
 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับควำมคืบหน้ำ 
โครงกำรสร้ำงวดัและศูนย์วปัิสสนำกรรมฐำนนวมินทรรำชูทศิ 

  ในดินแดนมลรัฐท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ                                       

  ณ เมืองเรยน์แฮม (ใกลเ้มืองเคมบริดจ-์นครบอสตนั) มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เฉลมิพระเกยีรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที ่๙ แห่งประเทศไทย 

เน่ืองในโอกำสมหำมงคลฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนำยน ๒๕๔๙  

.        ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 

 

๑. ควำมเป็นมำ 
 ๑.๑ กำรประชุมโครงกำรสร้ำงวดัเฉลมิพระเกยีรติ ณ นครบอสตัน   

 คณะสงฆ์ไทยท่ีมาปฏิบติัศาสนกิจ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีอาศยัอยู่ในเมืองบอสตนั และเมืองใกลเ้คียง ใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงต่างมีความจงรักภกัดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลท่ี ๙ แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ์ องคเ์อกอคัรศาสนูปภมัภก ในฐานะท่ีทรงเป็นพระมหากษตัริย์ ท่ีทรงสมบูรณ์ดว้ย
ทศพิธราชธรรม ทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจต่างๆ อนัเป็นคุณูปการอยา่งไพศาล ต่อประเทศชาติ พระพทุธศาสนาและปวงชน
ชาวไทยตลอดถึงชาวโลกหาท่ีสุดมิได ้  และเป็นพระมหากษตัริยท่ี์ทรงครองสิริราชสมบติัโดยธรรมยาวนานกวา่พระมหากษตัริ
ยาธิราชเจา้ทุกพระองคใ์นประวติัศาสตร์ชาติไทย และกวา่พระมหากษตัริยช์าติใดๆในโลก โดยเฉพาะทรงเป็นพระมหากษตัริย์
ไทยพระองคเ์ดียว ท่ีประสูติในต่างประเทศ คือท่ีเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา  จึงไดป้ระชุมปรึกษาหารือ
กนั ณ บา้นเลขท่ี ๗๗๕ Newton Street, Chestnut Hill, MA ๐๒๔๖๗ ในวนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ 

 ๑.๒  มตทิีป่ระชุมคณะสงฆ์และพทุธศำสนิกชนในนครบอสตนัและรัฐต่ำงๆในสหรัฐอเมริกำ 
 ท่ีประชุมเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลท่ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ภูมิพลอดุยเดช ทรงครองสิริราชสมบติั ครบ 

๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ (ค.ศ.๒๐๐๖) และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ค.ศ.

๒๐๐๗) เห็นควรจดัสร้างวดัพระพทุธศาสนา ศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน และสภาวฒันธรรมไทย ไวใ้นสถานท่ีเดียวกนั เพื่อเป็น
บุณยานุสรณียสถานส าหรับด าเนินกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา วฒันธรรม สาธารณกุศล เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ และเป็นศูนยร์วม
แห่งความรู้รักสามคัคีแห่งพทุธศาสนิกชนและสาธุชนชาวโลก ในดินแดนท่ีพระองค์เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริดจ์ 
นครบอสตนั หรือเมืองใกลเ้คียง ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่ออ านวยประโยชน์และสันติสุขแก่ปวงชน
และชาวโลก  ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในมหามงคลสมยัดงักล่าว 
 

๒. ตั้งช่ือองค์กรกำรกุศลแห่งนี้ 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการก่อตั้งโครงการฯน้ี มีมติตั้งช่ือองค์กรการกุศลแห่งน้ี รวม ๓ องค์กร อยู่ในท่ีเดียวกนัว่า   

 ๒.๑ วัดนวมนิทรรำชูทศิ  (Wat Nawamintararachutis)  สหรัฐอเมริกา  
 ๒.๒ ศูนยว์ปัิสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist Meditation Center) สหรัฐอเมริกา 
 ๒.๓ ศูนยห์รือสภาวฒันธรรมไทยนวมินทรราชูทิศแห่งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural Council of 

Massachusetts, U.S.A.) (ตามขอ้เสนอของ Mr.Joseph A. Milano กงสุลไทยกิตติมศกัด์ิ ณ นครบอสตนั) 



 

๓. วตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินโครงกำร “นวมนิทรรำชูทศิ” 

 ๓.๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช  

 ๓.๒. เพื่อเป็นศูนยก์ารเผยแผ่หลกัธรรม และฝึกอบรมปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานในพระพทุธศาสนา  
 ๓.๓. เพื่อส่งเสริมเผยแผ่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอนัดีงาม  

 ๓.๔. เพื่อเป็นศูนยร์วมจิตใจของมวลพทุธศาสนิกชน ในการประกอบกุศลกิจคุณงามความดี อนัเป็นประโยชน์ เพื่อ
       สันติสุขและสันติภาพ ต่อสังคม ต่อปวงชนและชาวโลก 

๔. นโยบำยในกำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๔.๑ ระยะที ่๑ ใช้เวลำ ๕ ปี เร่ิมแต่ปีพทุธศักรำช ๒๕๔๕-๒๕๕๐ (ค.ศ.๒๐๐๒-๒๐๐๗)  

ก. ในการเตรียมการรวมศรัทธารวบรวมปัจจัย การก่อตั้ งองค์กรการกุศล การคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมใน
สหรัฐอเมริกามาเป็นกรรมการอ านวยการ กรรมการบริหาร กรรมการเจา้หน้าท่ี และกรรมการอุปถมัภท่ี์ปรึกษาฝ่าย
สหรัฐอเมริกา ตลอดถึงกรรมการอ านวยการและกรรมการอุปถมัภท่ี์ปรึกษาฝ่ายประเทศไทย  

ข. การจดัหาอาคารสถานท่ีตั้งองค์กรชัว่คราว การนิมนต์พระสงฆไ์ทย จ านวน ๕-๙ รูป มาประจ าปฏิบติัศาสนกิจ
สงเคราะห์ประชาชน  การจดัหาทุนการศึกษาหาขอ้มูลในการจดัหาซ้ือท่ีดินและอาคารสถานท่ีเหมาะสมมาเป็น
ท่ีตั้งวดั การจดัหาสถาปนิกออกแบบศาสนสถานตามลกัษณะพทุธศิลปให้สอดคลอ้งกบัภูมิสถานสภาพแวดลอ้ม
และดินฟ้าอากาศ และตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา การจัดหาบริษทัมาส ารวจคุณสมบติัของท่ีดิน การขอ
อนุญาตจากทางการสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างอาคารพทุธศาสนสถาน ให้เหมาะสมกบัเป็นวดัเฉลิมพระเกียรติฯ ใน
ดินแดนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสด็จพระราชสมภพ ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์  

 

 ๔.๒ ระยะที ่๒ ใช้เวลำ ๕ ปี นับแต่ปีพทุธศักรำช ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ค.ศ.๒๐๐๘-๒๐๑๓)  

 ก.   ในการปฏิบติัศาสนกิจ การก่อสร้างและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทุกดา้น ต่อเน่ืองจากโครงการท่ี ๑ 
            

 ๔.๒ ระยะที ่๓ ใช้เวลำ ๕ ปี นับแต่ปีพทุธศักรำช ๒๕๕๗-๒๕๖๒ (ค.ศ.๒๐๑๓-๒๐๑๘)  

 ก.   ในการปฏิบติัศาสนกิจและกิจกรรมต่างๆ ทุกดา้น ต่อเน่ืองจากโครงการท่ี ๒ จนกวา่จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ 

๕. กำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยต่อเน่ืองในปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๘  

 ๕.๑ น าเร่ืองเสนอและไดรั้บความเห็นชอบจาก นำยศักดิ์ทพิย์ ไกรฤกษ์ เอกอคัรราชทูตไทย กรุงวอซิงตนั ดี.ซี.  

 ๕.๒ น าเร่ืองเสนอและไดรั้บความเห็นชอบจาก พระเทพกติตโิสภณ ประธานสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา    

 ๕.๓ กราบเรียนอาราธนาและได้รับเมตตาจาก พระพรหมวชิรญำณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส  วดั
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการอ านวยการวดัธมัมาราม นครชิคาโก รับเป็นประธานโครงการสร้างวดั และเป็น
ประธานกรรมการอ านวยการ (เจา้อาวาส) วดัและศูนยว์ปัิสสนากรรมฐาน นวมินทรราชูทิศ 

 ๕.๔  คณะกรรมการวดัไดด้ าเนินการจดัหาเช่าบา้น 2 ชั้น เลขท่ี 11 WILMOT STREET WATERTOWN, BOSTON, 

MA 02472 (617) 926-0382 FAX (617) 926-2736 เพื่อเป็นท่ีพ  านกัและปฏิบติัศาสนกิจของพระสงฆใ์นการสงเคราะห์ประชาชน
ในนครบอสตนัและเมืองใกลเ้คียง เป็นการชัว่คราว และเพือ่เลือกหาท่ีเหมาะสมเป็นตั้งวดัถาวร  
 ๕.๕ ขอพระธรรมทูตจาก วดัธัมมาราม นครชิคาโก ๑ รูป และจากวดัพรหมคุณาราม นครอริโซนา ๒ รูป มา
อยู่ประจ าปฏิบติัศาสนกิจสงเคราะห์ประชาชน (เป็นการชั่วคราว) 

 ๕.๖ ตราระเบียบการบริหารองค์กรวดั และตั้งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการอุปถมัภ์และท่ีปรึกษา และ
คณะกรรมการด าเนินงาน เพือ่ปฏิบติัศาสนกิจ ใหเ้ป็นไปตามพระธรรมวนิยั ระเบียบและกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ๕.๗ ด าเนินการขอจดทะเบียนและได้รับอนุมัติจากทางการสหรัฐอเมริกาให้ เป็นองค์กรการกุศล (วดัและศูนย์)
ประเภทไม่แสวงหาผลก าไร  ในนำม -“วัดนวมินทรรำชูทศิ”  (Wat Nawamintararachutis)  ศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน  นวมิ
นทรราชูทิศ (The NMR Buddhist Meditation Center)  เมือ่วนัที ่๒๑ กรกฎำคม ๒๕๔๕   



 ๕ .๘ น าความกราบทูลและได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ 

ปริณายก ทรงรับโครงการฯน้ีไวใ้นพระสังฆราชูปถมัภ์ 
 ๕.๙ เสนอกระทรวงวฒันธรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนยห์รือสภาวฒันธรรมไทย นวมินทรราชูทิศ แห่งมล
รัฐแมสชาชูเซตส์ และไดรั้บอนุมติัจากสภาวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรมแห่งประเทศไทย  ให้ช่ือองค์กรน้ีวา่ สภา
วฒันธรรมแห่งประเทศไทยวดันวมินทรราชูทิศ แห่งมลรัฐแมสชาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา (The NMR Thai Cultural Council of 

Massachusetts, U.S.A.)   

