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กําหนดการ 

พิธีฉลองวันวิสาขบูชาวนัสําคัญสากลของสหประชาชาติ  ณ ภูมิภาคเอเซียแปซิฟค 
“UNDV Celebration for Asia and the Pacific 2008” 

เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลก ประจําป ๒๕๕๑ 
วันอาทิตยท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ และหอประชุมพุทธมณฑล 
--------------------------------------------------- 

วันเสาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ขึ้น ๑๓ ค่ํา เดือน ๖) 
 ผูเขารวมประจากตางประเทศเดินทางมาถึง 
 ลงทะเบียน เขาสูท่ีพัก และพักตามอัธยาศัย 

 

วันอาทิตย ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๖) 
๐๘:๐๐ น. ผูเขารวมพธิีเดินทางถงึศูนยประชุมสหประชาชาต ิถนนราชดําเนนินอก กรุงเทพฯ 
๐๘:๓๐ น. - สมเดจ็พระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเดจ็  

  พระสังฆราช เดินทางถึงศูนยประชุมสหประชาชาติ  
  คณะกรรมการจัดงานถวายการรับรอง และเขาสูหองรับรอง 
-ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงหอประชุมและเขาสูศูนยประชุม  
  สหประชาชาติ 
  คณะกรรมการจัดงานถวายการรับรอง และเขาสูหองรับรอง 
-สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช  
  ประธานฝายสงฆ พรอมดวย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานฝายคฤหัสถ  
  เขาสูหองประชุม ESCAP Hall   
-ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และนําบูชาพระรัตนตรัย 
- พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา 
  วันสําคัญของสหประชาชาติ ถวายรายงาน 
- ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช กลาวสัมโมทนียกถา 

 - สาสนจากเลขาธิการ UC อานโดย ผูอํานวยการ UN ประจําเอเซียแฟซิปค 
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๐๙:๑๐ น. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานฝายคฤหัสถ กลาวสุนทรพจน 
๑๐.๐๐ น ประกอบพิธวีสิาขบูชา และพระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา 
๑๐.๓๐ น. สาสนจากพระสังฆราช ประมุขสงฆ และผูนําประเทศ 
๑๑.๐๐ น. ถายภาพหมู (หนาศูนยประชุม) 
๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และพกัตามอัธยาศยั 
๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไปยังพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 
๑๓.๔๐ น. ถึงหอประชุมพุทธมณฑล เขาสูหองประชมุ 

 ประธานสงฆ จุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรยั 
และกลาวสมัโมทนยีกถา  

๑๓.๓๐ น. ผอ.สนง.พศ.กลาวตอนรับ 
 สุนทรพจนและสาสน จากพระสังฆราช ประมุขสงฆ และผูนําประเทศ 

๑๖.๐๐ น. ฯพณฯ รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี  
เดินทางถึงหอประชุมพทุธมณฑล 
-บรรยายพิเศษ และปดการประชุม 

๑๖.๓๐ น. ถายภาพหมู 
  เดินทางไปยงัมณฑลพธิีหนาองคพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพทุธมณฑล
สุทรรศน 

๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เปน
ประธานฝายสงฆ และ ฯพณฯ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปน
ประธานฝายคฤหัสถ ประกอบพิธีเวียนเทียนนานาชาติ  ณ องคพระศรีศากย 
ทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน 

๑๙.๐๐ น. การแสดงแสง สี เสียงพุทธประวัติ 
๒๐.๓๐ น. เสร็จพิธี เดนิทางกลับทีพ่ัก และพักผอนตามอัธยาศยั 
วันจันทร ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖)  
 

 เลือกเขารวมกจิกรรมพิธวีิสาขบูชาของชาวพุทธไทย  
และเดินทางกลับตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 



 

www.mcu.ac.th/itmcu 

๓

 
 

 
 

PROGRAMME 
 

United Nations Day Of Vesak Celebrations (B.E. 2551) 2008 
At the United Nations Asia-Pacific Conference Centre in 

Bangkok, Thailand. 
----------------------------------- 

  
Sunday May 18, 2008 
 

8:00 am Arrive the United Nations Conference Centre, Bangkok. 
8:30 am Opening by His Holiness, Somdet Phra Buddhacharya, President of 

the Executive Committee on behalf of the Supreme Patriarch of 
Thailand 
- Report by Most Ven. Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn, Rector of       
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) 
- Opening Speech by His Holiness, Somdet Phra Buddhacharya,   

  - Video Presentation 
09:10am Speech by H.E. Prime Minister of Thailand 
09.40am  -Message from General-Secretary, United Nations. 

