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โครงการสร้างวดันวมนิทรราชูทศิ เฉลมิพระเกยีรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มถุินายน ๒๕๔๙ 

ณ เมอืงเรย์นแฮม เคมบริดจ์-นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 

ล าดับความเป็นมา 
  คณะสงฆไ์ทยท่ีมาปฏิบติัศาสนกิจ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีมาอาศยัอยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่างมีความจงรักภกัดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ แห่ง พระบรมราชจกัรีวงศ ์องคเ์อกอคัรศาสนูปภมัภก ในฐานะท่ี
พระองคท์รงเป็นพระมหากษตัริย ์ ท่ีทรงสมบูรณ์ดว้ยทศพิธราชธรรม ทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจอนั
เป็นคุณูปการอยา่งยิง่ใหญ่ไพศาล ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและประชาชนชาวไทย ตลอดถึง
ชาวโลก หาท่ีสุดมิได ้ และเป็นพระมหากษตัริยท่ี์ทรงครองสิริราชสมบติัโดยธรรม มายาวนานกวา่พระ
มหากษตัริยาธิราชเจา้ทุกพระองคใ์นประวติัศาสตร์ของชาติไทย และกวา่พระมหากษตัริยช์าติอ่ืนใน
โลก โดยเฉพาะทรงเป็นพระมหากษตัริยไ์ทยพระองคเ์ดียว ท่ีประสูติในต่างประเทศ คือ ท่ีเมืองเคม
บริดจ ์มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 เน่ืองในโอกาสมหามงคล ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราช
สมบติั ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ (ค.ศ.๒๐๐๖) และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ (ค.ศ.๒๐๐๗) เห็นควรจดัสร้างวดัพระพุทธศาสนาและศนูยว์ิปัสสนากรรมฐานไว้
ในสถานท่ีเดียวกนัเพื่อเป็นบุณยานุสรณียสถานส าหรับด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วฒันธรรม 
และสาธารณกศุล เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ และเป็นศนูยร์วมแห่งความรู้รักสามคัคีแห่งพุทธศาสนิกชน ใน
ดินแดนชาติภูมิท่ีพระองคป์ระสูติ คือในเมืองเคมบริดจ ์ นครบอสตนั หรือเมืองใกลเ้คียง ในมลรัฐ
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ถวายเป็นพระราชกศุลเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในมหามงคลสมยั
ดงักล่าว โดยตั้งช่ือวดัน้ีวา่ “วดันวมินทรราชูทิศ” (Wat Nawamintararachutis) ศนูยว์ิปัสสนากรรมฐาน
นวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist Meditation Center) 

 
พระพรหมวชิรญาณ เยีย่มชมโรงพยาบาลเมาท ์ออเบอน เมืองเคมบริดจ ์ท่ีพระองคเ์สดจ็พระราชสมภพ  
 
โครงการอยู่ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้อาวาสวดัยาน
นาวา ประธานโครงการสร้างวดัและประธานกรรมการอ านวยการ ไดด้ าเนินการขอจดทะเบียนเป็น
องคก์รการกศุลท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และไดรั้บอนุมติัจากทางการ
สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ในการน้ี สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช 
ทรงเมตตารับโครงการฯน้ีไวใ้นพระสังฆราชูปถมัภ ์ 
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สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

โดยมติเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย 
 เพื่อใหโ้ครงการฯน้ี ชอบดว้ยระเบียบของทางการคณะสงฆ ์ คณะกรรมการโครงการฯไดเ้สนอ
เร่ืองน้ีต่อมหาเถรสมาคม ผา่นส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงท่ีประชุมมหาเถรสมาคม ไดมี้มติ
เห็นชอบใหโ้ครงการฯน้ี เป็นโครงการของคณะสงฆ ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯกบัรัฐบาล เน่ืองในโอกาส
มหามงคลฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙    
  ต่อมา เม่ือวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ รัฐบาลไทย โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายสมคัร 
สุนทรเวช ไดอ้นุมติังบประมาณเพื่อสนบัสนุนการออกแบบและค่าก่อสร้างในเบ้ืองตน้ จ  านวน ๕๐๐ 
ลา้นบาท ตามท่ีส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอรับการสนบัสนุนโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบติัครับ ๖๐ ปี บดัน้ี ส านกั
งบประมาณไดอ้นุมติัเบิกจ่ายค่าแบบแลว้จ านวน ๖๗ ลา้นบาท ยงัเหลือเงินจ านวน ๔๓๓ ลา้นบาทเพื่อ
อนุมติัเบิกจ่ายสนบัสนุนการก่อสร้างต่อไป 
 