 นำงอุไรวรรณ เทยีนทอง  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม ไดเ้ดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดส านกังานสภา 
วฒันธรรมนวมินทรราชูทิศ แห่งน้ี ในงานวดันวมินทรราชูทิศ นครบอสตนั เม่ือ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๔๘ เวลำ ๑๐.๓๐ น. 

 

๖. กำรขอพระธรรมทูตเป็นทำงกำร  กำรหำซื้อที่ตั้งโครงกำรฯ และเสนอเป็นโครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ  

 ๖.๑  ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ท่ีประชุมคณะกรรมการวดันวมินทรราชูทิศ มีมติขอพระธรรมทูตท่ีได้รับการฝึกอบรม
และและได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม มาปฏิบติัศาสนกิจประจ าท่ีวดัน้ี อย่างเป็นทางการคณะสงฆ์ ๕-๙ รูป  

 ๖.๒  นับแต่ได้รับอนุมติัจากทางการสหรัฐอเมริกาให้เป็นองค์กรวดัตลอดมา คณะกรรมการฯและพุทธศาสนิก 

ชน ได้ร่วมกนัได้เลือกหาซ้ือที่ในดินแดนที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริดจ์-นครบอสตนั หรือ
เมืองใกลเ้คียงราว ๑๐-๒๐ เอเคอร์ (๒๕-๕๐ ไร่) มาเป็นท่ีตั้งวดั  คณะกรรมการฯได้เลือกหาท่ีอยู่ประมาณ ๒๐ แห่ง ใน
ระยะเวลา ๔ ปี คือปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘  

 ในท่ีสุดพบที่ดินติดถนนทรูเวย์ เลขท่ี 382 SOUTH ST. EAST, RYNHAM, MA 02767 ซ่ึงเป็นป่าในเมือง 
RYNHAM ใกลเ้มืองเคมบริดจ์-นครบอสตนั เน้ือท่ี ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่) มีบา้นเก่า พร้อมโรงนาและโรงมา้ติดมาด้วย 

อยู่ห่างจากดาวน์ทาวน์นครบอสตนั ประมาณ ๑๕ ไมล์ โดยเจ้าของที่ไม่ยอมแบ่งขาย แต่ตอ้งการขายยกแปลง ราคา ๑ 

ลา้น ๕ แสนดอนล่าร์สหรัฐ (๖๐ลา้นบาทไทย)   

 โดยท่ี คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯของรัฐบาลไทย มีเง่ือนไขว่า ถา้โครงการฯใดจะขอสร้างวดัเฉลิม
พระเกียรติฯ จะตอ้งมีหลกัฐานการมีท่ีดินท่ีเหมาะสมเสนอเป็นท่ีตั้งโครงการฯ ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการฯ จึงตดัสินใจ
ซ้ือท่ีแห่งน้ี  มาเป็นท่ีสร้างวดัเฉลิมพระเกียรติฯ  ซ่ึงค่าท่ีดินจ านวน ๖๐ ลา้นบาทดังกล่าว พระพรหมวชิรญาณ ประธาน
กรรมการโครงการฯ รับเป็นเจ้าภาพบริจาคซ้ือถวายโครงการฯ โดยเสร็จพระราชกุศล 

 ๖.๓ เมื่อโครงการฯมีที่ดินที่ตั้ งวดัแลว้ คณะกรรมการฯได้เสนอโครงการฯน้ีต่อมหาเถรสมาคม แห่งคณะสงฆ์
ไทย ผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผูป้ฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช  ได้
แสดงความเห็นชอบและช้ีแจงเร่ืองน้ีในท่ีประชุมมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี ๒๘/๒๕๔๙ ท่ีประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติท่ี 

๖๓๐/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๒๓ กนัยายน ๒๕๔๙ เห็นชอบให้โครงการฯน้ี เป็นโครงการของคณะสงฆ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ กบัรัฐบาล  

๗. สถำบันที่รับผดิชอบโครงกำร 
             ๗.๑  วดันวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา  
                ๗.๒. ศูนยว์ปัิสสนากรรมฐาน วดันวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา   
             ๗.๓. สภาวฒันธรรมไทยนวมินทรราชูทิศ แห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 
             ๗.๔  วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
             ๗.๕  มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร  ประเทศไทย 
 

๘. สถำบนัทีม่ส่ีวนร่วมบ ำเพญ็กศุลหรือให้ควำมสนับสนุนอปุถมัภ์โครงกำร 
           ๘.๑.   สมชัชาสงฆไ์ทย และวดัในเครือสมชัชาสงฆไ์ทยทุกวดัในสหรัฐอเมริกา 

๘.๒   สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.  



๘.๓   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  

๘.๔   สถานกงสุลไทยกิตติมศกัด์ิ นครบอสตนั มลรัฐแมสซาชูเซตส์  

๘.๕   ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี  
๘.๖   กรมการศาสนา และกรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม  

๘.๗   องคก์ารพทุธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก  

๘.๘   มูลนิธิ ๕ ธนัวามหาราช ประเทศไทย 
๘.๙   มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประเทศไทย  
๘.๑๐ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย ประเทศไทย  
๘.๑๑ วดัธมัมาราม นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา  
๘.๑๒  มหาวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ประเทศไทย 
๘.๑๓  มหาวทิยาลยั มหามกฏุราชวทิยาลยั ประเทศไทย 
๘.๑๔  ศูนยส่์งเสริมพระพทุธศาสนาแห่งประเทศไทย 
๘.๑๕  ศูนยป์ระสานงานส านกัปฏิบติัธรรมจงัหวดัแห่งประเทศไทย 
๘.๑๖  สถานีวิทยุโทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ    

๘.๑๖  พทุธบริษทัผูมี้จิตศรัทธาทั้งมวล  

๘.๑๗  มหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆไ์ทย   
๘.๑๘  ส านกัพระราชวงั ประเทศไทย 
๘.๑๙  รัฐบาลไทย 

 

๙. ทีม่ำของงบประมำณ  

    ๙.๑.   จากการรับบริจาคจากพทุธบริษทัในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ และมลรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา  
    ๙.๒.   จากการจดักิจกรรมการกุศลของวดันวมินทรราชูทิศ หรือท่ีวดันวมินทรราชูทิศอนุญาตใหจ้ดั  

    ๙.๓.   จากการสนบัสนุนของพอ่คา้ประชาชน และองคก์รการกุศลต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา และจากนานาชาติ 

             ๙.๔.   จากการสนบัสนุนจากพอ่คา้ประชาชน องคก์รการกุศลต่างๆ ในประเทศไทย 
             ๙.๕   จากการสนบัสนุนอุปถมัภข์องรัฐบาลไทย 

๑๐. งบประมำณเบือ้งต้น  

    ๑๐.๑  งบประมาณขั้นท่ี  ๑ จ านวน    ๑,๕๐๐,๐๐๐   เหรียญสหรัฐ   เพื่อจดัซ้ือท่ีดินท่ีตั้งโครงการ  
    ๑๐.๒  งบประมาณขั้นท่ี ๒ จ านวน   ๒,๐๐๐,๐๐๐   เหรียญสหรัฐ   เพื่อเตรียมงาน การส ารวจท่ี และออกแบบ  

            ๑๐.๓  งบประมาณขั้นท่ี  ๓ จ านวน ๕๓,๐๐๐,๐๐๐    เหรียญสหรัฐ  เพื่อด าเนินการก่อสร้างวดั 

           ๑๐.๔ งบประมาณขั้นท่ี๔จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐  เหรียญสหรัฐ เพื่อกองทุนนิธิบ ารุงพฒันาวดั 
 

๑๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยประเทศไทย 

   เพื่อประโยชน์แก่โครงการเฉลิมพระเกียรติฯน้ี ปี พ.ศ.๒๕๕๒  พระพรหมวชิรญาณ ประธานกรรมการโครง 
การฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวดันวมินทรราชูทิศฯ ฝ่ายประเทศไทย ข้ึนคณะหน่ึง ประกอบด้วย   

   -พระพรหมวชิรญาณ วดัยานนาวา ประธานกรรมการโครงการฯ เป็นประธานท่ีปรึกษา  
   -นายจิรายุ อิสรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการส านักพระราชวงั เป็นประธานฯ   

   -ท่านผูห้ญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ รองเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นรองประธานฯ 

    -นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งชาติ เป็นกรรมการ 

   -ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นตน้ 



๑๒.  กำรออกแบบและด ำเนินกำรก่อสร้ำงวัดและศูนย์วิปัสสนำกรรมฐำน เฉลิมพระเกียรติฯ 

       เม่ือโครงการฯมีท่ีดินเป็นป่าในเมืองเรย์นแฮม (ใกลเ้มืองเคมบริดจ์-บอสตนั) ๕๕ เอเคอร์ ดังกล่าวแลว้ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการฯได้ด าเนินการตามกฎหมายของทอ้งถ่ิน เพื่อการสร้างวดัเฉลิมพระเกียรติฯดังน้ี คือ 

    ๑๒.๑  คณะกรรมการฯได้ด าเนินการแบ่งท่ีดิน ๑๐ เอเคอร์ ท่ีมีบา้น โรงนา และคอกมา้ ออกจากท่ีดินท่ีเป็น
ป่า ๕๕ เอเคอร์  โดย ๑๐ เอเคอร์ ซ่ึงส่วนหน้าท่ีดินติดถนนด้านซ้ายจะสูงและแคบ ส่วนลึกเขา้ไปจะกวา้งและลาดต ่าลง
ไปจรดสระน ้านั้น ได้ก  าหนดเป็นพื้นส าหรับก่อสร้างอาคารวดัและศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติฯ  

