทั ทะขอเข้าเฝ้า
และได้อปุ สมบทเป็ นพระพุทธสาวกองค์สดุ ท้าย เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนัน้ พระพุทธองค์ก็ทรง
ประทานปั จฉิมโอวาทว่า “ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลายอันว่าสังขารทัง้ หลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็ น
ธรรมดา ท่านทัง้ หลายจงยังกิจทัง้ ปวงอันเป็ นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ้ ื่นให้บริบรู ณ์ดว้ ย
ความไม่ประมาทเถิด ” หลังจากนัน้ ก็เสด็จเข้าดับขันธุป์ รินพิ พาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นัน้
• พุทธกิจ 5 ประการ
1. ตอนเช้า เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ คือเสด็จไปโปรดจริงเพราะทรงพิจารณาเห็นตอนจวนสว่าง
แล้วว่า วันนีม้ ใี ครบ้างที่ควรไปโปรดทรงสนทนาหรือแสดงธรรมให้ละความเห็นผิดบ้าง ทรงส่งเสริม
ผูป้ ฏิบตั ชิ อบอยู่แล้วให้ปฏิเสธชอบบ้าง เป็ นต้น
2. ตอนบ่าย ทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนที่มาเฝ้า ณ ที่ประทับ ซึ่งปรากฏว่าไม่วาพระองค์
จะประทับอยู่ที่ใด ประชาชนทุกหมูท่ กุ เหล่าตลอดถึง ผูป้ กครอง นครแคว้นจะชวนกันมาเฝ้าเพื่อสดับ
พระธรรมเทศนาทุกวันมิได้ขาด
3. ตอนเย็น ทรงเเสดงโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ทงั้ มวลที่อยู่ประจํา ณสถานที่นนั้ บางวันก็มีภกิ ษุจากที่อื่น
มาสมทบด้วยเป็ นจํานวนมาก

4. ตอนเที่ยงคืน ทรงแก้ปัญหาหรือตอบปั ญหาเทวดา หมายถึง เทพพวกต่าง ๆ หรือกษัตริยซ์ ึ่งเป็ น
สมมติเทพผูส้ งสัยในปั ญหาและปั ญหาธรรม
-45. ตอนเช้ามืด จนสว่างทรงพิจารณาสัตว์โลกที่มีอปุ นิสยั ที่พระองค์จะเสด็จไปโปรดได้แล้วเสด็จไปโปรด
โดยการไปบิณฑบาตดังกล่าวแล้วในข้อ 1 โดยนัยดังกล่าวมานีพ้ ระพุทธองค์ทรงมีเวลาว่าอยู่เพียง
เล็กน้อยตอนเช้าหลังเสวยอาหารเช้าแล้วแต่ก็เป็ นเวลาที่ตอ้ งทรงต้อนรับอาคันตุกะ ผูม้ าเยือนอยู่เนือง ๆ
เสวยน้อย บรรทมน้อย แต่ทรงบําเพ็ญพุทธกิจมาก ตลอดเวลา 45 พรรษานัน้ เองประชาชนชาวโลก
ระลึกถึงพระคุณ ของพระองค์ดงั กล่าวมาโดยย่อนีจ้ ึงถือเอาวันประสูตติ รัสรูแ้ ละปรินพิ พานของพระองค์
เป็ นวันสําคัญ จัดพิธีวิสาขบูชาขึน้ ในทุกประเทศที่นบั ถือพระพุทธศาสนา
• ธรรมเนียมการปฏิบต
ั ิในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงในรอบปี พุทธศาสนาชนไม่ว่าจะเป็ นบรรพชิต (พระสงฆ์ สามเณร)
หรือ ฆราวาส (ผูค้ รองเรือน)ทัว่ ไป จะร่วมกันประกอบพิธีเป็ นการพิเศษทําการสักการบูชา
เพื่อน้อมรําลึกถึงพระกรุณา พระปั ญญาคุณ และพระวิสทุ ธิคณ
ุ ของพระพุทธเจ้าผูเ้ ป็ นดวงประทีปโลก
เมือ่ วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงในวันเดียวกันได้เวียนมาบรรจบอีกครัง้ หนึง่ ในรอบปี คือเวียนมาบรรจบ
ในวันเพ็ญวิสาขบูชา กลางเดือน 6 ประมาณเดือนพฤษภาคม หรือมิถนุ ายนของไทยเรา ชาวพุทธทัว่ โลก
จึงประกอบพิธีสกั การบูชา การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา แบ่งออกเป็ น 3 พิธี คือ
1. พิธีหลวง (พระราชพิธี)
2. พิธีราษฎร์ (พิธีของประชาชนทัว่ ไป)
3. พิธีของพระสงฆ์ (คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนือ่ งในวันสําคัญวันนี)้
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