-Speech by UNESCAP Director-General 
09:50am Welcome Speech by IOC Chairperson (MCU Rector) 
10:00am Speech by Most Ven Kakuhan Enami  
10:10am Guest Speech and Messages from leaders of Buddhist 

Organizations 
11:30am Lunch 
00:30pm Group photo in front of UNCC (All participants. Distribute to all 

participants during their stay) 
00:50pm Press conference 
01:30pm Ceremony for celebration of UN Special Consultative Status starts 

Opening speech by Rector of MCU 
01:45pm UN announcement of Special Consultative Status, Chanting for 

celebration 
01:50pm Speech by UNESCAP Director-General 

 Speech by Dr. Abdul Waheed Khan (Assistant Director-General for 
Communication and Information at UNESCO) 

 Introduction by Mr. Lalit Bakshi 
Speech by Mr. Mohan Lal Mittal   
Speech by Most Ven Kakuhan Enami  
Speech by Mr. Masakazu Matsumoto 
Speech by Maechee Sansanee 
Speech by Mr. Shigemi Asakawa 

04:30pm -Chanting for Celebration Ceremony    
-Candle light service  
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  -VIP group photo on stage 
05:30pm Depart for Royal Navy Conference Hall 
06:30pm Welcome Party by Mr. Hiroshi Matsumoto, Founder of Global Youth 

Leaders Summit, co-hosted by Mr. Mohan Lal Mittal, Founder of 
Global Youth Leaders Summit at Royal Navy Conference Hall 
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โครงการจัดกิจกรรมนานาชาติ 

ในวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลก ประจําป ๒๕๕๑ 
เรื่อง พิธีฉลองวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของสหประชาชาติ  

ณ ภูมิภาคเอเซียแปซิฟค 
“UNDV Celebration for Asia and the Pacific 2008” 

วันอาทิตยที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
----------------------------- 

๑. สาระสําคัญ 
 ดวยที่ประชมุสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ องคการสหประชาชาต ิ ในคราว
ประชุมคร้ังที ่๕๔ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ (วาระการประชุมที ่๑๗๔ เร่ืองการรับรองใหวันวิ
สาขบูชาเปนวนัสําคัญสากล) กําหนดใหวนัวิสาขบูชาเปนวนัสําคัญสากล ของสหประชาชาติ และ
ใหจัดกิจกรรมในวนัดังกลาว ณ สํานักงานใหญและสาํนักงานสาขา ในเดือนพฤษภาคมของทุกป 
ประเทศไทยโดยคณะสงฆ รัฐบาล และประชาชน จงึไดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวนัดังกลาว
มาตลอดทุกปมิไดขาด ทั้งระดับประเทศและระดับทองถิน่ จนถงึระดบันานาชาติ คือ เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดจัดประชุมผูนําชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวนัวิสาขบูชา วนัสําคัญของ
โลก ณ หอประชุมพทุธมณฑล เมื่อเดือนมิถุนายนปเดยีวกนัไดเปนเจาภาพจัดกิจกรรมเนื่องในวนัวิ
สาขบูชา วนัสาํคัญสากลของสหประชาชาติ ณ สํานกังานใหญ องคการสหประชาชาติ มหานคร
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗  
  จากนั้นมา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัโดยความเหน็ชอบของมหาเถร
สมาคม ภายใตการอุปถัมภของรัฐบาลไทย ไดจัดการประชุมชาวพทุธนานาชาตแิละจัดกิจกรรม
นานาชาติเนื่องในวนัวิสาขบชูาติดตอกันมาจนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐ จนชาวพุทธทัว่โลกไดลงนามใน
ขอตกลงใหพทุธมณฑล ประเทศไทย เปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก มีสํานกังานเลขาธกิารอยู
ที่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมคีณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ 
(IOC) ทาํหนาที่หารือและกําหนดการจัดงาน และในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดจัดการประชุมเนื่อง
ในวนัวิสาขบูชาโลก ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑  
 แตเพื่ออนุวัตใหเปนไปตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมยัสามัญ องคการ
สหประชาชาต ิ ทีก่ําหนดใหจัดกิจกรรมในวันดังกลาว ณ สํานักงานใหญและสํานกังานสาขา ใน
เดือนพฤษภาคมของทุกป มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั จึงกําหนดจดังาน “พิธีฉลอง
วันวิสาขบูชาวนัสําคัญสากลของสหประชาชาติ ณ ภูมิภาคเอเซียแปซิฟค” (UNDV Celebration of 
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Asia and the Pacific) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ึน  ในวันอาทิตย ที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  
ณ ศูนยประชมุสหประชาชาติ และพุทธมณฑล    
 
 ๒. วัตถุประสงค   
 ๒.๑  เพื่อเปนการเฉลิมฉลองวนัวิสาขบูชา วนัสําคัญสากลขององคการสหประชาชาติ 
 ๒.๒  เพื่อความรวมมืออันดขีองกลุมและองคกรชาวพทุธตั้งแตระดับประเทศถงึ
นานาชาติตามนโยบายของรัฐบาลไทย  
 ๒.๓  เพื่อรวมกันเผยแพรกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติใหชาวพทุธไดรับทราบและ
นําไปประยกุตใช  
 