    ส่วนที่เหลือ ๔๕ เอเคอร์  วดันวมินทรราชูทิศ จะรักษาสภาพป่าและธรรมชาติ ตามกฎหมาย (หากจ าเป็น
จะตอ้งใช้สรอยท่ีดินในส่วนท่ีเหลือ ตอ้งขออนุญาตจากซิต้ีเรยน์แฮม) 

    ๑๒ .๒  จ ัดหาบริษทั ซ่ึงเป็นบริษทัที่มีใบอนุญาตและมีชื่อเสียง  มาด าเนินการส ารวจและเจาะพื้นที่ ๑๐ 

เอเคอร์ ที่จะท าการก่อสร้างอาคารวดั ผลการส ารวจปรากฏว่า เป็นพื้นที่ที่สามารถจะท าการก่อสร้างอาคารวดัได้ ส้ิน
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ  หกหม่ืนเหรียญสหรัฐ (ประมาณ หน่ึงลา้นแปดแสนบาท)   

    ๑๒.๒   พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการฯมีความเห็นว่า ท่ีดิน ๑๐ เอเคอร์ ที่จะใช้สรอย นั้น ด้านขวาของที่ มี
ท่ีดินที่มีบา้น ๒  ชั้น ติดอยู่ หากซ้ือที่ดินติดถนนที่มีบา้นติดอยู่ด ้านขวาดังกล่าว ประมาณ ๓๐๐.๕ ตรว. ผนวกเขา้กบั
ที่ดินของวดัแลว้ ก็จะท าให้ที่ดินด ้านหน้าถนนที่จะท าการก่อสร้างวดั เป็นรูป ๔ เหลี่ยมผืนผา้ สามารถจะออกแบบ
แปลนแผนผงั สร้างอาคารวดัลงได้อย่างสวยงาม คณะกรรมการฯ จึงติดต่อขอซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินดังกล่าวได้ ในราคาห้า
แสนเหรียญสหรัฐ (ประมาณ สิบห้าลา้นบาท) เพื่อผนวกเขา้กบัท่ีดินด้านหน้าวดัที่มีอยู่ให้กวา้งข้ึน  ค่ำซื้อบ้ำนและที่ดิน 

จ านวน ๑๕ ลา้นบาทดังกล่าว พระพรหมวชิรญาณ บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล 

    ๑๒.๓   คณะกรรมการฯได้จัดหาบริษทั Architectural Resources Cambridge ARC ซ่ึงเป็นบริษทัที่มี
ใบอนุญาตและมีช่ือเสียง เคยได้รับรางวลัชนะเลิศในการออกแบบและก่อสร้างในสหรัฐอเมริกา จัดวิศวกรและสถาปนิก
ชาวอเมริกนัในสหรัฐและชาวไทย ร่วมกบัสถาปนิกของกรมศิลปากร แห่งประเทศไทย ร่วมกนัออกแบบวดัเฉลิมพระ
เกียรติแห่งน้ี ให้อาคารวดัมีลกัษณะพุทธศิลปท่ีเหมาะสมกบัเป็นวดัในพระพุทธศาสนา สอดคลอ้งกบัสภาพดินฟ้าอากาศ
ท่ีสามารถตั้งอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงในเมืองหนาว โดยให้บริษทัเป็นผูด้  าเนินการประสานความเห็นชอบจากชาวทอ้งถ่ินในการ
สร้างวดั พร้อมทั้งด าเนินการยื่นเร่ืองขออนุญาตจากซิตั้ เรยน์แฮม แห่งมลรัฐแมสชาชูเซตส์  ในการด าเนินการดังกล่าว ส้ิน
เงินในการน้ีทั้งส้ิน ๓,๑๖๖.๖๖๖.๐๐ เหรียญสหรัฐ (หรือเกา้สิบห้าลา้นบาท)  

    ๑๒.๔   คณะกรรมการฯได้พิจารณางบประมาณการก่อสร้างวดันวมินทรราชูทิศทั้งโครงการ ตามท่ีวิศวกร
และสถาปนิกได้ออกแบบความเหมาะสม และตามความนโยบายของคณะกรรมการฯ  ซ่ึงตอ้งใช้งบประมาณก่อสร้าง
อาคารรวมต่างๆ ๔ ชั้น ในพื้นที่เดียวกนั รวม ๑๑๒,๐๐๐ ตรว.รวมทั้งค่าตกแต่งพุทธศิลป์ในส่วนอุโบสถ ห้องปฏิบติั
ธรรม ห้องโถงที่ประชุม ห้องพิพิธภณัฑ์ ห้องนิทรรศการ ลานท่ีจอดรถ พร้อมร้ัวก าแพงวดั เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นท่ี
ก่อสร้าง ๒๕๖๗๙ ตรม. รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ ๖๗ ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ ๒,๐๑๐ ลา้นบาท)  

   ๑๒.๕   พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐบาลไทยได้อนุมตัิเงินสนับสนุนค่าออกแบบและการก่อสร้างเบ้ืองตน้ ๕๐๐ ลา้น
บาท (ประมาณ ๑๖.๖ ลา้นเหรียญสหรัฐ) ส่วนค่าก่อสร้างที่ขาด พระพรหมวชิรญาณ พร้อมคณะกรรมการฯ จะจัดหา
เจ้าภาพผูมี้จิตศรัทธา มาด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน ๑๘ เดือน (นับแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔-พฤษภาคม ๒๕๕๕)  

   ๑๒.๖ ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๓ โครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ แห่งน้ี ได้ผ่านขั้นตอนการ
อนุมตัิแบบแปลนก่อสร้างจากซิต้ีเรยน์แฮม และคณะกรรมการฯ ได้ท  าการประกวดราคาและเลือกบริษทัก่อสร้างที่มี
ใบอนุญาตก่อสร้างจากซิต้ีซ่ึงมีช่ือเสียงมีศกัยภาพ พร้อมจะด าเนินการก่อสร้าง (โดยร่วมกนักบับริษทัที่มีความสามารถ
จากประเทศไทยท่ีกรมศิลปากรรับรองผลงาน) เพื่อด าเนินการในด้านพุทธศิลปไทย) ให้แลว้เสร็จตามก าหนด  



   ๑๒.๗  คณะกรรมการฯ ได้คดัเลือกบริษทัท่ีมีใบอนุญาตและมีช่ือเสียงเพื่อการก่อสร้างอาคารวดัทั้งโครงการ 

พร้อมก าหนดวนัประกอบพิธี “ปฐมฤกษ์เจำะดิน”  ตามประเพณีของชาวตะวนัตกประยุกต์กบัประเพณีไทยอนันับเน่ือง
ในพระพุทธศาสนา เพื่อเร่ิมก่อสร้างอาคารวดัและศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติฯแห่งน้ี ในวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย  ์ท่ี ๖-๗-

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  โดยคณะกรรมการฯ  ได ้นิมนต์ พระพรหมวชิรญาณ  ประธานโครงการฯ เป็นประธานฝ่าย
บรรพชิต  พร้อมด ้วยพระเถระจากรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา  ประมาณ  ๖๐  รูป มาร่วมประกอบพิธี  และเชิญ
เอกอคัรราชทูตไทยประจ าสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอซิงตนั ดี.ซี. นำยกิตติพงษ์ ณ ระนอง และผูว้ ่าการมลรัฐแมส ซาซู
เซตส์ ไปเป็นประธานร่วมในพิธี เชิญกงสุลใหญ่นครนิวยอร์ค นำยวิริยะ เข็มพล และกงสุลไทยกิตติมศักด์ิ ณ นคร
บอสตนั Mr.Joseph A. Milano พร้อมขา้ราชการทอ้งถ่ินเมืองเรยน์แฮม มาเป็นรองประธานฯร่วม เชิญขา้ราชการ พทุธ ศา
สนิกชนชาวไทยและนานาชาติ ในมลรัฐแมสชาชูเซตส์และรัฐใกลเ้คียง มาร่วมงานประวติัศาสร์คร้ังน้ีเป็นจ านวนมาก  

   โดยเฉพาะ วนัท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัให้มีพิธีบ  าเพญ็กุศลถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระ
เกียรติ และถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๔ พรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วย   

  ในการพิธีมหามงคลคร้ังน้ี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
ผา้ไตรประดับตน้ผา้ป่าสามคัคี และถวายพระสงฆ์ในพิธี จ านวน ๑๒ ไตร เพื่อพุทธศาสนิกชนได้โดยเสด็จพระราชกุศล
ในพิธีและในโครงการฯน้ีด้วย ซ่ึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้สุดประมาณ  และยงัความปีติให้เกิดแก่คณะ
สงฆ์ขา้ราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา หาท่ีสุดมิได้   

๑๓. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับในกำรด ำเนินโครงกำรฯนี้ 
 ๑๓.๑ ท าให้พระพทุธศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาแห่งเหตุผลแห่งปัญญาแห่งเมตตา อภยั แห่งความรู้รักสามคัคี เพื่อ
สันติภาพและสันติสุข ไดรั้บการยอมรับจากปวงชนชาวโลก และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัใหเ้กิดประสิทธิผลได ้ 

๑๓.๒. ท าให้พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษตัริยไ์ทยแห่งพระบรมราช
จกัรีวงศ ์ ซ่ึงเสด็จพระราชสมภพในภูมิภาคน้ีของสหรัฐอเมริกา ไดแ้ผ่ไพศาลไปทัว่สากล  

๑๓.๓ ท าให้พทุธศาสนิกชาวไทยในต่างแดน เกิดจิตส านึกความรู้รักสามคัคี และความกตญัญูกตเวที ต่อชาติ พระพทุธ 

ศาสนา มีความจงรักภกัดีและซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวและสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทย  

๑๓.๔.ท าให้อนุชนเช้ือสายไทยมีผูกพนักบัถ่ินก าเนิดและเช้ือชาติพระพทุธศาสนาตลอดถึงศกัด์ิศรีแห่งความเป็นไทย  
๑๓.๕ ท าให้อนุชนเช้ือสายไทยรู้หลกัการในการด าเนินชีวิตตามหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนา  
๑๓.๖ ท าให้พทุธศาสนิกชนมีวดัเป็นศูนยร์วมจิตใจและเป็นท่ียึดเหน่ียวศรัทธาสัมมาปฏิบติั   

