วธ.ชวนสวดมนต์ ข้ามปี 9 วัดดัง เสริ มมงคงปี ใหม่ ไหว้ 9 พระปฏิมาแห่ งแผ่ นดิน

วธ.ชวนคนไทยสวดมนต์ ข้ ามปี 9 วัดดังในกรุ งเทพฯ ถวายในหลวง 85 พรรษา พร้ อมไหว้ 9 พระปฏิมาแห่ ง
แผ่ นดิน รั บมงคลปี ใหม่ ขณะที่ 3 ศาสนารวมใจชวนศาสนิกประกอบศาสนกิจข้ ามปี ตามศาสนสถานทั่วประเทศ
ด้ าน ศิลปิ นแห่ งชาติ ทาภาพเป็ นอี-การ์ ด ส่ งความสุขผ่ านเว็บไซต์ culture-kapook อวยพรบุคคลเคารพรั ก
ส่ วน ขสมก.เพื่อความถี่ขยายเวลาเดินรถผ่ าน 9 วัดสาคัญหมดตี 2
วันนี ้ (17 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมดำรงรำชำนุภำพ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดแถลง
ข่ำวเปิ ดตัวกิจกรรม ส่งท้ ำยปี เก่ำวิถีไทย ต้ อนรับปี ใหม่วิถีพทุ ธและวิถีธรรม 4 ศำสนำ และงำนฤกษ์ ดีปีใหม่ไหว้ พระพุทธรูป
วังหน้ ำ พระปฏิมำแห่งแผ่นดิน ประจำปี

2556 โดยมีนายสนธยา คุณปลืม
้ รมว.วัฒนธรรม เป็ นประธำน พร้ อมด้ วย

ผู้แทน 4 ศำสนำเข้ ำร่วมแถลงข่ำวในครั ้งนี ้
นำยสนธยำ กล่ำวว่ำ ในโอกำสส่งท้ ำยปี เก่ำ ต้ อนรับปี ใหม่ 2556 วธ.ได้ จดั กิจกรรมส่งท้ ำยปี เก่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 85 พรรษำ 3 กิจกรรม โดยกรมกำรศำสนำ (ศน.) จัด
โครงกำรวิถีธรรม 4 ศำสนำ ส่งเสริ มให้ ศำสนิกแต่ละศำสนำปฏิบตั ิธรรมตำมหลักของแต่ละศำสนำมำใช้ ในชีวิต ซึง่ ศำสนำ
พุทธ จะมีกำรจัดสวดมนต์ข้ำมปี ในวัดสำคัญ 9 แห่งในเขตกรุงเทพมหำนคร ได้ แก่ วัดบวรนิเวศวิหำร วัดสุทศั เทพวรำรำม
วัดยำนนำวำ วัดปำกน ้ำ ภำษี เจริญ วัดไตรมิตรวิทยำรำม วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนำรำม วัดรำชำธิวำสวิหำร วัดอรุ ณ
รำชวรำรำม และ วัดชนะสงครำม และจะมีกำรจัดพิธีดงั กล่ำวในอีก 5,000 วัดทัว่ ประเทศ ส่วนอีก 3 ศำสนำ ได้ แก่ คริ สต์
ซิกข์ และพรำหมณ์ -ฮินดู จะมีกำรปฏิบตั ิศำสนำกิจตำมหลักศำสนำ หรือสวดมนต์ข้ำมปี ตำมศำสนสถำนต่ำงๆ ด้ วย

