พิธีทอดผาพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2552
ณ วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
16-17 ตุลาคม 2552
สถานเอกอัครราชทู ต ณ เวีย งจัน ทน รวมกับกระทรวงการตางประเทศ สมาคมไทย-ลาวเพื่อ
มิตรภาพและสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ ไดจัดงานทอดผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2552 ระหวางวันที่
16-17 ตุลาคม 2552 ณ วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมและรวบรวมเงิน
ทําบุญสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณวัดสีสะเกดในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 450 ปแหงการสถาปนานครหลวง
เวียงจันทน เปนเมืองหลวงในป 2553
งานกฐินพระราชทานเริ่มตนดวยงานสมโภชหรือพิธีคบงันในวันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา
19.00 น. พระสงฆ 9 รูปสวดพระปริตรในพระอุโบสถวัดสีสะเกด จากนั้นเปนการแสดงมหรสพที่ธนาคารกรุงไทย
จํากัด สาขานครหลวงเวียงจันทน ซึ่งอยูตรงขามวัดสีสะเกด และเอื้อเฟอใหใชสถานที่เพราะวัดมีพื้นที่จํากัด การ
แสดงประกอบดวยคณะหมอลําคุณแมบุญชวย เด็ดดวง และคุณพอทองเจริญ ดาเหลา ศิลปนดีเดนประจําภาคอีสาน
จากฝายไทย และการแสดงนาฏศิลปจากกรมศิลปกรรมลาว
ในวันเสารที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 7.30 น. ดร.วีรพงษ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อ
มิตรภาพ ศ.ดร.บอแสงคํา วงดาลา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรมและประธานสมาคมลาวไทยเพื่ อ มิ ต รภาพ และคณะบุ ค คลสํ า คั ญ ได แ ก นายธี ร ะ สลั ก เพชร รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวั ฒ นธรรม
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน นายคมสัน เอกชัย ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย นายอภิชาติ เพ็ชรรัตน กงสุลใหญ ณ
แขวงสะหวันนะเขต ไดตักบาตรรวมกับผูมารวมงาน ณ ลานหนาอุโบสถวัดสีสะเกด
เวลา 09.00 น. คณะผูเขารวมพิธีจากฝายไทย นําโดย ดร.วีรพงษ รามางกูร ตั้งขบวนแหองคกฐินที่
หนาประตูวัดสีสะเกด แลวแหรอบพระอุโบสถ 3 รอบ กอนเชิญเขาทําพิธีภายในพระอุโบสถ ซึ่งมีพระอาจารย บัว
คํา บุบผาวง เจาอาวาสวัดทาดฝุนและรองประธานองคการพุทธศาสนาสัมพันธ เปนประธานฝายสงฆ พระสงฆผูรับ
พระราชทานผาพระกฐินคือ พระอาจารยเหวด มะเสไน เจาอาวาสวัดสีสะเกด พิธีในวันนี้มีผูใหความสนใจเขารวม
ทั้งชาวไทย ชาวลาวและนักทองเที่ยวกวา 400 คน
ภายหลั ง พิ ธี ท อดผ า พระกฐิ น พระราชทาน ผู ร ว มพิธี ไ ด รั บ ประทานอาหารกลางวัน ร ว มกั น ที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด โดยมีบริษัทเอกชนไทยและลาวตั้งซุมอาหารเพื่อบริการประชาชนจํานวนประมาณ 15 ซุม
กฐินพระราชทานครั้งนี้ไดรับเงินทําบุญเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,815,832.17 บาท ซึ่งสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดถวายวัดสีสะเกดเพื่อใชบูรณปฏิสังขรณวัดสีสะเกด ในวาระครบรอบ 450 ป การสถาปนา
นครหลวงเวียงจันทนเปนเมืองหลวง

พระสงฆสวดพระปริตรในโบสถวัดสีสะเกด

การแสดงมหรสพในคืนสมโภช

หมอลําศิลปนดีเดนภาคอีสาน
แมบุญชวง เด็ดดวง และพอทองเจริญ ดาเหลา

ชาวบานที่มารอรวมตักบาตรในตอนเชา

คณะเจาภาพตักบาตรบริเวณหนาพระอุโบสถ

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
และภริยา และเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทนตักบาตร

ชาวบานที่มาเขาแถวรอตักบาตร

ซุมรานคาจากหนวยงานเอกชนที่มารวมงาน

นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพเชิญผาพระกฐินพระราชทานแหรอบโบสถวัดสีสะเกด

บรรยากาศระหวางการเชิญผาพระกฐินพระราชทานแหรอบโบสถวัดสีสะเกด

The Royal Kathin Ceremony B.E. 2552 (2009)
Wat Sisaket, Vientiane, Lao PDR
16-17 October 2009
On 16-17 October 2009, the Ministry of Foreign Affairs and the Royal Thai
Embassy in Vientiane in collaboration with the Thai-Lao Friendship Association and
Lao-Thai Friendship Association held the Royal Kathin Ceremony (Robe Offering
Ceremony) B.E.2552 (2009) at Wat Sisaket, Vientiane, Lao PDR. This merit making
ceremony aims to promote cultural cooperation and people contact between Thailand
and Laos, as well as to celebrate the 450th anniversary of Vientiane becoming the
capital of the country in 2010.
The Kathin ceremony started with a prayer in the evening of 16 October at Wat
Sisaket and was followed by traditional performances at Krung Thai Bank located
nearby the temple. The performances included Thai Northeastern-style singers and
Lao traditional dance.
In the early morning of 17 October, Dr. Virabongsa Ramangkura, the Thai-Lao
Friendship Association’s President, and Professor Dr. Bosengkam Wongdara, Deputy
Minister of Information and Culture and the Lao-Thai Friendship Association’s
President offered alms to monks. They were joined by other high level dignitaries
such as H.E. Mr.Teera Slukpetch, Minister of Culture of Thailand, Ambassador of
Thailand to Lao PDR, Governor of Nongkhai, and the Consul General of Thailand in
Savannakhet.
At 9.00 hours, Dr. Virabongsa Ramangkura carried the Royal Kathin and
walked in procession around the sim or chapel of Wat Sisaket. He was accompanied
by all dignitaries and guests attending the ceremony. Afterwards, they moved into the
chapel to offer the Royal Kathin to the abbot of Wat Sisaket. Around 400 people
were present.
This Royal Kathin Ceremony received 1,815,832.17 baht of donation from
Thai and Lao firms and the public. The donation has been presented to Wat Sisaket to
contribute to the temple’s renovation fund on the occasion of the 450th Anniversary of
Vientiane becoming the capital of Laos in 2010.

