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PRESS RELEASE 
บุคคลสาํคัญจากทั่วโลก เดนิทางมาร่วมวิสาขบชูานานาชาตคิรัง้ที่ ๙ 

เพื่อเฉลิมฉลอง ๓ วาระโอกาสพเิศษ : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
๘๐ พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

๖๐ พรรษา สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
เน่ืองในวันวสิาขบูชา วันสาํคัญสากลของโลก ประจาํปี ๒๕๕๕ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันน้ี (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๔.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (มจร.) จัดแถลงข่าว “การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ คร้ังที่ ๙ เน่ืองในโอกาส
เฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ประจาํปี ๒๕๕๕ ขึ้น ณ ณ 
ห้องประชุม ๑ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมโกศา
จารย์ อธิการบดีมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
จัดกิจกรรมนานาชาติ, ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร 
ประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพ่ือสังคม กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และนางเตอืนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยส่ือมวลชนและ
แขกผู้มีเกียรต ิร่วมแถลงข่าว 

พระธรรมโกศาจารย์  กล่าวว่า “ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี ้ รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มอบหมาย
ให้ มจร. จดักิจกรรมวิสาขบชูานานาชาติเพ่ือเฉลิมฉลอง ๓ วาระโอกาสพิเศษ  ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  ซึ่งปีนีถื้อว่าย่ิงใหญ่กว่าทุกปีเพราะเป็นมหามงคลโอกาสพิเศษ
ดงักล่าว จึงมีบุคคลท่ีสําคญัของชาวพุทธทัว่โลกเข้าร่วมประชุมตลอดงาน อาทิ ฯพณฯ มหินทาราช
ปักษา (Mahinda Rajapaksa) ประธานาธิบดีศรีลงักา ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาท่ีย่ิงใหญ่
ประเทศหนึ่งของโลกพระอาจารย์ฉวนย่ิน (Most Ven. Chuan Yin) ประมขุสงฆ์จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พระสงัฆราชทัง้  ๒  นิกายจากราชอาณาจกัรกมัพชูา พระมหานายกะทัง้ ๓ นิกาย จาก             
ศรีลังกา นอกจากนัน้ยังมีประมุขสงฆ์ นักปราชญ์คนสําคัญทางพระพุทธศาสนาและผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านพระพทุธศาสนาจาก ๘๕ ประเทศทัว่โลกเดินทางมาร่วมประชมุอย่างคบัคัง่ โดยการประชุม     
ในครัง้นีกํ้าหนดจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬา    
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PRESS RELEASE 
ลงกรณราชวิทยาลยั อําเภอวงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา ศนูย์ประชมุสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร 
และพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

พระธรรมโกศาจารย์ ยังแถลงต่อว่า ชาวโลกกําลงัมีวิกฤตทางด้านความขดัแย้งวิสาขบูชา
นานาชาติปีนี จ้ึงกําหนดหัวข้อสัมมนาทางวิชาการเ ร่ือง  พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า                
เพ่ือประโยชน์สขุของมวลมนษุยชาติ  (The Buddha’s Enlightenment for the Well-being of 

Humanity) ซึ่งเป็นการเดินตามรอยของพระพทุธองค์ของเหล่าพทุธสาวกในการค้นหาว่า พระปัญญา
ตรัสรู้ของพระพทุธเจ้านัน้ สามารถนําประโยชน์สขุมาสูม่วลมนษุยชาติได้อย่างไร พระปัญญาตรัสรู้จะ
มาพฒันาจิตใจมนษุย์และทําให้มนษุย์โลกมีความสามคัคี มีความปรองดองและเกิดความสขุสงบสนัติ
ได้อยา่งไร สดุท้ายคือพระปัญญาตรัสรู้จะทําให้มนษุย์อยูก่บัสิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุได้อยา่งไร 