นำยสนธยำ กล่ำวว่ำ ในส่วนของกรมศิลปำกร ได้ จัดกิจกรรมฤกษ์ ดีปีใหม่ไหว้ พระพุทธรูปวังหน้ ำ พระปฏิมำแห่ง
แผ่นดิน โดยในปี นี ้ได้ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญที่ได้ เก็บรักษำไว้ ที่พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร มำให้ ประชำชนได้
สักกำระ บริเวณพระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ จำนวน 9 องค์ ได้ แก่ 1.พระพุทธสิหิงค์ เป็ นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย -ล้ ำนนำ สร้ ำง
ขึ ้นตั ้งแต่พ.ศ.700 ซึง่ มีควำมเชื่อว่ำ หำกได้ กรำบสักกำระจะเกิดสิริมงคลทั ้งปวง 2.พระเจ้ ำ 5 พระองค์นำคปรก ศิลปะ
รัตนโกสินทร์ มีควำมเชื่อว่ำ จะปกป้องสิง่ ไม่ดีทั ้งปวง 3.พระแก้ วมรกตหยกรัสเซีย ศิลปะรัตนโกสินทร์ เชื่อว่ำ จะประสิทธิ
โชคและโภคทรัพย์ 4.พระไภษัชยคุรุ ศิลปะลพบุรี เชื่อว่ำ จะดลบันดำลให้ ปรำศจำกโรคภัยไข้ เจ็บ 5.พระหำยโศก ศิลปะ
ล้ ำนนำ เชื่อว่ำ จะไม่มีทกุ ข์โศก 6.พระชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ เชื่อว่ำ จะอำนวยฤทธิออำนำจแห่งชัยชนะ 7.พระทองคำปำง
มำรวิชยั ศิลปะอยุธยำ เชื่อว่ำ ผู้สกั กำระจะได้ มีควำมปรำดเปรื่องทำงปั ญญำ 8.พระแก้ วขำว ศิลปะรัตนโกสินทร์ เชื่อว่ำ ผู้
บูชำจะประสบควำมเจริญรุ่งเรื่อง และ 9.หลวงพ่อนำก ศิลปะล้ ำนนำ มีควำมศักดิอสทิ ธิอทำงด้ ำนแคล้ วคลำดเภทภัยทั ้งปวง
“ครั ้งนี ้ กรมศิลปำกร ได้ อญ
ั เชิญพระพุทธรูปองค์ ใหม่รับปี 2556 มำให้ ประชำชนสักกำระ 5 องค์ ได้ แก่ พระเจ้ ำห้ ำ

พระองค์นำคปรก พระแก้ วมรกต พระชัย พระทองคำปำงมำรวิชัย พระแก้ วขำว และส่วนอีก 4 องค์เป็ นพระคู่บ้ำนคู่เมือง
องค์สำคัญมำให้ ประชำชนได้ สกั กำระทุกปี ได้ แก่ พระพุทธสิหิงค์ พระไภษัชยคุรุ พระหำยโศก หลวงพ่อนำก รวมเป็ น 9
องค์ ซึง่ เลข 9 เป็ นเลขแห่งควำมมงคลของควำมก้ ำวหน้ ำ โดยกรมศิลปำกร ได้ เปิ ดให้ ประชำชนได้ มำสักกำระตั ้งแต่วนั ที่ 131 มกรำคม 2556 ตั ้งแต่เวลำ 09.00-16.00 น.” รมว.วัฒนธรรม กล่ำว

ในขณะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ จดั ทำบัตรอวยพรออนไลน์โดยได้ คัดเลือกภำพจำกศิลปิ นแห่งชำติ จำนวน
12 ภำพ อำทิ นำยกมล ทัศนำญชลี นำยประเทือง เอมเจริญ นำยพิชยั นิรันดร์ มำเป็ น อี -กำร์ ด เพื่อส่งอวยพรปี ให้ แก่

บุคคลที่รักและเคำรพ ผ่ำนเว็บไซต์ www.culture.go.th และที่เว็บไซต์ kapook.com ได้ ตั ้งแต่วนั ที่ 20 ธันวำคม
2555-31 มกรำคม 2556

ด้ ำนนายสุริยะ สาเอี่ยม ผู้อำนวยกำรเขตกำรเดินรถที่ 3 องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่ำวว่ำ ในวันสวด
มนต์ข้ำมปี 9 วัด ได้ แก่ วัดบวรนิเวศวิหำร วัดสุทัศนเทพวรำรำม วัดปำกน ้ำ วัดยำนนำวำ วัดไตรมิตรวิทยำรำม วัดเบญจม
บพิตรดุสติ วนำรำม วัดรำชำธิวำสวิหำร วัดอรุณรำชวรำรำม และ วัดชนะสงครำม ในคืนวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ถึงวันที่ 1
มกรำคม 2556 ทำง ขสมก.ได้ มีกำรขยำยเวลำกำรเดินรถจำกปกติออกไปอีก 3 ชัว่ โมง หรือประมำณตี 2 รวมทั ้งจะปล่อย
รถให้ มีควำมถี่มำกขึ ้น ดังนั ้น ประชำชนที่ไปร่วมพิธีสวดมนต์ข้ำมปี วัดดังกล่ำว หมดควำมกังวลไปเลยว่ำจะไม่มีรถกลับ
บ้ ำน ตนขอยืนยันว่ำ มีรถกลับบ้ ำนอย่ำงแน่นอน

