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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจ�ากดั, บริษทัมหาชน, ส�านกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจ�าปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ 
ปีที ่ 3   ฉบับที ่  452   วนัพฤหัสบดทีี ่ 17 พฤษภาคม   พ.ศ.  2561  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
  วนัที ่14 - 17 พ.ค.  มฝีนฟ้า คะนองร้อยละ  20 - 30 ของพืน้ทีก่บัมฝีน

  ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตก ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

  อุณหภูมติ�า่สุด 22 - 25 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -38 องศาเซลเซียส

                            ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัตก
 มฝีนฟ้า คะนองร้อยละ 20 - 40 ของพืน้ที ่             

 อุณหภูมติ�า่สุด 24 -26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30 กม./ชม. 

 

                       ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 -40 ของพืน้ที ่กบัมฝีนตกหนักบางแห่ง

 ลมตะวนัออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. 

อุณหภูมติ�า่สุด  23 - 36  องศาเซสเซียส  สูงสุด  33-37 องศาเซลเซียส  

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
วนัที ่ 14 - 17 พ.ค. มพีายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30  ของพืน้ที ่

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 -25 กม./ชม. 

อุณหภูมติ�า่สุด  23-26 องศาเซสเซียส สูงสุด 32 - 38  องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
วนัที ่ 14 - 17 พ.ค. มฝีนฟ้าคะนอง  ร้อยละ 20 - 30 ของพืน้ที่

ลมตะวนัออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 -25 กม./ชม.  

อุณหภูมติ�า่สุด 24-26องศาเซสเซียส สูงสุด 32 -35 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที ่14 - 17  พ.ค. มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพืน้ที่

อุณหภูมติ�า่สุด  25-27 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 32 - 36  

องศาเซลเซียส ลมตะวนัออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 -25 กม./ชม. 

	 เม่ือวนัท่ี	 13	พ.ค.	 กรมการศาสนา	 (ศน.)	 จดัการอบรมผูสื้บทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ิน	ประจ�าปีงบประมาณ	 	 	 	 2561	

ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั	 ส�านกังานจงัหวดั	 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั	 หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องคก์รเครือข่ายทางศาสนา	 อนุ

ศาสนาจารย	์ โดยนายมานสั	 ทารัตนใ์นอธิบดี	 ศน.กล่าววา่	 ศน.ไดเ้ชิญผูอ้ �านวยการกองพระราชพิธีมาใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยท์ั้งภาคทฤษฎี	

และภาคปฏิบติั	รวมถึงแบบแผนปฏิบติั	ส�าหรับศาสนพิธีของทุกศาสนา	เพ่ือใหมี้ขั้นตอนการด�าเนินงานท่ีถูกตอ้ง

 นายมานสักล่าวอีกวา่			สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการจดัพิธีการต่างๆ	ของประชาชนใหเ้ป็นไปอยา่งทัว่ถึง	ทั้งการขอพระราชทาน

น�้าสรงพระบรมธาตุเจดีย	์	รอยพระพทุธบาท		ผา้พระกฐิน		ตลอดจนการจดัพิธีเก่ียวกบัการพระราชทานเพลิงศพ	ซ่ึงขณะน้ี	วธ.ไดม้อบหมายใหก้รมการศาสนา

เตรียมความพร้อมอยา่งรอบดา้น	 	 	 	 	 	 	ทั้งในส่วนของการจดัสรรอตัราก�าลงับุคลากร	 	ผูป้ฏิบติังาน	และจดัส่งเขา้อบรม	อบรมขั้นตอนต่างๆของศาสนพิธีและ

พิธีการซ่ึงขา้ราชการท่ีจะสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั	 เร่ืองต่างๆ	สามารถสอบถามไดท่ี้ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั	 (สวจ.)	 และส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั	

(พศจ.)	ทัว่ประเทศขณะเดียวกนั	ศน.จะเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั	เทศบาล	องคก์ารบริหารส่วนต�าบล	และครู	เป็นผูสื้บทอดพิธีการต่างๆ	

เพื่อใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ย

	 อธิบดี	 ศน.กล่าวต่อไปวา่	 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 28	 กรกฎาคม	 2561	 ศน.ไดก้�าหนดจดัพิธีเจริญนวคัคหายสุมธมัมเ์จริญ

พระพทุธมนต	์รวมทั้งใหจ้ดัพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ	พระบรมธาตุเจดีย	์และพระพทุธรูปส�าคญัอยา่งยิง่ใหญ่	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	และถวายเป็น		พระราชกศุลแด่

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	ระหวา่งวนัท่ี	20-28		กรกฎาคม		2561		โดยมอบหมายใหส้�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเป็นหน่วย

งานรับผดิชอบประสานงานระดบัจงัหวดั	และคณะสงฆเ์พื่อคดัเลือกวดัท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมจงัหวดัละ	1	แห่ง	รวม		77			จงัหวดัทัว่ประเทศส่วนกลาง

จดัท่ีวดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 	 	ขณะท่ีศาสนาอ่ืนๆ	 	ทั้งคริสต	์ 	 อิสลาม	 	พราหมณ์-ฮินดู	และซิกข	์จะประสานกบัผูน้�าศาสนา	 	 ในการจดักิจกรรมใน

ศาสนสถานต่าง	ๆ	ตามศาสนบญัญติัของศาสนานั้นๆ	พร้อมทั้งเชิญชวนศาสนิกชนทุกศาสนามาร่วมกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัดว้ย

	 “บทนวคัคหายสุมธมัม	์ แปลวา่	 ธรรมท่ีเสมอดว้ยอายแุห่งการก�าหนดดว้ยองคเ์กา้	 หรือธรรมเป็นเคร่ืองเสมออายดุว้ยนพเคราะห์บทดงักล่าวน้ีจะใชใ้นพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้นบทนวคัคหายสุมธมัมน์ั้น	 เป็นพระนิพนธ์ในสมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ	 สมเดจ็พระสงัฆราช	 สกลมหสงัฆปริณายก	 (สา	 ปุสฺสเทโว)	

พระองคท่ี์	 9	 วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 ไดถื้อก�าเนิดท่ีวดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 ทางศน.จดัพิธีดงักล่าวท่ีวดัแห่งน้ีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ

ถวายเป็นพระราชกศุลโดยพร้อมพรียงกนัทัว่ประเทศ	 	 	 นอกจากน้ีศน.ยงัไดม้อบหนงัสือศาสนพิธีและมารยาทไทยใหแ้ก่ผูสื้บทอดพิธีกรรมทัว่ประเทศ	 ใน

หนงัสือดงักล่าวจะมีวธีิการตั้งพระบรมฉายาลกัษณ์	การจดัโตะ๊หมู่บูชาในการจดัราชพิธีรัฐพิธีอยา่งถูกตอ้ง	 ส่วนศาสนพิธีของทอ้งถ่ินนั้น	 	 	 	 	 	 	ผมเนน้ย �้าวา่จะ

ตอ้งใหท้อ้งถ่ินยดึถือจารีตประเพณีท่ีปฏิบติัมา	 ไม่ควรน�าวฒันธรรมอ่ืนไปเจือปนใหผ้ดิเพี้ยนยกเวน้ราชพิธีและรัฐพิธีเท่านั้นท่ีตอ้งปฎิบติัใหเ้หมาะสมตรงกนั

ทัว่ประเทศ”		นายมานสักล่าว

	 	 	 		จดัพิธีเจริญพระพทุธมนต	์“นวคัคหายสุมธมัม”์

          ถวายแด่	ร.10	ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา


