ความเป็ นมาของโครงการอัญเชิญผ้ าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดพุทธศาสนาในประเทศลาว
และ
การอัญเชิญผ้ าพระกฐินพระราชทานประจาปี 2549 ไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุสุวรรณผ้ าคา
เมืองห้ วยทราย แขวงบ่ อแก้ ว สปป.ลาว
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงการต่างประเทศ โดยดาริของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศในขณะนัน้ ได้ ดาเนินโครงการอัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไป
ทอดถวายยังวัดพุทธศาสนาในประเทศลาว กัมพูชา และพม่า และได้ ดาเนินโครงการต่อเนื่อง ดังนี ้
- พ.ศ. 2539 อัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไปยังวัดพุทธศาสนาในจีนตอนใต้
(เขตสิบสองปั นนา ในมณฑลยูนนาน) กัมพูชา ลาว พม่า และศรี ลงั กา
- พ.ศ. 2540 พม่า
- พ.ศ. 2541 ลาวและพม่า
- พ.ศ. 2542 พม่าและจีน (เขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิ่งโพเต๋อหง มณฑลยูนนาน)
- พ.ศ. 2543 ลาว กัมพูชา พม่าและศรี ลงั กา
- พ.ศ. 2544 ลาว กัมพูชา และพม่า
การดาเนินการตามโครงการอัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไปทอดถวายยังวัดพุทธศาสนาใน
ประเทศลาว พม่า กัมพูชา ศรี ลงั กา และจีน (ตอนใต้ ) ได้ รับความร่วมมือจากประเทศดังกล่าวเป็ นอย่างดี ซึง่ ช่วย
เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในฐานะที่ทรงเป็ นพุทธมามกะ และองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
โครงการนี ้ช่วยเสริมสร้ างความเข้ าใจที่ดรี ะหว่างประเทศไทยกับประชาชนของประเทศนัน้ ๆ ทุกระดับ ก่อให้ เกิด
สานึกร่วมทางวัฒนธรรมและศาสนาร่วมกัน ยังผลให้ สามารถขยายความร่วมมือและการพึง่ พาช่วยเหลือซึง่ กันและ
กันในด้ านอื่น ๆ ต่อไป เป็ นการสมานความสัมพันธ์ทงในระดั
ั้
บประชาชนและรัฐบาล
เพื่อให้ โครงการนี ้คงอยูเ่ ป็ นประเพณีปฏิบตั ิ และเป็ นเครื่ องมือสร้ างความรู้สกึ ที่ดีตอ่ คนไทยและ
ประเทศไทยโดยใช้ แนวทางด้ านการทูตวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้ านในลักษณะซึมลึกและยัง่ ยืน
กรมสารนิเทศจึงได้ เสนอของบประมาณประจาปี ในโครงการความร่วมมือทางพุทธศาสนาเพื่อดาเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี
สาหรับลาวนัน้ กระทรวงฯ ได้ เคยอัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไปทอดถวาย ดังนี ้
- ปี 2538 ที่พระธาตุหลวงเหนือ เวียงจันทน์
- ปี 2539 ที่วดั หายโศก เวียงจันทน์
- ปี 2541 ที่วดั สีสะเกด เวียงจันทน์
- ปี 2543 ที่วดั เชียงยืนนะทาราม เวียงจันทน์
- ปี 2544 ที่วดั ไซยะพูม เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต

- ปี 2545 ที่วดั จอมเขามะนีรัด แขวงบ่อแก้ ว
- ปี 2546 ที่วดั เทพนิมิต เวียงจันทน์
- ปี 2547 ที่วดั พระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต
- ปี 2548 ที่วดั เกาะแก้ วหัวโขงพระใหญ่ เมืองโขง แขวงจาปาสัก