๑๓.๗ ท าให้เกิดการส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยอนัดีงาม ต่อ
อนุชนเช้ือสายไทยและชาวอเมริกนัเจา้ของถ่ิน ตลอดถึงนานาชาติ ใหเ้กิดความรู้รักสามคัคีมีสมานฉันทต่์อกนั เพื่อเกิดสันติสุข
และสันติภาพโลก อยา่งย ัง่ยืน  

๑๓.๘ ท าให้พทุธบริษทัทุกฝ่ายไดส้ร้างศาสนสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั อนัจะน าสังคมและชาวโลกสู่สันติสุขและ
สันติภาพ โดยผลแห่งโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว นวมินทรมหาราชา ในคร้ังน้ี 

 

ฝ่ำยข้อมูล 

โครงกำรสร้ำงวดันวมินทรรำชูทิศ เมืองเรย์นแฮม (ใกล้เมืองเคมบริดจ์-นครบอสตัน สหรัฐอเมริกำ) 
เฉลมิพระเกยีรติพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว เน่ืองในโอกำสฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 
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ท่ี นมรท  ๐๒๙/๒๕๕๔                 โครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ 

                      เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชฯครบ ๖๐ ปี 

                      วดัยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 

๒๕  มษายน  ๒๕๕๔  

เร่ือง  รายงานล าดบัความคืบหนา้โครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  
  ในโอกาสฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๖๐ ปี  ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  ณ เมืองเรยน์แฮม-บอสตนั สหรัฐอเมริกา   
                    และขอลาไปปฏิบติัศาสนกิจเป็นประธานในพิธีเจาะดินสร้างวดันวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา 
ขอเจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     รายงานล าดบัความคืบหนา้โครงการฯ และก าหนดการพิธีเจาะดินสร้างวดัเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ชุด 

   ตามท่ี คณะสงฆ์และชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ไดด้ าเนินโครงการสร้างวดัและศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน ใน
ดินแดนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั หรือเมืองใกลเ้คียง ในรัฐ
แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา อ านวยประโยชน์และสันติสุข แก่ปวงชนและชาวโลก น้อมถวาย
เป็นพุทธบูชา และเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่หัว เน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบตัิครบ  ๖๐ ปี ๙ 

มิถุนายน ๒๕๔๙ ตั้งช่ือวดัน้ีว่า “วัดนวมินทรรำชูทศิ”  โดยนิมนตอ์าตมภาพ เป็นประธานโครงการ  แลว้นิมนต์พระธรรม
ทูต  ๕-๙ รูป ไปประจ าปฏิบตัิศาสนกิจ  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับ
โครงการฯน้ีไวใ้นพระสังฆราชูปถมัภ ์  สมเด็จพระพุฒาจารย ์ ประธานคณะผูป้ฏิบตัิหน้า ที่สมเด็จพระสังฆราช  ได้
พิจารณาเห็นควรให้น าเสนอเร่ืองน้ีต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม และที่ประชุมมหาเถรสมาคมคร้ังที่ ๒๘/๒๕๔๙ เมื่อ
วนัที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๔๙ ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการฯน้ี เป็นโครงการของคณะสงฆ์ไทย  ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  

  ส าหรับสถานท่ีตั้งวดัเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งน้ี  คณะกรรมการได้เลือกจัดหาซ้ือท่ีดินในป่า ณ เมืองเรย์
นแฮม ใกลเ้มืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั จ านวน ๕๕ เอเคอร์(๑๓๗ ไร่) ราคา ๑ ลา้น ๕ แสน ดอนล่าร์สหรัฐ (หรือ ๖๐ 

ลา้นบาทไทย) มาเป็นท่ีตั้งโครงการฯ โดยค่าท่ีดินจ านวนดังกล่าว อาตมภาพรับเป็นเจ้าภาพโดยเสร็จพระราชกุศล   

  โครงการฯน้ี นอกจากจะมีคณะกรรมการฝ่ายสหรัฐอเมริกาบริหารโดย เฉพาะแลว้ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายประเทศไทยด้วย โดยมี อาตมภาพเป็นประธานที่ปรึกษา  นายจิรายุ อิสรางกูร  ณ  อยุธยา รอง
เลขาธิการส านักพระราชวงั เป็นประธาน ท่านผูห้ญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ รองเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม 

ราชินีนาถ เป็นรองประธาน ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นตน้ 

  ในการก่อสร้างวดัเฉลิมพระเกียรติฯแห่งน้ี คณะกรรมการ  ได้ว ่าจ ้างบริษทัที่มีใบอนุญาตและมีชื่อ 

เสียงจัดหาวิศวกรและสถาปนิกมาท าการออกแบบอาคารรวม ในพื้นที่อาคาร ๑๑๒,๐๐๐ ตรว.ให้มีลกัษณะพุทธศิลปท่ี
เหมาะสมกบัเป็นวดัในพระพุทธศาสนา สอดคลอ้งกบัดินฟ้าอากาศในเมืองหนาว ในงบประมาณก่อสร้างรวมค่าตกแต่ง
แบบพุทธศิลป์ภายในอาคารด้วยเป็นเงิน ๑,๕๙๐ ลา้นบาท รวมการจัดกองทุนดูแลรักษาด้วยเป็นเงิน ๒,๐๐๐ ลา้นบาท  



  ในการน้ี รัฐบาลได้อนุมตัิงบกลางสนับสนุนค่าออกแบบและการก่อสร้างเบ้ืองตน้ ๕๐๐ ลา้นบาท 

ส่วนท่ีขาด ประมาณ ๑,๕๐๐ ลา้นบาทนั้น พระพรหมวชิรญาณ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ จะได้จัดหาเจ้าภาพ
มาด าเนินการให้แลว้เสร็จ ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 

  บดัน้ี โครงการฯดังกล่าวน้ี ได้ผ่านขั้นตอนความเห็นชอบจากชุมชนหมู่บา้นทอ้งถิ่นใกลว้ดั ผ่านการ
อนุมติัแบบแปลนก่อสร้างจากทางซิต้ี และบริษทัท่ีจะก่อสร้างได้ก  าหนดวนัพร้อมจะก่อสร้างให้แลว้เสร็จในก าหนด ๑๘ 

เดือน ซ่ึงชาวตะวนัตกเรียกพิธีน้ีว่า “พิธีปฐมฤกษ์เจำะดิน” ก าหนดวนัที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พร้อมกบัจัดพิธี
บ  าเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยแด่พระบาทสนมเด็จพระเจ ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในคร้ังน้ีด้วย โดยคณะกรรมการฯได้นิมนต์อาตมภาพ 

ไปเป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต เชิญเอกอคัรราชทูตไทยประจ าสหรัฐอเมริกา  เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นิมนต์พระ
เถรานุเถระและเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างประเทศในรัฐต่างๆในสหรัฐฯ ไปร่วมในมงคลพิธีประวตัิศาสตร์ คร้ังน้ี
ด้วย 

  ในการน้ี สมเด็จพระนางเจ ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานผา้ไตร 

พระราชทาน จ านวน ๑๒ ไตร เป็นผา้ไตรประดับองค์ผา้ป่าสามคัคี ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
เพื่อพุทธศาสนิกชนได้โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีและในโครงการฯน้ีด้วย ซ่ึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ 
  ในการเดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจของอาตมภาพคร้ังน้ี จะมีพระครูปลดัสุวฒันวชิรคุณ (ไสว) วดั 

อรุณราชวราราม รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นเลขานุการและเป็น
พระอนุจร ก าหนดออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร วนัศุกร์ท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กลบัวนัจนัทร์ ท่ี ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงกรุงเทพมหานคร วนัองัคาร ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔   

  จึงเจริญพรมา เพื่อขอไดโ้ปรดน ารายงานล าดบัความคืบหนา้ การปฏิบติัศาสนกิจ ในโครงการ
สร้างวดัและศูนยว์ปัิสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในดินแดนท่ี
เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา ในนามแห่งคณะสงฆไ์ทย ดงักล่าว กราบเรียนพระเดชพระคุณเจา้ประคุณ
สมเด็จฯองคป์ระธาน และคณะกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อทราบ และอาตมภาพขอลาการประชุมมหาเถร
สมาคม เดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา ตามก าหนดดงักล่าวแลว้..  

          ขอเจริญพร 

 

         (พระพรหมวชิรญาณ) 

                                     กรรมการมหาเถรสมาคม  

                                         ประธานกรรมการโครงการก่อสร้างวดันวมินทรราชูทิศ   

                          ณ เมืองเรย์นแฮม (ใกลเ้มืองเคมบริดจ์-นครบอสตนั) สหรัฐอเมริกา 

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 

ส านกังานโครงการฯ วดัยานนาวา 
โทรศพัท.์   ๐๒-๒๑๑-๙๓๑๗, ๐๒-๖๗๒-๓๒๐๖  

โทรมือถือ ๐๘๑ ๖๑๕-๑๕๙๙ 



 

 

 

 

 

 

โครงกำรสร้ำงวดัและศูนย์วปัิสสนำกรรมฐำนนวมินทรรำชูทศิ 

ณ เมืองเรยน์แฮม (เคมบริดจ-์นครบอสตนั) มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา    
เฉลมิพระเกยีรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที ่๙ แห่งประเทศไทย 

เน่ืองในโอกำสมหำมงคลฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนำยน ๒๕๔๙ 

ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 

ควำมเป็นมำ 
 คณะสงฆ์ไทยท่ีมาปฏิบติัศาสนกิจ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีมาอาศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างมีความ
จงรักภกัดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ แห่ง พระบรมราช
จกัรีวงศ ์ องค์เอกอคัรศาสนูปภมัภก ในฐานะท่ีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษตัริย์ ท่ีทรงสมบูรณ์ดว้ยทศพิธราชธรรม ทรง
ปฏิบติัพระราชกรณียกิจต่างๆ อนัเป็นคุณูปการอยา่งยิ่งใหญ่ไพศาล ต่อประเทศชาติ พระพทุธศาสนาและประชาชนชาวไทย 
ตลอดถึงชาวโลก หาท่ีสุดมิได ้  และเป็นพระมหากษตัริยท่ี์ทรงครองสิริราชสมบติัโดยธรรม มายาวนานกวา่พระมหากษตัริยาธิ
ราชเจ้าทุกพระองค์ในประวติัศาสตร์ของชาติไทย  และกว่าพระมหากษัตริย์ชาติใดๆ ในโลก โดยเฉพาะทรงเป็น
พระมหากษตัริยไ์ทยพระองคเ์ดียว ท่ีประสูติในต่างประเทศ คือ ท่ีเมืองเคมบริดจ ์มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ดงันั้น จึงไดป้ระชุมปรึกษาหารือกนั ณ บา้นเลขท่ี ๗๗๕ Newton Street, Chestnut Hill, MA ๐๒๔๖๗ เม่ือวนัท่ี 