วนัประวตัิศาสตร์ซ้ือทีด่ินสร้างวดัเฉลมิพระเกยีรติ 
 ส่วนสถานท่ีตั้งวดัเฉลิมพระเกียรติฯแห่งน้ี คณะกรรมการไดเ้ลือกจดัหาซ้ือท่ีดินท่ีเหมาะสมใน
เมืองเคมบริดจแ์ละเมืองใกลเ้คียง ในท่ีสุดเลือกไดท่ี้ดินซ่ึงเป็นป่าในเมืองเรยน์แฮม ใกลเ้มืองเคมบริดจ ์
นครบอสตนั จ านวน ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่) ในราคา ๑.๕ ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (๖๐ ลา้นบาทไทย) มา
เป็นท่ีตั้งโครงการสร้างวดัเฉลิมพระเกียรติแห่งน้ี ส าหรับค่าท่ีดินจ านวนดงักล่าว พระพรหมวชิรญาณ 
ประธานกรรมการโครงการฯพร้อมดว้ยผูมิ้จิตศรัทธาเป็นเจา้ภาพซ้ือถวายโดยเสดจ็พระราชกศุล เม่ือ
วนัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ 
   

 
วนัประวติัศาสตร์ซ้ือท่ีดินสร้างวดัเฉลิมพระเกียรติ 
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      ประชุมเตรียมส ารวจท่ีดินเพื่อซ้ือสร้างวดั                  ลงพื้นท่ีส ารวจท่ีดินเพื่อเตรียมการซ้ือ  

 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อถวายเป็นพระราชกศุลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดช, เป็นศูนยก์ารเผยแผห่ลกัธรรมค าสอน และฝึกอบรมปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐานใน
พระพุทธศาสนา, ส่งเสริมเผยแผศี่ลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยอนัดีงาม, เพื่อเป็นศนูยร์วมจิตใจของมวลพุทธศาสนิกชน ในการประกอบกุศลกิจคุณงาม
ความดี เพื่อสันติสุขและสนัติภาพ ต่อสังคมและชาวโลก 

ออกแบบอาคารวดันวมนิทรราชูทศิ เฉลมิพระเกยีรติฯ  
 การออกแบบอาคารวดันวมินทรราชูทิศ โดยคณะกรรมการไดจ้ดัหาบริษทั Architectural 
Resources Cambridge: ARC ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีใบอนุญาตและมีช่ือเสียง ร่วมกนัสถาปนิกของกรม
ศิลปากร ประเทศไทย ร่วมกนัออกแบบวดัเฉลิมพระเกียรติแห่งน้ี ตามนโยบายหลกั ๔ ประการ คือ 
ประโยชน์ ประหยดั ประยุกต์ และ สมพระเกยีรติ เป็นอาคาร ๔ ชั้น มีอุโบสถ หอ้งปฏิบติัธรรม 
หอ้งเรียน หอ้งเอนกประสงคจ์ดักิจกรรม หอ้งพิพิธภณัฑพ์ระบรมราชวงศจ์กัรี หอ้งนิทรรศการ 
หอ้งสมุดพระพุทธศาสนา ศิลปะภาษาวฒันธรรม ส่วนท่ีพกัพระสงฆป์ฏิบติัศาสนกิจ ส่วนท่ีพกัผู ้
ปฏิบติัธรรม ในพื้นท่ีใชส้ร้อย ๑๑๐,๐๐๐ ตารางฟุต งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยไดเ้ซ็นตส์ัญญาจา้งเม่ือวนัท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒  
 

  
ประชุมการออกแบบอาคารวดันวมินทรราชูทิศ 
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คณะสถาปนิกผูอ้อกแบบจากอเมริกาและจากไทยประชุมการออกแบบท่ีบริษทั ARC  