โดยในปี นี ้ ซึง่ เป็ นปี ที่ 10 จะอัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไปทอดถวายที่วดั พระธาตุสวุ รรณผ้ าคา เมืองห้ วยทราย
แขวงบ่อแก้ ว
การอัญเชิญผ้ าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุสุวรรณผ้ าคา เมืองห้ วยทราย
แขวงบ่ อแก้ ว สปป.ลาว
การอัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุสวุ รรณผ้ าคา เมืองห้ วยทราย
แขวงบ่อแก้ ว สปป.ลาวในปี 2549 นี ้ มีผ้ เู ข้ าร่วมพิธีทอดผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน ประกอบด้ วย คณะฝ่ ายไทย
ประกอบด้ วย นายวีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ ประธานในการอัญเชิญผ้ าพระกฐิ น
พระราชทานไปทอดถวาย นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และภริยา พร้ อมด้ วยข้ าราชการ
สถานเอกอัครราชทูต ฯ นายอุดม พัวสกุล ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงรายและคณะรวม 30 คน พร้ อมด้ วยคณะ
ข้ าราชการจากจังหวัดใกล้ เคียง รวมทังผู
้ ้ แทนสภาหอการค้ า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่าง ๆ และนักธุรกิจไทย
อีกจานวนหนึง่ สาหรับคณะฝ่ ายลาว ประกอบด้ วย นายแขกแก้ ว ซ้ อยไซยะ รองหัวหน้ าสถาบันวิทยาศาสตร์
สังคมแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานสมาคมลาว-ไทย
เพื่อมิตรภาพ และประธานฝ่ ายลาวในการทอดถวายผ้ ากฐิ นพระราชทาน พร้ อมด้ วยกรรมการและสมาชิกสมาคม
ประมาณ 10 คน นายสีสพุ นั สีลวิ ง เจ้ าเมืองห้ วยทราย ในฐานะประธานคณะรับผิดชอบ นายคาเลือ่ น สืบไซยา
ประธานแนวลาวสร้ างชาติแขวง และคณะผู้แทนแขวงระดับหัวหน้ าและรองหัวหน้ า ฯพณฯ อ้ วน พมมะจัก
เอกอัครราชทูตลาวประจาประเทศไทย และข้ าราชการสถานเอกอัครราชทูตลาวประจาประเทศไทย
นายคาพัน อันลาวัน รองอธิบดีกรมเอเซียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาว ในฐานะผู้แทนกระทรวง
การต่างประเทศ สปป.ลาว พร้ อมด้ วยสื่อมวลชนลาวทังจากส่
้
วนกลางและท้ องถิ่น โดยมีประชาชนลาวในช่วงพิธี
ทอดถวายผ้ าพระกฐิ นประมาณ 200 - 300 คน
รายละเอียดพิธีอัญเชิญผ้ าพระกฐินพระราชทาน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 คณะเจ้ าหน้ าที่จากสานักพระราชวังได้ อญ
ั เชิญผ้ าพระกฐิ นและ
เครื่ องบริวาร โดยเจ้ าหน้ าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้ ร่วมอัญเชิญไปที่วดั พระธาตุสวุ รรณผ้ าคาล่วงหน้ าเพื่อ
เตรี ยมการในพิธีตา่ ง ๆ โดยมีทางจังหวัดเชียงรายได้ ประสานและอานวยความสะดวกในการจัดรถตารวจทางหลวง
นาขบวนจากสนามบินนานาชาติจงั หวัดเชียงรายไปยังท่าแพขนานยนต์อาเภอเชียงของ และทางแขวงบ่อแก้ วได้ จดั
ตารวจนาขบวนไปส่งยังพระธาตุสวุ รรณผ้ าคาอย่างเรี ยบร้ อย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30 น.คณะฝ่ ายไทยได้ ออกเดินทางจากท่าข้ าม
แพขนานยนต์ เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงรายไปยังท่าเทียบแพขนานยนต์ เมืองห้ วยทราย แขวงบ่อแก้ ว ซึง่ ณ ที่นนั ้
นายสีสพุ นั สีลวิ ง เจ้ าเมืองห้ วยทรายได้ ให้ การต้ อนรับและนานายวีรพงษ์ รามางกูรขึ ้นรถยนต์รับรองไปยังวัดพระธาตุ
