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ประวตั ิ
พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร สุทธิพนัธ์ุ) 
กรรมการมหาเถรสมาคม ทีป่รึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ 

วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
 

๑.  ช่ือและสถานะปัจจุบัน  
  พระพรหมวชิรญาณ ฉายา เขมงฺกโร นามสกุล สุทธิพนัธ์ุ อาย ุ ๗๗ พรรษา ๕๖ 
วิทยฐานะ ป.ธ.๓, น.ธ.เอก, พธ.ด. (กิตติมศกัด์ิ) จากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย), คบ.ด.(กิตติมศกัด์ิ) จากมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

(ประเทศไทย), ปบ.ด.(กิตติมศกัด์ิ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ประเทศไทย). ปริญญาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาสงัคมศาสตร์ (Doctor of Philosophy in Social Science)  จาก
มหาวิทยาลยั New Port University, California, U.S.A.,  ศด.(กิตติมศกัด์ิ) จากมหาวิทยาลยั
สยาม (ประเทศไทย)        

๒.  สถานะเดมิ (ก่อนเป็นนักบวชในพระพทุธศาสนา) 
 
                 ช่ือ ประสิทธ์ิ นามสกุล สุทธิพนัธ์ุ เกิดวนั ๒ฯ๗ ค ่า ปีฉลู ตรงกบั วนัท่ี ๒๔  
                                              ๑๔              
พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๐ บิดา ขนุก่อเออุ้กฤษ (ผา) มารดา นางก่อเออุ้กฤษ (ตา) ณ บา้น
ยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
๓.  บรรพชาเป็นสามเณร 
   วนัท่ี ๓ เมษายน ๒๔๙๑ ณ วดัยางนอ้ย  ต าบลก่อเอ ้  อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดั
อุบลราชธานี 

พระครูพินิฐศีลคุณ เจา้คณะอ าเภอเข่ืองใน วดัทุ่งสวา่ง บา้นโนนใหญ่ ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ือง
ใน 
จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย ์
            
๔.  อุปสมบทเป็นพระภกิษุ 
 วนัท่ี ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๐๑ ณ พระอุโบสถวดัจกัรวรรดิราชาวาส วรมหาวหิาร  แขวง
จกัรวรรดิ  เขตสัมพนัธวงศ ์ กรุงเทพมหานคร   
 -พระธรรมธีราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก ป.ธ.๙) เจา้อาวาสวดัจกัรวรรดิราชาวาส 
(ภายหลงัไดรั้บพระราชทานสถาปนาเป็นท่ี สมเดจ็พระธีรญาณมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย ์
 -พระวนิยักิจโกศล (อิน ติสฺสสโร ป.ธ.๖) ผูช่้วยเจา้อาวาส (ภายหลงัไดรั้บพระราช 

ทานเล่ือนสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะชั้นราชท่ี พระราชปัญญามุนี) เป็นพระกรรมวาจาจารย ์



 -พระมหาบุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖ ผูช่้วยเจา้อาวาส (ภายหลงัไดรั้บพระราชทานสมณ
ศกัด์ิเป็นท่ี พระพทุธิวงศมุนี เจา้อาวาสองคปั์จจุบนั-๒๕๔๙) เป็นพระอนุสาวนาจารย ์
 
 
๕.  วทิยฐานะ 

๕.๑ วทิยฐานะสายสามัญ 
 พ.ศ. ๒๔๙๑ จบชั้นประถมปีท่ี ๔ ท่ีโรงเรียนประชาบาล (พรหมพิทยา) บา้นยางนอ้ย 
ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน อุบลราชธานี   
 พ.ศ.๒๕๐๓ จบชั้นบาลีอบรมศึกษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
กรุงเทพมหา นคร  
 
 ๕.๒  วทิยฐานะพระปริยตัธิรรมในพระพทุธศาสนา 
 พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนกัธรรมชั้นตรีได ้ส านกัเรียนวดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ือง
ใน จงัหวดัอุบลราชธานี  
 พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนกัธรรมชั้นโทได ้ส านกัเรียนวดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ือง
ใน จงัหวดัอุบลราชธานี  
 พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนกัธรรมชั้นเอกได ้ส านกัเรียนวดัมณีวนาราม อ าเภอเมือง จงัหวดั
อุบลราช ธานี  
 พ.ศ.๒๕๐๑ สอบประโยคป.ธ.๓ ได ้ ส านกัเรียนวดัจกัรวรรดิราชาวาส 
กรุงเทพมหานคร   
 
๖. การศึกษาอบรมภาคปฏิบัต ิ
 ๖.๑ การศึกษาอบรมปฏิบตัิวปัิสสนากรรมฐาน 
 พ.ศ. ๒๔๙๑ หลงัจากบรรพชาเป็นสามเณรแลว้ไดติ้ดตามพระอาจารยจ์าริกไปอบรม
และปฏิบติัธุดงควตัร ยงัส านกักรรมฐานต่างๆ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดันครพนม 
และจงัหวดัสกลนคร เป็นเวลา ๓ เดือน 
 พ.ศ. ๒๔๙๗ เขา้อบรมกรรมฐาน ณ วดัมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา ๓ เดือน 

จนจบหลกัสูตรท่ีส านกัก าหนด  
 พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นกรรมการและเลขานุการ โครงการฟ้ืนฟกูารปฏิบติัวปัิสสนา
กรรมฐาน ณ วดัจกัรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร (ถึงปี พ.ศ.๒๕๑๘)  
 พ.ศ. ๒๕๑๖ การด าเนินโครงการอบรมวปัิสสนากรรมฐาน ส านกัวดัจกัรวรรดิราชา
วาส กรุงเทพ มหานคร และเขา้รับการอบรมปฏิบติักรรมฐานตามหลกัสูตรของส านกั อยา่ง
ต่อเน่ือง (ถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนเดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา)  
 พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นประธานโครงการอบรมวปัิสสนากรรมฐาน (เพื่อชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ) ท่ีวดัธมัมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา (ถึงปัจจุบนั) 



 พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นประธานโครงการปฏิบติัธรรมวดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร น า
คณะสงฆแ์ละพระภิกษุสามเณรนวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
วโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี และ ๕ ธนัวามหาราช พร้อมกบัเปิดใหน้กัเรียนนิสิตนกัศึกษา
ขา้ราชการพอ่คา้และประชาชน เขา้รับการอบรมปฏิบติัธรรมอยา่งเคร่งครัด โดยจดัหลกัสูตร 
คร้ังละ ๓ วนั ๗ วนั ๑๕ วนั และ ๑ เดือน  อยา่งต่อเน่ือง (ถึงปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเจา้ส านกัปฏิบติัธรรมวดัยานนาวา โดยส านกังานพระพทุธศาสนา
แห่งชาติ ไดพ้ิจารณาประกาศให ้ วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นส านกัปฏิบติัธรรม 

ประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี ๑   
   
 ๖.๒ การศึกษาอบรมพเิศษ   
 นอกจากการศึกษาสายสามญัและปริยติัธรรมในระบบ และการศึกษาอบรมวิปัสสนา
กรรม ฐานแลว้ พระพรหมวชิรญาณ ยงัใฝ่ใจต่อการศึกษาคน้ควา้หาความรู้นอกระบบ ทั้งทาง
คดีโลกและคดีธรรม จากครูอาจารย ์จากต ารับต ารา จากหอ้งสมุด จากส่ือต่างๆ จากการสดบั
ตรับฟังปาฐกถาการบรรยายการสนทนาธรรม ตลอดถึงโดยการเดินทางไปสังเกตการณ์และ
ทศันศึกษา ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เพ่ือสัง่สมประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง นบัแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั  
 โดยเฉพาะการศึกษาอบรมในดา้นอกัษรศาสตร์และการประพนัธ์ (ทั้งร้อยแกว้และร้อย
กรอง) เคยมีผลงานน าตีพิมพล์งในนิตยสารและวารสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
วาระต่างๆเสมอมา กบัทั้งไดส่้งผลงานต่างๆ เขา้ประกวด และไดรั้บรางวลัชนะเลิศ
ระดบัประเทศมาหลายคร้ัง   
 นอกจากนั้น พระพรหมวชิรญาณยงัใฝ่ใจศึกษาหาความรู้ในดา้นจิตรศิลป์ สงัคม 
ปรัชญา จิต วิทยา รัฐศาสตร์ การปกครอง การบริหารจดัการ วิทยาศาสตร์ อิเลคทรอนิคส์ และ
คอมพิวเตอร์ เคยเขา้รับการอบรมวชิาการหนงัสือพิมพ ์ วิทยแุละโทรทศัน์ วิชาเลขานุการ 
และการบริหารจดัการ เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์แก่การเผยแผธ่รรมและการกศุลสงเคราะห์ต่อ
สงัคมและชาวโลก 
 นอกจากวชิาความรู้ดงักล่าว พระพรหมวชิรญาณ ยงัสนใจศึกษาคน้ควา้หาความรู้ใน
ดา้น ดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์ มาแต่ยงัเป็นสามเณร มิใช่เพ่ือส่งเสริมความงมงาย หรือ
คดัคา้นกฏแห่งกรรม หรือหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา หรือศาสนาใดๆ แต่สนใจใฝ่รู้ใน
ฐานะเป็นศาสตร์สถิติ โดยถือคติวา่ ศาสตร์ทุกสาขา ถา้น ามาใชเ้ป็น ยอ่มยงัประโยชน์ให้
ส าเร็จแก่ตนและสงัคมได ้  
 เพราะฉะนั้น ท่านจึงไดน้ าศาสตร์ต่างๆท่ีศึกษาคน้ควา้ได ้ มาใชเ้ป็นส่ือน าคนเขา้ถึง
ธรรมและน าธรรมเขา้ถึงคน เพ่ือช้ีน าและอนุเคราะห์ประชาชน ใหมี้ก าลงัใจ ใชส้ติยบัย ั้งตั้งอยู่
ในความไม่ประมาท และใชปั้ญญาป้องกนัแกไ้ขปัญหาและขอ้บกพร่องผดิพลาดต่างๆ เพื่อ
พฒันาชีวิตจิตใจใหส้ามารถบ าเพญ็หิตานุหิต ประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมใหย้ิง่ๆข้ึนต่อไป   
 



๗. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
 ๗.๑ ต าแหน่งหน้าที่ทางการคณะสงฆ์ในประเทศไทย 

-พระอุปัชฌายป์ระเภทวิสามญั (สมเดจ็พระสงัฆราชทรงมีพระบญัชาแต่งตั้ง) ๒๕๒๗ 
 -กรรมการมหาเถรสมาคม (มีฐานะเท่ากบัรัฐมนตรีของรัฐบาล) ซ่ึงเป็นองคก์ารบริหาร
สูงสุดของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทย (สมเดจ็พระสงัฆราชทรงมีพระบญัชาแต่งตั้ง) พ.ศ.

๒๕๔๔- 

 -รองประธานกรรมการฝ่ายการสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๔- 

 -กรรมการฝ่ายปกครอง ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๔- 
 -กรรมการฝ่ายการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๔- 
 -กรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบติักลางประจ า(พ.ศ.ป.)ของมหาเถรสมาคม
๒๕๔๔- 
 -เจา้อาวาสวดัยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร (สมเดจ็พระสังฆราช ทรง
มีพระบญัชาแต่งตั้ง) พ.ศ.๒๕๔๔- 
 -เจา้ส านกัเรียนวดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๔- 
 -รองประธานกรรมการประสานศูนยส์งเคราะห์และฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด ของมหาเถร
สมาคม 

พ.ศ.๒๕๔๕- 
         -รองประธานกรรมการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิ และการจดัประโยชน์ท่ีดินวดัร้าง  
และศาสนสมบติักลาง ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 -กรรมการหน่วยอบรมประชาชนกลาง  (อ.ป.ก.) ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๖- 
 -กรรมการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรอบรมพระสงัฆาธิการ ระดบัเจา้อาวาส ของมหา
เถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๖- 
 -กรรมการจดัท าหลกัสูตรอบรมพระสงัฆาธิการระดบัเจา้คณะต าบลของมหาเถร
สมาคม พ.ศ.๒๕๔๖- 
 -กรรมการท่ีปรึกษากรรมการโรงพิมพส์ านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ของมหา
เถรสมาคม   พ.ศ.๒๕๔๖- 
         -กรรมการติดตามและประสานงานตามมติมหาเถรสมาคม ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. 

๒๕๔๖- 
 -ผูอ้  านวยการศูนยพ์ระสงฆน์กัเผยแผธ่รรมเพ่ือพฒันาสงัคมแห่งประเทศไทย  (ศูนย์
พระสงฆอ์าสาสมคัรจดัพระสงฆเ์ขา้สอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมอาชีวะและมหาวิทยาลยั) 
ตามขอค าขอของสถาบนัต่างๆสงักดัส านกัเรียนวดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖– 
 โครงการฯน้ี ไดส่้งนกัเรียนนิสิตนกัศึกษาและผูรั้บการอบรมเขา้สอบธรรมศึกษาใน
สนามหลวงแผนกธรรมทุกชั้น มีสถิติส่งเขา้สอบและสอบไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย
ทุกปี นบัแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖เป็นตน้มา) 
 -ไดรั้บอนุมติัจากมหาเถรสมาคมใหเ้ป็นผูแ้ทนมหาเถรสมาคม เพ่ือด ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการสถาบนัส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย  ปฏิบติัหนา้ท่ี



ประธานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและสถาบนัต่างๆ(หน่ึงครูพระหน่ึงต าบล 

๘,๐๐๐ ต าบล ทัว่ประเทศไทย เพ่ือพฒันาชีวติจิตใจเยาวชนและประชาชนใหเ้ป็นกลัยาณชน
คนดี) ตามค าขอของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ของรัฐบาลไทย พ.ศ.๒๕๔๗- 

-คณะท างานกิจกรรมวดัไทยในต่างประเทศ ของมหาเถรมาคม (ประเทศไทย) พ.ศ.

๒๕๔๗- 
 -กรรมการเร่งรัดการออกเอกสิทธ์ิและการจดัประโยชน์ท่ีดินวดัร้างและท่ีดินศาสน
สมบติักลางใหม่ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗- 

-กรรมการแกไ้ขกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๐๗)  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕  ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗-  
        -กรรมการกลัน่กรองเล่ือนระดบัพนกังานศาสนการ ส านกังานพระพทุธศาสนา
แห่งชาติ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗- 

-ประธานกรรมการอ านวยการโครงการพระไตรปิฎก ฉบบัผูเ้ร่ิมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็ 
พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ๗๒ พรรษา ๒๕๔๗ วดัยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗- 
  -กรรมการประสานงานการจดันิทรรศการฉลองครบ๒๕๐ ปี การสถาปนานิกายสยาม
วงศข์องประเทศ ศรีลงักา ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗- 
 -กรรมการพิจารณาทบทวนเก่ียวกบัพระภิกษุสามเณรไปเดินหา้งสรรพสินคา้และ
ตลาดนดั ของ 
มหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗- 

 -กรรมการพิจารณาจดัการด าเนินการเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดิน เพื่อ
พฒันาพ้ืนท่ี 

พ.ศ… ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗- 

 -กรรมการก าหนดนโยบายงบประมาณศาสนสมบติักลาง เพื่อการพระพทุธศาสนา
ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗- 

   -คณะท างานและผูแ้ทนมหาเถรสมาคมออกไปสงเคราะห์พระสงฆแ์ละ
พทุธศาสนิกชนใน ๓ จงัหวดัภาคใต ้คร้ังท่ี ๑/๒๕๔๗ 
         -เจา้ส านกัปฏิบติัธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี ๑ ๒๕๔๗- 
 -คณะกรรมการพิจารณากิจกรรมเน่ืองในวนัวสิาขบูชา วนัส าคญัสากลของโลก  ของ
มหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗- 
 -กรรมการโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบติั และประสานงานของคณะสงฆข์องมหาเถร
สมาคม ๒๕๔๘- 

        -กรรมการกลัน่กรองเร่ืองท่ีควรน าเสนอมหาเถรสมาคมของมหาเถรสมาคม พ.ศ. 

๒๕๔๘- 
 -กรรมการอ านวยการขอ้มูลสารสนเทศทางพระพทุธศาสนาของมหาเถรสมาคม พ.ศ.

๒๕๔๘- 



 -กรรมการโครงการหน่ึงวดัหน่ึงศูนยก์ารเรียนรู้ (One Temple One e-Learning 
Cemter: 
OTEC) ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๘- 
 -กรรมการพจิารณาโครงการเตรียมความพร้อมวิทยชุุมชนของมหาเถรสมาคม พ.ศ.

๒๕๔๘- 
       -กรรมการพิจารณาโรงเรียนวถีิธรรมของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๘-  

 -กรรมการปรับปรุงคณะกรรมการร่างกฎระเบียบค าสัง่ขอ้บงัคบั และประกาศ ของ
มหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๘- 

-คณะท างานและผูแ้ทนมหาเถรสมาคมออกไปสงเคราะห์พระสงฆแ์ละ
พทุธศาสนิกชนใน ๖ จงัหวดัภาคใต ้ท่ีประสบภยัคล่ืนยกัษสึ์นามิ ๒๕๔๘ 

-กรรมการจดักิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบติั  ๖๐ ปี 

พระบาท 

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พ.ศ.๒๕๔๙  
  
 ๗.๑.๑ ต าแหน่งหน้าที่พเิศษในประเทศไทย 
 -ประธานกรรมการอุปถมัภ ์ “ส านกัเรียนและส านกัปฏิบติัธรรม” ณ วดัยางนอ้ย  
ต าบลก่อเอ ้
อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๖- 
   - ประธานกรรมการ “มูลนิธิพระพทุธโลกนาถสุโขทยั ”วดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอ
เข่ืองใน 

จงัหวดัอุบลราชธานี ๒๕๒๘- 

-กรรมการสภาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัวิทยา
เขต  อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๐-  
      -กรรมการร่างหลกัสูตรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของคณะสงฆไ์ทย (โดย
สมชัชาสงฆ ์
ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและส านกังาน
พระพทุธศาสนา แห่งชาติ ด าเนินการในนามของคณะสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๕๓๒- 

-ประธานท่ีปรึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถบา้นยาง 
นอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๙-  

-ประธานท่ีปรึกษากองทุน“เทพประสิทธ์ิ” เพ่ือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเดจ็
พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ บา้นยางนอ้ย จงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๐-  

       -กรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการจดัการศึกษาการศาสนา และวฒันธรรมส าหรับ
เยาวชนไทย 
ในต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐- 



 -กรรมการอปุถมัภโ์ครงการอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ซ่ึงสมชัชาสงฆไ์ทย
ในสหรัฐฯ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

จดัข้ึนพ.ศ.๒๕๔๒- 
-อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษสาขาวิชาไทยศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

พ.ศ.๒๕๔๒- 
-ท่ีปรึกษามูลนิธิกาญจนบารมี ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร

พ.ศ.๒๕๔๒- 

         -ประธานท่ีปรึกษาฝ่ายบรรพชิตมูลนิธิ ๕ ธนัวามหาราช พ.ศ. ๒๕๔๓- 
         -เป็นผูคิ้ดช่ือเพื่อพระราชทานถวายสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 

๒๕๔๓- 
         -เป็นผูคิ้ดช่ือเพื่อพระราชทานถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร 
๒๕๔๓- 
 -ประธานโครงการโรงพยาบาล ๕๐  พรรษามหาวชิราลงกรณ   (รพ.สงฆ)์  ภาค
ตะวนัออกเฉียง  
เหนือ อุบลราชธานี ขนาด ๔๐๐ เตียง ในงบประมาณก่อสร้าง ๘๐๐-๑,๐๐๐ ลา้นบาท  เฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร พ.ศ.๒๕๔๔  
 -ประธานกรรมการโครงการพฒันา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ ่

และการ 
ส่งเสริมการปฏิบติัธรรม วดัยานนาวา เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. ๒๕๔๔- 
 -ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  สนบัสนุนการก่อสร้าง
โรงพยาบาล  
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(รพ.สงฆ)์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ. 

๒๕๔๕- 
 -ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย (เพ่ือส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  การ
เผยแผ ่
ธรรม และกิจกรรมเทิดทูนสถาบนัชาติศาสนาพระมหากษตัริย)์ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา 
สมเดจ็ 
พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗- 
 -ประธานมูลนิธิพระพรหมวชิรญาณ จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย เพื่อการศึกษา
สงเคราะห์ 
เยาวชนผูด้อ้ยโอกาสท่ีเรียนดีในชนบท พ.ศ.๒๕๔๘-  
 -รองประธานสภาธรรมกถึกแห่งคณะสงฆไ์ทย เพ่ือการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา พ.ศ. 

๒๕๔๘- 
 -ประธานกรรมการพฒันาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯบา้นยางนอ้ย จงัหวดั
อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส ๗๒ พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ คือ   



        -สร้างศาลาทรงงานในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯบา้นยางนอ้ยอุบลราชธานี เฉลิม
พระเกียรติฯ 
๗๒ พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘  ส้ินเงินไป ๑๒ 

ลา้นบาท 
 -สร้างสวนสมเดจ็ฯสิริกิต์ิ บา้นยางนอ้ย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ  พ.ศ.

๒๕๔๗-๒๕๔๘ 

ส้ินเงินไป ๔๒ ลา้นบาท 
         -สร้างอาคารแสดงและจ าหน่ายสินคา้ศิลปาชีพฯ บา้นยางนอ้ย อุบลราชธานี เฉลิม
พระเกียรติฯ 

๔ หลงั พร้อมซุม้ประตูตลาดศิลปาชีพฯดงักล่าว พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑๐ ลา้น
บาท 
         -พฒันาสนามกีฬาในโครงการศิลปาชีพฯ บา้นยางนอ้ย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ
ฯ  พ.ศ. 

๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็นเงิน ๖ ลา้นบาท 
         -สร้างถนนและลานจอดรถในโครงการตลาดศิลปาชีพฯ บา้นยางนอ้ย อุบลราชธานี 

เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็นเงิน ๕ ลา้นบาท 
         -สร้างป้อมต ารวจดูแลโครงการศิลปาชีพฯบา้นยางนอ้ย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ
ฯ  พ.ศ. 

๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็นเงิน ๘ แสนบาท 
         -สร้างสระบวัในโครงการสวนสมเดจ็สิริกิต์ิบา้นยางนอ้ย อุบลราชธานี เฉลิมพระ
เกียรติฯ พ.ศ. 
๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑.๕ ลา้นบาท 
         -ปลูกป่าในโครงการสวนสมเดจ็สิริกิต์ิ และในโครงการศิลปาชีพฯ บา้นยางนอ้ย 
อุบลราชธานี 

เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมจดัเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษา พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็นเงิน ๒ ลา้นบาท 
         -สร้างถงัเกบ็น ้ าส่งน ้ าใชใ้นโครงการสวนสมเดจ็สิริกิต์ิ และในโครงการศิลปาชีพฯ
บา้นยางนอ้ย 
อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็นเงิน ๕ แสนบาท 

-ประธานโครงการบุรณพฒันาภายในอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ๓ ชั้น  หอ
พระไตรปิฎกและกฏิุ 

เจา้อาวาสวดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พ.ศ.