นอกจากนัน้ ยงัจะมีการจดัตัง้สํานกังานศนูย์กลางพระพทุธศาสนาโลกขึน้ท่ีพทุธมณฑลและจะ
ทําพิธีวางศิลาฤกษ์ในวโรกาสสําคญัดงักลา่ว ซึง่ถือว่าเป็นสาํนกังานกลางพระพทุธศาสนาโลกแห่งแรก
ตามมติผู้ นําชาวพทุธเม่ือคราวประชมุวิสาขบชูานานาชาติ ณ พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เม่ือปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 สําหรับกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในครัง้นี  ้ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการฝ่าย
ส่ือสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู              
คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า  ภาพบรรยากาศการจดักิจกรรมดงักล่าว ทาง บริษัท ทรู                 
คอร์ปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมให้ชมตัง้แต่วันพฤหัสบดีท่ี                 
๓๑ พฤษภาคม – วันเสาร์ท่ี  ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ตัง้แต่ เวลา  ๐๘.๐๐ น.  - ๑๗ .๐๐ น . ทาง
สถานีโทรทศัน์ TNN ๒  (ทรูวิชัน่ส์ ๐๘) และถือเป็น อีกครัง้ท่ี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปีนีถื้อเป็นปีสําคัญของชาวพุทธนานาชาติและ               
ชาวพุทธในประเทศไทย จึงถือโอกาสนีเ้ชิญชวนทุกท่านรับชมภาพการถ่ายทอดสดกิจกรรมสําคัญ              
ได้ตามวนัและเวลาดงักลา่วด้วย 

นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า การจดักิจกรรม
สําคญัในครัง้นี ้นอกจากจะได้รับชมภาพการถ่ายทอดกิจกรรมตลอดทัง้ ๓ วนัผ่านทางสถานีโทรทศัน์ 
TNN ๒ (ทรูวิชัน่ส์ ๐๘) แล้ว ในวนัพฤหสับดีท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ สทท.
๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ยังได้รับมอบหมายให้ดําเนินการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน ตัง้แต่ช่วงเวลา 
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PRESS RELEASE 
๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  หอประชมุ มวก. มหาวิทยามหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วงัน้อย และในวนั
อาทิตย์ท่ี ๒ มิถนุายน ๒๕๕๕ ชมภาพการถ่ายทอดสดการประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๐๑๐/
๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชน และภาพการพิธีธรรมยาตราและเวียนเทียนของผู้ นําชาวพุทธ
นานาชาติ ณ พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จึงถือโอกาสนีเ้ชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนท่ีไม่สามารถ
เดินทางไปร่วมกิจกรรมตามวนั และเวลาดงักลา่วได้ ท่านสามารถรับชมภาพการถ่ายทอดสดกิจกรรม
ผ่านทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ สทท.๑๑ กรมประชาสมัพนัธ์ ในทกุกิจกรรมท่ีถือว่าเป็นความสําคญัและ
เป็นเกียรติท่ีประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในครัง้นี ้

นอกจากการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ยงัมีกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในการจดักิจกรรมครัง้นี ้
ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยและผู้ นําชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศ 
คณะรัฐมนตรี คณะทตูานทุตู จากประเทศไทยและตา่งประเทศ การแสดงทางวฒันธรรมนานาชาติการ
สมัมนาทางวิชาการนานาชาติ การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล     
และถวายเป็นพระราชกศุลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากลของโลก เม่ือปี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้จดักิจกรรมฉลองทัว่โลก และในคราวประชมุชาวพทุธนานาชาติ เน่ืองในวนัวิสาขาบชูา
โลก  ประจําปี  ๒๕๔๘   ณ  พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  และท่ีศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
กรุงเทพมหานคร มีมติให้จดัพิธีฉลองวนัวิสาขบชูา วนัสําคญัสากลของโลก ในประเทศไทย โดยให้พทุธ
มณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และมีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (มจร.) 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเน่ืองในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก               
ในทกุ ๆ ปี สําหรับภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมดังกล่าว สามารถตดิตามชมการถ่ายทอดสด
ได้ใน  วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต้ังแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - 
๑๗.๐๐ น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ๒ (ทรูวิช่ันส์ ๐๘) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สอบถามรายละเอียดที่ 
สํานกังานสมาคมสภาสากลวนัวิสาขบชูาโลก (สสวล) อาคารเรียนรวม ชัน้ ๔ โซน D ห้อง D ๔๐๐  
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา ๑๗๑๓๐โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๙๘,  
๐ ๒๖๒๓ ๖๓๒๓, ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๙๕  โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๙๙, ๐ ๒๖๒๓ ๖๑๐๒ www.icundv.com, www.mcu.ac.th 