๓. วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรม 
 
 วันอาทิตยที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑    
   ๑. ชวงเชา จัดการฉลองวันวสิาขบูชานานาชาติ  ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ 
สํานักงานประจําภูมิภาคเอเซียแปซิฟค กรุงเทพมหานคร ดังนี ้
    - สมเด็จพระพฒุาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช  
       เปนประธานฝายสงฆ และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เปนประธานฝาย 
      คฤหัสถ ในพธิีเปดงานวนัวสิาขบูชานานาชาต ิ      
   - สมเด็จพระพฒุาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช  
      กลาวสัมโมทนียกถา 
    - ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เปนประธานฝายคฤหัสถ กลาวสุนทรพจน 
    - ประกอบพธิวีิสาขบูชา  
   - แสดงนทิรรศการ 
  ๒. ชวงบาย จดัการประชุมและกลาวสุนทรพจน ฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ  ณ 
หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังนี ้
   - สาสนผูนําประเทศและผูนาํชาวพทุธ 
   - กลาวสุนทรพจน 
    - บรรยายพิเศษ  
   - แสดงนทิรรศการ 
  ๓. ชวงเย็น ประกอบพิธี ณ ถนนอุทยานและบริเวณองคพระประธานพุทธมณฑล  ดังนี้ 
   - ขบวนธรรมยาตราจากถนนอุทยานไปยงัองคพระประธานพทุธมณฑล 
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    - ประกอบพธิีเวียนเทยีนรอบองคพระประธาน 
 
๔. ผูเขารวมกิจกรรม 
 ๕.๑  ผูเขารวมพิธีประชมุวชิาการพระพทุธศาสนานานาชาต ิณ หอประชุมพทุธ
มณฑล  จํานวน  ๑,๕๐๐  รูป/คน ดังนี ้ (๒๕ ประเทศ) 
 ๕.๑.๑  ผูนํา นักวชิาการ และนักปราชญผูมีบทบาท 
ดานพระพทุธศาสนาจากเถรวาทและมหายานตางประเทศ    ๔๘๐  รูป/คน 
   ๕.๑.๒  ผูแทนมหาเถรสมาคม พระสงัฆาธกิาร     ๕๐  รูป/คน 
   ๕.๑.๓  คณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต นักวิชาการ  
ดานพระพทุธศาสนา และผูแทนองคกรชาวพทุธ จากประเทศไทย              ๕๐  รูป/คน 
   ๕.๑.๔  พระสงฆนกัวิชาการ  นักปราชญ  
 และพระสงฆสามเณรทัว่ไปจากประเทศไทย             ๓๐๐  รูป/คน 
    ๕.๑.๕  ส่ือมวลชนจากประเทศไทยและตางประเทศ  ๑๐๐  รูป/คน 
   ๕.๑.๖  ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาทีน่ิสิตและนักศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย                ๕๐๐  รูป/คน 
 ๕.๒  ผูเขารวมกิจกรรม ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ จํานวน  ๑,๐๐๐  รูป/คน ดังนี ้ 
 ๕.๒.๑  ผูนํา นักวชิาการ และนักปราชญผูมีบทบาท 
ดานพระพทุธศาสนาจากเถรวาทและมหายานตางประเทศ    ๔๕๐  รูป/คน 
   ๕.๒.๒  ผูแทนมหาเถรสมาคม พระสงัฆาธกิาร  
คณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต พระสงฆสามเณร นักวชิาการและนักปราชญ  
ดานพระพทุธศาสนา และผูแทนองคกรชาวพทุธ จากประเทศไทย              ๒๐๐  รูป/คน 
    ๕.๒.๓  ส่ือมวลชนจากประเทศไทยและตางประเทศ  ๑๐๐  รูป/คน 
   ๕.๒.๔  ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาทีน่ิสิตและนักศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย                 ๒๕๐  รูป/คน 
 
๖. งบประมาณ 
 งบประมาณดาํเนนิการขอรับงบประมาณอุดหนนุจากรัฐบาล  
 
๗. แหลงงบประมาณ 
 งบประมาณอดุหนนุจากรัฐบาล 
  และการบริจาคทั่วไป 
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๘. ผูรับผิดชอบ 
 ๘.๑ คณะกรรมการจัดงานจากประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลแตงตั้งจากผูแทนคณะสงฆ 
สวนราชการ องคกรเอกชน และอื่น ๆ 
  ๘.๒ มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย รับดําเนินการจัดพธิกีารนานาชาต ิ  
  ๘.๓ มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยรวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ดําเนินการพธิีการ ณ พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
 
๙. องคกรใหการสนับสนุน 
 ๙.๑  องคกรชาวพุทธเรียวยไูกนานาชาติ (ITRI)  
 ๙.๒  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
  ๙.๓  กรมการศาสนา  
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑  ไดรวมเฉลิมฉลองวนัวิสาขบูชา วนัสําคัญสากล สหประชาชาต ิพรอมกับ
สํานักงานใหญ สหประชาชาติ  
 ๑๐.๒  ไดแสดงความรวมมือระหวางกลุมและองคกรชาวพุทธตัง้แตระดับประเทศถึง
นานาชาติตามนโยบายของรัฐบาลไทย  
 ๑๐.๓  ไดรวมกันเผยแพรกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติใหชาวพทุธไดรับทราบและ
นําไปประยกุตใช  
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