๒๕๔๔-๒๕๔๖ เป็นเงิน ๑๕ ลา้นบาท 
 -ท่ีปรึกษาสมาคมความมัน่คงแห่งพระพทุธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๗- 
 -กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัจงัหวดัอุบลราชธานี ๒๕๔๗- 



         -ประธานโครงการบุรณพฒันาพระอาราม วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร  เฉลิมพระ
เกียรติ ๗๒ พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ (โดยพระบรมราชานุญาต) พ.ศ.

๒๕๔๗ ดงัน้ี 
 -ประธานโครงการสร้างกฎีุสงฆ ์๕ ชั้น วดัยานนาวา  (ร้ือกฏิุ ก.๑๐ ก.๑๑ และ ก.๑๒  

ท่ีทรุดโทรม) ข้ึนในพ้ืนท่ีเดิม พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙ ในงบประมาณ ๓๐ ลา้นบาท  
         -ประธานโครงการปรับปรุงพฒันาพ้ืนท่ีจดัประโยชน์ของวดั โดยสร้างร้านคา้รอบวดั
ยานนาวาข้ึนใหม่ (ก าลงัด าเนินการ)  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒ ในงบประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ 

ลา้นบาท 
 - เป็นประธานโครงการบุรณพฒันาพระอุโบสถวดัยานนาวา   กรุงเทพมหานคร   
หลงัปัจจุบนัท่ี 
ทรุดโทรมใหแ้ขง็แรงและสวยงาม (ก าลงัด าเนินการ) พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ ในงบประมาณ 

๕๕ ลา้นบาท    
 - ประธานกรรมการบุรณพฒันาเก๋งจีน วดัยานนาวา (ก าลงัด าเนินการ) ๒๕๔๗-

๒๕๕๐  ในงบ  

ประมาณ ๕ ลา้นบาท 
         -ประธานกรรมการบุรณพฒันาเรือส าเภา (ก าลงัด าเนินการ) ๒๕๔๗-๒๕๕๕  ในงบ
๑๐ ลา้นบาท 
         -ประธานกรรมการสร้างอาคารการศาสนศึกษา และปฏิบติัธรรม เฉลิมพระเกียรติ 

๗๒ พรรษา 
สมเดจ็พระบรมราชินีนาถ ๔ ชั้น (ก าลงัด าเนินการ)  ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ในงบประมาณ ๓๐ 

ลา้นบาท 
         -ประธานโครงการสร้างพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ท่ี
ลานหนา้ 
เรือส าเภาวดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)  โดยพระบรมราชานุญาต 

พระบาทสมเดจ็พระ  
เจา้อยูห่วั (ก าลงัด าเนินการ)  ๒๕๔๗-๒๕๔๕๐ ในงบประมาณ ๑๐ ลา้นบาท 
   -ท่ีปรึกษาพิเศษโครงการพระไตรปิฎก ฉบบัประชาชน  ตอนวา่ดว้ยพระสูตร เฉลิม
พระเกียรติ 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกมุาร ๒๕๔๘ ของกรมการศาสนา(ประเทศ
ไทย) ๒๕๔๘ 
 -ท่ีปรึกษาสมาคมพฒันาแพทยแ์ผนไทยแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๘-  
 -ประธานอนุกรรมการพิจารณากิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราช
สมบติั ๖๐ ปีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพ.ศ.๒๕๔๙ และไดรั้บมอบใหร้้อยกรองอินทร
วิเชียรฉนัท ์๑๑ สดุดีและถวายพระพรชยัมงคล ในนามของคณะสงฆไ์ทย ในมหามงคลสมยั
น้ี 



-ผูท้รงคุณวฒิุสถาบนัวิจยัพทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัพ.ศ. 

๒๕๔๘ 
  
 ๗.๒ ต าแหน่งหน้าที่พเิศษในต่างประเทศ 

-เป็นผูช่้วยเลขานุการโครงการสร้างวดัไทย ณ นครลอส แอนเจลิส นอร์ธ ฮอลลีวตู 

สหรัฐฯ 
(ฝ่ายประเทศไทย)  เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา และวฒันธรรมไทย ส าหรับชุมชนไทยและชาว
พทุธในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๘   

  -ประธานกรรมการโครงการสร้างวดัธมัมาราม นครชิคาโก  และเป็นเจา้อาวาสวดัธมั
มาราม 
รูปแรก เพื่อสงเคราะห์ชุมชนไทยและชาวพทุธในสหรัฐอเมริกา ๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบนั 
  -เป็นคณะผูก่้อตั้งสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกาฯ และไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธาน
สมชัชาฯรูปแรก เพ่ือบริหารองคก์รการจดัประชุมปรึกษาหารือก าหนดศาสนกิจ อนัเป็น
ประโยชน์แก่คณะสงฆ ์แก่พทุธศาสนิกชน และประเทศสหรัฐอเมริกา ใหส้อดคลอ้งเป็นแบบ
ฉบบัอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (ติดต่อมา ๖ สมยั) ๒๕๑๙-๒๕๓๐  
          -ในฐานะประธานสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา  เป็นประธานน าคณะสงฆไ์ทย
ทุกรัฐ ในสหรัฐฯ เผยแผธ่รรม เนน้ใหช้าวพทุธในสหรัฐฯปฏิบติัในหลกัเบญจศีลอยา่ง
เคร่งครัด คือการไม่เบียด เบียนท าลายกนัในทางชีวติ ไม่ลกัขโมยแยง่ชิงทรัพยสิ์นของกนั ไม่
แยง่ชิง หรือผดิประเวณีในคู่ครองกนั ไม่โกหกหลอกลวงกนั ไม่มัว่สุมอบายมุข หรือผลิตเสพ
ขายส่ิงเสพติดใหโ้ทษ ใหเ้คารพต่อกฎหมายของบา้นเมือง และบ าเพญ็ตนเป็นพลเมืองดี ไม่วา่
จะอยูท่ี่ไหน ใหรั้กและบ าเพญ็ตน ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อท่ีนัน่  อนัเป็นหลกักตญัญู เมตตา 
ความรักความปรารถนาดีต่อกนั อนัจะน าสงัคมไปสู่สนัติภาพและสนัติสุข ซ่ึงพระสงฆไ์ทย
ในสหรัฐฯต่างถือเป็นหลกัปฏิบติัสืบมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบนั 
          -เป็นประธานโครงการการใหค้  าแนะน าปรึกษาอนุเคราะห์สงเคราะห์โดยธรรมวธีิแก่
ชาวไทยชาว 
พทุธอพยพและนานาชาติในสหรัฐอเมริกา ท่ีมีปัญหาในทางชีวิตจิตใจ เพ่ือใหมี้ขวญัก าลงัใจ
ในการด ารงด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้งดีงามและใหมี้คุณค่า ๒๕๒๐-ปัจจุบนั 
          -เป็นประธานโครงการจดัแพทยพ์ยาบาลอาสาสมคัร เพื่อตรวจและบ าบดัรักษา
สุขภาพอนามยัฟรีแก่ประชาชน ในวาระต่างๆ ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก ๒๕๒๒- 
          -เป็นประธานโครงการไมตรีสมัพนัธ์ระหวา่งชาวไทยและชาวอเมริกนัเพ่ือนบา้น 

โดยใชส้ถานท่ีวดัธมัมาราม นครชิคาโก เป็นศูนยก์ลางในการประชุมและปฏิบติัจดักิจกรรม
การกศุลสาธารณประโยชน์ ต่างๆ ๒๕๒๕-ปัจจุบนั 

  -ประธานกรรมการโครงการสร้างวดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั รัฐเทก็ซสั 

สหรัฐอเมริกา และเป็น เจา้อาวาสรูปแรก เพ่ือกิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรม ๒๕๒๕-

๒๕๓๐ 



  -ประธานกรรมการโครงการสร้างวดัพทุธรังษี นครไมอาม่ี รัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา และเป็นเจา้อาวาสรูปแรก เพ่ือกิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรม ๒๕๒๕-

๒๕๓๐ 
          -เป็นประธานอุปถมัภแ์ละท่ีปรึกษาในการสร้างวดัพทุธลาว แห่งรัฐอิลลินอยส์ เพือ่
พระสงฆแ์ละชาวลาวอพยพในรัฐอิลลินอยส์ ๒๕๒๕-ปัจจุบนั 
          -เป็นประธานอุปถมัภแ์ละท่ีปรึกษาในการสร้างวดัพทุธเขมร แห่งรัฐอิลลินอยส์ เพื่อ
พระสงฆแ์ละชาวเขมรอพยพในรัฐอิลลินอยส์ ๒๕๒๖-ปัจจุบนั 
 - เป็นกรรมการอุปถมัภท่ี์ปรึกษาวดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั พ.ศ.๒๕๒๘-ถึงปัจจุบนั 
       - เป็นกรรมการอุปถมัภท่ี์ปรึกษาวดัพทุธรังษี นครไมอาม่ี   พ.ศ.๒๕๒๘-ถึงปัจจุบนั 

-เป็นกรรมการอุปถมัภแ์ละท่ีปรึกษาสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ๒๕๓๐- ถึง
ปัจจุบนั 

      -รองประธานอ านวยการสร้างวดัพทุธสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย 
๒๕๔๘- 
   -เป็นประธานโครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ ศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน และศูนย์
วฒันธรรมอเมริกนั-ไทย ณ นครบอสตนั สหรัฐอเมริกา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐  ในพระสงัฆราชูปถมัภส์มเดจ็
พระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก เร่ิมเม่ือ พ.ศ.๒๕๔๕ โครงการน้ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมและคณะกรรม การเฉลิมพระเกียรติวโรกาสฉลองสิริ
ราชสมบติัครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ (ก าลงัด าเนินการ) 
 
๘.  งานการปกครองคณะสงฆ์ 
       ๘.๑ การปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทย  

-เป็นประจ าส านกังานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆจ์งัหวดัอุบลราชธานี ๒๔๙๔-

๒๔๙๗ 

       -เป็นประจ าส านกังานเจา้อาวาสวดัจกัรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร สนอง
ศาสนกิจต่างๆ 
ในเจา้พระคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) เจา้อาวาส ๒๕๐๑-๒๕๑๐ 
         -เป็นประจ ากองงานเจา้คณะตรวจการภาค ๓ (สนองงานบริหารคณะสงฆใ์นภาค
ตะวนัออก 

เฉียงเหนือของประเทศไทย) ๒๕๒๑-๒๕๑๐ 

        - เป็นเลขานุการเจา้อาวาสวดัจกัรวรรดิราชาวาส ๒๕๑๐-๒๕๓๐  
         -เป็นเลขานุการเจา้คณะใหญ่หนเหนือ (และสนองงานบริหารคณะสงฆใ์นหนเหนือ
ของประเทศ 
ไทย ๒๕๐๘-๒๕๑๐ 



         -เป็นเลขานุการเจา้คณะใหญ่หนตะวนัออก (และสนองงานบริหารคณะสงฆใ์นหน
ตะวนัออกของ 
ประเทศไทย ๒๕๑๐-๒๕๓๐ 

        - เป็นผูช่้วยเจา้อาวาสวดัจกัรวรรดิราชาวาส ๒๕๑๖-๒๕๔๔ 

        -เป็นรองประธานกรรมการบริหารคณะสงฆว์ดัจกัรวรรดิราชาวาส ๒๕๓๐-๒๕๔๔  
         -เป็นประธานกรรมการฝ่ายการปกครองคณะสงฆว์ดัจกัรวรรดิราชาวาส ๒๕๓๐-

๒๕๔๔  
         -เป็นเจา้คณะ ๑ วดัจกัรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕-๒๕๓๘  
         -เป็นเจา้คณะ ๘ วดัจกัรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 

         -เป็นผูรั้กษาการเจา้คณะ ๖ วดัจกัรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓-๒๕๔๔   
         -ไดรั้บพระบญัชาจากสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณา
ยก ใหด้ ารงต าแหน่งเจา้อาวาสพระอารามหลวง วดัยานนาวา ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
เดินทางมารับต าแหน่งอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๕ 
       ๘.๒ การปกครองคณะสงฆ์ในต่างประเทศ  
     -พ.ศ.๒๕๑๘ ขณะด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระสุธีรัตนาภรณ์ ในฐานะเลขานุการแม่กองงาน
พระธรรมทตูแห่งคณะสงฆไ์ทย ไดรั้บบญัชาจากเจา้พระคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณ
กมหาเถร) เจา้อาวาสวดัจกัรวรรดิราชาวาส ในฐานะแม่กองงานพระธรรมทูต ใหเ้ดินทางไป
คล่ีคลายปัญหาและสนบั สนุนการปฏิบติัศาสนกิจของพระสงฆ ์และชาวไทยในนครนิวยอร์ค
และในสหรัฐอเมริกา (ร่วมกบัเอก อคัรราชทูตไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค) 

เม่ือปลายปี ๒๕๑๘  
      -เป็นท่ีปรึกษาศูนยพ์ระพทุธศาสนาไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ นครชิคาโก เพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมไทยของชุมชนไทยในรัฐอิลลินอยส์ ๒๕๑๙ 
         -เป็นประธานกรรมการอ านวยการ (เจา้อาวาส) วดัธมัมาราม นครชิคาโก ๒๕๑๙- 
        - เป็นประธานสมชัชาสงฆไ์ทยในสมหรัฐอเมริกา ๒๕๑๙-๒๕๓๐ 

        -เป็นประธานกรรมการอ านวยการ (เจา้อาวาสวดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั รัฐเท๊กซสั 
รูปแรก 
พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘  
        - เป็นประธานอ านวยการ (เจา้อาวาสวดัพทุธรังษี นครไมอาม่ี รัฐฟลอริดา รูปแรก) 

ตามขอ้ 
เสนอของพระวเิทศธรรมรังษี (สุรศกัด์ิ ชีวานนฺโท) วดัไทย กรุงวอซิงตนั ดีซี. ผูป้ระสานงาน
กบัพทุธ    ศาสนิกชนในนครไมอาม่ี ในการสร้างวดัไทยในรัฐนั้น ๒๕๒๕-๒๕๒๘ 

-เป็นประธานอ านวยการวดันวมินทรราชูทิศ นครบอสตนั สหรัฐอเมริกา เฉลิมพระ
เกียรติพระ 
บาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙  และใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในพระสงัฆราชูปถมัภส์มเดจ็พระ



ญาณสังวร สมเดจ็พระ สงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก โดยความเห็นชอบของมหาเถร
สมาคม พ.ศ.๒๕๔๕- 
        - เป็นประธานโครงการศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน ณ วดัมินทรราชูทิศ  นครบอสตนั 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด๗็พระเจา้อยูห่วั เพื่อประโยชน์แก่ผูส้นใจในการบ าเพญ็อธิกศุล
จิตภาวนา ๒๕๔๕-    
 
๙. งานการศึกษา 
  ๙.๑ งานการศาสนศึกษาในส านักในประเทศ  
        -พ.ศ.๒๕๑๖ ขณะด ารงสมณศกัด์ิท่ีพระสุธีรัตนาภรณ์ ผูช่้วยเจา้ส านกัเรียนวดัจกัวรรดิ
ราชาวาส ไดส้นองงานเจา้ส านกัเรียนวดัจกัรวรรดิราชาวาส ในดา้นการบริหารจดัการ การศา
สนศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและบาลี ตลอดถึงธรรมศึกษาในส านกัเรียนดว้ยดี 

นอกจากนั้น ยงัไดส่้งเสริมอุปถมัภก์ารศาสนศึกษา โดยจดัมอบรางวลัแก่พระภิกษุสามเณรท่ี
สอบธรรมและบาลี ตลอดถึงแก่กลุบุตรกลุ ธิดาท่ีสอบธรรมศึกษาไดใ้นสนามหลวง ของ
ส านกัตลอดมาทุกปี มีพระภิกษุสามเณรท่ีสอบได ้นกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก จนถึงเปรียญธรรม 
๙ ประโยค และสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ได ้ เป็นจ านวนมากทุกปี จนถึงปี พ.ศ.

๒๕๔๔ (เน่ืองจากยา้ยไปเป็นเจา้อาวาสพระอารามหลวงวดัยานนาวา) 
-พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดส้นองงานเจา้ส านกัเรียน ดว้ยการส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรท่ีสอบ
ธรรมชั้นเอกและสอบบาลีไดใ้นส านกั ไดศึ้กษาปริญญาตรี-โท-เอกต่อในมหาวทิยาลยัสงฆ ์

ทั้งในและต่างประเทศ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (เน่ืองจากยา้ยไปเป็นเจา้อาวาสพระอารามหลวง
วดัยานนาวา) 

 
-พ.ศ.๒๕๔๔ พระพรหมวชิรญาณ ไดรั้บพระบญัชาจากสมเดจ็พระสังฆราช ใหย้า้ย

มาเป็นเจา้อาวาสและเป็นเจา้ส านกัเรียนวดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร แลว้ กไ็ดศึ้กษาหา
แนวทางบริหารจดัการและส่งเสริมเพ่ือฟ้ืนฟกูารศาสนศึกษาพระปริยติัธรรมท่ียงัไม่เขม้แขง็
เท่าท่ีควรใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน  

-ปรากฏวา่การเรียนการสอนและการสอบธรรม-บาลีและธรรมศึกษาของส านกัเรียน
วดัยานนาวา ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เร่ิมกระเต้ืองข้ึน ส่วนแผนกธรรมศึกษา มี
ความกระเต้ืองข้ึนมาก  
 - ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ี มีพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๗-๘ ประโยค 
(เปรียญเอก) รวม ๑๐ รูป เฉพาะพระเปรียญ ธรรม ๙ ประโยค มีจ านวน ๕ รูป จดัอยูใ่นเกณฑ์
ท่ีพอใชไ้ด ้ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีพอใจนกั จึงพยายามพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไปอีก 

-ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ การเรียนการสอนและการสอบธรรม ของส านกัเรียนวดั
ยานนาวา มีความกระเต้ืองข้ึนเป็นอยา่งมาก คือสอบไดถึ้ง ๙๐% ส่วนแผนกธรรมศึกษามีสถิติ
การเรียนและผลการสอบไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ ส่วนแผนกบาลีแมจ้ะกระเต้ืองข้ึน 

แต่ยงัไม่เป็นท่ีพอใจนกั ขณะน้ีก าลงัหาทางพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 



       ๙.๒ งานการศาสนศึกษานอกส านักในประเทศ  
    -พ.ศ.๒๕๒๘ ขณะด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระราชรัตนาภรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ
อุปถมัภส์ านกัเรียนวดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี ไดน้ าเจา้ส านกั
เรียนวดัยางนอ้ย ซ่ึงเป็นส านกัท่ีมีช่ือเสียงในดา้นคนัถธุระและวิปัสสนาธุระในอดีต ต่อมาได้
หยดุชะงกัลง โดยไดฟ้ื้นฟกูารศึกษาพระปริยติัแผนกธรรมและบาลี ควบคู่กบัในดา้นวปัิสสนา
ธุระข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง แต่การด าเนินการยงัด าเนินไปแบบค่อยเป็นไป ยงัไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร    

-พ.ศ.๒๕๓๕ ขณะด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระเทพประสิทธิมนต ์ ในฐานะประธานมูลนิธิ
พระพทุธโลกนาถสุโขทยั และประธานกรรมการอุปถมัภส์ านกัเรียนวดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้
อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี ไดน้ าเจา้ส านกัเรียนวดัยางนอ้ย พฒันาการศึกษาพระ
ปริยติัทั้งแผนกธรรมและบาลี โดยน าอุปสรรคปัญหาต่างๆมาแกไ้ข ปรากฏวา่ ในช่วงน้ี มี
พระภิกษุสามเณรนกัธรรมและบาลี รวมถึงธรรมศึกษา เล่าเรียนและสอบไดใ้นสนามหลวง
ได ้เป็นจ านวนมาก เป็นท่ีพอใจในระดบัหน่ึง 

-พ.ศ.๒๕๔๒ ไดเ้ร่งรัดพฒันาส่งเสริมการศาสนศึกษา ส านกัเรียนวดัยางนอ้ย ทั้งให้
ในดา้นปริมาณและคุณภาพยิง่ข้ึน มีพระภิกษุสามเณรและนกัเรียนเขา้สอบธรรมและบาลี 

รวมถึงธรรมศึกษา และสอบในสนามหลวงได ้เป็นอนัดบัหน่ึงของอ าเภอ และเป็นอนัดบัสอง
ของจงัหวดัทุกปี  

-พ.ศ.๒๕๔๗ มีพระเปรียญในส านกัเรียนวดัยางนอ้ย อุบลราชธานี คือ พระมหาชิน
วชัร  ชินญาโณ สอบบาลี ๙ ประโยคได ้๑ รูป (ทั้งจงัหวดัสอบไดเ้พียง ๑ รูป)  

ดว้ยเหตุน้ีพระพรหมวชิรญาณ จึงรับเป็นประธานโครงการจดัพิธีฉลอง และมอบ
รางวลัแก่พระภิกษุสามเณรท่ีสอบธรรมชั้นตรี-โท-เอก 

และบาลีประโยค ป.ธ.๓-๙ ไดใ้นส านกัทั้งหมด  
นอกจากนั้น ยงัไดนิ้มนตค์รูอาจารยผ์ูท้  าการสอน และพระภิกษุสามเณร ท่ีสอบ

นกัธรรมและบาลี พร้อมกบัเชิญนกัเรียนท่ีสอบธรรมศึกษาได ้ ทุกชั้นทุกส านกั ในภาค ๑๐ 

ของคณะสงฆ ์ มาร่วมรับการฉลองและรับรางวลั ท่ีวดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้ อ าเภอเข่ืองใน 

จงัหวดัอุบลราชธานี ดว้ย ยงัความปีติและก าลงัใจใหเ้กิดแก่ครูอาจารยแ์ละพระภิกษุสามเณร
ตลอดถึงนกัเรียนท่ีสอบไดเ้ป็นอยา่งยิง่ 
          ๙.๓ การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย 
 - พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัจกัรวรรดิราชา
วาส 
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ (เน่ืองจากเดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา)  
         -พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็นผูอุ้ปถมัภโ์รงเรียนประชาบาลต าบลก่อเอ ้๑ (พรมพิทยา) บา้นยาง
นอ้ย 
ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบนั 
 - พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นประธานกรรมการประสานงาน กบัสภาต าบลก่อเอ ้และประชาชน
ในพ้ืนท่ี ต าบลก่อเอ ้ ท่ีเขา้ถือครองท่ีดินราชพสัดุ หนองแฝก บา้นยางนอ้ย เพื่อท า
เกษตรกรรม แต่มิไดท้  าการ 



เกษตร เพ่ือน ามาด าเนินโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เน่ืองใน
วโรกาสพระ บาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฉลองสิริราชสมบติัครบ ๕๐ พรรษา (อนัเป็นผลให้
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบล ราชธานี ไดข้ยายวทิยาลยัเขตออกมาตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีหนองแฝก 

จ านวน ๑,๐๘๐ ไร่ เป็นวทิยาลยัเขตแห่งใหม่ เพ่ือประโยชนแ์ก่ประชาชนในภูมิภาคน้ี ขณะน้ี 