สุวรรณผ้ าคา
เวลา 10.00 น. เริ่มพิธีอญ
ั เชิญผ้ าพระกฐิ นและเครื่ องบริวารไปรอบอุโบสถ และอัญเชิญ
เข้ าไปยังอุโบสถเพื่อทาพิธีทอดถวาย
เวลา 10.50 น. พิธีทาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จานวน 9 รูป
เวลา 11.15 น. พิธีถวายภัตตาหารเพล และต่อด้ วยพิธีบายศรี
เวลา 12.00 น. เจ้ าเมืองห้ วยทรายได้ เป็ นเจ้ าภาพจัดเลี ้ยงอาหารกลางวันแก่ผ้ เู ข้ าร่วมพิธี ฯ
ทังฝ่้ ายไทยและฝ่ ายลาว และภายหลังจากนันได้
้ พาคณะฝ่ ายไทยชมเมืองห้ วยทราย และได้ เข้ าสักการะวัด
จอมเขามณีรัตน์ซงึ่ เคยอัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทานมาทอดถวายเมื่อปี พ.ศ. 2545
ยอดเงินพระราชทานและเงินบริจาค
สาหรับยอดเงินกฐิ นประจาปี 2549 นี ้ ประกอบด้ วย
(1) เงินพระราชทาน จานวน 10,000 – บาท
(2) เงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ 200,000 – บาท
(3) เงินบริจาคจากสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 346,300 - บาท
(4) เงินบริจาคจากข้ าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจา สปป.ลาว สถานกงสุลใหญ่
ณ แขวงสะหวันนะเขต ข้ าราชการกระทรวงการต่างประเทศ /สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ จังหวัดตามแนวชายแดนไทย-ลาว (จ.เชียงราย
นครพนม พะเยา พิษณุโลก หนองคาย อุตรดิตถ์ อานาจเจริญ อุบลราชธานี เลย
ขอนแก่น น่าน สกลนคร และกาฬสินธุ์) นักธุรกิจ และประชาชนคนไทยใน สปป.ลาว และ
ผู้มีจิตศรัทธาลาว – ไทย ทังหลาย
้
จานวน 241,410 บาท 210 ดอลลาร์ สหรัฐ
และ 430,000 กีบ
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 797,710 - บาท / 210 – ดอลลาร์ สหรัฐ / 430,000 – กีบ
หมายเหตุ
ขณะนี ้ยังมีผ้ มู ีจิตศรัทธาทยอยส่งเงินบริจาคร่วมสมทบ ซึง่ สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะรวบรวม
และจะจัดส่งให้ ทางคณะกรรมการของวัดพระธาตุสวุ รรณผ้ าคา

กล่ าวโดยสรุป
พิธีทอดผ้ าพระกฐิ นพระราชทานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ได้ เสร็จสิ ้นลงอย่างสมพระเกียรติ
และเรี ยบร้ อยสมดังจุดมุง่ หมายของการอัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุสวุ รรณผ้ าคา
ทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจังหวัดเชียงรายได้ อานวยความสะดวกแก่คณะอย่างเต็มที่ และสาหรับทุกภาค
ส่วนของลาว ทังจากส่
้
วนกลาง ผู้นาระดับสูงและพนักงานของแขวงบ่อแก้ ว สมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ นักธุรกิจ
ประชาชน และกรรมการวัดพระธาตุสวุ รรณผ้ าคา ได้ ให้ ความร่วมมือในการจัดเตรี ยมงานและในระหว่างพิธีเป็ น
อย่างดียิ่ง ตลอดรวมถึงการอานวยความสะดวกด้ านการตรวจคนเข้ าเมืองและพิธีการด้ านศุลกากรให้ แก่คณะฝ่ าย
ไทยทุกคณะ การจัดรถตารวจนาขบวนอัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน และคณะบุคคลสาคัญของไทย และการจัด
เจ้ าหน้ าที่ตารวจรักษาความปลอดภัยในบริเวณงานอย่างเต็มที่
***************************************