๒๕ มถุินำยน ๒๕๔๕ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่ 

 เน่ืองในโอกาสมหามงคล ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ภูมิพลอดุยเดช ทรงครองสิริราชสมบติั ครบ ๖๐ ปี ๙ 

มิถุนายน ๒๕๔๙ (ค.ศ.๒๐๐๖) และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ค.ศ.๒๐๐๗) เห็น
ควรจดัสร้างวดัพระพทุธศาสนาและศูนยว์ิปัสสนากรรมฐานไวใ้นสถานท่ีเดียวกนั เพื่อเป็นบุณยานุสรณียสถานส าหรับด าเนิน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วฒันธรรม สาธารณกุศล เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ และเป็นศูนยร์วมแห่งความรู้รักสามคัคีแห่ง
พทุธศาสนิกชน ในดินแดนท่ีพระองค์เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั หรือเมืองใกลเ้คียง ในมลรัฐ
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ปวงชนนานาชาติ ตลอดถึงชาวโลกทั้งมวล  ถวายเป็น
พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในมหามงคลสมยัดงักล่าว โดยตั้งชื่อวดัน้ีว่า “วัดนวมินทรรำชูทิศ”  (Wat 

Nawamintararachutis) ศูนยว์ปัิสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist Meditation Center) 

  นอกจากนั้น พุทธบริษทัในมลรัฐแมสชาชูเซตส์ เห็นชอบตามขอ้เสนอของ Mr.Joseph A. Milano กงสุลใหญ่ไทย
กิตติมศกัด์ิ นครบอสตนั ไดจ้ดัตั้งสภาวฒันธรรมไทยนวมินทรราชูทิศแห่งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural Council 

of Massachusetts, U.S.A.) ข้ึนในศาสนสถานแห่งน้ี เพือ่ประโยชน์สุขแก่ชาวไทยและปวงชนนานาชาติดว้ย 

  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว จึงไดน้ าเร่ืองปรึกษาหารือ และไดร้ับความเห็นชอบจาก นำยศักดิ์ทพิย์ ไกร
ฤกษ์ เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงวอซิงตนั ดี.ซี. และ พระเทพกติติโสภณ ประธานสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กบัได้
กราบอาราธนา พระพรหมวชิรญำณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้อาวาสวดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ
อ านวยการวดัธมัมาราม นครชิคาโก มาเป็นประธานโครงการสร้างวดั และเป็นประธานกรรมการอ านวยการ (เจา้อาวาส)  



 ในการน้ี คณะกรรมการโครงการได้ด าเนินการขอจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลประเภทไม่แสวงหาผลก าไร ให้
ถูกตอ้งตามกฏหมาย และไดรั้บอนุมติัจากทางการสหรัฐอเมริกา เมื่อวนัที ่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๔๕  สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเมตตารับโครงการฯน้ีไวใ้นพระสังฆราชูปถมัภ์  

 เพื่อให้ชอบด้วยระเบียบของคณะสงฆ์ไทย  คณะกรรมการฯได้เสนอเร่ืองน้ีต่อมหาเถรสมาคม แห่งคณะสงฆ์
ไทย ผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงท่ีประชุมมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี ๒๘/๒๕๔๙ มติท่ี ๖๓๐/๒๕๔๙ เมื่อ
วนัที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบให้โครงการฯน้ี เป็นโครงการของคณะสงฆ์ไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯกบั
รัฐบาล เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบติัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  

  ส าหรับศูนยห์รือสภาวฒันธรรมไทยนวมินทรราชูทิศแห่งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural Council of 

Massachusetts, U.S.A.) นั้น ไดรั้บอนุมติัจากสภาวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม แห่งประเทศไทย  โดย นำงอุไรวรรณ 

เทยีนทอง  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม ไดเ้ดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด ณ นครบอสตนั  เม่ือ ๑๖ กรกฎำคม 

๒๕๔๘ 

 ส่วนสถานท่ีตั้งวดัเฉลิมพระเกียรติฯแห่งน้ี คณะกรรมการได้เลือกหาซ้ือที่ดินท่ีเหมาะสมในเมืองเคมบริดจ์และ
เมืองใกลเ้คียง ในที่สุดเลือกได้ท่ีดินเป็นป่าในเมืองเรยน์แฮม  ใกลเ้มืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่) 

ราคา ๑.๕ ลา้นดอนล่าร์สหรัฐ (๖๐ ลา้นบาทไทย) มาเป็นที่ตั้ งและสร้างวดัเฉลิมพระเกียรติแห่งน้ี โดยค่าที่ดินจ านวน
ดังกล่าว พระพรหมวชิรญาณ ประธานกรรมการโครงการฯ เป็นเจ้าภาพซ้ือถวายโครงการโดยเสร็จพระราชกุศล 

วตัถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช  

 ๒. เพื่อเป็นศูนยก์ารเผยแผ่หลกัธรรม และฝึกอบรมปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานในพระพทุธศาสนา  
 ๓. เพื่อส่งเสริมเผยแผ่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอนัดีงาม  

 ๔. เพื่อเป็นศูนยร์วมจิตใจของมวลพทุธศาสนิกชน ในการประกอบกุศลกิจคุณงามความดี อนัเป็นประโยชน์ เพื่อสันติ
สุขและสันติภาพ ต่อสังคม และชาวโลก 

ผู้รับผดิชอบโครงกำร 
             ๑.   คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหาร วดันวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา  
               ๒.   คณะกรรมการศูนยฝึ์กอบรมปฏิบติักรรมฐาน วดันวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา   
            ๓.  คณะกรรมการสภาวฒันธรรมไทยนวมินทรราชูทิศแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 

  ทั้งน้ี โดยความสนบัสนุนของสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา, สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี., สถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก, กงสุลกิตติมศกัด์ิ ประจ านครบอสตนั มลรัฐแมสซาชูเซตส์, วดัไทยในเครือสมชัชาสงฆไ์ทยทุก
วดัในสหรัฐอเมริกา,  ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, กรมศิลปากร และกรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม, องคก์ารพทุธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก, มูลนิธิ ๕ ธนัวามหาราช, บริษทัการบินไทย, บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย, วดัธมั
มาราม นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, องคก์รทางพระพทุธศาสนา 
และพทุธบริษทัผูมี้จิตเจริญดว้ยศรัทธาทั้งมวล  

             โครงการวดันวมินทรราชูทิศน้ี  แมอ้ยู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในการบริหารศาสนกิจ อยู่
ภายใตก้ารดูแลของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย  ในความอุปถมัภข์องส านกัพระราชวงั และรัฐบาลแห่งประเทศไทย 

งบประมำณเบือ้งต้น  

            งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ในการเร่ิมตน้โครงการ, งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ เพื่อ
ด าเนินงานขั้นท่ี ๒ และในงบประมาณ ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ เพือ่การด าเนินงานขั้นท่ี ๓ ใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
  

ทีม่ำของงบประมำณ  

 ๑. จากการรับบริจาคจากพทุธบริษทัในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ และในสหรัฐอเมริกา  



 ๒. จากการจดักิจกรรมการกุศลของวดันวมินทรราชูทิศ หรือท่ีวดันวมินทรราชูทิศอนุญาตให้จดั  

 ๓. จากการสนบัสนุนของพ่อคา้ประชาชน องคก์รการกุศลต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา และจากนานาชาติ  

 ๕. จากการสนบัสนุนจากพอ่คา้ประชาชน องคก์รการกุศลต่างๆ และจากภาครัฐในประเทศไทย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะที ่ ๑ ใชเ้วลา ๕ ปี เร่ิมแต่ปีพทุธศกัราช ๒๕๔๕-๒๕๕๐ (ค.ศ.๒๐๐๒-๒๐๐๗) ในการเตรียมการรวมศรัทธา
รวบรวมปัจจัย การก่อตั้ งองค์กรการกุศล การคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมในสหรัฐอเมริกามาเป็นกรรมการอ านวยการ 

กรรมการบริหาร กรรมการเจา้หนา้ท่ี และกรรมการอุปถมัภท่ี์ปรึกษาฝ่ายสหรัฐอเมริกา ตลอดถึงกรรมการอ านวยการและกรรมการ
อุปถมัภท่ี์ปรึกษาฝ่ายประเทศไทย การจดัหาอาคารสถานท่ีตั้งองคก์รชัว่คราว การนิมนตพ์ระสงฆไ์ทย จ านวน ๕-๙ รูป มาประจ า
ปฏิบติัศาสนกิจสงเคราะห์ประชาชน  การจดัหาทุนการศึกษาหาขอ้มูลในการจดัหาซ้ือท่ีดินและอาคารสถานท่ีเหมาะสมมาเป็น
ท่ีตั้งวดั การจดัหาสถาปนิกออกแบบศาสนสถานตามลกัษณะพุทธศิลปให้สอดคลอ้งกบัภูมิสถานสภาพแวดลอ้มและดินฟ้า
อากาศ และตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา การจัดหาบริษัทมาส ารวจคุณสมบัติของท่ีดิน  การขออนุญาตจากทางการ
สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างอาคารพทุธศาสนสถาน ให้เหมาะสมกบัเป็นวดัเฉลิมพระเกียรติฯ ในดินแดนท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เสด็จพระราชสมภพ ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ต่อไป  

 ระยะท่ี ๒ ใชเ้วลา ๕ ปี นบัแต่ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ค.ศ.๒๐๐๘-๒๐๑๓) ในการปฏิบติัศาสนกิจและ
กิจกรรมต่างๆ ทุกดา้น ต่อเน่ืองจากโครงการท่ี ๑  