(๒๕๔๙) อยูร่ะหวา่งท าการก่อสร้าง)    
 -พ.ศ. ๒๕๔๔ เม่ือพระพรหมวชิรญาณ ไดรั้บพระบญัชาจากสมเดจ็พระสังฆราช ให้
ยา้ยมาเป็นเจา้ส านกัเรียนวดัยานนาวา ซ่ึงเป็นช่วงท่ีกระแสสงัคมโลกและสงัคมสงฆ ์ก าลงัหนั
เหการศึกษาธรรมและบาลี ไปสนใจการศึกษาสายสามญั อนัเป็นผลใหส้ถิติการบรรพชา
สามเณรเพ่ือศึกษาธรรมและบาลีในระยะท่ีผา่นมา ลดลงอยา่งน่าตกใจ ส่งผลใหส้ถิติการเรียน
การสอบธรรมและบาลี ของส านกัเรียนของคณะสงฆส่์วนใหญ่ รวมถึงส านกัเรียนวดัยาน
นาวา พลอยถูกกระทบไปดว้ย 
 พระพรหมวชิรญาณ ไดท้ าการวเิคราะห์วิจยัสถานการณ์พระศาสนาส่วนน้ี อยา่ง
รอบคอบ จึงประสานกบักองธรรมและกองบาลีของคณะสงฆ ์หาแนวทางแกไ้ขปัญหาการศา
สนศึกษาของคณะ สงฆท์ั้งระบบ เพื่อหาทางปรับปรุงและเร่งรัดพฒันาการศาสนศึกษาของ
ส านกัเรียนวดัยานนาวา คือ 
 - พ.ศ. ๒๕๔๕  ส่งเสริมแผนก “ศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัยานนาวา” 
ซ่ึงจดัการเรียนการสอนในส านกัมาแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ใหมี้ประสิทธิภาพ ทั้งในเร่ืองการเรียน
การสอนธรรมะ วิชาการทางพระพทุธศาสนา ตลอดถึงศิลปะวฒันธรรมประเพณี และ
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงบริหารและด าเนินการสอนโดยครูอาจารยฝ่์ายคณะสงฆว์ดัยานนาวา และ
คฤหสัถมี์ผูมี้จิตศรัทธาไดเ้สียสละเวลามาเป็นครูอาสาสมคัร และใหค้วามอุปถมัภส์นบัสนุน
ในดา้นต่างๆ ตลอดมา  
 - พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่งเสริมสนบัสนุน แผนก “ธรรมศึกษา” โรงเรียนพระปริยติัธรรม และ
โรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ รวมถึงขยายโอกาสใหน้กัเรียนในสถาบนัการศึกษาต่างๆ
ไดเ้รียนธรรมะ โดยการจดัส่งครูพระสงฆข์องส านกั เขา้สอนในโรงเรียนประถม มธัยม 

อาชีวะและอุดมศึกษา แลว้รับเขา้สอบธรรมศึกษาแผนกธรรมสนามหลวงในนามของส านกั
เรียนวดัยานนาวา 
 - พ.ศ.๒๕๔๖ ไดว้างนโยบายเตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาการศึกษาปริยติัสามญั โดย
การสร้างอาคารเรียนรองรับใหเ้รียบร้อยและเพียงพอ พร้อมกบัเตรียมคณะกรรมการจดั
หลกัสูตรโดยคงการศาสนศึกษาแผนกธรรมและบาลีเดิม ไวใ้นหลกัสูตรการศึกษา พร้อมกบั
น าวิชาการศึกษาสายสามญัเขา้มาเสริมเพ่ิมระบบความเป็นอยูต่ลอดถึงกิจวตัรกิจกรรม ความ
เขม้แขง็ในดา้นระเบียบวินยั และการบริหารจดัการมาบูรณาการจดัการศาสนศึกษา ทั้งน้ี เพื่อ
พระภิกษุสามเณรและเยาวชน ในสถาบนัการศึกษาของส านกั ไดมี้ความรู้ ทั้งในดา้นปริยติั
ธรรมและในดา้นสามญัศึกษาต่อไป  
 - พ.ศ. ๒๕๔๗ รับ “ศูนยพ์ระสงฆน์กัเผยแผธ่รรมเพ่ือพฒันาสงัคมแห่งประเทศไทย” 
ซ่ึงขาดส านกัเรียนและถานท่ีตั้งด าเนินการ ไวใ้นสงักดัของส านกัเรียนวดัยานนาวา โดยเจา้
ส านกัเรียนเป็นผู ้ อ านวยการ มีพระสงฆเ์ป็นคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อสนบัสนุน



พระภิกษุสงฆรุ่์นใหม่ท่ีมีความรู้ความ สามารถและมีความเสียสละ ไดเ้ขา้ไปสอนในโรงเรียน 

ในสถาบนัการศึกษา ในทณัฑสถาน ตลอดถึงในโรงงานต่างๆ ทั้งในกลุ่มปรกติและกลุ่มเส่ียง  
ศูนยฯ์น้ี อยูค่วามสนบัสนุนของส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถร

สมาคม ด าเนิน การเพ่ือมุ่งใหเ้ยาวชนนกัเรียนนกัศึกษาและพนกังานเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน
ต่างๆ ใหห่้างไกลจากอบาย มุข ไม่ผลิตไม่เสพไม่ขายส่ิงเสพติดใหโ้ทษ และใหเ้ป็นกลัยาณ
ชนคนดีของสงัคมเป็นส าคญั พร้อมกบัจดัส่งผูไ้ดรั้บการศึกษาอบรมธรรมะดงักล่าว เขา้สอบ
ธรรมศึกษาในสนามหลวงแผนกธรรม ในนามของส านกัเรียนวดัยานนาวา เพื่อนกัเรียน
นกัศึกษาท่ีไดรั้บความรู้แลว้ เม่ือสอบไดย้งัจะไดรั้บประกาศนีย บตัร จากกองธรรม
สนามหลวง และหรือรับวฒิุบตัรจากโครงการฯดว้ย  

ผลงานธรรมศึกษาในโครงการฯน้ี ในปีการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ท่ีผา่นมา ปรากฏ
วา่ ส านกัเรียนวดัยานนาวา มีสถิติส่งธรรมศึกษาเขา้สอบและสอบไดใ้นสนามหลวง มากเป็น
อนัดบัหน่ึงของประ เทศไทย แมจ้ะมีผลเลิศในทางปริมาณส่งสอบและสอบได ้แต่ส านกัเรียน
และคณะกรรมการศูนยพ์ระ สงฆน์กัเผยแผธ่รรมเพ่ือพฒันาสงัคมฯ กย็งัเป็นห่วงในดา้น
คุณภาพ หรือความประพฤติและการปฏิบติัตน ของนกัเรียนนกัศึกษา จึงไดต้ระหนกัเนน้และ
เขม้งวดกวดขนั ในการน าธรรมะท่ีไดศึ้กษาอบรม น า ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนและ
สงัคมอยา่งเป็นรูปธรรมใหย้ิง่ๆข้ึนดว้ย 
 - พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรั้บมอบหมายจากมหาเถรสมาคม ใหเ้ป็นผูแ้ทนด าเนินโครงการครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ในต าแหน่ง 
“ผูอ้  านวยการสถาบนัการเผยแผศ่าสนาแห่งประเทศไทย” เพ่ือจดัส่งครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน “หน่ึงโรงเรียนหน่ึงต าบล ทัว่พระราชอาณาจกัร จ านวน ๘๐๐ รูป” โดยใชส้ถานท่ี
วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นท่ีตั้งสถาบนัและสถานท่ีอบรมประชุมสมัมนาครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ติดต่อมาจนถึงปัจจุบนั 

    
 ๙.๔ การศึกษาสงเคราะห์ในต่างประเทศ 
 -พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นประธานโครงการโรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ เพื่อสอน
ธรรมะ ภาษา ไทยและวฒันธรรมไทย แก่เยาวชนอเมริกนัเช้ือสายไทยในสหรัฐอเมริกา ณ 

วดัธมัมาราม นคร   ชิคาโก จนถึงปัจจุบนั  
 - พ.ศ.๒๕๒๘  เป็นประธานโครงการโรงเรียนภาคฤดูร้อน โดยร่วมกบัคณะครุศาสตร์
จุฬา ลงกรณมหาวิทยาลยั เชิญครูอาสาสมคัรจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไป
สอนภาษาและวฒันธรรมไทย แก่เยาวชนอเมริกนัเช้ือสายไทย ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก 

จนถึงปัจจุบนั 

       - พ.ศ.๒๕๓๐ ในฐานะประธานสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา จดัประชุมวดัและ
พระสงฆทุ์กวดัในสหรัฐฯ เพื่อขยายโครงการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย ไปเปิดสอน
ทุกวดัในสหรัฐฯ ท่ีมีความพร้อม โดยร่วมมือกบัคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
จดัส่งครูอาสาสมคัรไปช่วยสอนภาษาและวฒันธรรมไทย ทัว่ทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา จนถึง
ปัจจุบนั  



        - พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นประธานโครงการ เปิดสนามสอบภาษาไทยและวฒันธรรมไทย ใน
สหรัฐ อเมริกา โดยขอความอุปถมัภจ์ากกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศไทย ไปเปิดสนาม
จดัสอบธรรมศึกษาในสหรัฐฯ เพื่อรับประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศ
ไทย จนถึงปัจจุบนั  
      (วตัถุประสงค ์ ในการจดัการเรียนการสอนธรรมะ ภาษาและศิลปวฒันธรรมไทย ก็
เพื่อเยาวชนอเมริกนัเช้ือสายไทยในสหรัฐฯเม่ือไดรั้บการศึกษาอบรมจากโครงการฯดีพร้อม
กบัไดรั้บประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยแลว้ แมเ้ยาวชนเหล่าน้ีจะ
ด ารงชีวติอยูใ่นสหรัฐอเมริกา กจ็ะสามารถน าเอาความรู้และธรรมะในวถีิพทุธไปประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินชีวิตได ้ สมกบัเป็นชาวพทุธท่ีดี มีเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อเพ่ือน
มนุษย ์ ทุกชาติชั้นวรรณะและทุกศาสนา รู้จกัใชปั้ญญาความรู้ คู่ศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นผูมี้เหตุผล สามารถจะปรับตวัด ารงตน อยูร่่วมกบัคนทั้งหลายไดอ้ยา่งเป็นสุข 

กบัทั้งจะเป็นผูแ้ทนพระสงฆ ์ ในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในขณะ เดียวกนั 

ถา้หากเยาวชนคนอเมริกนัเช้ือสายไทยเหล่าน้ี จะเดินทางติดตามมารดาบิดากลบัไปอยู่
ประเทศไทยในอนาคต ในฐานะท่ีเป็นผูมี้ธรรมะในจิตใจ ยอ่มจะไม่เกิดความขดัแยง้ในการ
ด าเนินชีวิต แต่จะปรับตวัปรับใจ เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในประเทศไทยหรือในนานาประเทศ
ไดอ้ยา่งกลมกลืนดว้ยดี) 
 - พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นประธานน าขอ้สอบไปเปิดสอบสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
 - พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นประธานน าขอ้สอบไปเปิดสอบสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
 - พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นประธานน าขอ้สอบไปเปิดสอบสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
 
๑๐. งานการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
    ๑๐.๑  งานการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศ 
 พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นผูจ้ดัรายการ  เสียงธรรม เผยแพร่ธรรมะทางสถานีวทิย ุ๑ ปณ. ของ
คณะกรรมการนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (ถึงปี ๒๕๐๓) 
 พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นผูจ้ดัท าวารสาร เสียงมหาจุฬาฯ ของคณะกรรมการนิสิต 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น เสียงธรรม จนถึงปี  
๒๕๐๖) 
 พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นผูริ้เร่ิมและผูจ้ดัการท าวารสาร จกัรวรรดสิาร เผยแพร่ธรรมะและศา
สานกิจของวดัและพระศาสนา เพ่ือประโยชน์แก่สาธุชน ท่ีสนใจในการศึกษาและปฏิบติัธรรม 
ใหเ้กิดสนัติสุขแก่ชีวติและสงัคม (ถึงปี ๒๕๐๖) 
 พ.ศ. ๒๕๐๑ เขียนบทความธรรมทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง เผยแพร่ทางวทิย ุ ลงใน
วารสารนิตยสาร และในหนงัสือพิมพ ์ตลอดถึงจดัพิมพห์นงัสือธรรมะเผยแผ ่และเป็นท่ีระลึก
ในงานต่าง ๆ (จนถึงปัจจุบนั) 



 พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นเลขานุการหวัหนา้พระธรรมทูตสายท่ี ๗ และไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็น
พระธรรมทตูพิเศษ ออกปฏิบติังานเผยแผธ่รรม ในทอ้งท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ นครราชสีมา 
ชยัภูมิ บุรีรัมย ์สุรินทร์  ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (รวม ๗ จงัหวดั จนถึงปี ๒๕๐๙) 
 พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้พระธรรมทูตสายท่ี ๗ ใหเ้ป็นหวัหนา้พระ
ธรรมทูตหน่วยพิเศษออกตรวจการเพ่ือสนบัสนุนและติดตามการปฏิบติังานพระธรรมทูตทุก
จงัหวดั ในเขตสายท่ี ๗ เป็นกรณีพิเศษ 
 พ.ศ. ๒๕๐๘ จดัพิมพ ์ คู่มือพระธรรมทูต (พระโอวาทของเจา้ประคุณสมเดจ็พระ 
สงัฆราช  โอวาทของแม่กองงานพระธรรมทูต ค าแนะน าของหวัหนา้พระธรรมทูตสายท่ี ๗  
พร้อมนโยบายการเผยแผธ่รรมของคณะสงฆ ์ ถวายพระธรรมทูต สายท่ี ๗ ดว้ยปัจจยัส่วนตวั 
เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ เล่ม เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท(สามพนับาทถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นบรรณากรวารสาร พระธรรมทูต ของกองงานพระธรรมทูต แห่ง
คณะสงฆไ์ทย ซ่ึงเป็นวารสารถวายความรู้แก่พระสงฆ ์ และเผยแผธ่รรมะแก่พทุธศาสนิกชน 
จ านวนคร้ังละ    ๑๐,๐๐๐ เล่ม (ถึงปี ๒๕๑๘ เน่ืองจากเดินทางไปสหรัฐฯ) 
 พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นเลขานุการพระธรรมทูตสายท่ี ๖  ในทอ้งถ่ินท่ีสายท่ี ๗ เดิม เพียง
เปล่ียนช่ือสายตามเขตภาคของทางบา้นเมือง (ตดัเพชรบูรณ์ออกเพ่ิมนครพนมเขา้แทน รวม ๗ 
จงัหวดั  จนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๘ เน่ืองจากเดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจในสหรัฐฯ) 
 พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้พระธรรมทูตสายท่ี ๖ เป็นหวัหนา้พระธรรม
ทูตหน่วยพิเศษออกตรวจการและปฏิบติัหนา้ท่ีสนบัสนุนงานพระธรรมทูตทุกจงัหวดัในเขต
สายท่ี ๖  
 พ.ศ. ๒๕๑๐ จดัพิมพ ์ คู่มือพระธรรมทูต (นโยบายการเผยแผข่องคณะสงฆ ์ และ
ธรรมะส าหรับน าไปเผยแผแ่ก่ประชาชน) ถวายพระธรรมทูตสายท่ี ๖ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม ดว้ย
ปัจจยัส่วนตวั ๓,๐๐๐ บาท (สามพนับาทถว้น) 
 พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต สนองงานแม่กองงานพระธรรม
ทูต รับผิด ชอบอ านวยการในการจดัพระธรรมทูตออกเผยแผธ่รรมในประเทศ และออก
ปฏิบติังานดว้ยตนเอง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศดว้ย (จนถึงปี ๒๕๒๕) 
 พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นเลขานุการกรรมการอ านวยการ และกรรมการจดังานนมสัการพระ
พทุธบาทฯงานเทศน์มหาชาติ,งานตกับาตรขา้วสารและงานเฉพาะกิจอ่ืนๆของวดัจกัรวรรดิ
ราชาวาส (ถึงปี ๒๕๑๘ เน่ืองจากไปปฏิบติัศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา) 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้อาวาส และเจา้ส านกัเรียน ใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการและเลขานุการอ านวยการโครงการฟ้ืนฟกูารอบรมวปัิสสนากรรมฐานส านกัวดั
จกัรวรรดิราชาวาส และเป็นหวัหนา้คณะกรรมการด าเนินการฯ (ถึงปี พ.ศ.๒๕๑๘ เน่ืองจาก
เดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจในสหรัฐฯ) 
 พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้อาวาสและเจา้ส านกัเรียน ใหเ้ป็นประธานด าเนินการ
สอบบาลีสนามหลวงประจ าปี ณ วดัจกัรวรรดิราชาวาส (ทุกปีจนถึงปัจจุบนั)  



 พ.ศ. ๒๕๓๐ วนัท่ี ๓-๕ ธนัวาคม เป็นประธานกรรมการฯ คณะผูป้ฏิบติัธรรมถวาย
พระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๙ ในวโรกาสเจริญพระชนมายคุรบ ๕ 
รอบ ณ วดัจกัรวรรดิราชาวาส 
 พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นประธานคณะจดัท า หนังสือสวดมนต์ฉบับวดัจักรวรรดริาชาวาส  
ถวาย พระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๙ ในวโรกาสเจริญพระชนมาย ุ
๕ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๓๐ และในมหามงคลสมยัรัชมงัคลาภิเษก ๑-๒  กรกฎาคม ๒๕๓๑ 
จ านวน ๕,๐๐๐ เล่ม  โดยมิไดใ้ชง้บประมาณวดั เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถว้น) 
 พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นประธานน าพระภิกษุสามเณรและพทุธศาสนิกชน ประกอบพิธีเจริญ
พระพทุธมนต ์ เจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต ถวายพระพรและถวายพระราชกศุล แด่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ วดัจกัรวรรดิราชาวาส เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ 
ธนัวาคม ทุกปี  
 พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นประธานกรรมการอ านวยการ  “โครงการอบรมวปัิสสนากรรมฐาน
ส านักวดัวดัจกัรวรรดริาชาวาส ร่วมกบั พทุธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ์” ณ วดัจกัรวรรดิราชาวาส (ระหวา่ง วนัท่ี ๑-๑๕ ของทุกเดือน จนถึงปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นรองประธานกรรมการจดัหาทุนงานสมโภชพระไตรปิฏก และอรรถ
กถา ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 พ.ศ.๒๕๓๖  เป็นประธานคณะกรรมการจดัท าหนงัสือประวตัิวดัจักรวรรดริาชาวาส
ใหม่ โดยการตั้งคณะท างานคน้ควา้หาเอกสารหลกัฐานจากท่ีต่างๆเช่นจากหอสมุดแห่งชาติ
และจากทางราชการเป็นตน้ น ามาเปรียบเทียบกบัประวติัเดิมแลว้ช าระใหถ้กูตอ้งและสมบูรณ์
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ไดจ้ดัพิมพ ์ เป็นหนงัสือท่ีระลึกในงานท าบุญอายขุองเจา้อาวาส ประจ าปี 

๒๕๔๐-๒๕๔๑ จ านวน ๑.๕๐๐ เล่ม เป็นเงิน๕๐๐,๐๐๐ บาท (หา้แสนบาทถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาการแปลพระไตรปิฏกฉบบั “มหาจุฬาเตปิฏก” 
เป็นภาษาไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสท่ี สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ  
 พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นกรรมการอุปถมัภง์านปฏิบติัธรรมของคณะสงฆ ์ ถวายเป็นพระราช
กศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๔-๕ 
ธนัวาคม ณ พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม (จนถึงปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นรองหวัหนา้แผนกโครงการอบรมจิตภาวนา และปฏิบติัวิปัสสนา
กรรม ฐาน ณ ส านกัวดัจกัรวรรดิราชาวาส (จนถึงปัจจุบนั)   
 พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพทุธมนตแ์ละเจริญสมาธิภาวนา
ถวายพระพรชยัมงคลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในวนัฉตัรมงคลท่ี ๕ พฤษภาคม เวลา 
๐๙.๐๙ น ณ วดัจกัรวรรดิราชาวาส 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ บริจาคสนบัสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซ่ึงวดัจกัรวรรดิ
ราชาวาส จดัถวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ วดัจกัรวรรดิราชาวาส 

เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 



 พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นวิทยากรพิเศษถวายความรู้เก่ียวกบัการบริหารกิจการพระศาสนา แก่
พระสังฆาธิการระดบัเจา้อาวาส ภาค ๑๐ ท่ีศูนยก์ารคณะสงฆภ์าค ๑๐ อ าเภอม่วงสามสิบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ตามหนงัสือนิมนตข์องเจา้คณะภาค ๑๐ เม่ือ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
 พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นประธานคณะจดัท าหนงัสือ วดัจักรวรรดริาชาวาส สรุปผลงานการ
ปฏิบติัศาสนกิจต่างๆทุกดา้นของส านกั (ปัจจุบนัเปล่ียนเป็น จกัรวรรดสิาร ตามเดิมจนถึง
ปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นประธานจดังานเสดจ็พระราชด าเนินยกช่อฟ้าพระวหิารกลาง วดั
จกัรวรรดิราชาวาส วโรกาสน้ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็พระราชด าเนินทรง
ประกอบพิธี เสร็จแลว้ไดเ้สดจ็ฯทอดพระเนตร สระจระเขแ้ละศาสนสถานทัว่บริเวณเขต
พทุธาวาสดว้ย(เม่ือ ๒ ส.ค.)  
 พ.ศ. ๒๕๓๑ รับเสดจ็ฯสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี เสดจ็ฯเป็น
การส่วนพระองค ์  มาทอดพระเนตรศาสนสถานและสระจระเข ้ วดัจกัรวรรดิราชาวาส (เม่ือ 
๒๕ ส.ค.) 
 พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นท่ีปรึกษาคณะด าเนินการจดัท าหนงัสือท่ีระลึกในงานท าบุญอดีต
เจา้อาวาสและบุรพาจารยข์องส านกั และในงานเทศกาลต่างๆของวดัเพ่ือเผยแผเ่ป็นธรรมทาน 
ไม่ต ่ากวา่คร้ังละ  ๑,๐๐๐ เล่ม (จนถึงปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็นท่ีปรึกษาคณะด าเนินการจดัท าหนงัสืออนุสรณ์ในงานบ าเพญ็กศุล
ศพ ของพระเถรานุเถระวดัจกัรวรรดิราชาวาส ทุกรูป ท่ีถึงแก่มรณภาพลง ไม่ต ่ากวา่คร้ังละ 
๑,๐๐๐ เล่ม (จนถึงปัจจุบนั)  
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรั้บนิมนตเ์ป็นกรรมการพิจารณาหลกัสูตร โครงการอบรมพระธรรม
ทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆซ่ึ์งจดัโดยมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรั้บนิมนตใ์หเ้ป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซ่ึงมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั กบัสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา และกรมการศาสนาร่วมกนั
ด าเนินโครงการ และไดบ้ริจาคปัจจยัเพ่ือโครงการน้ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 
 พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นท่ีปรึกษาคณะด าเนินการจดัท าหนงัสือท่ีระลึกในงานท าบุญอายขุอง
เจา้อาวาส วดัจกัรวรรดิราชาวาส เพ่ือเผยแผเ่ป็นธรรมวทิยาทาน  จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม (จนถึง
ปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรั้บอาราธนาจาก พระทีน่ั่งวมิานเมฆและพระราชวงับางปะอนิ ส านัก
พระราชวงั ใหเ้ป็นผู ้ ร้อยกรองอาศิรพาท เฉลมิพระเกยีรติ และแสดงความอาลยัรัก  โดย
จดัพิมพไ์วท่ี้ดา้นหลงัพระบรมฉายาลกัษณ์ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มอบแก่
ประชาชนท่ีเขา้ถวายสักการะพระบรมศพ ท่ีพระท่ีนัง่ดุสติมหาปราสาทและท่ีเขา้ชมพระท่ีนัง่
วิมานเมฆ กบัพระราชวงับางประอิน จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ แผน่(หา้ลา้นแผน่) 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ วนัท่ี ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. ไดรั้บพระราชทาน ถวายพระธรรม
เทศนา เร่ือง ปัญจพลกถา แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในวโรกาศทรงบ าเพญ็พระราช
กศุลทกัษิณานุประทานถวายพระบรมศพ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระท่ีนัง่
ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั 



 พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรั้บพระราชทานพระกฐินพระราชทานสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรม
ราชินี นาถ เชิญไปทอด ณ วดัยางนอ้ย  อ าเภอเข่ืองใน  อุบลราชธานี เม่ือ ๒๒ ตุลาคม (โดย มี
ผูโ้ดยเสดจ็พระราชกศุลบ ารุงวดั ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลา้นบาท) ไดบ้ริจาคปัจจยัสร้างวตัถุ
มงคล มอบแก่ผูโ้ดยเสดจ็พระราชกศุลฯคร้ังน้ี ๕๐,๐๐๐ บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ วนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตประกอบ พธีิสวสัดิ
มหามงคล ถวายสถาบันพระมหากษตัริย์ มีล าดบัดงัน้ี  คือ  พิธีบูชานพเคราะห์ เจริญพระพทุธ
มนต ์  ถวายภตัตาหารเพล ถวายสังฆทาน ๑๐๘ วดั ไถ่ชีวติโคกระบือ ๙๙ ตวั   มีพระธรรม
เทศนา และ ทกัษิณานุประทานแลว้  น าพระสงฆ ์และประชาชนเจริญสมาธิภาวนา (ครบทั้ง
ทาน ศีล ภาวนา แลว้ร่วมกนัอธิษฐานจิต อุทิศส่วนกศุลแด่สมเดจ็ยา่)   
 โดยเฉพาะ เพ่ือถวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้
ฯ พระ บรมราชินีนาถ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สมเดจ็พระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลยัาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี, 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี และพระบรมวงศานุวงศทุ์ก
พระองค ์ตลอดถึงรัฐบาลประเทศชาติและประชาชน  
 ในการจดัพิธีมหามงคลคร้ังน้ี พล.อ.วโิรจน์ แสงสนิท ผบ.สส. ในนามขา้ราชการทหาร
ต ารวจทั้งส่ีเหล่า เป็นประธานฝ่ายคฤหสัถพ์ร้อมดว้ยขา้ราชการพลเรือน มีผูว้า่ราชการจงัหวดั 
นาย อ าเภอ ขา้ราชการและพอ่คา้ประชาชนไปร่วมในงานน้ี  ณ วดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอ
เข่ืองใน อุบลราชธานี  ประมาณ ๕,๐๐๐ คน  มีพระสงฆไ์ปร่วมพิธีจ านวน ๓๐๐ รูป  ส้ินคา้ใช้
จ่ายในพิธีคร้ังน้ี ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น)  
 พ.ศ.๒๕๓๘ อุปถมัภโ์ครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกศุลแด่พระ
บาท สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ วดัยางนอ้ย อุบลราชธานี ๕๐,๐๐๐ บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
 พ.ศ.๒๕๓๘ อุปถมัภโ์ครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกศุลแด่พระ
บาท สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ วดัมะขามเป้ีย ต าบลมะขามเป้ีย อ าเภอตระการพืชผล จงัหวดั
อุบลราช ธานี  ๕๐,๐๐๐ บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
      พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นประธานท่ีปรึกษาฝ่ายบรรพชิต (นายอ านวย วีรวรรณ) รองนายก 

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรงการคลงั เป็นประธานท่ีปรึกษาฝ่ายคฤหสัถ ์ นายไกร
พิทย ์พนัธ์ุ วฒิุ เป็นกรรมการด าเนินงาน) จดังาน นิทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณยีกจิฯ ชุด 
ในหลวงของเรา คร้ังท่ี ๑ ท่ี เกษรพลาซ่า กทม. น ารายไดข้ึ้นทูลเกลา้ฯถวาย เน่ืองในวโรกาส
ทรงครอง ราชยค์รบ ๕๐ ปี จ านวนเงิน ๓,๘๔๐,๐๐๐บาท (สามลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนบาท
ถว้น) ในการน้ี พระเทพประสิทธิมนตไ์ดบ้ริจาคปัจจยัอุปถมัภโ์ครงการฯ คร้ังน้ี จ านวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) เม่ือ ๑๕ พฤษภาคม   
 พ.ศ.๒๕๓๘ ไดบ้ริจาคปัจจยัจดัพิมพห์นงัสือ “สถาบันพระมหากษตัริย์ไทยกบัพระ
พทุธ ศาสนา” โดยเสดจ็พระราชกศุลในงานกฐินพระราชทาน ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก  
และท่ีวดั     ยางนอ้ย อุบลราชธานี จ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เกา้หม่ืนบาท
ถว้น) 



 พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจาก  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ใหอ้ญัเชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก เม่ือวนัท่ี ๘ ตุลาคม 
  พ.ศ.๒๕๓๙ ไดอุ้ปถมัภโ์ครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกศุลแด่ 

พระบาท สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ซ่ึงมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัจดัข้ึน   ณ วดัศรีสุริยาราม 
บา้นนาโพธ์ิ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร ๕๐,๐๐๐ บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
 พ.ศ.๒๕๓๙ ไดอุ้ปถมัภโ์ครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกศุลแด่
พระบาท สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ท่ีวดัยางนอ้ย อุบลราชธานี  ๕๐,๐๐๐ บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นประธานโครงการจดัถ่ายทอดสดพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จากทอ้งสนามหลวงผา่นดาวเทียมไปยงังานกาญจนาภิเษกในนครชิคาโก 
ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก เม่ือวนัท่ี ๙ พฤษภาคม ส้ินเงินในการด าเนินงานทั้งทางกรุงเทพฯ
และสหรัฐฯไป ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเจา้ภาพจดัพิมพห์นงัสือ วจิยัการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย
ในต่างประเทศ โดย รศ. ประภาศรี สีหะอ าไพ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ๑,๕๐๐ เล่ม เป็นเงิน  ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนสาม
หม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นวิทยากรถวายความรู้ แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ จดัโดย
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ร่วมกบัสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา และกรม 
การศาสนา และบริจาคปัจจยัอุปถมัภก์ารประชุมคร้ังน้ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรม
ราชินี นาถ ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัยางนอ้ย อ าเภอเข่ืองใน อุบลราชธานี เม่ือ ๓ พฤศจิกายน 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดรั้บความไวว้างพระราชหฤทยัจาก สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกมุาร ทรงพระกรุณาโปรดใหเ้ป็นผูอ้  านวยการประกอบพิธี ชัยมงคล ถวาย เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในเขตพระราชฐาน และต าหนกันนทบุรี เม่ือ ๒๖-๒๘ ธนัวาคม 
 พ.ศ.๒๕๓๙ จดัท าวตัถุมงคลดว้ยปัจจยัส่วนตวั มอบแก่ผูไ้ปร่วมโดยเสดจ็พระราช
กศุลในงานกฐินพระราชทาน ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก และ ณ วดัยางนอ้ย อุบลราชธานี 
เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจด็หม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดต้อ้นรับและแสดงธรรมแก่ เจา้หญิงซารินา (Princess Zarina) แห่ง
ประเทศมาเลเชีย ท่ีมาเยอืนและตอ้งการหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ไปประยกุตใ์นการ
ด าเนินชีวิต เม่ือ ๑๙ มกราคม 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดต้อ้นรับสนทนาธรรม กบัเจา้ชายชาร์ลส์ แอนทรอยเน เดอ ลิกเน 
(Prince Charles Antoine De Ligne) แห่งเบลเยีย่ม ท่ีเสดจ็มาเยีย่มเม่ือ ๑๓ มีนาคม 
 พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นวทิยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของคณะสงฆ ์ โดย
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ไดรั้บ
มอบหมายใหเ้ป็นผูด้  าเนินการอบรม ร่วมกบักรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และได้
บริจาคอุปถมัภโ์ครงการน้ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 



 พ.ศ. ๒๕๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดใหเ้ป็นผูอ้  านวยการ ประกอบพิธี ชัยมงคล ถวาย
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ในพระองค ์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกมุาร ท่ีกองทพัอากาศ ดอนเมือง เม่ือ ๑๑ กมุภาพนัธ์ 
 พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นรองประธานกรรมการจดังานฉลองชนมายแุละสมโภชสุพรรณบฏั 

เจา้พระคุณสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย ์ (พฒุ สุวฑฺฒนมหาเถร) วดัสุวรรณาราม  ซ่ึงเป็น
อาจารย ์ ในการน้ี ไดถ้วายพระพรเชิญสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร 
เสดจ็ฯทรงเป็นองคป์ระธานในพิธีสมโภชและในพิธีวางศิลาฤกษส์ร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เม่ือ ๑๑–๑๒ มีนาคม  
 พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน อุบลราชธานี เม่ือ ๒๖ ตุลาคม 
 พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นวทิยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของคณะสงฆ ์โดยมหา 
วิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา เป็นผูด้  าเนินการ
อบรมร่วมกบักรมการศาสนา และไดบ้ริจาคอุปถมัภโ์ครงการน้ี  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสน
บาทถว้น) 
 พ.ศ.๒๕๔๑ ไดต้อ้นรับและสนทนาธรรม ส่งเสริมปสาทศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
กบัเจา้ฟ้าหญิงซารินา (Princess Zarina) แห่งประเทศมาเลเซีย ในการเสดจ็มาเยอืนประเทศ
ไทย เม่ือ ๕ มิถุนายน  
  พ.ศ.๒๕๔๒  วนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. ไดรั้บพระราชทาน ถวายพระ
ธรรมเทศนา เร่ือง วสิาขปูชากถา แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในวโรกาสเสดจ็ฯทรง
บ าเพญ็พระราชกศุลวสิาขบูชา ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  
 พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นวทิยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ ์ โดยมหา 
วิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   และสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ด าเนินโครงการ
ร่วมกบักรมการศาสนา และไดบ้ริจาคอุปถมัภโ์ครงการน้ี  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาท
ถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี นาถ ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือ 
๒๔ ตุลาคม 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร ทรงพระกรุณาโปรด
ใหเ้ป็นผูจ้ดัการและประสานงานกบัผูโ้ดยเสดจ็พระราชกศุลทอดกฐินพระราชทานส่วน
พระองค ์๓ วดั คือ ๑.วดัจกัรวรรดิราชาวาส วนัท่ี ๒๖ ตุลาคม  ๒.วดัธมัมาราม นครชิคาโก 
สหรัฐอเมริกา ทอดวนัท่ี ๒๙ ตุลาคม และ  ๓. วดัยางนอ้ย อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
ทอดวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน 
 ในการน้ี ไดเ้สดจ็ฯไปในการทอดกฐินพระราชทานดว้ยพระองค ์ พร้อมดว้ยพระเจา้
หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา และหม่อมเจา้หญิงสิริวณัวรีมหิดล ณ วดัท่ี ๑ และท่ี ๓ 
ส่วนวดัท่ี ๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให ้พระเทพประสิทธิมนต ์กบั นายสมคัร สุนทรเวช 



เชิญผา้พระกฐินพระราชทาน ไปประกอบพิธีถวายแทน  ทั้งน้ี ทรงมีพระมหากรุณาใหผู้มี้จิต
ศรัทธาไดโ้ดยเสดจ็พระราชกศุลน าปัจจยัท านุบ ารุงอารามทั้ง ๓ นั้นดว้ย 

 
๑๐.๒ งานเผยแผ่ในต่างประเทศ 

 พ.ศ. ๒๕๐๒ เดินทางไปสังเกตการณ์พระศาสนา และเพ่ือส่งเสริมศาสนกิจของ
พระสงฆไ์ทยและพทุธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นเวลา ๕ วนั 
 พ.ศ.๒๕๐๓ ไดรั้บนิมนตจ์ากส านกังานผูดู้แลนกัเรียนไทยในฮ่องกง ใหเ้ดินทางไป
ส่งเสริมศรัทธา ในการประกอบศาสนกิจของพทุธศาสนิชนในประเทศฮ่องกง เป็นเวลา ๗ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๐๔ เดินทางไปเยีย่มพระอุปัชฌาย ์ (เจา้พระคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี
ขณะยงัด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระธรรมธีรราชมหามุนี)  ณ วดัไทยพทุธคยา อินเดีย  เม่ือนมสัการ
พทุธสงัเวชนียสถาน ในอินเดีย-เนปาล ขากลบัแวะลงนมสัการปูชนียสถานในเมืองร่างกุง้ 
สหภาพพม่าดว้ย รวมเดินทางคร้ังน้ีเป็นเวลา ๑ เดือน  
 พ.ศ. ๒๕๐๕ เดินทางไปนมสัการปูชนียสถานต่างๆ ในประเทศอินเดีย และศรีลงักา  
โดยพระมหาเกียรติ สุกิตติ และ พระมหาถวลัย ์อาจารสุโภ เป็นมคัคุเทศก ์เป็นเวลา ๑๕ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๐๖ เดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจและสงัเกตการณ์พระศาสนาในไตห้วนั ตาม 
นิมนตข์องพทุธศาสนิกชนในไตห้วนั เป็นเวลา ๗ วนั 
        พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นพระอนุจรเจา้ประคุณสมเดจ็พระวนัรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) วดั
พระเชตุพน ไปทอดกฐินสามคัคีท่ีวดัพทุธปทีป ลอนดอนแลว้ ไดเ้ดินทางไปสงัเกตการณ์พระ
ศาสนาในท่ีต่างๆคือท่ี องักฤษ อิตาลี เนเธอร์แลนด ์ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม ออสเตรีย และเยอรมนันี 
ส้ินสุดรายการแลว้ ไดรั้บอนุมติัจากเจา้พระคุณสมเดจ็ฯ ใหเ้ดินทางไปสงัเกตการณ์พระ
ศาสนาต่อในประเทศ สเปน ปอร์ตุเกส แอนดอรา ลกัซมัเบอร์ก เยอรมนันีและฝร่ังเศส มี พระ
ครูโสภณธรรมาจารย ์ (สมณศกัด์ิสุดทา้ยคือ พระเทพปริยติัวิธาน) วดัดาวดึงษาราม เป็นพระ
สหจร พร้อมดว้ย ดร.ดิลก ธีรธร เป็นไวยาวจักร 
 ส้ินสุดรายการในยโุรปแลว้ ไดรั้บนิมนตจ์าก นายบุญชนะ อตัถากร เอกอคัรราชทูต
ไทยประจ าสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอซิงตนั ดีซี.  และนายอานนัท ์ปัณยารชุน  เอกอคัรราชทูต
ถาวรไทยประจ าสห 
ประชาชาติ  ใหเ้ดินทางไปสงัเกตการณ์พระศาสนาตามรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑ 
เดือน 
 อน่ึง สถานเอกอคัรราชทูตไทย ประจ าประเทศญ่ีปุ่นและไตห้วนั ไดนิ้มนตใ์หไ้ปช่วย
สงเคราะห์ชาวไทยและชาวพทุธในประเทศนั้นๆ แลว้เดินทางไปแสดงธรรมเป็นก าลงัใจแก่
ทหารไทย กองพนัเสือด า ในสมรภูมิ ประเทศเกาหลีดว้ย 
 การเดินทางไปยโุรป-สหรัฐอเมริกา และกลบัทางเอเชียคร้ังน้ี ใชเ้วลา ๖ เดือน ถือวา่
เป็นการเดินทางรอบโลกคร้ังแรก 
 พ.ศ. ๒๕๑๓ วนัท่ี ๖ พฤศจิกายน ในฐานะเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต ได้
เดินทางติดตาม พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ (ธีร์ ปุณฺณโก) แม่กองงานพระธรรมทูต ไป
สงัเกตการณ์พระศาสนาในประเทศองักฤษ เนเธอร์แลนด ์ เบลเยีย่ม ฝร่ังเศส อิตาลี เยอรมนันี 



สวีเดน และนอร์เวย ์ (รวม ๘ ประเทศ) ในพระอุปถมัภข์อง ม.จ.วงศม์หิป ชยางกรู 
เอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศสวีเดน เป็นเวลา ๑๕ วนั 
       พ.ศ. ๒๕๑๔ วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ไดรั้บนิมนตจ์าก นายชิน โสภณพณิช ใหเ้ดินทางไป
สงเคราะห์ครอบครัวของ มร.ลิม เซียวเลียง มหาเศรษฐีแห่งอินโดนีเชีย ท่ีนครจาการ์ตา้ การ
ไปคร้ังน้ีมีผลใหค้รอบครัวและญาติของ มร.ลิม เซียวเลียง และชาวอินโดเนียเชียหลาย
ครอบครัว  เกิดความศรัทธาหนัมานบัถือพระพทุธศาสนาเป็นจ านวนมาก นบัตั้งแต่นั้นเป็น
ตน้มา 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ วนัท่ี ๕ พฤศจิกายน  ไดรั้บนิมนตจ์าก มร.ลิม เซียวเลียง ใหเ้ดินทางไป
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา สงเคราะห์ประชาชนในประเทศนั้น โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์
(ธีร์    ปุณฺณโก) พระอุปัชฌาย ์เป็นหวัหนา้คณะ เป็นเวลา ๗ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๑๖ วนัท่ี ๖ มิถุนายน เป็นเลขานุการ ติดตามเจา้พระคุณ สมเดจ็พระธีรญาณ
มุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) ไปสังเกตการณ์พระศาสนาในประเทศญ่ีปุ่น, สหรัฐอเมริกา, องักฤษ, 
เนเธอร์แลนด,์ เบลเยีย่ม, อิตาลี, เยอรมนันี, สเปน, ฝร่ังเศส และออสเตรีย อนัเป็นการเดินทาง
รอบโลกคร้ังท่ี ๒ 
 พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นกรรมการสร้างวดัไทยนครลอสแอนเจลิส ฝ่ายประเทศไทย  เพื่อการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนาในต่างประเทศ  
 พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นกรรมการสร้างวดัไทยในเนเธอร์แลนด ์ ฝ่ายประเทศไทย  เพื่อการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนาในต่างประเทศ 
 พ.ศ. ๒๕๑๘ วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม เป็นเลขานุการ และติดตามเจา้พระคุณสมเดจ็พระธีร
ญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) แม่กองงานพระธรรมทูต โดยสัตตาหกรณียะใหก้ารบรรพชา
อุปสมบทกลุบุตร และประกอบพิธีวางศิลาฤกษก์ฎีุสงฆห์ลงัแรก ณ วดัไทยลอสแอนเจลิส 
สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๗ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๑๘ วนัท่ี ๒๖ ตุลาคม ในฐานะเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต ไดรั้บ
บญัชาจากเจา้พระคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี แม่กองงานพระธรรมทูต ผูดู้แลวดัอุษาพฤฒยา
ราม นครนิวยอร์ค และรับศาสโนบายจาก เจา้ประคุณสมเดจ็พระสังฆราช วดัราชบพิธ ให้
เดินทางไปประสานสามคัคีเพื่อคล่ีคลายปัญหา และสนบัสนุนการปฏิบติัศาสนกิจของ
พทุธศาสนิกชนในนครนิวยอร์ค  โดยไดร่้วมกบัสถานเอกอคัรราชทูตถาวรไทยประจ า
สหประชาชาติ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายของแม่กองงานพระธรรมทูต เพ่ือประโยชนแ์ก่การ
วางราก ฐานและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในต่างประเทศ 
     พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดรั้บนิมนตจ์ากศูนยพ์ระพทุธศาสนาไทยแห่งรัฐอิลลินยอส์และ
พทุธศาสนิกชน ในนครชิคาโก ใหเ้ป็นประธานท่ีปรึกษาศูนยพ์ระพทุธศาสนาไทยแห่งรัฐ
,อิลลินอยส์ เพ่ือก่อสร้างวดัธมัมาราม ข้ึนในนครชิคาโก เพ่ือกิจการทางพระพทุธศาสนาและ
วฒันธรรมประเพณี (ท่านยนิดีรับใหค้วามอนุเคราะห์ แต่แจง้ใหท้ราบวา่ ไม่สามารถจะอยูใ่น
สหรัฐอเมริกาได ้ เพราะมีต าแหน่งการคณะสงฆอ์ยูใ่นประเทศไทย จะตอ้งเดินทางกลบัใน
เวลาอนัใกลน้ี้) 



 (โดยท่ี พระพรหมวชิรญาณ ขณะด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระสุธีรัตนาภรณ์ นอกจากจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในนครนิวยอร์คแลว้ ท่านยงัไดรั้บนิมนตใ์หเ้ดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจในรัฐ
ต่างๆในสหรัฐฯดว้ย ท าใหท่้านไดส้มัผสักบัปัญหาท่ีแทจ้ริงในต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี อนั
เป็นเหตุใหเ้จา้พระคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) แม่กองงานพระธรรมทูต 
อนุมติัใหท่้านรับเป็น “ท่ีปรึกษาศูนยพ์ทุธศาสนาไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์” และอยูเ่ป็นประธาน
โครงการสร้างวดัธมัมาราม ข้ึนในนครชิคาโกต่อไปได ้ 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นคณะริเร่ิมก่อตั้งสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกบัคณะสงฆ์
ไทยชุดบุกเบิกเร่ิมตน้ วางโครงการบริหารกิจการคณะสงฆ ์ เพ่ือด าเนินการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา เพ่ือสงเคราะห์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
 พ.ศ. ๒๕๑๙ ในฐานะประธานกรรมการอ านวยการวดัธมัมาราม นครชิคาโก เป็นผู ้
ริเร่ิมและประธานโครงการ “ศูนย์ปฏิบัตวิปัิสสนากรรมฐาน” วดัธมัมาราม นครชิคาโก 
สหรัฐอเมริกา (ถึงปัจจุบนั)  
 พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นประธานโครงการ เชิญพทุธศาสนิกชนร่วมท าวตัรสวดมนต ์ และ
เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกศุลแด่  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั   ณ วดัธมัมาราม 
นครชิคาโก (จนถึงปัจจุบนั) 
 พ.ศ.๒๕๒๐ ในฐานะรองประธานรักษาการประธานสมชัชาสงฆไ์ทยใน
สหรัฐอเมริกา เป็นประธานโครงการฯ จดัประชุมเพื่อถวายความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั
ศาสนกิจ เก้ือกลูแก่พระธรรมวนิยั แก่พระสงฆว์ดัไทยทุกวดัในสหรัฐอเมริกา สมยัสามญั
ประจ าปี ปีละ ๑ คร้ัง เพื่อน าสาระจากการประชุมไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเป็นแนวเดียวกนั ถา้
มีกรณีจ าเป็นกจ็ดัประชุมปีละหลายคร้ัง (เป็นโครงการสืบมาถึงปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นประธานโครงการบวชธรรมจารี-ธรรมจาริณี (บวชถือศีลปฏิบติั
ธรรมอยา่งเคร่งครัด) อยา่งนอ้ยปีละ ๒ คร้ัง คร้ังละ ๑๕ วนั ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก (สืบ
มาถึงปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นประธานโครงการสร้าง ห้องสมุดสมเดจ็ ธปจ.  และแผนกโสตทศัน
ศึกษา วดัธมัมาราม นครชิคาโก เพ่ือเป็นแหล่งคน้ควา้ศึกษาหาความรู้แก่ประชาชน ทั้งชาว
ไทยและชาวต่าง ประเทศ (เป็นอนุสรณ์แด่เจา้พระคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหา
เถร) พระอุปัชฌาย ์
 พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผูริ้เร่ิมและเป็นประธานโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
เพ่ือใหก้ารศึกษาอบรมธรรมะแก่เยาวชน และร่วมปฏิบติัธรรมถวายเป็นพระราชกศุล แด่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ ธมัมาราม นครชิคาโก (เป็นโครงการสืบมาถึงปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผูริ้เร่ิมและเป็นประธานโครงการงาน วนัเดก็ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ 
วดัธมัมาราม นครชิคาโก เป็นแห่งแรกของวดัและชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา (สืบมาถึง
ปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นผูอุ้ปถมัภใ์นการก่อตั้งโครงการ ศูนย์เยาวชนไทยวดัธัมมาราม แห่ง
นครชิคาโก (เพ่ือเยาวชนอเมริกนัเช้ือสายไทยท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนพระพทุธศาสนาวนั
อาทิตย ์ หรือท่ีเขา้มาปฏิบติัธรรมวดั ไดร่้วมมือกนัใชค้วามรู้และประสบการณ์อนัมีคุณค่า ท่ี