คณะกรรมการเมอืงเรย์นแฮมอนุญาตให้สร้างวดัได้ตามกฎหมาย 
 

   
คณะกรรมการขออนุญาตสร้างวดัและไดรั้บอนุญาตสร้างวดัได ้จาก Town of Raynham 

เม่ือวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการโครงการสร้างวดันวมนิทรราชูทศิฯ ฝ่ายประเทศไทย 
  เพื่อประโยชนแ์ก่โครงการเฉลิมพระเกียรติน้ี ปี พ.ศ.๒๕๕๒ พระพรหมวชิรญาณ ประธาน
กรรมการโครงการฯ ไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายประเทศไทย โดยมี นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา รองเลขาธิการส านกัพระราชวงั ผูอ้  านวยการ
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ เป็นประธาน และ ท่านผูห้ญิงจรุงจิตต ์ ทีขะระ รองราช
เลขานุการในสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ เป็นรองประธาน และผูอ้  านวยการส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเลขานุการ พร้อมกรรมการหน่ึงชุด 

 
พระพรหมวชิรญาณ และ ดร.จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา พร้อมดว้ยคณะกรรมการ ประชุมท่ีวดัยานนาวา  
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ประกอบพธิีศักดิ์สิทธ์ิ “ปฐมฤกษ์เจาะดิน” เตรียมการก่อสร้าง  
บริษทั Consigli Construction ได้รับคดัเลอืกให้เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง 

   คณะกรรมการฯไดเ้ลือกบริษทั Consigli Construction Co., Inc. เพื่อก่อสร้างอาคารวดัทั้ง
โครงการ พร้อมประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ “ปฐมฤกษเ์จาะดิน” ตามประเพณีของชาวตะวนัตกประยุกตก์บั
ประเพณีไทยอนัเน่ืองในพุทธศาสนา เม่ือวนัท่ี ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมี พระพรหมวชิรญาณ 
เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ เอกอคัรราชทูตไทยประจ าสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตนั ดีซี นายกิตติ
พงษ ์ ณ ระนอง พร้อมดว้ย สมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา คณะพระสงฆ ์ พระธรรมทูตปฏิบติั
ศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา ขา้ราชการ กงสุลใหญ่นครนิวยอร์ก กงสุลกิตติมศกัด์ิ และ มร.คริส วอลช 
วฒิุสมาชิกและผูแ้ทนของรัฐแมสซาชูเสตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมดว้ยสาธุชนชาวไทยและ
นานาชาติ ร่วมงานวนัประวติัศาสตร์น้ีเป็นจ านวนมาก  

 

 

    

พระพรหมวชิรญาณ และ นายกิตติพงษ ์ณ ระนอง ประกอบพิธีปฐมฤกษข์ดุเจาะหนา้ดิน 
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บริษทั Consigli Construction เร่ิมด าเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ 
 บริษทั Consigli Construction Co., Inc. ไดเ้ร่ิมลงมือขดุเจาะดินเพื่อก่อสร้างคร้ังแรก Ground 
Breaking Ceremony เม่ือวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๔ เป็นตน้มา โดยมี บริษทั Paul Chapple R.E. 
Development, Inc. เป็นผูอ้  านวยการควบคุมดูแลการก่อสร้าง และมีคณะกรรมการด าเนินการก่อสร้าง
หน่ึงชุด โดยใชเ้วลาในการก่อสร้างประมาณ ๑๘ เดือน ก าหนดแลว้เสร็จวนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

 

http://www.siamtownus.com/New-1109000280-
http://www.siamtownus.com/New-1109000280-
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การสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เน้ือท่ีใชป้ระโยชนห์น่ึงแสนหน่ึงหม่ืนสแควร์ฟุต เมืองเรยน์แฮม 
ท่านสามารถรับชมภาพชมการท างานสดจากกลอ้งของบริษทัก่อสร้าง Consigli การเปิดภาพชมสด  
ถา้คอมพิวเตอร์ของท่านยงัไม่ได ้Install เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของท่าน จะบอกใหท่้าน อินสตอลก่อน 