 ระยะท่ี ๓ ใชเ้วลา ๕ ปี นบัแต่ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๗-๒๕๖๒ (ค.ศ.๒๐๑๓-๒๐๑๘) ในการปฏิบติัศาสนกิจและ
กิจกรรมต่างๆ ทุกดา้น ต่อเน่ืองจากโครงการท่ี ๒ จนกวา่จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ 

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 ๑. ท าให้พระพทุธศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาแห่งเหตุผล แห่งปัญญา แห่งเมตตา อภยั แห่งความรู้รักสามคัคี เพื่อสันติภาพ
และสันติสุข ไดรั้บการยอมรับจากปวงชนชาวโลก และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  

๒. ท าใหเ้กียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระมหากษตัริยไ์ทยแห่งพระราช
จกัรีวงศ ์ ซ่ึงเสด็จพระราชสมภพในภูมิภาคน้ีของสหรัฐอเมริกา ไดแ้ผ่ไพศาลไปทัว่สากล  

๓. ท าให้พทุธศาสนิกชนชาวไทยในต่างแดน เกิดจิตส านึก ในความรู้รักสามคัคี และความกตญัญูกตเวที ต่อสถาบนัชาติ 

พระพุทธศาสนา มีความจงรักภกัดีและซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว และสถาบนั
พระมหากษตัริยไ์ทย  

๔. ท าให้อนุชนเช้ือสายไทยผูกพนักบัถ่ินก าเนิดและเช้ือชาติ ตลอดถึงศกัด์ิศรีแห่งความเป็นไทย  
๕. ท าให้อนุชนเช้ือสายไทยรู้หลกัการในการด าเนินชีวิตตามหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนา  
๖. ท าให้พทุธศาสนิกชนมีวดัเป็นศูนยร์วมจิตใจและเป็นท่ียึดเหน่ียวศรัทธาสัมมาปฏิบติั   

๗. ท าให้เกิดการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยอนัดีงามต่อ
อนุชนเช้ือสายไทยและชาวอเมริกนัเจา้ของถ่ิน ตลอดถึงนานาชาติ ใหเ้กิดความรู้รักสามคัคีมีสมานฉันทต่์อกนั เพื่อเกิดสันติสุข
และสันติภาพ อยา่งย ัง่ยืน  

๘. ท าให้พระพทุธศาสนาและพทุธบริษทัทุกฝ่าย ไดส้ร้างศาสนสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั อนัจะน าสังคมและชาวโลกสู่
สันติสุขและสันติภาพ โดยผลแห่งโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว นวมินทร 
มหาราช คร้ังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ท่ี นมรท  ๐๒๑/๒๕๕๔              โครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ 

                   เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชฯครบ ๖๐ ปี 

                   วดัยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 

 

๒๐ เมษายน  ๒๕๕๔  

เร่ือง  ขอพระราชทานผา้ไตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ เชิญไปบ าเพญ็กุศลในพิธี 

           ปฐมฤกษเ์จาะดินสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ เมืองเรยน์แฮม บอสตนั สหรัฐอเมริกา 
ขอเจริญพร ราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระบรมราชินีนาถ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     ก าหนดการ และเอกสารโครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ชุด 

   ดว้ยคณะสงฆแ์ละชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ไดด้ าเนินโครงการสร้างวดัและศนูยว์ปัิสสนากรรมฐานเพือ่เผย  
แผ่พระพุทธศาสนา ในดินแดนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประสูติกาล คือในเมืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั หรือเมือง
ใกลเ้คียง เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ปวงชนและชาวโลก  ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้ง
ช่ือวดัน้ีว่า “วัดนวมินทรรำชูทศิ”  โดยนิมนตอ์าตมภาพ เป็นประธานโครงการ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆ 

ราช ทรงรับโครงการฯน้ีไวใ้นพระสังฆราชูปถมัภ์ และมหาเถรสมาคมได้รับโครงการฯน้ี เป็นโครงการของคณะสงฆ์
ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบติัครบ๖๐ ปี ๙.มิถุนายน ๒๕๔๙ ดังเอกสารท่ีส่งมาพร้อมน้ี 

  ส าหรับสถานท่ีตั้งวดัเฉลิมพระเกียรติฯแห่งน้ี คณะกรรมการฯได้เลือกจัดหาซ้ือท่ีดินในป่า ณ เมืองเรย์
นแฮม ใกลเ้มืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่) ราคา ๑.๕ ลา้นดอนล่าร์สหรัฐ (๖๐ ลา้นบาท) มาเป็น
ท่ีตั้งโครงการฯ โดยค่าท่ีดินจ านวนดังกล่าว อาตมภาพ รับเป็นเจ้าภาพโดยเสร็จพระราชกุศล   

  ในการน้ี นอกจากจะมีคณะกรรมการฝ่ายสหรัฐอเมริกาบริหารโดยเฉพาะแลว้ อาตมภาพยงัได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการฝ่ายประเทศไทยด้วย  โดยมี อาตมภาพเป็นประธานที่ปรึกษา  นายจิรายุ อิสรางกูร  ณ  อยุธยา รอง
เลขาธิการส าน ักพระราชวงั  เ ป็นประธาน  ท่านผู ห้ญิงจรุงจิตต ์ ฑีขะระ  รองเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็นรองประธาน ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

  เพื่อการน้ี คณะกรรมการ ได้จ ัดหาบริษทัและวิศวกรสถาปนิกมาท าการออกแบบวดัเฉลิมพระเกียรติ
แห่งน้ี เป็นอาคารรวม ให้มีลกัษณะพุทธศิลปที่เหมาะสมกบัเป็นวดัในพระพุทธศาสนา สอดคลอ้งกบัดินฟ้าอากาศใน
เมืองหนาว ในงบประมาณก่อสร้างรวมค่าตกแต่งพุทธศิลปภายในและจัดกองทุนดูแลรักษาด้วยเป็นเงิน ๒,๐๐๐ ลา้น
บาท ในการน้ีรัฐบาลได้อนุมติัเงินสนับสนุนค่าออกแบบและก่อสร้างเบ้ืองตน้ ๕๐๐ ลา้นบาท ส่วนท่ีขาด อาตมภาพและ
คณะกรรมการฯ ได้จัดหาเจ้าภาพมาด าเนินการให้แลว้เสร็จต่อไป 

  บดัน้ี โครงการฯน้ี ได้ผ่านความเห็นชอบจากชุมชนทอ้งถ่ิน ผ่านการอนุมติัแบบแปลนก่อสร้างจากซิต้ี 

และก าหนดจัด “พิธีปฐมฤกษ์เจำะดิน” สร้างวดัในวนัท่ี ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยนิมนต์อาตมภาพพร้อมพระสงฆ์
และเชิญพุทธศาสนิกชนไปร่วมพิธีประวติัศาสตร์ ถวายเป็นพระราชกุศลฉลิมพระเกียรติฯในคร้ังน้ี เป็นจ านวนมาก 

  จึงเจริญพรมา เพื่อขอได้น าความกราบบงัคมทูลพระกรุณาทรงทราบใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท  สมเด็จ
พระนางเจ ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เพื ่อขอพระราชทานผา้ไตรพระราชทาน  สมเด็จพระนางเจ ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

จ านวน ๑๒ ไตร เพื่อเชิญเป็นไตรในองค์ผา้ป่าสามคัคี  ๑ ไตร ถวายพระเทศน์ ๑ ไตร อีก ๑๐ ไตร ถวาย พระสงฆ์เจริญ
ชยมงคลคาถา เพื่อพุทธศาสนิกชนได้โดยเสด็จพระราชกุศล อนัจักยงัความปีติโสมนัสให้เกิดแก่พสกนิกรในต่างประเทศ
หาท่ีสุดมิได้ โดยใน ๑๒ ไตรนี้ อำตมภำพ ขอรับไตรพระรำชทำน ๑ ไตร  อีก ๑๑ ไตร  อาตมภาพขอรับเป็นเจ้าภาพจัด
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล  ซ่ึงการจะควรมิควรประการใด สุดแต่จะทรงมีพระราชวินิจฉัย .   
                                          ขอเจริญพร 

                          (พระพรหมวชิรญาณ) 

                                         กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวดัยานนาวา 
          ประธานกรรมการโครงการก่อสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ เมืองเรยน์แฮม ใกลน้ครบอสตนั 



 

 

 

 

ท่ี นมรท  ๐๒๒/๒๕๕๔              โครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ 

                   เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชฯครบ ๖๐ ปี 

            ๔๐ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา 
                   วดัยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 

๒๐ มษายน  ๒๕๕๔ 

เร่ือง  ขอเชิญไปเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถใ์นพิธีบ  าเพญ็กุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ๘๔  

 พรรษา และพิธีปฐมฤกษเ์จาะดินสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯทรงครองสิริราชสมบติัครบ  

 ๖๐ ปี  ณ เมืองเรยแ์ฮม ใกลน้ครบอสตนั สหรัฐอเมริกา 
ขอเจริญพร ท่านเอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา นายกิตติพงษ ์ณ ระนอง 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     ก าหนดการ และเอกสารโครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ชุด 

   ดว้ยคณะสงฆ์และชาวไทยในนครบอสตนั ไดป้ระชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ด าเนินโครงการสร้างวดั  เพื่อ
บุณยานุสรณียสถานข้ึนในดินแดนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั 

หรือเมืองใกลเ้คียง ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ชาวไทยและนานา ชาติ ตลอดถึงต่อ
ชาวโลกทั้งมวล  ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี ตั้งช่ือวดั
น้ีว่า “วัดนวมินทรรำชูทศิ”  (Wat Nawamintararachutis) ศูนยว์ิปัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist 

Meditation Center)  พร้อมกบัไดจ้ดัตั้งศูนยห์รือสภาวฒันธรรมไทย แห่งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural 

Council of Massachusetts, U.S.A.) ข้ึนในศาสนสถานแห่งน้ี เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวไทยและปวงชนนานาชาติ ตามขอ้เสนอ
ของ Mr.Joseph A. Milano กงสุลใหญ่ไทยกิตติมศกัด์ิ ณ นครบอสตนั และไดนิ้มนตอ์าตมภาพ เป็นประธานโครงการก่อสร้าง
วดั และเป็นประธานกรรมการอ านวยการ (เจา้อาวาส)  