ไดรั้บจากวดัและพระพทุธ ศาสนา ไปเป็นประโยชน์แก่ตน และร่วมกนัจดักิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อสมาชิกต่อวดั ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อประเทศชาติและพระศาสนา เป็น
โครงการสืบมาถึงปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ วนัท่ี ๑๗ เมษายน เป็นประธานโครงการ ออกวารสารธรรมะ ธัมโมภาส 
เผยแผธ่รรมรายไตรมาศ และออกวารสารข่าวศาสนาและศาสนกิจของวดัรายเดือนช่ือ พทุธ
ศาสนสาร จ านวนอยา่งละ ๑,๐๐๐ ฉบบั 
 พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็นประธานกรรมการวางโครงการเผยแผธ่รรม เป็นโครงการถาวร
ประจ าวดั โดยวธีิการต่างๆ ดงัน้ี - 
 -เทศนา ปาฐกถา บรรยาย อภิปราย สนทนาธรรม และโดยวธีิอุปนิสินกถาท่ีวดั และจดั
ใหมี้บริการธรรมสงเคราะห์นอกสถานท่ีส าหรับศาสนิกชนผูอ้ยูห่่างไกลท่ีสนใจดว้ย   
 -จดัท า VIDEO ท าเทปธรรมะ และเทปท าวตัรสวดมนต ์ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ออกเผยแพร่ แก่ผูส้นใจ 
 -จดัพิมพห์นงัสือธรรมะภาษาไทย-ภาษาองักฤษเป็นธรรมบรรณาการ 
 -จดัชั้นสอนธรรมะ ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาองักฤษ แก่ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศท่ีสนใจมาวดั ในวนัเสาร์-อาทิตย ์และในวนัส าคญัต่างๆ  
 -พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นประธานโครงการ ศูนย์วฒันธรรมอเมริกนั-ไทย ณ วดัธมัมาราม 
นครชิคาโก เพ่ือเผยแผศิ่ลปวฒันธรรมประเพณี การสมัพนัธไมตรีและร่วมกนับ าเพญ็
ประโยชน์ต่อสงัคม 
 - พ.ศ. ๒๕๒๐ วนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม เป็นเจา้ภาพในนามวดัธมัมาราม ร่วมกบัสมชัชา
สงฆไ์ทยในสหรัฐฯจดัประชุมพระสงฆไ์ทยทุกวดัในสหรัฐฯคร้ังท่ี ๑/๒๕๒๐ แลว้ ร่วมกนั
ประกอบพิธีสงัฆกรรมการพทัธสีมาอุโบสถวดัธมัมาราม นครชิคาโก เป็นแห่งแรกในทวปี
ยโุรปและอเมริกา โดยเจา้พระคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร)  เป็นประธาน
ฝ่ายบรรพชิต เจา้พระคุณสมเดจ็ พระพฒุาจารย ์ (อุปเสนมหาเถร ขณะด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระ
พรหมคุณาภรณ์) วดัสระเกศ เป็นรองประธานฝ่ายบรรพชิต โดยอนุมติัของมหาเถรสมาคม ให้
เดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจเป็นทางการคณะสงฆ ์ ในพิธีประวติัศาสตร์คร้ังน้ี โดยมีนายอรุณ 
ภาณุพงศ ์เอกอคัรราชทูตไทย ประจ าสหรัฐอเมริกา  ณ กรุงวอซิงตนั ดีซี. พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ี
ชั้นผูใ้หญ่ของสหรัฐฯ เป็นประธานฝ่ายคฤหสัถ ์
 พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นผูริ้เร่ิมและชกัชวนชาวไทยในนครชิคาโกและรัฐใกลเ้คียง จดั
โครงการบ าเพญ็กศุลและเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกศุล แด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวนัอาทิตยใ์กลว้นัท่ี ๑๒ สิงหาคม ใหเ้ป็นโครงการถาวรประจ าปี ณ 
วดัธมัมาราม นครชิคาโก ซ่ึงโครงการน้ียงัไม่มีใครจดัมาก่อนในสหรัฐอเมริกา (และไดถื้อ
ปฏิบติัเป็นประเพณีสืบมาถึงปัจจุบนั) 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นประธาน โครงการพทุธศาสนิกสัมพนัธ์นานาชาติ ระหวา่งวดั กบั
องคก์รและชาวพทุธนานาชาติในสหรัฐฯ โดยใชง้าน “วสิาขบูชา” เป็นวนัจดักิจกรรมต่างๆ 
ทางพทุธศาสนาเพื่อถือเป็นโอกาสประชุมปรึกษาหาแนวทางร่วมกนัเผยแผพ่ระพทุธศาสนา
ดว้ย 



 พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นผูริ้เร่ิมชกัชวนชาวไทยในนครชิคาโกและรัฐใกลเ้คียง จดัโครงการ 
พธีิบ าเพญ็กศุลและเจริญจติภาวนา ถวายพระพรและถวายเป็นพระราชกศุล แด่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ในวนัอาทิตยใ์กลว้นัท่ี ๕ ธนัวาคม ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก 
(และไดถื้อปฏิบติัเป็นประเพณีของวดัสืบมาจนถึงปัจจุบนั) 
        พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นผูอุ้ปถมัภส์มาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐฯจดังานราตรีเฉลมิ
พระเกยีรต”ิ เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  โดยเชิญชาว
ไทยและชาวต่างประเทศท่ีรักประ เทศไทย ไปร่วมถวายพระพร คืนวนัเสาร ์์ใกลว้นัท่ี ๕ 
ธนัวาคม ทุกปี  เป็นโครงการถาวรสืบมาจนถึงบดัน้ี 
 พ.ศ. ๒๕๒๑ วนัท่ี ๑๔ มิถุนายน เป็นประธานจดังานสมโภชพระพทุธปฏิมา พระ
พทุธชินธมัโมภาส ท่ีเจา้พระคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) เป็นประธาน
จดัสร้างขยายจากพระตน้แบบ ภปร. ๙ น้ิว ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เป็นพระพทุธฏิ
มาหนา้ตกั ๔๐ น้ิว เป็นองคแ์รก อญัเชิญข้ึนถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงเจิมทรง
พระสุหร่ายและทรงอธิษฐานพระราชหฤทยัแลว้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญมา
ประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ อุโบสถ วดัธมัมาราม นครชิคาโก  พร้อมกบัสมโภช พระ
พทุธชินการโกศล ฐิตยามงคลบพิตร ซ่ึงเจา้ประคุณ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสังฆราช วดัราชบพิธ  ประทานมาประดิษฐานประจ าหอ้งปฏิบติัธรรมของวดัธมัมาราม 
นครชิคาโก ในคราวเดียวกนั   
 พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นประธานจดัพิธีตอ้นรับ พระบรมสารีริกธาตุ (ส่วนพระพาหะของ
พระพทุธองค)์ ซ่ึงท่าน พระชินรัตนมหาเถร เลขาธิการมหาโพธิสมาคม และมหาสังฆนายกะ
แห่งประเทศอินเดีย อญัเชิญจากอินเดียมาถวาย ณ วดัธมัมาราม 
 พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผูริ้เร่ิมและเป็นประธานโครงการ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย ของ
วดัธมัมาราม นครชิคาโก (โดยขอความอุปถมัภแ์ผน่โฆษณาและเทปภาพยนตร์ การท่องเท่ียว 
และพระราชกรณียกิจ จากสถานกงุสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์คจากสถานกงุสุลใหญ่นครชิคาโก 
จาก อสท. แห่งประเทศไทย และจากส านกัพระราชวงั ออกแจกจ่ายแก่ร้านคา้และประชาชน 
ตลอดถึงเผยแพร่ในงานต่างๆ ทั้งในนครชิคาโกและตามรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ตลอดมา)  
 ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลไทย ในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีไทยแก่ชาวไทยท่ีจากบา้นเกิดเมืองนอนไปอยูใ่นต่างประเทศ ใหเ้กิดความรักและ
ส านึกถึงความเป็นไทย ตลอดถึงคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษตัริยไ์ทย และเพื่อใหช้าว
ต่างประเทศจะไดรู้้จกัและซาบซ้ึงในศิลปวฒันธรรมประเพณีไทย โครงการน้ีไดรั้บการ
สนบัสนุนและค าช่ืนชม จากชาวไทยและชาวอเมริกนั เป็นอยา่งมาก  
 พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นประธานโครงการจดัรายการ ศิลปวฒันธรรมไทย ทางโทรทศัน ์
ช่อง ๗ ของนครชิคาโก เพ่ือขยายผลการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย โดยหวงัปลูกจิตส านึก
ของชาวไทยในต่างแดน ใหเ้กิดความรักความหวงแหน และตระหนกัถึงคุณค่าและ
ความส าคญั ของชาติศาสนาพระมหา กษตัริย ์ ตลอดถึงเพ่ือประโยชน์แก่การเผยแผ่
พระพทุธศาสนา และศิลปวฒันธรรมไทย แก่ชาวต่าง ประเทศดว้ย  โดยมิไดรั้บงบประมาณ



ในการด าเนินงาน จากราชการหรือองคก์รใดๆ แต่ด าเนินงานโดยความสนบัสนุนจากภาค
พอ่คา้ประชาชนชาวไทยผูมี้ใจเป็นกศุล (จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๕) 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ วนัท่ี ๒๐ เมษายน ไดถ้วายการต้อนรับเจา้พระคุณสมเดจ็พระญาณสังวร 
(สุวฑฺฒนมหาเถร) วดับวรนิเวศวิหาร ซ่ึงเดินทางมาเยอืนสหรัฐฯ อาราธนามาพ านกัและแสดง
พระธรรมเทศนาน าเจริญจิตภาวนา ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก  พร้อมกบัติดต่อกบัทางการ
สหรัฐฯน าคณะเจา้พระคุณสมเดจ็ฯเขา้ชมสถานท่ีคญัต่างๆในชิคาโก (ระหวา่ง ๒๐-๒๓ 
เมษายน)  
 พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นประธานอุปถมัภแ์ละท่ีปรึกษาคณะก่อตั้งวดัพทุธลาว เมืองแอลยนิ 

รัฐอิลลิ นอยส์ สหรัฐอเมริกา   
 พ.ศ. ๒๕๒๔ วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ได ้ ขอพระราชทานถวายพระพร เชิญเสดจ็ฯ
สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ เสดจ็ฯพร้อมดว้ยสมเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลยัลกัษณ์อคัรราชกมุารี ไปทรงบ าเพญ็พระราชกศุล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ท่ีไดรั้บจาก
พระชินรัตนมหาเถร)  ณ พระเกศโมลีพระพทุธชินธมัโมภาส ภปร. องคป์ระธานในอุโบสถ
วดัธมัมาราม และเพ่ือชาวไทยท่ีอาศยัอยูใ่นนครชิคาโกและภูมิภาคน้ีของสหรัฐฯจะไดมี้
โอกาสเขา้เฝ้าชมพระบารมีเป็นคร้ังแรก ปรากฏวา่มีชาวไทยมาเผา้ฯรับเสดจ็ฯอยา่งลน้หลาม 
 พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นผูอุ้ปถมัภ ์ สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์  จดังาน ราตรี
เฉลมิพระเกยีรติ ชกัชวนชาวไทยไปร่วมงานและร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินี นาถ ในคืนวนัเสาร์ใกลก้บัวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม และไดถื้อเป็นประเพณีสืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบนั 
 พ.ศ.๒๕๒๕ ไดถ้วายการต้อนรับ เจา้ประคุณสมเดจ็พระสังฆราช วาสนมหาเถร  วดั
ราชบพิธ ท่ีเสดจ็เยอืนสหรัฐอเมริกา พร้อมดว้ยคณะ และกราบอาราธนาประทานธรรมเทศนา 
โปรดพทุธศาสนิก ชน ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก วนัท่ี ๑๙-๒๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดถ้วายการต้อนรับ เจา้พระคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหา
เถร) พร้อมกบัอาราธนาแสดงธรรมแก่พทุธศาสนิกชน ณ วดัธมัมาราม วนัท่ี ๒๑-๒๒ ตุลาคม  
 (ในโอกาสน้ี ไดต้ามส่งพระมหาเถระทั้ง ๒ คณะ จากนครชิคาโกถึงนครนิวยอร์ค ซ่ึง
จะเดินทางต่อไปยงักรุงลอนดอน เพื่อการพทัธสีมาพิธี อุโบสถ ณ วดัพทุธปทีป กรุงลอนดอน
ดว้ย) 
 พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นประธานด าเนินโครงการ ขยบัขยายวดัธัมมาราม นครชิคาโก จากท่ี
เดิม ถนนฮอยน์ ใกลด้าวน์ทาวน์ชิคาโก ไปซ้ือท่ีตั้งวดัแห่งใหม่ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นอาคารท่ี
ใหญ่กวา่ ในเน้ือท่ี 10 เอเคอร์ หรือ 25 ไร่ ท่ี 7059 W. 75th St. Chicago, IL  60638 แลว้
ประกอบการผกูสีมาอุโบสถวดัใหม่น้ีอีกคร้ังหน่ึง โดยเจา้พระคุณสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ (อุป
เสนมหาเถร) วดัสระเกศ (ขณะด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระพรหมคุณาภรณ์) เป็นประธานฝ่าย
บรรพชิต เจา้พระคุณสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย ์ (สุวฑฺฒนมหาเถร) วดัสุวรรณาราม (ขณะ
ด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระอุบาลีคุณูปมาจารย)์ เป็นรองประะธานฝ่ายบรรพชิต ม.ร.ว. เกษม
สโมสร เกษมศรี เอกอคัรราชทูตไทยประจ าสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอซิงตนั ดีซี.  และเจา้หนา้ที
ชั้นผูใ้หญ่ของสหรัฐฯ เป็นประธานฝ่ายคฤหสัถ ์



 พ.ศ. ๒๕๒๘ วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม-๙ มิถุนายน เป็นประธานโครงการ พทุธศาสนิก
สัมพนัธ์นานาชาติ และเป็นเจา้ภาพจดัประชุม วสิาขบูชานานาชาต ิ และ วปัิสสนานานาชาติ 
(๑๑ ชาติ พทุธศาสนา ในสหรัฐฯ) เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการร่วมกนัเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
 พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นประธานโครงการ ธรรมยาตรา โดยอาราธนาพระสงฆท่ี์มีความรู้
ความ สามารถในดา้นต่างๆ จากประเทศไทย ไปช่วยสงเคราะห์ชาวไทย และชาวพทุธใน
สหรัฐอเมริกา   
 (ปีน้ีนิมนต ์พระพยอม กลฺยาโณ วดัสวนแกว้ นนทบุรี ไปแสดงธรรม ณ วดัไทยในรัฐ
ต่างๆในสหรัฐฯ โดยวดัธมัมาราม นครชิคาโก เป็นศูนยก์ลางของโครงการฯ เร่ิม ๑ 
พฤษภาคม-๑๕ กรกฎาคม) 
 พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นประธาน “โครงการจติรกรรมฝาผนัง” เขียนภาพพทุธประวติั ๑๓ 
ภาพ ลงในแผน่ผา้ใบจากประเทศไทย ไปประดบัฝาผนงัอุโบสถวดัธมัมาราม นครชิคาโก รวม
ค่าส่งเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดรั้บนิมนตจ์าก มร. ลิม เซียวเลียง ใหเ้ดินทางไปสงเคราะห์ประชาชน 
ในประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นเวลา ๑๐ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นประธานอุปถมัภแ์ละท่ีปรึกษาการก่อตั้งวดัพทุธเขมรนครชิคาโก 
รัฐอิลลิ นอยส์ สหรัฐอเมริกา (ต่อมาไดรั้บนิมนตใ์หเ้ป็นกรรมการอุปถมัภแ์ละท่ีปรึกษาจนถึง
ปัจจุบนั) 
 พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นกรรมการอุปถมัภท่ี์ปรึกษา องค์การพทุธศาสนานานาชาตแิห่ง
สหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นกรรมการอุปถมัภท่ี์ปรึกษา องค์การพทุธศาสนานานาชาต ิ ในมิด
เวสท์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดรั้บนิมนตจ์าก มร.ลิมเซียวเลียง ใหไ้ปสงเคราะห์ชาวพทุธในสิงคโปร์ 
และ 
อินโดนีเชียเป็นเวลา ๑๐ วนั 

พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นประธาน โครงการมิตรสัมพนัธ์ กบัชาวอเมริกนัเพ่ือนบา้นใกลว้ดัธมั
มาราม นครชิคาโกและหลงัจากด าเนินโครงการแลว้ สภาต าบลของหมู่บา้นใกลว้ดั ไดมี้มติ
เชิญวดัธมัมารามเขา้เป็นสมาชิกของสภาต าบล และไดเ้ลือกวดัธมัมารามเป็นสถานท่ีประชุม
ของสภาต าบล และเป็นท่ีชุมนุมประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของชาวอเมริกนั
ในต าบลน้ี แสดงถึงชาวอเมริกนัเพ่ือนบา้นใกลว้ดั ยอมรับวดัธมัมารามเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชนชาวทอ้งถ่ินนั้นดว้ย 
 พ.ศ. ๒๕๓๒ ในขณะอยูก่รุงเทพฯ ไดรั้บนิมนตใ์หเ้ดินทางไปประชุมและสนบัสนุน
ใหก้ าลงัใจในการปฏิบติัศาสนกิจ แก่คณะกรรมการและอุบาสกอุบาสิกา ผูอุ้ปถมัภบ์ ารุง
วดัธมัมาราม นครชิคาโก และวดัไทยในรัฐต่างๆ ในเครือสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา 
อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 



 พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดรั้บนิมนตจ์ากนางบุญศรี โสภณพนิช ธนาคารกรุงเทพจ ากดั 

(มหาชน)ใหเ้ดินทางไปส่งเสริมปสาทศรัทธาของพทุธศาสนิกชนในประเทศฮ่องกง และญ่ีปุ่น 
เป็นเวลา ๗ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรั้บนิมนตจ์ากเจา้หญิงซารินา (Princess Zarin) แห่งมาเลเชีย  ใหไ้ป
สงเคราะห์พระญาติ และประชาชนในประทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ เป็นเวลา 
๑๐ วนั (เป็นผลใหเ้จา้หญิงซารินาและพระญาติเล่ือมใสศรัทธาหนัมานบัถือพระพทุธศาสนา
นบัแต่นั้นเป็นตน้มา)  
 พ.ศ.๒๕๓๓ ไดรั้บพระราชทานผา้พระกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกฎุราชกมุาร ใหอ้ญัเชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก เม่ือวนัท่ี ๑๔ 
ตุลาคม  
 พ.ศ.๒๕๓๔ ไดรั้บนิมนตจ์าก มร.ลิมเชียวเลียง ใหเ้ดินทางไปสงเคราะห์ประชาชน ใน
ประเทศอินโดนีเชีย สิงคโปร์ และออสเตเลีย เป็นเวลา ๑๐ วนั 
 พ.ศ.๒๕๓๔ ไดรั้บนิมนตจ์าก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณ
วดี ใหเ้ดินทางไปแสดงธรรมในวนัประสูติ ณ พระต าหนกัเมืองซานเดียโก สหรัฐฯ (๑๕ 

มิถุนายน) 
 พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดรั้บเป็นเจา้ภาพในนามวดัธมัมาราม นครชิคาโก จดังาน วสิาขบูชา
ชาวพทุธนานาชาตใินมิดเวสท์ สหรัฐอเมริกา พร้อมกบัเป็นเจา้ภาพ จดัประชุมเก่ียวกบัการเผย
แผพ่ระพทุธ ศาสนาขององคก์รฯ ท่ีวดัธมัมาราม นครชิคาโก 
 พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดรั้บพระราชทานพระกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกฎุราชกมุาร ใหอ้ญัเชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก เม่ือ ๒๗ ตุลาคม 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดรั้บนิมนตจ์ากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และ มร.ลิม เซียวเลียง  
(ซ่ึงนิตยสารในสหรัฐฯจดัใหเ้ป็นเศรษฐีอนัดบั ๑ ของเอเชีย และเป็นอนัดบั ๕ ของโลก) ให้
ไปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ พร้อมกบัทศันาศึกษาในเมืองต่างๆ ในประเทศอินโดนีเชีย
ดว้ย เป็นเวลา ๑๕ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ เดินทางไปเยีย่มใหก้ าลงัใจ แก่คณะสงฆแ์ละพทุธศาสนิกชนวดัพรหม
คุณารามอริโซนาสหรัฐฯ ท่ีพระภิกษุสามเณรและอุบาสิกาถูกฆาตกรรมหมู่ ๙ ศพ ซ่ึงทุกคน
ก าลงัเสียขวญัใหเ้กิดความอบอุ่นใจวา่เรามีความห่วงใย ไม่ทอดท้ิงกนั  
 พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดรั้บพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกฎุราชกมุาร ใหอ้ญัเชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก เม่ือ ๒๘ ตุลาคม 
 พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดรั้บนิมนตจ์ากสมเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าอุบลรัตนราชกญัญา สิริ
วฒันาพรรณวดี ใหไ้ปถวายธรรมะ ในการทรงบ าเพญ็พระราชกศุล ณ พระต าหนกัเมือง
ซานเดียโก 
  พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดรั้บนิมนตจ์ากนางบุญศรี โสภณพณิช ใหเ้ดินทางไปสงเคราะห์ญาติ 
และชาวจีนในฮ่องกงและในประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ เป็นเวลา ๒๒ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๓๖ ในนามวดัธมัมาราม ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน ฉลองพระพทุธศาสนาเข้าสู่
สหรัฐ อเมริกา ครบ ๑๐๐ ปี เม่ือวนัท่ี  ๒๘ สิงหาคม - ๕ กนัยายน 



 พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดรั้บนิมนตจ์ากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต  และ มร.ลิม เซียวเลียง  ให้
เดิน ทางไปเยอืนประเทศอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เป็นเวลา ๑๐ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดรั้บนิมนตจ์าก เจา้หญิงซารินา (Princess Zarina) แห่งมาเลเซีย ใหไ้ป
สงเคราะห์ญาติท่ีประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา ๗ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดรั้บนิมนตไ์ปเป็นประธานในพิธีพทุธาภิเษก และฉลองวดั ณ วดัป่าเล
ไลยก ์ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา ๕ วนั   
 พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นประธานจดังานและอญัเชิญ สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
เสดจ็ฯ ทรงเปิด ศาลาเฉลมิพระเกยีรติ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ (Queen 
Sirikit Hall) ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก เม่ือ ๒๗ พฤษภาคม 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ วนัท่ี ๒๒ ตุลาคม ไดรั้บพระราชทานพระกฐินพระราชทานสมเดจ็พระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เชิญไปทอด ณ วดัยางนอ้ย  อ าเภอเข่ืองใน  อุบลราชธานี (มีผู ้
โดยเสดจ็พระราชกศุลบ ารุงวดั ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลา้นบาท)   
 พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นประธานโครงการ จดันิทรรศการภาพพระราชกรณยีกจิ เฉลมิพระ
เกยีรต ิ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ณ วดัธมัมาราม 
นครชิคาโก  เร่ิมแต่ ๒๕๓๘-๒๕๔๐ ในความอุปถมัภข์องส านกัพระราชวงั 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ปรารถนาท่ีจะใหพ้สกนิกรไทยแลว้ชาวต่างชาติในสหรัฐอเมริกา ไดช่ื้นชมพระบารมี พระ
พรหมวชิรญาณ ขณะด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระเทพประสิทธิมนต ์ จึงไดจ้ดัพิธีมหามงคลฉลอง
สิริราสมบติักาญจนาภิเษก ท่ีวดัธมัมาราม นครชิคาโก และเป็นประธานโครงการถ่ายทอดสด 

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติักาญจนาภิเษก จากทอ้งสนามหลวง ประเทศไทย สู่งานพิธี
มหามงคลสิริราชสมบติั ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก ในและเวลาเดียวกนั โดยความ
สนบัสนุนจากบริษทักรุงเทพโทรทศัน์ ทีวี.กองทพับกช่อง ๗ สี และ
การส่ือสารแห่งประเทศไทย 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ร่วมกบั พล.อ.วิโจน ์แสงสนิท ผูบ้ญัชาการ
ทหารสูงสุด น าทหารต ารวจขา้ราชการพลเรือน และพอ่คา้ประชาชนจากส่วนกลาง จดัพิธี
สวสัดิมหามงคล เจริญพระพทุธมนต ์ถวายสังฆทาน เจริญจิตภาวนา และปล่อยโคกระบือ ๕๐ 
คู่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัดี ถวายพระกศุลแด่ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และถวายพระพรแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 
และทุกพระองค ์ร่วมกบัขา้ราชการและพอ่คา้ประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ วดัยางนอ้ย เป็นพิธี
มงคลประวติัศาสตร์คร้ังส าคญัยิง่ 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจาก สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรม 

ราชินีนาถ ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก เม่ือวนัท่ี ๘ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดรั้บนิมนตจ์ากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียวเลียง ให้
ไปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ท่ีอินโดนีเชีย และสิงคโปร์ เม่ือ ๒๒-๒๘ มีนาคม (๗ วนั) 
 พ.ศ.๒๕๔๐ ไดรั้บนิมนตจ์าก ท่านประธานาธิบดีซูฮาร์โต แห่งอินโดนีเชีย  และมร.
ลิม เซียวเลียง คหบดีส าคญัของอินโดนีเชีย ใหไ้ปเยอืนนครจาการ์ตา เพื่อสนทนาธรรมและ



สงเคราะห์ชาวอินโดนีเซีย (ในการน้ี พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ นายกรัฐมนตรี และคุณหญิง
พนัธ์ุเครือ ไดฝ้ากของท่ีระลึกไปมอบแก่ท่านประธานาธิบดีดว้ย) 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก สหรัฐฯ 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั รัฐเทก็ซสั สหรัฐฯ 
 พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรั้บนิมนตจ์ากสมเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าอุบลรัตนราชกญัญา สิริโสภา
พรรณวดี ใหไ้ปถวายธรรมะ ณ พระต าหนกัเมืองชานเดียโก รัฐแคลิฟลอเนียร์ สหรัฐอเมริกา 
 พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรั้บนิมนตจ์าก สมาคมส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศแห่งสา
ธารณ รัฐประชาชนจนี ใหไ้ปเจริญศาสนไมตรีสัมพนัธ์และทศันศึกษา ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแผน่ดิน ใหญ่ เป็นเวลา ๘ วนั (๘-๑๕ มิถุนายน) 
 พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นกรรมการด าเนินการฝ่ายบรรพชิตจดังาน นิทรรศการภาพถ่ายพระ
ราชกรณยีกจิฯ ชุด ในหลวงของเรา คร้ังท่ี ๒  ณ นครลอสแอนเจลิส,  นครชิคาโก, นคร
นิวยอร์ค และท่ีกรุงวอซิงตนั ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เพ่ือน ารายไดน้ าข้ึนทูลเกลา้ฯถวายโดยเสดจ็
พระราชกศุล เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวนัท่ี ๔-๖ ธนัวาคม 
๒๕๔๑ 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นรองประธานกรรมการจดัท าหนงัสือท่ีระลึกเน่ือง
ในงานท าบุญฉลองชนมาย ุในเจา้ประคุณสมเดจ็พระสงัฆราชดว้ยรูปหน่ึง ในการน้ีท่านไดรั้บ
เป็นเจา้ภาพจดัพิมพห์นงัสือ His Holiness จ านวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม เป็นจ านวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท  
 พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นกรรมการด าเนินการฝ่ายบรรพชิตจดังานนิทรรศการภาพถ่ายพระ
ราชกรณยีกจิฯ ชุด ในหลวงของเรา คร้ังท่ี ๓  ณ นครลอสแอนเจลิส, นครชิคาโก, นคร
นิวยอร์ค และท่ีกรุงวอซิงตนั ด.์ซีี. สหรัฐอเมริกา เพ่ือน ารายไดน้ าข้ึนทูลเกลา้ฯถวายโดย
เสดจ็พระราชกศุล เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวนัท่ี ๔-๖ ธนัวาคม 
๒๕๔๒ 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรั้บนิมนตจ์ากพทุธศาสนิกชนชาวไทยในนครซิดน่ี ใหเ้ดินทางไป
สงเคราะห์พทุธศาสนิกชนชาวไทยและชาวออสเตรเลีย ณ นครซิดนี และเมลเบริน เป็นเวลา 
๗ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดรั้บนิมนตใ์หไ้ปเป็นประธานการประชุมสมัมนาพระธรรมทูตไทย 
สายต่างประ เทศ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์เป็นเวลา ๕ วนั  
 พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นวทิยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ ์โดยมหา
วิทยา ลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ด าเนินการ 
ร่วมกบักรมการ ศาสนา และไดบ้ริจาคอุปถมัภโ์ครงการน้ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาท
ถว้น) 



 พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี นาถ ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั รัฐเทก็ซสั สหรัฐฯ และท่ีวดัยางนอ้ย 
ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
โปรดเกลา้ฯ ใหน้ายกาศิกวฒัน์ ปรักกะมานนท ์กงสุลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วดัธมั
มาราม นคร    ชิคาโก  ถวายพระราชกศุลเฉลิมพระเกียรติ ในปีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบ 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรั้บนิมนตจ์ากมร.อลัเบริด มิสซิสดอนน่า  หลานนายชิน นางบุญศรี  
โสภณ พนิช ใหไ้ปเยีย่มครอบครัวและพทุธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา ๕ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรั้บนิมนตจ์าก มร.แอนโทน่ี ซาเลม็ บุตรนายลิม เซ่ีบวเลียง ซาเลม็ ให้
ไปโปรดครอบครัวและญาติมิตรในประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา ๕ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๔๓  ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานส่วนพระองค ์ สมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร ร่วมกบันายสมคัร สุนทรเวช ผูว้า่กรุงเทพมหานคร ให้
อญัเชิญไปถวาย ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก 
 พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นวทิยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ ์โดยมหา
วิทยา ลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   และสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ด าเนินการ 
ร่วมกบักรมการศาสนา และไดบ้ริจาคอุปถมัภโ์ครงการน้ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั สหรัฐฯ และวดัยางนอ้ย 
เข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรั้บพระบญัชาใหม้าเป็นเจา้อาวาสพระอารามหลวงวดัยานนาวา ได้
เอาใจใส่ส่งเสริมและพฒันาวดัทุกดา้น ใหมี้ความกา้วหนา้และทนัต่อสถานการณ์โลกท่ีก าลงั
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เพราะนอกจากศาสนกิจดา้นคนัถธุระและวิปัสสนาธุระ ซ่ึงเป็น
ศาสนกิจหลกัส าคญัในทางพระ พทุธศาสนาแลว้ งานเผยแผธ่รรมะยอ่มมีความส าคญัยิง่
เช่นกนั และเป็นศาสนกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั จึงไดจ้ดัใหมี้โครงการแสดงธรรมเทศนา การแสดง
ปาฐกถาธรรม การสนทนาธรรม การแสดงอุปนิสินกถา การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน ตลอด
ถึงการจดัพิมพห์นงัสือธรรมะ และการจดับรรยายธรรมะทางวิทย ุ และโทรทศัน์ รวมถึงการ
บรรยายการเผยแผธ่รรมะทางส่ือทุกชนิดดว้ย  
 พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรั้บพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกฎุราชกมุาร ใหอ้ญัเชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก เม่ือ ๒๘ ตุลาคม 
        ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระพรหมวชิรญาณ ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้
จดัสร้างพระปฏิมาพระพทุธมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั หนา้ตกั ๗๒ น้ิว  ลงรักปิดทอง  ส่งไป
ประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ วดัในประเทศไทย ในสหรัฐอเมริกา และในประเทศจีน 

ดงัน้ี คือท่ี - 



๑. วดัจกัรวรรดิราชาวาส กทม. ๒. วดัยางนอ้ย อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี  

๓..วดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั สหรัฐอเมริกา  ๔. วดัพทุธศาสนาในมณฑลกวางตุง้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรั้บนิมนตจ์าก TAN SRI DATO, SERI VINCENT TAN CHEE YIOUN 
เศรษฐีแห่งประเทศมาเลเชีย ใหไ้ปสงเคราะห์พทุธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา ๕ 

วนั     
 พ.ศ. ๒๕๔๕  ไดรั้บพระบรมราชานุญาตจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 

ใหเ้ป็นประธานสร้างหนา้บนัในพระนามาภิไธยยอ่ ส.ก. ปิดทอง เพื่อโปรดเกลา้ฯใหอ้ญัเชิญ
ไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั สหรัฐฯ รวมทั้งค่าส่งและค่าติดตั้ง เป็น
เงิน ๕ แสนบาท 
 พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นประธานเชิญสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ เสดจ็ฯไป
ทรงยกฉตัรถวายพระพทุธมหามงคล ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดหนา้บรรณพระ
นามาภิไธย ส.ก.อุโบสถวดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั สหรัฐฯ พร้อมดว้ย สมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกฎุราช กมุาร และพระเจา้หลานเธอพระองค ์เจา้พชัรกิติยาภา   
 พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ ์โดยมหา 
วิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ด าเนินการ
ร่วมกบักรมการ ศาสนา และไดบ้ริจาคอุปถมัภโ์ครงการน้ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาท
ถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี นาถ ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั รัฐเทก็ซสั สหรัฐฯ วดันวมินทรราชู
ทิศ นครบอสตนั สหรัฐฯ และท่ีวดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรั้บพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกฎุราชกมุาร ใหอ้ญัเชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก เม่ือ ๒๘ ตุลาคม 
 พ.ศ.๒๕๔๕ ไดรั้บนิมนตใ์หเ้ดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับผา้ป่าสามคัคีของพทุธ
ศาสนิก ชน ชาวไทยในนครซิดนี ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสมทบทุนโครงการสร้าง
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ณ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นเวลา ๕ วนั  
 พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นวทิยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ ์โดยมหา
วิทยา ลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   และสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ด าเนินการ
ร่วมกบั กรมการศาสนา และไดบ้ริจาคอุปถมัภโ์ครงการน้ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาท
ถว้น) 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี นาถ ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั รัฐเทก็ซสั สหรัฐฯ วดันวมินทรราชู
ทิศ นครบอสตนั สหรัฐฯ และท่ีวดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรั้บพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกฎุราชกมุาร ใหอ้ญัเชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก เม่ือ ๒๘ ตุลาคม 
 พ.ศ. ๒๕๔๖  เดินทางไปทศันศึกษาและเผยแผธ่รรมะในประเทศจีน เป็นเวลา ๗ วนั 



 พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรั้บนิมนตจ์าก จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียวเลียง  
ใหไ้ปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ในประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ เป็นเวลา ๗ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นวทิยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ ์โดยมหา 
วิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   และสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ด าเนินการ
ร่วมกบักรม การศาสนา และไดบ้ริจาคอุปถมัภโ์ครงการน้ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาท
ถว้น) 

พ.ศ.๒๕๔๗ ไดรั้บนิมนตใ์หไ้ปสังเกตการพระศาสนา และสงเคราะห์พทุธศาสนิกชน
ในประเทศนิวซีแลนด ์และออสเตรเลีย เป็นเวลา ๗ วนั 

 พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
โปรดเกลา้ฯ ใหก้งสุลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก 
สหรัฐอเมริกา เพ่ือถวายพระราชกศุลเฉลิมพระเกียรติ  
 พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี นาถ ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั รัฐเทก็ซสั สหรัฐฯ วดันวมินทรราชู
ทิศ นครบอสตนั สหรัฐฯ และท่ีวดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรั้บพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกฎุราชกมุาร ใหอ้ญัเชิญไปทอด ณ วดัคูเด่ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี   
 พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย และด าเนินการจดัตั้งสถานีวิทยุ
โทรทศัน์เพ่ือพระพทุธศาสนาแห่งประเทศไทยข้ึน ณ วดัยานนาวา เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็
พระนางเจา้ฯพระ บรมราชินีนาถ เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๗๒ พรรษา สมเดจ็พระ บรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกมุาร ไดเ้สดจ็ฯ พร้อมดว้ย พระ
เจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายา ไปทรงเปิดป้าย “มูลนิธิพระรัตนตรัย” และเปิด
ป้าย“สถานีวิทยโุทรทศัน์เพื่อพระพทุธ ศาสนาแห่งประเทศไทย” เม่ือวนัท่ี ๘ เมษายน 
๒๕๔๗  (ขณะน้ีก าลงัอยูใ่นระหวา่งทดลงและพฒันาระบบ ตามความเหมาะสม เน่ืองเพราะ
เป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งใชบุ้คคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณ จ านวนมาก) 
 พ.ศ. ๒๕๔๘  เดินทางไปทศันศึกษาและเผยแผธ่รรมในประเทศรัซเซีย เป็นเวลา ๗ 

วนัในการน้ี ไดเ้ขา้พบเพื่อสัมพนัธไมตรี กบัพระเถระผูใ้หญ่ฝ่ายมหายาน และเขา้พบเยีย่ม
ประธานาธิบดีแห่งรัฐบูยาเธีย ประเทศรัชเซียดว้ย 
 พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรั้บนิมนตจ์ากท่านอดีตประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และ มร.ลิม เซียวเลียง  
(ซ่ึงนิตยสารในสหรัฐฯจดัใหเ้ป็นเศรษฐีอนัดบั ๑ ของเอเชีย และเป็นอนัดบั ๕ ของโลก) ให้
ไปสงเคราะห์ญาติ พร้อมกบันิมนตไ์ปทศันาศึกษาในเมืองต่างๆ ในประเทศอินโดนีเชียดว้ย 
เป็นเวลา ๑๕ วนั 
 พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ ์โดยมหา
วิทยา ลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   และสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ด าเนินการ
ร่วมกบั  กรมการศาสนา และไดบ้ริจาคอุปถมัภโ์ครงการน้ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาท
ถว้น) 



 พ.ศ.๒๕๔๘ไดรั้บนิมนตใ์หไ้ปเป็นประธานการประชุมสมัมนาพระธรรมทูตไทยสาย
ต่างประเทศ และคณะสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ณ วดัไทย กรุงวอซิงตนั ดี.ซี., เป็นประธาน
การประชุมกิจการคณะสงฆ ์ณ วดันวมินทรราชูทิศ นครบอสตนั และวดัธมัมาราม นครชิคา
โก เป็นเวลา ๑๕ วนั  
 พ.ศ.๒๕๔๘ไดรั้บนิมนตใ์หไ้ปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษส์ร้างวดัไทยกรุงรา
ชคฤห์ และถือ 
โอกาสไปนมสัการพทุธสงัเวชนียสถานในประเทศอินเดียดว้ย เป็นเวลา ๕ วนั (๑๑-๑๕ 

มิถุนายน) 
 พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
โปรดเกลา้ฯ ใหก้งสุลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วดัธมัมาราม นครชิคาโก 
สหรัฐอเมริกา เพื่อถวายพระราชกศุลเฉลิมพระเกียรติ  
 พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรั้บพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี นาถ ใหเ้ชิญไปทอด ณ วดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั รัฐเทก็ซสั สหรัฐฯ วดันวมินทรราชู
ทิศ นครบอสตนั สหรัฐฯ และท่ีวดัยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรั้บพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกฎุราชกมุาร ใหอ้ญัเชิญไปทอด ณ วดัคูเด่ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี  
 พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรั้บนิมนตจ์ากพทุธศาสนิกชนในประเทศจีน ใหด้ าเนินทางไปปฏิบติั
ศาสน กิจและดูกิจการพระศาสนาในประเทศจีน ระหวา่งวนัท่ี ๒๒-๒๕ พฤศจิกายน เป็น
เวลา ๓ วนั  
 พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดรั้บนิมนตจ์าก จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียวเลียง  
ใหไ้ปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ในประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ (๒๒-๒๘ มกราคม) 

เป็นเวลา ๗ วนั 
      พระพรหมวชิรญาณ มีความสนใจใฝ่หาประสบการณ์และมุ่งสนองงานคณะสงฆไ์ทย 
และใคร่สนองพระพทุธประสงค ์ในการน าพระพทุธศาสนาออกเผยแผแ่ก่ชาวโลก ท่านไดรั้บ
นิมนตใ์หจ้าริกออกทศันศึกษากิจการศาสนา  ยงันานาประเทศทัว่โลกดงักล่าวแลว้   
 ในขณะเดียวกนั ท่านกห็าโอกาสเผยแผธ่รรมแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใน
ประเทศนั้นๆ พร้อมกบัประสานศาสนสมัพนัธ์ กบัองศก์รทางพระพทุธศาสนานานาชาติ ทั้ง
ฝ่ายเถรวาทและมหายาน ควบคู่กนัไปดว้ย  
 
๑๑. งานการสาธารณูปการและงานสาธารณสงเคราะห์ 
    ๑๑.๑ งานสาธารณูปการ 
        พระพรหมมวชิรญาณ ไดเ้อาใจใส่ปฏิบติัศาสนกิจในดา้นสาธารณูปการ  คือการ
ก่อสร้าง   การบุรณปฏิสงัขรณ์ และการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เก่ียวกบัถาวรวตัถุ และตน้ไมใ้บหญา้ในอารามท่ีท่านส านกัอยู ่และในการสาธารณสงเคราะห์ 

คือการช่วยเหลือสนนัสนุน ในการก่อสร้างการบูรณพฒันาอาคารสถานท่ีเป็นตน้ช่วยเหลือ
ประชาชน นอกอาราม ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศตลอดมา คือ - 



 
๑๑.๑.๑ งานสาธารณูปการ ในประเทศไทย 

 เม่ือท่านยงัเป็นสามเณรอยูท่ี่วดัมณีวนาราม ในเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ระหวา่งปี 

พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๗ ท่านไดเ้อาใจใส่ในการสาธารณูปการของวดั ในฐานะเป็นหวัหนา้คณะ
สามเณรไดส้นองงานการก่อสร้างอาคารโรงเรียนพระปริยติัธรรม ๒ ชั้น พร้อมทั้งดูแลความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณวดั เพื่อประหยดังบประมาณ ดว้ย
แรงงานของคณะสามเณรตลอดมา 
 เม่ือท่านยา้ยมาอยูท่ี่วดัจกัรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ในฐานะเลขานุการเจา้
อาวาส และผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวงแห่งน้ี ท่านไดส้นองงาน เจา้พระคุณสมเดจ็พระ
ธีรญาณมุนี (ธีร์   ปณฺณกมหาเถร) ขณะด ารงต าแหน่งเจา้อาวาสในอดีต ในการก่อสร้างการบุ
รณพฒันาปฏิสงัขรณ์ถาวร วตัถุ และดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพระ
อารามตลอดมา  แมใ้นสมยัพระพทุธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม) เจา้อาวาสองคปั์จจุบนั ท่านก็
ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นประธานกรรมการควบคุมดูแลการก่อสร้าง การบูรณพฒันา
ปฏิสงัขรณ์ถาวรวตัถุต่างๆของวดั ดงัน้ี 

 ก. งานก่อสร้าง เป็นประธานกรรมการก่อสร้างพระวิหารเจดียพ์ระพทุธไสยาสน์ พระ
วหิารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ศาลเจา้พระยาบินทรเดชา (สิงห์) และศาลาเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนม ๗๒ พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ วดั
จกัรวรรดิราชาวาส เป็นตน้ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๔)   
 ข. งานบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นประธานกรรมการบูรณปฏิสงัขรณ์ ศาลาบ าเพญ็กศุล ๑ 
ในบริเวณฌาปนสถาน, พระอุโบสถ, พระวิหารกลาง, มณฑปพระพทุธบาท, พระวหิารพระ
นาคและพระพทุธปรางค ์วดัจกัรวรรดิราชาวาสเป็นตน้ (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๔)  
 ค. งานดูแลรักษาและพฒันา เป็นประธานกรรมการพฒันาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และความสงบในพระอาราม การจดังานเทศกาลประจ าปี งานการกศุลและ
งานเฉพาะกิจต่างๆ ตลอดถึงกิจการฌาปนสถานและสุสาน การดูแลท่ีดินและทรัพยสิ์นของวดั 
การจดัผลประโยชน์วดั และการบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุขพระ ภิกษุสามเณร,ศิษยว์ดั และผูอ้ยูอ่าศยั
ในวดั  (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๔๔)  
       ง. งานการจัดระบบจราจร โดยท่ีวดัจกัรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูใ่น
ยา่นธุรกิจ ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่จะสญัจรไปมาตลอดถึงมาวดัดว้ยเทา้ ภายหลงัจะใชร้ถ
เป็นพาหนะเป็นส่วนใหญ่ ท าใหท่ี้จอดรถนอกวดัไม่เพียงพอและขอเขา้มาจอดในบริเวณวดั 