ถึงจะชมภาพ ตามเวลาทอ้งถ่ิน New York (นิวยอร์ก) เวลา 8.00-18.00  
ผา่น http://nmr.consigli.com 
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ประกอบพธิียกยอดคานหน้าบันอาคารอโุบสถ The Topping off Ceremony  
  เม่ือวนัท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ บริษทัก่อสร่างพร้อมดว้ยคณะกรรมการฯไดป้ระกอบพิธียก
ยอดคานหนา้บนัอาคารอุโบสถ The Topping off Ceremony ตามประเพณีของชาวตะวนัตก โดยได้
นิมนตค์ณะสงฆพ์ระธรรมทูตวดันวมินทรราชูทิศและวดัใกลเ้คียงเจริญชยมงคลคาถา และบริษทั 
Consigli ผูก่้อสร้าง วศิวกร สถาปนิก บริษทั ARC ผูอ้อกแบบ บริษทัท่ีปรึกษาการก่อสร้างและ
ออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งจากสหรัฐอเมริกา คณะสถาปนิกผูอ้อกแบบจากกรมศิลปากร คณะกรรมการ
ประสานงานโครงการฯจากประเทศไทย และคณะกรรมการอ านวยการวดันวมินทรราชูทิศ พร้อมดว้ย
สาธุชนในเมืองบอสตนัและเมืองใกลเ้คียงเขา้ร่วมพิธีจ  านวนมาก 
 

 
 

 

พิธียกยอดคานหนา้บนัอุโบสถ Topping Off Ceremony  
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ขอเชิญร่วมสร้างมหากศุล 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเททองหล่อพระพทุธปฏิมา 

 ขณะน้ี ก าลงัด าเนินการสร้างกระเบ้ืองมุงหลงัคาอุโบสถ เจดีย ์ และอาคารวดันวมินทรราชูทิศ
ทั้งหมด และก าลงัด าเนินการเททองหล่อพระพุทธปฏิมา ทั้ง ๓ องค ์ 
  เม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสดจ็พระราช
ด าเนินทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมา ทั้ง ๓ องค ์ท่ีพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม คือ  
  ลกัษณะแบบอู่ทอง หนา้ตกั ๑๐๘ น้ิว  
  ลกัษณะแบบเชียงแสน หนา้ตกั ๘๔ เซ็นติเมตร  
  ลกัษณะแบบสุโขทยั หนา้ตกั ๘๔ น้ิว และพระพุทธรูปปางร าพึง  
  เพื่ออญัเชิญมาประดิษฐานประจ าอาคารเอนกประสงค ์ อาคารปฏิบติัธรรม และอุโบสถวดันวมิ
นทรราชูทิศ ตามล าดบั จึงขอเรียนแจง้ข่าวโครงการและกิจกรรมงานบุญกุศลเฉลิมพระเกียรติน้ีมาเพื่อ
สาธุชนทั้งหลายทราบ ร่วมอนุโมทนา และร่วมอุปถมัภส์นบัสนุนตามก าลงัศรัทธา  

 

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสดจ็ฯทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมา ๓ องค ์ 
เม่ือวนัท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
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ขอเชิญรวมพลงัศรัทธา พลงักาย พลงัใจ ร่วมสร้างมหากศุล 
  สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให ้ สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี เสด็จแทนพระองคไ์ปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระ
ประธานประจ าวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ใน
พระบรมมหาราชวงั วนัพฤหสับดี ท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  

  
 

  
พระพุทธปฏิมาท่ีจะอญัเชิญประดิษฐานเป็นองคป์ระธานประจ าอุโบสถ 

 การสร้างและการสั่งสมบุญ สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสวา่ เป็นทางแห่งความสุข ความ
เจริญ ทั้งในปัจจุบัน และในสัมปรายภพ ขอทุกท่านพึงเป็นผูมี้ส่วนแห่งบุญและมหากศุลน้ีจงเจริญดว้ย
จตุรพิธพรชยัทุกประการเทอญฯ   
  

วดันวมนิทรราชูทศิ เฉลมิพระเกยีรติฯ 
382 South St., East, Raynham (Cambridge-Boston) MA 02760 USA 
Tel: (508) 823-1800 Fax: (508) 823-1775  
www.watnawaminusa.org  e-mail watnawamin@yahoo.com 
 

  คณะกรรมการโครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ 
ส านกังานโครงการตั้งอยูท่ี่วดัยานนาวา กรุงเทพฯ โทรสาร 02-672-3216  โทรสาร 02-672-3206 

http://www.watnawaminusa.org/
mailto:watnawamin@yahoo.com