   ซ่ึงโครงการฯดงักล่าว ไดร้ับความเห็นชอบจาก นำยศักดิ์ทพิย์ ไกรฤกษ์  เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงวอ
ซิงตนั ดี.ซี. พระเทพกติติโสภณ ประธานสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และนำยกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่วดั น้ีตั้ งอยู ่ในสหรัฐอเมริกา และสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงรับโครงการฯน้ีไวใ้นพระสังฆราชูปถมัภ์  

  เพื่อให้โครงการฯน้ีชอบด้วยระเบียบของทางการคณะสงฆ์ คณะกรรมการได้เสนอเร่ืองน้ีต่อมหาเถร
สมาคม ผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงที่ประชุมมหาเถรสมาคม  ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการฯน้ี เป็น
โครงการของคณะสงฆ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯกบัรัฐบาล เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบตัิพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ดังเอกสารท่ีส่งมาพร้อมน้ี 

  ส าหรับสถานท่ีก่อสร้างโครงการ คณะกรรมการได้เลือกจัดหาซ้ือที่ดินเป็นป่าในเมืองเรยน์แฮม ใกล้
เมืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั จ านวน ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่) ราคา ๑.๕ ลา้นดอนล่าร์สหรัฐ (๖๐ ลา้นบาท) มาเป็นท่ี
สร้างวดั ส่วนค่าท่ีดินจ านวนดังกล่าว อาตมภาพรับเป็นเจ้าภาพซ้ือถวายโครงการฯโดยเสร็จพระราชกุศล   

  ในการด าเนินโครงการฯนั้น นอกจากอาตมภาพจะได้ตั้ งคณะกรรมการฝ่ายสหรัฐอเมริกาข้ึนบริหาร 

แลว้ ยงัได้ตั้ งคณะกรรมการฝ่ายประเทศไทย  มี อาตมภาพเป็นประธานที่ปรึกษา นายจิรายุ อิสรางกูร ณ อยุธยา รอง
เลขาธิการส าน ักพระราชวงั  เ ป็นประธาน  ท่านผู ห้ญิงจรุงจิตต ์ ฑีขะระ  รองเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็นรองประธาน ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ด้วย 
ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกนัจัดหาบริษทัตลอดถึงวิศวกรและสถาปนิกมาท าการออกแบบวดัเฉลิมพระเกียรติแห่งน้ี ให้
มีลกัษณะเป็นพุทธศิลปท่ีเหมาะสมกบัเป็นวดัในพระพุทธศาสนา สอดคลอ้งกบัดินฟ้าอากาศและสภาพ แวดลอ้มในเมือง



หนาวด้วย ในงบประมาณก่อสร้าง ๒ ,๐๐๐ ลา้นบาท ในการน้ีรัฐบาลได ้อนุมตัิเงินสนับสนุนโครงการฯน้ี เ ป็นค่า
ออกแบบและค่าการก่อสร้างเบ้ืองตน้ จ านวน ๕๐๐ ลา้นบาท ส่วนที่ขาดนั้น คณะกรรมการ โดยอาตมภาพ จะจัดหา
เจ้าภาพมาด าเนินการให้แลว้เสร็จ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้สมพระเกียรติฯต่อไป 

  บดัน้ี โครงการฯดังกล่าว ได้ผ่านขั้นตอนการออกแบบ ผ่านความเห็นชอบจากชุมชนหมู่บา้นรอบวดั 

ผ่านการอนุมติัแบบแปลนก่อสร้างจากซิต้ี และบริษทัท่ีจะก่อสร้างได้ก  าหนดวนัพร้อมจะก่อสร้างให้แลว้เสร็จในก าหนด 

๑๘ เดือน ซ่ึงตามประเพณีของชาวตะวนัตกเรียกพิธีน้ีว่า “พิธีปฐมฤกษ์เจำะดิน” เ ร่ิมงานวนัศุกร์ ท่ี ๖ ถึง อาทิตยท่ี์ ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔  ในการน้ี คณะกรรมการได้จ ัดพิธีบ  าเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธิเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเจริญพระราชศรัทธาโปรดเกลา้ฯพระราชทานผา้ไตรพระราชทานมาร่วมบ าเพ็ญ
พระราชกุศล ในพิธีคร้ังน้ีด้วย จ านวน ๑๒ ไตร  

  ในฐานะที่ท่านเอกอคัรราชทูต เป็นบุคคลส าคญัผูแ้ทนของรัฐบาลไทย ผูป้ฏิบตัิหน้าที่ต่างพระเนตร
พระกรรณ สนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในประเทศสหรัฐอเมริกา  อาตมภาพและคณะ 

กรรมการ  จึงขอเชิญท่านและภรรยา ไปเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีมหามงคลประวตัิศาสตร์ส าคญัคร้ังน้ี ในวนั
เสาร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙ . .๓๐-๑๔ .๐๐ น . ณ เมืองเรยน์แฮม  ใกลน้ครบอสตนั สหรัฐอเมริกา  ตาม
ก าหนดการท่ีส่งมาพร้อมน้ี 

  อาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และพุทธบริษทัในมลรัฐแมสซาชูเซตส์และมลรัฐใกลเ้คียง ใน
สหรัฐอเมริกา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คงจักได้รับความอุปถมัภ์จากท่าน ในการบ าเพ็ญมหากุศลเฉลิมพระเกียรติคร้ังน้ีด้วยดี 

จึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสน้ีเป็นอย่างยิ่ง. 

      ขอเจริญพร 

 

 

         (พระพรหมวชิรญาณ) 

                        กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวดัยานนาวา 

                      ประธานกรรมการโครงการก่อสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตนั 

 

 

ส านักงานโครงการในประเทศไทย  

โทรศพัท์. +๖๖๒ ๖๗๒-๓๒๑๖  มือถือ +๖๖๘ ๑๖๑-๕๑๕๙๙ 

ส านักงานวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ เมืองเรยน์แฮม (บอสตนั)  

โทรศพัท์ +๑ (๕๐๘) ๘๒๓-๑๘๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ท่ี นมรท  ๐๒๓/๒๕๕๔              โครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ 

                   เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชฯครบ ๖๐ ปี 

           ๔๐ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา 
                   วดัยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 

๑๕  มษายน  ๒๕๕๔ 

เร่ือง  ขอเชิญเป็นประธานกิตติมศกัด์ิในงานบ าเพญ็กุศลเฉลิมพระเกียรติฯ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้           

  อยูห่ัว และพิธีปฐมฤกษ์เจาะดินสร้างวดันวมินทรราชูทิศ  เฉลิมพระเกียรติฯ ณ เมืองเรยแ์ฮม ใกลน้คร 
 บอสตนั สหรัฐอเมริกา 

ขอเจริญพร ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค นายพิริยะ เข็มพล  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     ก าหนดการ และเอกสารโครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ชุด 

   ดว้ยคณะสงฆ์และชาวไทยในนครบอสตนั ไดป้ระชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ด าเนินโครงการสร้างวดั เพื่อ
บุณยานุสรณียสถานข้ึนในดินแดนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั 

หรือเมืองใกลเ้คียง ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ชาวไทยและนานา ชาติ ตลอดถึงต่อ
ชาวโลกทั้งมวล  ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี ตั้งช่ือวดั
น้ีว่า “วัดนวมินทรรำชูทศิ”  (Wat Nawamintararachutis) ศูนยว์ิปัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist 

Meditation Center)  พร้อมกบัไดจ้ดัตั้งศูนยห์รือสภาวฒันธรรมไทย แห่งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural 

Council of Massachusetts, U.S.A.) ข้ึนในศาสนสถานแห่งน้ี เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวไทยและปวงชนนานาชาติ ตามขอ้เสนอ
ของ Mr.Joseph A. Milano กงสุลใหญ่ไทยกิตติมศกัด์ิ ณ นครบอสตนั และไดนิ้มนตอ์าตมภาพ เป็นประธานโครงการก่อสร้าง
วดั และเป็นประธานกรรมการอ านวยการ (เจา้อาวาส)  

   ซ่ึงโครงการฯดงักล่าว ไดร้ับความเห็นชอบจาก นำยศักดิ์ทพิย์ ไกรฤกษ์  เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงวอ
ซิงตนั ดี.ซี. พระเทพกติติโสภณ ประธานสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และ นำยกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่วดั น้ีตั้ งอยู ่ในสหรัฐอเมริกา และสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงรับโครงการฯน้ีไวใ้นพระสังฆราชูปถมัภ์  

  เพื่อให้โครงการฯน้ีชอบด้วยระเบียบของทางการคณะสงฆ์ คณะกรรมการได้เสนอเร่ืองน้ีต่อมหาเถร
สมาคม ผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงที่ประชุมมหาเถรสมาคม  ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการฯน้ี เป็น
โครงการของคณะสงฆ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯกบัรัฐบาล เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบตัิพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ดังเอกสารท่ีส่งมาพร้อมน้ี 

  ส าหรับสถานท่ีก่อสร้างโครงการ คณะกรรมการได้เลือกจัดหาซ้ือที่ดินเป็นป่าในเมืองเรยน์แฮม ใกล้
เมืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั จ านวน ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่) ราคา ๑.๕ ลา้นดอนล่าร์สหรัฐ (๖๐ ลา้นบาท) มาเป็นท่ี
สร้างวดั ส่วนค่าท่ีดินจ านวนดังกล่าว อาตมภาพรับเป็นเจ้าภาพซ้ือถวายโครงการฯโดยเสร็จพระราชกุศล   

  ในการด าเนินโครงการฯนั้น นอกจากอาตมภาพจะได้ตั้ งคณะกรรมการฝ่ายสหรัฐอเมริกาข้ึนบริหาร 

แลว้ ยงัได้ตั้ งคณะกรรมการฝ่ายประเทศไทย มี อาตมภาพเป็นประธานที่ปรึกษา นำยจิรำยุ อิสรำงกูร ณ อยุธยำ รอง
เลขาธิการส าน ักพระราชวงั  เ ป็นประธาน  ท่ำนผู้หญิงจรุงจ ิตต์ ฑีขะระ  รองเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ ้าฯ