ประชาชนท่ีน ารถเขา้มาจอดในวดักม็กัประสบปัญหาเร่ืองการจอดรถ ตลอดถึงมีคนภายนอก
ฉวยโอกาสเขา้มาขโมยของในรถ หรือขดูขีดรถและหาประโยชน์เป็นการส่วนตวั โดยวดัมิได้
รับผลประโยชน์แต่อยา่งใด   
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระพรหมวชิรญาณ เม่ือยงัด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระเทพประสิทธิ
มนต ์ และกลบัจากสหรัฐอเมริกามาปฏิบติัศาสนกิจในประเทศไทยแลว้ พระพทุธิวงศมุนี 
(บุญมา ทีปธมฺโม) เจา้อาวาสองคปั์จจุบนั จึงแต่งตั้งใหท่้าน เป็นประธานกรรมการด าเนินการ
แกไ้ขปัญหา พร้อมควบคุมดูแลการจอดรถในบริเวณวดั ท่ามกลางปัญหาและอิทธิพลต่างๆ 



เน่ืองจากเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ท่านจึงตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่ง
รอบคอบ คือตอ้งใชท้ั้งความเดด็ขาดและความนุ่มนวล ในการแกไ้ขและปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว
สนองงานของวดัและเจา้อาวาส  
 ความจริงวดัไม่ประสงคจ์ะเกบ็เงินค่าจอดรถในวดัแต่อยา่งใด แต่วดัตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 
ถา้ไม่จดัระบบ รถภายนอกกจ็ะเขา้มาแออดัในบริเวณวดัจนขยบัไม่ได ้ จึงจ าเป็นตอ้งควบคุม
จ านวนรถ ดว้ยวธีิจดัเกบ็เงินเพื่อบ ารุงรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต ่า
กวา่ราคาค่าจอดรถนอกวดั โดยน าเคร่ืองมือควบคุมเวลามาใช ้ และจดัแยกประเภทรถพร้อม
จดัเจา้หนา้ท่ีบริการดูแล แมโ้ดยวธีิน้ี กมี็ประชาชนนิยมน ารถเขา้มาจอดในบริเวณวดัมากกวา่
นอกวดั เพราะราคาถูกกวา่ จึงจ าเป็นตอ้งปรับราคาค่าจอดรถในวดัใหเ้ท่ากบัราคาค่าจอดนอก
วดั  
 ปรากฏวา่ การแกปั้ญหาโดยวธีิดงักล่าว ไดบ้งัเกิดผลดีแก่ทุกฝ่าย และวธีิน้ีถือเป็น
ตน้แบบหรือวดัจกัรวรรดิราชาวาส จดัเป็นวดัตน้แบบในการจดัจอดรถภายในวดัในประเทศ
ไทย ปรากฏวา่ภารธุระต่างๆ ท่ีท่านไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นประธานหรือเป็นกรรมการ ไดไ้ป
ดว้ยความเรียบร้อย และเป็นผลดีแก่วดัและพระศาสนาโดยส่วนรวมทุกประการตลอดมา  
(นบัแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๔) 
 
      ๑๑.๑.๒. งานสาธารณูปการในต่างประเทศ 
        -เป็นประธานโครงการสร้างวดั และเป็นเจา้อาวาสวดัธมัมาราม นครชิคาโก,  
 -เป็นประธานโครงการสร้างวดัและเจา้อาวาสวดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั รูปแรก 
 กบัทั้ง สมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา เห็นชอบใหท่้านสนบัสนุนและรับเป็น
ประธานโครงการสร้างวดัและเป็นเจา้อาวาสวดัพทุธรังษี นครไมอาม่ี รัฐฟลอริดา รูปแรก 
(๒๕๒๕-๒๕๒๗) ตามขอ้เสนอของพระวิเทศธรรมรังษี(พระมหาสุรศกัด์ิ ชีวานนฺโท) วดัไทย 
กรุงวอซิงตนั ดีซี. ผูป้ระสานงานกบัพทุธศาสนิกชนในนครไมอาม่ี นั้น  
 ท่านไดน้ าคณะสงฆแ์ละพทุธศาสนิกชนในเมืองและในรัฐนั้นๆ สร้างวดัไทยดงักล่าว 
ดว้ยการสร้างศรัทธาก่อนแลว้จึงร่วมกนัสร้างเสนาสนสงฆข้ึ์นโดยวธีิประหยดั เนน้ในเร่ือง
ศาสนกิจ ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนบุคคล มากกวา่เนน้พทุธศาสนศิลปแห่งศาสนสถาน อนั
จะเป็นเร่ืองส้ินเปลือง ทั้งยงักระทบต่อศรัทธาประชาชน และไม่เหมาะกบังานระยะเร่ิมตน้
สร้างวดัในต่างประเทศดว้ย 
 เฉพาะในสหรัฐอเมริกานั้น ทุกเมืองทุกรัฐท่ีมีชาวไทยไปอาศยัอยูไ่ม่ก่ีร้อยครอบครัว 
ต่างกมี็ความวา้เหวแ่ละมีศรัทธาปรารถนาอยากจะมีวดั และอยากจะมีพระสงฆไ์ทยไปอยู่
ประจ าเพื่อเป็นท่ีพึ่งทางใจ ซ่ึงท่านและสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกากมี็ความห่วงใยถึง
ปัญหาในอนาคต จึงมีมติวางนโยบายการสร้างวดัไทยข้ึนในสหรัฐอเมริกาอยา่งรอบคอบ โดย
ค านึงถึงการบ ารุง รักษา ความด ารงอยูแ่ละความเจริญมัน่คงในอนาคตดว้ย  
 แต่ดว้ยอาศยัธรรมปัญญาความร่วมมือกนัระหวา่งสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา 
กบัศรัทธาของพทุธศาสนิกชน ท าใหว้ดัไทยในสหรัฐฯซ่ึงเดิมมีเพียง ๓ วดั ปัจจุบนัน้ี มีมาก
ข้ึนกวา่ ๖๐ วดั และมีพระสงฆไ์ปประจ าปฏิบติัศาสนกิจ ๔๐๐ กวา่รูป   



 ซ่ึงงานการก่อสร้างวดัของชนกลุ่มนอ้ยในต่างประเทศ ในระยะบุกเบิกเร่ิมตน้ ของทุก
วดั ในฐานะท่ีไม่มีทุนปัจจยัเพียงพอ และมีผูอุ้ปถมัภใ์นการก่อสร้างนอ้ย รวมถึงไม่มีทุนปัจจยั
ในการบ ารุงบูรณพฒันาและด าเนินกิจการต่างๆ ส าหรับวดัในต่างประเทศนั้น เป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อน จะตอ้งอาศยัก าลงัสติปัญญาความสามารถและความหนกัแน่นอดทนอยา่งสูง จึง
จะด าเนินการใหบ้รรลุผลได ้ 
 บรรดาวดัท่ี พระพรหมวชิรญาณ ตอ้งดูแลใหค้วามอุปถมัภส์นบัสนุนทั้งในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศนั้น มีจ านวนมาก ส าหรับในสหรัฐอเมริกา ท่ีท่านมีความสมัพนัธ์
เก่ียวขอ้งคือ 
 วดัธมัมาราม นครชิคาโก, วดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั, วดัพทุธรังษี นครไมอาม่ี, วดั
ไทย นครลอสแอนเจลิส,  วดัไทยกรุงวอซิงตนั ดี.ซี.,  วดัวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค   

และวดันวมินทรราชูทิศ (วดัเฉลิมพระเกียรต์ิในดินแดนท่ีพระเจา้อยูห่วัประสูติ) ตลอดถึงวดั
ต่างๆในเครือสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีร่วม ๖๐ วดั 
 แต่วดัท่ีท่านตอ้งดูแลรับผดิชอบทุกดา้นในสหรัฐอเมริกา มี ๓ วดั คือวดัธมัมาราม 
นครชิคาโก, วดัพทุธาวาส นครฮิวสตนั, และวดันวมินทรราชูทิศ นครบอสตนั (วดัเฉลิมพระ
เกียรต์ิในดินแดนท่ีพระเจา้อยูห่วัประสูติ) 
 ซ่ึงแต่ละวดั ลว้นเป็นภารธุระท่ีหนกัหน่วงอยา่งยิง่ ส าหรับงานในต่างประเทศ ตอ้ง
อาศยัความพยายามและความอดทนเป็นอยา่งสูง ในการวางโครงการและการด าเนินงาน 

ตลอดถึงการรวมคนรวมศรัทธาและการแกไ้ขอุปสรรคปัญหาต่างๆดว้ย งานการก่อสร้าง
บ ารุงรักษาและพฒันาต่างๆจึงจะบรรลุ ผล  เฉพาะ ๓ วดัท่ีท่านตอ้งดูแลรับผดิชอบเป็นพิเศษ 

นั้น ไดด้ าเนินการส้ินเงินไปแลว้ดงัน้ีคือ  
 - พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๙ ซ้ือท่ีดิน ๑๐ เอเคอร์ พร้อมอาคารท่ีตั้งวดั และพฒันา
ปฏิสงัขรณ์ รวมถึง ด าเนินการสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ วดัธมัมาราม  นครชิคาโก รัฐ
อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เป็นเงินไทยประมาณ ๓๐๐ ลา้นบาท  (พ.ศ.๒๕๔๙ น้ี ก าลงัด าเนิน
โครงการสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติฯ วดัธมัมาราม นครชิคาโกอีก เป็นเงินไทยประมาณ 

๓๐๐ ลา้นบาท)   
 - พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๙ ซ้ือท่ีดิน ๕ เอเคอร์ และอาคารพร้อมทั้งพฒันาปฏิสงัขรณ์ 

และสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ ในสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ วดัพทุธาวาส 

นครฮิวสตนั รัฐเทก็ซสั เป็นเงินไทยประมาณ ๑๐๐ ลา้นบาท (ไดรั้บพระราชทานพระ
ประธานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และไดรั้บพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต จากสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถใหส้ร้างหนา้บนัในพระนามาภิไธยยอ่
สก.ประดิษฐานท่ีหนา้บรรณอุโบสถวดัน้ีดว้ย) 
 - พ.ศ. ๒๕๔๙ เร่ิมด าเนินโครงการการซ้ือท่ีดิน ๕๕ เอเคอร์ (ราคา ๑.๕ ลา้น ดอลล
ร่าส์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย ๖๐ ลา้นบาท) เพื่อสร้างวดันวมินทรราชูทิศ นครบอสตนั 

รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐ อเมริกา (ในเมืองท่ีพระเจา้อยูห่วัประสูติ) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ



พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี ในงบประมาณ
ก่อสร้าง ๑,๐๐๐ ลา้นบาท   
 แต่ถา้จะกล่าวถึง ความเสียสละก าลงักายก าลงัใจก าลงัสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ ท่ีพทุธศาสนิกชนทั้งหลาย ไดร่้วมสมานฉนัทสามคัคีสร้างศาสนสถาน สร้าง
สาธารณประโยชน์และปฏิบติัศาสนกิจ ตลอดถึงไดร่้วมกนับ าเพญ็กิจกรรมต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมแลว้ ยอ่มประมาณค่ามิได ้ แต่ท่านพร้อมดว้ยคณะสงฆ ์ และ
พทุธศาสนิกชน ในต่างประเทศ กส็ามารถปฏิบติัศาสนกิจต่างๆ บรรลุผลส าเร็จความ
เจริญกา้วหนา้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 
      ๑๑.๒ งานการสาธารณสงเคราะห์ 
       พระพรหมวชิรญาณ ขณะยงัเป็นพระสงฆผ์ูน้อ้ย ไดเ้อาใจใส่สนองงานพระศาสนา 
ของเจา้อาวาสและผูบ้งัคบับญัชา ในดา้นการกศุลสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ โดยจดัรับและ
บริจาคปัจจยัพร้อมส่ิงของต่างๆ ส่งไปสงเคราะห์พระสงฆแ์ละประชาชนผูป้ระสบภยัต่างๆ
ทุกคร้ังตลอดมา 
 ส าหรับการสาธารณสงเคราะห์ในชนบทประเทศไทยท่ีเป็นรูปธรรมนั้นพระพรหมวชิ
รญาณ ไดเ้ร่ิมดว้ยการสนองงานในเจา้พระคุณสมเดจ็พระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) คือ  
 พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๘ เน่ืองจากถนนจากแยกอ าเภอปักธงไชย ไปยงัวดัหนา้พระธาตุ 
บา้นตะคุ และหลายต าบล เป็นถนนอเนกประสงคท่ี์ประชาชนเดิน ทั้งรถและเกวยีน ตลอดถึง
ววัควายกใ็ชร่้วมกนั จึงเสียหายง่าย และมกัจะถูกน ้าท่วมใชก้ารไม่ไดแ้ทบทุกปี ประชาชน
ไดรั้บความเดือดร้อน เป็อมัาก จึงไดม้าขอความเมตตาจากเจา้พระคุณสมเดจ็ฯใหช่้วย
อนุเคราะห์  
 พระพรหมวชิรญาณ ในฐานะเลขานุการ ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พระคุณสมเดจ็ฯ ให้
ช่วยดูแลเก่ียวกบัการน้ี ไดข้อความอนุเคราะห์ก าลงัจากหน่วยต่างๆ ตลอดถึงก าลงัทหาร กรป.
กลาง เป็นเจา้ภาพสร้างและบ ารุงรักษาถนนสายน้ี ประมาณ ๔ กม. เป็นเวลาหลายปี ต่อมาจึง
ไดม้อบใหก้รมทางหลวงไปด าเนินการ 
 พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๘ ไดรั้บมอบหมายใหป้ระสานงานกบัชาวบา้น ในการจดัหาซ้ือ
ท่ีดิน และขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทาน ในการขดุสระ ในชาติภูมิของเจา้พระคุณ
สมเดจ็ฯ จ านวน ๔ สระ ตลอดถึงการสร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญ ท่ีวดัหนา้พระธาตุ 
อ าเภอปักธงไชย จงัหวดันครราชสีมา  
 พ.ศ. ๒๕๑๘ พระพรหมวชิรญาณ ขณะด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระสุธีรัตนาสภรณ์ ไดน้ า
คณะสงฆแ์ละประชาชนชาวบา้นยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้ อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี  

พฒันาวดับา้นยางนอ้ย ทั้งในดา้นศาสนวตัถุ ศาสนสถาน ศาสนธรรม ศาสนพิธี และศาสน
บุคคล อาทิ 
 -สร้างกฏิุสงฆ ์๓ หลงั สร้างอุโบสถ ๑ หลงั, ศาลาการเปรียญอเนกประสงค ์๑ หลงั, 
วิหารประดิษฐานพระพทุธโลกนาถสุโขทยั หนา้ตกั ๑๐๘ น้ิว ในพระนาม ญสส. ของสมเดจ็



พระญาณสังวรสมเดจ็พระสังฆราช วดับวรนิเวศวิหาร ๑ หลงั, สร้างวิหารประจ าส่ีทิศ รอบ
อุโบสถ ๔ หลงั,  สร้างระบบ 
ประปาบาดาลส่งถึงกฏิุทุกหลงัในวดั พร้อมหอ้งน ้ าและหอ้งสุขาประจ าวดั รวม ๒๐ หอ้ง 
 พ.ศ. ๒๕๓๐ พฒันาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวดั พร้อมกบั
ส่งเสริมการศาสนศึกษาแผนกธรรมและบาลี และการปฏิบติัธรรม ท าใหว้ดับา้นยางนอ้ย 
ไดรั้บยกยอ่งจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวดัพฒันาตวัอยา่งในปี ๒๕๔๓  
 พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดน้ าสภาต าบลก่อเอ ้ พฒันาถนนในหมู่บา้นยางนอ้ย จากเดิมเป็นถนน
คดเค้ียวไปมาเป็นถนนตรงตดักนัเป็นตาหมากรุก พฒันาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สร้างประปาบาดาล และน าระบบไฟฟ้ามาใชใ้นหมู่บา้น พร้อมพฒันาใหทุ้กหลงัคา
เรือนมีส้วมซึม             
      พ.ศ. ๒๕๓๕  พระพรหมวชิรญาณ ขณะด ารงสมณศกัด์ิท่ี พระเทพประสิทธิมนต ์ได้
เขา้ร่วมเป็นกรรมการปฏิบติังานในโครงการ ปลูกป่าถวายพระราชกศุล เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั กบั ๕ องคก์ร ในพระสงัฆราชูปถมัภ ์ ของสมเดจ็พระญาณ
สงัวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกบัออกปฏิบติัหนา้ท่ีปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 
     พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นประธานขอความสนบัสนุนจากรัฐบาล สร้างสถานีอนามัย และ
พฒันาในดา้นสาธารณสุข บา้นยางนอ้ย อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี (จนไดรั้บ
พระราชทานเป็นสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติในสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ใน
ปี ๒๕๔๓),  
 -ขอความอุปถมัภ ์ กรป.กลาง ตัดถนนสาธารณะจากถนนแจ้งสนิท เข้าไปในป่าหนอง
แฝก เช่ือมกบัถนนในหมู่บ้าน ๓ กม., น าพระสงฆท์หารต ารวจนกัเรียนพอ่คา้ประชาชนด าเนิน
โครงการปลูกตน้ไมแ้ละอนุรักษธ์รรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ในบริเวณวดั, ในหมู่บา้น, ใน
โรงเรียน และในท่ีราชพสัดุป่าหนองแฝกเน้ือท่ี ๑,๘๐๐ ไร่  
 -ขอความสนบัสนุนจาก จงัหวดัอุบลราชธานี,กรป.กลาง และกรมชลประทาน ขุดสระ
เกบ็น า้ในบริเวณป่าหนองแฝก จ านวน ๑๒ สระ 
 -อุปถมัภ ์ โครงการอุทยานเฉลมิพระเกยีรตกิาญจนาภเิษก ศูนย์ศึกษาและปฏิบัตกิาร
อุดม ศึกษา เพือ่พฒันาท้องถิ่นแบบยัง่ยนื สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี ในท่ีราชพสัดุบา้นยาง
นอ้ย ในส่วน  ๑,๐๐๐ไร่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เม่ือปี ๒๕๓๘,  
 -เป็นประธาน แก้ปัญหาเร่ืองที่ดนิสาธารณะหนองแฝกบ้านยางน้อย อุบลราชธานี ท่ี
คา้งคามายาวนาน เพื่อการพฒันาใชป้ระโยชน์สวนรวมเป็นผลส าเร็จดว้ยหลกัรัฐศาสตร์ โดย
ปัจจยัส่วน ตวั  ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หา้แสนบาทถว้น) เป็นประเดิม ในปี ๒๕๔๓ 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นวโรกาสส าคญั ไดเ้ป็นประธานจดัพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๔ รอบ ถวายเป็นพระราชกศุลเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระบรมโอรสธิราสฯ
สยามมกุฎราชกมุาร โดยมหาวิทยา ลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ในนามคณะสงฆแ์ละ
ประชาชน ร่วมกนัจดัถวาย ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เร่ิม ๒๔-๒๘ กรกฎาคม  



 (สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร ไดเ้สดจ็ฯไปในพิธีวนัท่ี ๒๔ และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหพ้ระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภาเสดจ็ฯไปในพิธีวนัท่ี
๒๘ กรกฎาคมดว้ย)  
     พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ี เป็นปีท่ีเกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ข้ึนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย พระพรหมวชิรญาณ ไดรั้บพระราชทานใหเ้ป็นประธาน ใหน้ าคณะ เชิญถุง
พระราชทานของสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร ๑,๐๐๐ ถุง และถุงโดย
เสดจ็พระราชกศุลในพระ องค ์ร่วมกบัจงัหวดั กาชาดจงัหวดั และอ าเภอต่างๆ ออกไปมอบแก่
ประชาชนผูป้ระสบอุทกภยั ถึงพ้ืนท่ีประสบภยัในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี  จ านวน ๑๑,๕๐๐ 
ถุงคิดเป็นเงิน ถุงละ ๑,๓๐๐ บาท รวมทั้งค่าขนส่งทางรถและทางเคร่ืองบิน ๔ คร้ังๆละ ๔ 
เท่ียวละ ๒ แสนบาท รวมค่าใชจ่้ายการจรต่างๆในคร้ังน้ี เป็นเงินประมาณ ๑๕ ลา้นบาท   
 พ.ศ. ๒๕๔๓ ปลายปีน้ี อากาศจงัหวดัอุบลราชธานีหนาวจดั ประชาชนไดรั้บความ
เดือดร้อนมาก ท่านไดรั้บพระราชทานใหน้ าส่ิงของและผา้ห่มออกไปสงเคราะห์ประชาชนอีก
คร้ังหน่ึงเม่ือวนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
 อน่ึง พระพรหมวชิรญาณ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเดจ็พระศรีนครินรา
บรมราชชนนี ท่ีทรงมีต่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและแผน่ดิน ปรารถนาท่ีจะใหพ้สก
นิกรไทยในต่างแดน ไดร่้วม แสดงความจงรักภกัดี และร่วมบ าเพญ็กุศลถวายเป็นพระราช
กศุลดว้ย จึงไดจ้ดัพิธีถวายดอกไมจ้นัทร์ ข้ึนท่ีวดัธมัมาราม นครชิคาโก ในวนัและเวลา
เดียวกนักบัพระราชพิธีท่ีทอ้งสนามหลวงประเทศไทย โดยไดรั้บความสนบัสนุนจาก  บริษทั
กรุงเทพโทรทศัน์ ทีวี.กองทพับก ช่อง ๗ สี  และจากการส่ือสารแห่ง 
ประเทศไทย ท าการถ่ายทอดสดพระราชพิธีตลอดรายการ  
 ส าหรับการถ่ายทอดสดทั้ง ๒ วาระ แมจ้ะตอ้งลงทุนจ านวนไม่นอ้ย แต่กคุ็ม้ค่าเม่ือได้
เห็นชาวไทยและชาวต่างชาติปีติเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดร่้วมกนับ าเพญ็กศุลและไดแ้สดงออกถึง
ความกตญัญูกตเวทีและความจงรักภกัดีอยา่งท่วมทน้ต่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและ
สมเดจ็ยา่ของปวงชนชาวไทย 
 
๑๒. โคงการพระราชด าริ ในสถาบันพระมหากษตัริย์ 
      ๑๒.๑ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้าน
ยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 ในปี ๒๕๓๘ พระพรหมวชิรญาณ ขณะยงัด ารงสมณศกัด์ิ ท่ี พระเทพประสิทธิมนต ์
วดัจกัรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ไดน้ าสภาต าบล ด าเนินการส่งเสริมพฒันาอาชีพและ
ความเป็นอยูข่องประชาชนชาวชนบทในภูมิภาคน้ี ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ ของ
สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ไดท้รงพระกรุณาเสดจ็ฯพระราชทานโครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค ์ พร้อมโครงการทฤฎีใหม่ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพื่อ
ด าเนินการสงเคราะห์ประชาชนในพ้ืนท่ี ๘๐๐ ไร่ ณ ป่าหนองแฝกบา้นยางนอ้ย ดงักล่าว เม่ือ
วนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ท าใหป้ระชาชนในต าบลและอ าเภอต่างๆในภูมิภาคน้ีมีโอกาส
เขา้เป็นสมาชิกฝึกอาชีพเสริมไดรั้บประโยชน์และซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได ้



 พระพรหมวชิรญาณ ไดต้ั้งใจปฏิบติัศาสนกิจและสนองพระมหากรุณธิคุณ โดยไดรั้บ
ความไวว้างพระราชหฤทยั ใหถ้วายงานดา้นศาสนพิธี แบะการสาธารณสงเคราะห์ ในสมเดจ็
พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถและในสมเดจ็พระบรมโอรสธิราชฯสยามมกฎุราชกุมาร ใน
พระวโรกาสต่างๆ เป็นการส่วนพระองคส์ม ่าเสมอมา 
 ในปัจจุบนั พระพรหมวชิรญาณ ไดรั้บพระมหากรุณาใหด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานท่ี
ปรึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบา้นยางนอ้ยแห่งน้ี โดยมี ท่านผูห้ญิง จรุงจิตต ์ ฑีขะระ รอง
ราชเลขานุการในพระองค ์ เป็นประธานกรรมการด าเนินโครงการฯ โดยมีขา้ราชการพอ่คา้
ประชาชนอีกส่วนหน่ึง ร่วมเป็นกรรมการอ านวยการ และกรรมการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ   
 ปี ๒๕๔๗ พระพรหมวชิรญาณ ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นประธานอ านวยการพฒันา
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯบา้นยางนอ้ย อุบลราชธานี ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ม่ีเน้ืองานส าคญัดงัน้ี 

๑. สร้างศาลาทรงงานหลงัใหม่ เป็นเงิน ๑๒ ล้านบาท  
๒. สร้างอาคารจ าหน่ายสินค้าศิลปาชีพ ๔ หลงั พร้อมซุ้มตลาดชุมชนศิลปาชีพฯ 

และถนนในโครงการ เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท  
๓. สร้างสวนสมเดจ็ฯสิริกติิ์ พร้อมอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิเป็นงิน ๔๐ ล้านบาท 

 
๑๒.๒ โครงการสร้างโรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 เน่ืองจากพระสงฆ ์ ๑๙ จงัหวดั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงมี
จ านวน ๗๕% ของพระสงฆท์ั้งประเทศ มีความเดือดร้อนเร่ืองสุขภาพพลานามยั จึงร่วมกนั
จดัท าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆข้ึ์นท่ีบา้นปลาดุก หมู่ท่ี ๓ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี ในพ้ืนท่ีจ านวน ๗๑ ไร่ มีสถานท่ีพ านกัพกัฟ้ืนส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคนไข ้จ านวน ๓๔ ไร่ มีสวนสมุนไพร จ านวน ๓๙๘ ไร่  
 โดยในระยะแรก พระพรหมวชิรญาณ วดัยานนาวา เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายบรรพชิต พลเอก 
ชวลิต  ยงใจยทุธ เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายคฤหสัถ ์พระเทพกิตติมุนี เจา้คณะจงัหวดัอุบลราชธานี เป็น
ประ ธานฝ่ายบรรพชิต นายสุรศกัด์ิ  เทียมประเสริฐ เป็นประธานฝ่ายคฤหสัถ ์
 ในการน้ี สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ทรงพระกรุณาโปรดด
เกลา้ฯรับโครงการฯน้ี ไวเ้ป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และได้
เสดจ็ฯ พร้อมดว้ยพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ไปทรงวางศิลาฤกษ ์ เม่ือวนัท่ี 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และพระราชทานนามวา่ “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ” 

 การด าเนินโครงการฯในระยะแรก มีปัญหาอุปสรรคนานาประการ คณะสงฆแ์ละ
ประชาชน จึงมีมติขอให้ พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ ขอใหพ้ลเอก
ชวลิต ยงใจยทุธ เป็นประธานฝ่ายคฤหสัถ ์ 
 ต่อม สมเดจ็พระโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้
จดัตั้ง “มูลนิธิ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ข้ึน และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้



ฯ ใหอ้าราธนา พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานมูลนิธิฯอีกต าแหน่งหน่ึง เพื่อใหมู้ลนิธิฯเป็น
ผูจ้ดัหาทุนและด าเนินการก่อ สร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขนาด ๔๐๐ 
เตียง ในงบประมาณ ๑,๐๐๐ ลา้นบาท  
 ประกอบดว้ย อาคารผูป่้วยนอก-อุบติัเหตุ อาคารบริการ ๒ ชั้น อาคารท่ีพกัแพทย ์
อาคารอเนกประสงค ์ อาคารท่ีพกัพยาบาล ทางเดินเช่ือมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ระบบรวม
น ้าเสียพร้อมระบบบ าบดัน ้ าเสียและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งไดพ้ระราชทานแนวพระรา
โชบาย ใหโ้รงพยาบาลสงฆแ์ห่งน้ีสามารถบ าบดัรักษาประชาชนไดด้ว้ย 
 ในการด าเนินงานก่อสร้าง มูลนิธิฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ไดแ้บ่งงานเป็น ๓ 
ระยะ ขณะน้ี ไดด้ าเนินการเสดจ็ไปแลว้ในระยะแรก เป็นโรงพยาบาล ขนาด ๘๐ เตียง ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างไปแลว้ประมาณกวา่ ๒๐๐ ลา้นบาท 
 โครงการ “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ)์” ไดรั้บพระ
เมตตานุเคราะห์ใหอ้ยูใ่นพระสงัฆราชูปถมัภข์อง สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช 

สกลมหาสงัฆปริณายก และไดรั้บเมตตานุเคราะห์จาก สมเดจ็พระพฒุาจารย ์สมเดจ็พระมหาธี
ราจารย ์ สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย ์ และสมเดจ็มหาวีรวงศ ์ ซ่ึงรับเป็นองคอ์ุปถมัภท่ี์
ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 ในการน้ี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานพระ
บรมราชา นุญาตใหจ้ดัสร้างพระพทุธนิรโรคนัตรายชยัวฒัน์จตุรทิศ และโปรดเกลา้ฯให ้
สมเดจ็พระบรมโอรสา    ธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็ฯทรงเททองหล่อและเสดจ็ฯ
เป็นไปประธานในพิธีมหาพทุธาภิเษก เพื่อ อญัเชิญไปเป็นประธานประจ าโรงพยาบาลสงฆ ์
แห่งน้ี 
 ขณะน้ี มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ใหก้ระทรวงสาธารณสุข ใน
ส่วนระยะท่ี ๑ ท่ีแลว้เสร็จ เพื่อใหก้ระทรวงสาธารณสุขด าเนินจดัแพทย ์ พยาบาล และ
เจา้หนา้ท่ี เขา้ไปด าเนินการบริการแก่พระสงฆแ์ละประชาชน ในวนัท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ น้ี 
 อน่ึง เพ่ือเป็นเกียรติมงคลแก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาล
สงฆ)์ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไดข้อพระอนุญาตอญัเชิญพระนาม
ของ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัราช สกลมหาสงัฆปริณายก ประดิษฐานท่ีดา้นหนา้
วิหารพระพทุธนิรโรคนัตรายชยัวฒัน์จตุรทิศ นามสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ ประดิษฐานท่ีอาคาร
ผูป่้วยนอก-อุบติัเหตุ นามสมเดจ็พระมหาธีราจารย ์ ประดิษฐานท่ีอาคารอเนกประสงค ์ นาม 
สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย ์ประดิษฐานท่ีอาคารรักษาพยาบาลและคนไข ้และนาม สมเดจ็
พระมหาวีรวงศ ์ ประดิษฐานท่ีอาคารบริการ ๒ ชั้น ส่วนงานก่อสร้างท่ีเหลืออีก ๒ ระยะ 
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณ ซ่ึงพระพรหมวชิรญาณเป็นประธานมูลนิธิฯ 

จะด าเนินการต่อไปจนแลว้เสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงจะตอ้งใชง้บประมาณอีกเป็นเงิน ๘๐๐ ลา้นบาท 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การก่อสร้างอาคารต่างๆ ไดแ้ลว้เสร็จในระดบัท่ีสามารถจะเปิด
บริการไดอ้ยา่งเป็นทางการ  มลูนิธิฯและกระทรวงสาธารณสุข จึงไดป้ระกอบพิธีเปิด
โรงพยาบาลแห่งน้ีอยา่งเป็นทางการ โดยไดก้ราบบงัคมทูล สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกมุาร ไดเ้สดจ็ฯพร้อมดว้ยพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรราชาฯ 



ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลแห่งน้ี เม่ือวนัท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐-

๑๗.๐๐ น.  
 พระพรหมวชิรญาณ ในฐานะประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการโครงการฯ ได้
ด าเนิน การสนองศาสโนบายของมหาเถรสมาคม ในดา้นการสาธารณสงเคราะห์ แก่พระสงฆ์
และประชาชนในชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงความส าเร็จต่างๆเกิดข้ึนไดแ้ต่ตน้
จนถึงปัจจุบนั กด็ว้ยพระกรุณาธิคุณแห่งสมเดจ็พระบรมโอรสธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร 
พร้อมกบัไดรั้บพระเมตตานุเคราะห์จากมหาเถรสมาคม ตลอดจนถึงเจา้คณะพระสังฆาธิการ
และพทุธศาสนิกชนนัน่เอง 
 
อุดมการณ์ หลกัการ และวธีิการ ในการปฏิบัติศาสนกจิ 
  ในฐานะ พระพรหมวชิรญาณ เป็นพระสงฆรู์ปหน่ึงในพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท 

ไดอุ้ทิศกายใจปฏิบติัศาสนกิจทุกภูมิภาค ทั้งในชนบทท่ีดอ้ยพฒันาและห่างไกลในประเทศ
ไทย ตลอดถึงในต่างถ่ินต่างประเทศท่ีแปลกต่างจากมาตุภูมิ ทั้งในดา้นสภาพดินฟ้าอากาศ 

อาหาร บุคคล ทศันคติและวฒัน ธรรมประเพณี ยอ่มจะประสบกบังอุปสรรคปัญหา
นานาประการ ซ่ึง พระพรหมวชิรญาณ ไดต้ระหนกัในพระบรมพทุโธวาทของพระพทุธองค ์

จึงสามารถปฏิบติัศาสนกิจต่างๆบรรลุผล คือ  
 - ยดึอุดมการณ์ท างานดว้ยความอดทนไม่ทอ้แท ้มองการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาวา่พระ
นิพพานเป็นส าคญัยอดยิง่ และท างานโดยไม่คิดร้ายพดูร้ายเบียดเบียนท าร้ายใคร  
 - ยดึหลกัการท างานโดยไม่ท าความชัว่ทุกชนิดท าความดีใหบ้ริบูรณ์และท าจิตใจให้
ผอ่งใส    
 - ยดึวธีิการปฏิบติัศาสนกิจ โดยไม่กล่าวร้ายใคร ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใคร ส ารวมในปา
ติ โมกขห์รือพระธรรมวนิยั รู้จกัประมาณในการบริโภคอาหาร ยนิดีในท่ีนอนท่ีนัง่อนัสงดั 

และเพียรอบรมจิตใหป้ราศจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองทั้งหลาย  
 ซ่ึงดว้ยอุดมการณ์ หลกัการและวธีิการปฏิบติัศาสนกิจ ของพระพทุธองคด์งักล่าวน้ี
เอง ท าใหพ้ระเดชพระคุณ เป็นพระเถระท่ีมีความอดทน และเสียสละ ไม่ติดในลาภสกัการะ
หรือความสุขความสะดวกสบายใดๆ มีเป้าหมายแน่ชดั เพื่อตอบแทนอุปการคุณของ
พทุธศาสนิกชนผูอุ้ปถมัภบ์ ารุง และเพื่อนอ้มถวายเป็นพทุธบูชาพระคุณพระบรมศาสดา
สมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นส าคญั  
 ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมอนุเคราะห์และพฒันาชีวติจิตใจประชาชน ใหย้ดึมัน่ในทานศีล
ภาวนา หรือศีลสมาธิและปัญญา ของสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะถา้มนุษยเ์ราช าระ
ชีวติจิตใจใหห้ลุดพน้จากอ านาจครอบง าของกิเลสความโลภความโกรธและความหลงแลว้ 
ชีวติจิตใจยอ่มจะเป็นอิสสระจากความชัว่และทุกขภ์ยัทั้งปวง สงัคมยอ่มจะร่มเยน็เป็นสุขโดย
ทัว่กนั  

 ส่วนการปฏิบติัศาสนกิจในต่างแดนนั้น แมพ้ระเดชพระคุณจะด ารงต าแหน่งหลาย
ต าแหน่ง เช่น เป็นประธานโครงการก่อสร้าง และเป็นเจา้อาวาสวดัธมัมาราม นครชิคาโก 
สหรัฐอเมริกา, เป็นประธานโครงการสร้าง และเป็นเจา้อาวาสวดัในเครือสมชัชาสงฆไ์ทยใน



สหรัฐฯ รูปแรก, เป็นประธานสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา ๖ สมยั เร่ิมแต่ปี ๒๕๒๐-

๒๕๓๐ อนัเป็นระยะบุกเบิกเร่ิมตน้นั้น  
 แต่ดว้ยพทุธบารมี ท่านกส็ามารถด าเนินศาสนกิจนั้นๆ โดยใชเ้มตตาและปัญญามา
เป็นแนวปฏิบติั น าวดัท่ีท่านเป็นประธานโครงการสร้างตลอดถึงวดัในเครือสมชัชาสงฆไ์ทย
ในสหรัฐฯ (ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวน ๖๐ กวา่วดั) ไดช่้วยเหลือเก้ือกลูกนั  และร่วมกนับ าเพญ็
ประโยชน ์ตามอุดมการ หลกัการและวิธีการ ของพระพทุธองค ์ไดป้ระทานไวด้งักล่าว เพื่อ
ประโยชน์เก้ือกลูและสนัติสุข  ต่อสาธุชนสมาชิกวดั ตลอดถึงต่อประเทศสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
วดัและเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพระสงฆแ์ละบรรดาสมาชิกวดัดว้ย             

นอกจากนั้น ในระหวา่งท่ีท่านปฏิบติัศาสนกิจอยูใ่นสหรัฐอเมริกานั้น ท่านถือหลกัวา่ 
“สุขทุกข์ของมนุษยชาตย่ิอมเน่ืองถงึกนั” จึงไดว้างนโยบาย ใหพ้ระสงฆแ์ละวดัในเครือ
สมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐ อเมริกา ไดแ้สดงออกถึงเมตตากรุณาธรรม ทั้งดว้ยวตัถุและดว้ย
ธรรมะต่อเพ่ือนมนุษยใ์นสหรัฐอเมริกา โดยไม่จ ากดัชาติชั้นวรรณะและลทัธิศาสนาใดๆ 

ตลอดถึงเพ่ือนร่วมโลกดว้ย   
 ทั้งน้ี เพื่อสร้างสรรคจ์รรโลงสันติสุขและสันติภาพ ใหเ้กิดข้ึนอยา่งย ัง่ยนืในสงัคมโลก 
เป็นเหตุใหพ้ระสงฆ ์ และวดัท่ีท่านเป็นประธานโครงการสร้าง ตลอดถึง วดัในเครือสมชัชา
สงฆไ์ทยในสหรัฐ อเมริกาทุกวดั ไดมี้บทบาทเขา้ไปมีส่วนสนบัสนุนสงเคราะห์ต่อชุมชน 
สมาคมชมรมและองคก์รนานา ชาตินานาศาสนาในสหรัฐอเมริกา ตลอดถึงในประเทศต่างๆ 

ท่ีท่านเดินทางไปถึงดว้ย อนัเป็นภาพ ลกัษณ์แสดงถึงบทบาทพระสงฆไ์ทยใน
พระพทุธศาสนา แมจ้ะไม่ติดในเร่ืองโลกกไ็ม่ทอดท้ิงประชาชนและชาวโลก แต่ยงัมุ่ง
สงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อชุมชนและชาวโลก ตามหลกัธรรมค าสอน ของสมเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ตลอดมา นอกจากนั้น พระพรหมวชิรญาณ ไดพ้ยายามหาทางประสานศาสนิก
สมัพนัธ์ กบัองคก์รและนกัศาสนาต่างๆ ดว้ยวิธีสมานฉนัท ์โดยเสนอหลกัการท่ีวา่  
 “ถ้าบรรดานักศาสนาทั้งหลาย ยงัหันหลงัให้กนั ยงัแทงกนัข้างหลงักนั หรือยงัเป็น
ศัตรูกนัแล้ว เราจะยงัสันตสุิขสันตภิาพให้กดิขึน้แก่ชาวโลกได้อย่างไร และชาวโลกจะอยู่เยน็
เป็นสุขได้อย่างไร? ฉะนั้น บรรดานักศาสนาทั้งหลาย ควรจะหาแนวทางน าหลกั “เมตตา
ธรรม” ซ่ึงมีอยู่ในทุกศาสนา มาร่วมกนัปฏบิัตอิย่างเป็นรูปธรรม เพือ่น าสันติสุขและ
สันตภิาพให้เกดิขึน้แก่ศาสนิกชนในนามมวลมนุษยชาตไิด้อย่างไรด้วย” 

   
๑๓. เกยีรตคุิณทีไ่ด้รับ 
    ๑๓.๑ เกยีรตคุิณพเิศษทีไ่ด้รับในประเทศ 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดรั้บพระราชทาน เสาเสมาธรรมจกัรและเกยีรตบิัตร จากสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  ในฐานะผูท้  าคุณประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา 
สาขาเผยแผพ่ระ พทุธศาสนาในต่างประเทศ  ในวนัวิสาขบูชา ๒๕๓๕  
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรั้บ ปริญญาพทุธศาสตร์ดุษฎบีัณฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์
(พธ.ด.) จากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เม่ือ ๗ พฤษภาคม 



 พ.ศ.๒๕๔๓ ไดรั้บปริญญาครุศาสตร์ดุษฎบีัญฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการศึกษาศาสตร์ 
(คบ.ด.) โดยสถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี (อนุมติัปริญญาประจ าปีการศึกษา๒๕๔๒) (สมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุ
เคราะห์ในการจดัพิธีถวายปริญญาบตัรเป็นกรณีพิเศษ ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน เม่ือ ๑๙ 

มิถุนายน ๒๕๔๓) 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรั้บ ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาวชิาการ
ศึกษาศาสตร์ (ปบ.ด.) จากมหาวทิยาลยัรามก าแหง   เม่ือวนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 
 พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรั้บ ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ (Doctor of 

Philosophy in Social Science)  จากมหาวิทยาลยั New Port University, California, 

U.S.A.  

            พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดรั้บ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาบริหาร
การศึกษา จากมหาวิทยาลยัสยาม เม่ือวนัท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
            พ.ศ.๒๕๕๒  ไดรั้บพระราชทานรางวลัมหิดลวรานุสรณ์ 

   
       ๑๓.๒ เกยีรตคุิณพเิศษทีไ่ด้รับในต่างประเทศ 
 พ.ศ.๒๕๒๙ไดรั้บโล่เกียรติคุณ Distinguished Award สังคมสงเคราะห์ชาวอเมริกนั
เช้ือสายเอเชีย จาก The Board Of Directors Of Asian Human Service Of Chicago 

 พ.ศ.๒๕๓๓ไดรั้บเกียรติบตัรยกยอ่งให ้เป็นพลเมืองกติติมศักดิ์แห่งมหานครชิคาโก มี
ศกัด์ิและสิทธิในดา้นการเผยแผศ่าสนาประเพณี และวฒันธรรมไทยอนัดีงาม ในมหานครชิคา
โกและมลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา จากมหานครชิคาโก (City Of Chicago)   เม่ือวนัท่ี ๘ 
กรกฎาคม 
 พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรั้บเกียรติบตัรแสดงความขอบคุณจาก Richard M. Daley นายก เทศมนตรี
มหานครชิคาโก ทีไ่ด้บ าเพญ็คุณประโยชน์ ต่อชุมชนชาวเอเชีย และชาวอเมริกนัในมหานครชิ
คาโก พร้อมกบัไดใ้หเ้กียรติน าเกียรติบตัรดงักล่าวมามอบ ท่ีวดัธมัมาราม อยา่งเป็นทางการ 
เม่ือวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม 
 พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดรั้บเกียรติบตัรแสดงความยกยอ่งเชิดชูจาก Mr.Paul Simon วุฒ
สมาชิกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะ “ผู้ท าการเผยแผ่พระพทุธศาสนาและวฒันธรรม
ไทย ในสหรัฐอเมริกา ด้วยความวริิยะอย่างยิง่” เม่ือวนัท่ี ๘ เมษายน 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรั้บเกียรติบตัรจาก   Richard  M. Daley นายกเทศมนตรีมหานครชิคา
โก  ลงวนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ประกาศยกยอ่งให ้วนัที ่๒๔ พฤษภาคมทุกปี (ซ่ึงเป็นวนั
คลา้ยวนัเกิดของพระพรหมวชิรญาณ)   เป็น  “วนัเผยแผ่พระพทุธศาสนา และวฒันธรรม
ประเพณีไทย ในมหานคร ชิคาโก สหรัฐอเมริกา” 
 พ.ศ. ๒๕๔๒   ไดรั้บเกียรติบตัรแสดงความยกยอ่งชมเชยจาก George H.Ryan 
ผู้ว่าการรัฐอลิลนิอยส์ สหรัฐอเมริกา ในฐานะ “ผู้ท าการเผยแผ่ศาสนาและสงเคราะห์ชาวไทย
และชาวต่าง ประเทศ ในสหรัฐอเมริกา ด้วยความวริิยะอุตสาหะอย่างยิง่” เม่ือวนัท่ี  ๑๓ 
กนัยายน 



 ซ่ึงเกียรติคุณตามความในขอ้ ๑๐.๒ ท่ี พระพรหมวชิรญาณ ไดรั้บ ตั้งแต่ปี 

๒๕๒๙ เป็นตน้มานั้นเป็นเกียรติคุณท่ีพระสงฆไ์ทยและคนไทยคนแรกไดรั้บจากสถาบนัและ
บุคคลส าคญัดงักล่าว 
 
๑๔. สมณศักดิ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๒  ไดรั้บฐานานุศกัด์ิ ในพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ (ธีร์ ปุณณกมหาเถร ป.ธ.
๙)  

ท่ี พระครูปลดัสุวฒันธีรคุณ      เม่ือ วนัท่ี ๑๔ สิงหาคม  
 พ.ศ. ๒๕๑๕  ไดรั้บฐานานุศกัด์ิ ในสมเดจ็พระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร ป.ธ.๙)  

ท่ี พระครูปลดัสัมพพิฒันธีราจารย์   เม่ือ วนัท่ี ๕ ธนัวาคม 

 พ.ศ. ๒๕๑๖  ไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิ        เป็นพระราชาคณะชั้น
สามญั  
  ท่ี  พระสุธีรัตนาภรณ์           เม่ือ วนัท่ี ๕ ธนัวาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๗  ไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิ        เป็นพระราชาคณะชั้นราช    
                     ท่ี พระราชรัตนาภรณ์           เม่ือ วนัท่ี ๕ ธนัวาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิ        เป็นพระราชาคณะชั้น
เทพ  
                     ท่ี พระเทพประสิทธิมนต์               เม่ือ วนัท่ี ๑๒ สิงหาคม 
 พ.ศ. ๒๕๔๓  ไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิ      เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม  
                        ท่ี พระธรรมวชิรญาณ           เม่ือวนัท่ี ๕ ธนัวาคม 
 พ.ศ. ๒๕๔๔  ไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิ      เป็นพระราชาคณะชั้น
เจา้คณะรอง 
  ท่ี พระพรหมวชิรญาณ   เม่ือวนัท่ี ๕ ธนัวาคม  
 

 ได้รับแต่งตั้งเป็น “กรรมการมหาเถรสมาคม” โดยพระบญัชาสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงแจ้งแก่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังหนังสือพิมพ์ “ข่าวสด” ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงข่าว  

 ได้รับพระบญัชาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา วรวิหาร  
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

 
 

 
        