พระบรมราชินีนาถ เป็นรองประธาน  ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกนัจัดหาบริษทัตลอดถึงวิศวกรและสถาปนิกมาท าการ
ออกแบบวดัเฉลิมพระเกียรติแห่งน้ี ให้มีลกัษณะเป็นพุทธศิลปท่ีเหมาะสมกบัเป็นวดัในพระพุทธศาสนา สอดคลอ้งกบั
ดินฟ้าอากาศและสภาพ แวดลอ้มในเมืองหนาวด้วย ในงบประมาณก่อสร้าง ๒,๐๐๐ ลา้นบาท ในการน้ีรัฐบาลได้อนุมติั
เ ง ินสน ับสนุนโครงการฯ น้ี  เ ป็นค่าออกแบบและค่าการก ่อสร้าง เ บื ้องตน้  จ านวน  ๕๐๐  ลา้นบาท  ส่วนที ่ข าด 

คณะกรรมการ โดยอาตมภาพ ขอรับบริจาคจากองค์กรและพุทธศาสนิกชนผูม้ีจิตศรัทธามาด าเนินการก่อสร้างและเพื่อ
ตั้ งกองทุนบริหารดูแลศาสนสถานแห่งน้ี ให้บรรลุผลและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้สมพระ
เกียรติฯต่อไป 

  บดัน้ี โครงการฯดังกล่าว ได้ผ่านขั้นตอนการออกแบบ ผ่านความเห็นชอบจากชุมชนหมู่บา้นรอบวดั 

ผ่านการอนุมติัแบบแปลนก่อสร้างจากซิต้ี และบริษทัท่ีจะก่อสร้างได้ก  าหนดวนัพร้อมจะก่อสร้างให้แลว้เสร็จในก าหนด 

๑๘ เดือน ซ่ึงตามประเพณีของชาวตะวนัตกเรียกพิธีน้ีว่า “พิธีปฐมฤกษ์เจำะดิน” เ ร่ิมงานวนัศุกร์ ท่ี ๖ ถึง อาทิตยท่ี์ ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔  ในการน้ี คณะกรรมการได้จัดให้มีพิธีบ  าเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
โอกาสพระราชพิธิเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร โดยสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระราชศรัทธาโปรดเกลา้ฯพระราชทานผา้ไตรพระราชทานมาร่วมบ าเพ็ญพระ
ราชกุศลในพิธีคร้ังน้ีด้วย  และเพื่อเป็นเกียรติมงคลในงานน้ี อาตมภาพได้เชิญท่านเอกอคัรราชทูตไทย ประจ าประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่านกิตติพงษ์ ณ ระนอง และภรรยา ไปเป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ในงานประวติัศาสตร์คร้ังน้ีด้วย 
ดังก าหนดการท่ีส่งมาพร้อมน้ี.   

  ในฐานะที่ท่านกงสุลใหญ่ เป็นผูแ้ทนของรัฐบาลไทย ซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีต่างพระเนตรพระกรรณ สนอง
พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ในภูมิภาคน้ี ของสหรัฐอเมริกา  อาตมภาพ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการโครงการฯ  ปฏิบตัิศาสนกิจส่วนน้ี แทนมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทย จึงขอเชิญท่านเป็นประธาน
กรรมการกิตติมศกัด์ิ ในงานมหามงคลคร้ังน้ี และขอเชิญท่านและภรรยาไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีประวตัิศาสตร์คร้ังน้ี ใน
วนัเสาร์ ท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ เมืองเรยน์แฮม ใกลน้ครบอสตนั สหรัฐอเมริกา  

  อาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  และพุทธบริษทัในมลรัฐแมสซาชูเซตส์และมลรัฐใกลเ้คียง ใน
สหรัฐอเมริกา หวงัเป็นอย่างยิ ่งว่า คงจักได้รับความอุปถมัภ์จากท่านในการบ าเพ็ญมหากุศลกิจเฉลิมพระเกียรติส่วนน้ี
ด้วยดี จึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสน้ีเป็นอย่างยิ่ง. 

      ขอเจริญพร 

 

         (พระพรหมวชิรญาณ) 

                        กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวดัยานนาวา 

                      ประธานกรรมการโครงการก่อสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ นครบอสตนั 

 

 

ส านักงานโครงการในประเทศไทย  

โทรศพัท์. +๖๖๒ ๖๗๒-๓๒๑๖  มือถือ +๖๖๘ ๑๖๑-๕๑๕๙๙ 

ส านักงานวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ เมืองเรยน์แฮม (บอสตนั)  

โทรศพัท์ +๑ (๕๐๘) ๘๒๓-๑๘๐๐ 

  

 



 

 

 

 

 

ท่ี นมรท  ๐๒๔/๒๕๕๔              โครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ 

                   เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชฯครบ ๖๐ ปี 

           ๔๐ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา 
                   วดัยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 

๑๙ เมษายน  ๒๕๕๔ 

เร่ือง  ขอเชิญไปร่วมเป็นเกียรติมงคล ในพิธีบ  าเพญ็กุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระ           

  เจา้อยูห่ัว และพิธีปฐมฤกษ์ เจาะดินสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ เมืองเรยแ์ฮม ใกล ้

 นครบอสตนั สหรัฐอเมริกา 
ขอเจริญพร ท่านกงสุลไทยกิตติมศกัด์ิ ณ นครบอสตนั Mr.Joseph A. Milano  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     ก าหนดการ และเอกสารโครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ชุด 

   ดว้ยคณะสงฆ์และชาวไทยในนครบอสตนั ไดป้ระชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ด าเนินโครงการสร้างวดั  เพื่อ
บุณยานุสรณียสถานข้ึนในดินแดนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั 

หรือเมืองใกลเ้คียง ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ชาวไทยและนานาชาติ ตลอดถึงต่อ
ชาวโลก  ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี ตั้งช่ือวดัน้ีว่า 
“วัดนวมินทรรำชูทศิ”  (Wat Nawamintararachutis) ศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน (The NMR Buddhist Meditation Center)  

พร้อมกบัไดจ้ดัตั้งสภาวฒันธรรมไทย แห่งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural Council of Massachusetts, U.S.A.) 

ข้ึนในศาสนสถานแห่งน้ี เพื่อประโยชน์แก่ชาวไทยและนานาชาติ ตามขอ้เสนอของ Mr.Joseph A. Milano กงสุลไทย
กิตติมศกัด์ิ ณ นครบอสตนั และไดนิ้มนตอ์าตมภาพ เป็นประธานโครงการ (เจา้อาวาส)  

   ซ่ึงโครงการฯดงักล่าว ไดร้ับความเห็นชอบจาก นำยศักดิ์ทพิย์ ไกรฤกษ์  เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงวอ
ซิงตนั ดี.ซี. พระเทพกติติโสภณ ประธานสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และ นำยกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่วดั น้ีตั้ งอยู ่ในสหรัฐอเมริกา และสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงรับโครงการฯน้ีไวใ้นพระสังฆราชูปถมัภ์  

  เพื่อให้โครงการฯน้ีชอบด้วยระเบียบของทางการคณะสงฆ์ คณะกรรมการได้เสนอเร่ืองน้ีต่อมหาเถร
สมาคม ผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงที่ประชุมมหาเถรสมาคม  ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการฯน้ี เป็น
โครงการของคณะสงฆ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯกบัรัฐบาล เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบตัิพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ดังเอกสารท่ีส่งมาพร้อมน้ี 

  ส าหรับสถานท่ีก่อสร้างโครงการ คณะกรรมการได้เลือกจัดหาซ้ือที่ดินเป็นป่าในเมืองเรยน์แฮม ใกล้
เมืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั จ านวน ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่) ราคา ๑.๕ ลา้นดอนล่าร์สหรัฐ (๖๐ ลา้นบาท) มาเป็นท่ี
สร้างวดั ส่วนค่าท่ีดินจ านวนดังกล่าว อาตมภาพรับเป็นเจ้าภาพซ้ือถวายโครงการฯโดยเสร็จพระราชกุศล   

  ในการด าเนินโครงการฯนั้น นอกจากอาตมภาพจะได้ตั้ งคณะกรรมการฝ่ายสหรัฐอเมริกาข้ึนบริหาร 

แลว้ ยงัได้ตั้ งคณะกรรมการฝ่ายประเทศไทย มี อาตมภาพเป็นประธานที่ปรึกษา นายจิรายุ อิสรางกูร ณ อยุธยา รอง
เลขาธิการส าน ักพระราชวงั  เ ป็นประธาน  ท่านผู ห้ญิงจรุงจิตต ์ ฑีขะระ  รองเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็นรองประธาน ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ด้วย 
ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกนัจัดหาบริษทัตลอดถึงวิศวกรและสถาปนิกมาท าการออกแบบวดัเฉลิมพระเกียรติแห่งน้ี ให้
มีลกัษณะเป็นพุทธศิลปท่ีเหมาะสมกบัเป็นวดัในพระพุทธศาสนา สอดคลอ้งกบัดินฟ้าอากาศและสภาพ แวดลอ้มในเมือง



หนาวด้วย ในงบประมาณก่อสร้าง ๒ ,๐๐๐ ลา้นบาท ในการน้ีรัฐบาลได ้อนุมตัิเงินสนับสนุนโครงการฯน้ี เ ป็นค่า
ออกแบบและค่าการก่อสร้างเบ้ืองตน้ จ านวน ๕๐๐ ลา้นบาท ส่วนที่ขาดนั้น คณะกรรมการ โดยอาตมภาพ จะจัดหา
เจ้าภาพมาด าเนินการให้แลว้เสร็จ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้สมพระเกียรติฯต่อไป 

  บดัน้ี โครงการฯดังกล่าว ได้ผ่านขั้นตอนการออกแบบ ผ่านความเห็นชอบจากชุมชนหมู่บา้นรอบวดั 

ผ่านการอนุมติัแบบแปลนก่อสร้างจากซิต้ี และบริษทัท่ีจะก่อสร้างได้ก  าหนดวนัพร้อมจะก่อสร้างให้แลว้เสร็จในก าหนด 

๑๘ เดือน โดยจะเร่ิมประกอบ “พิธีปฐมฤกษ์เจำะดิน” ในวนัศุกร์ ท่ี ๖ ถึง อาทิตยท่ี์ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ในการน้ี 

คณะกรรมการจะจัดพิธีบ  าเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธิเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 
ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  ซ่ึงสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานผา้ไตร  ๑๒ ไตร มาร่วมบ าเพ็ญกุศลในงานในคร้ังน้ีด้วย และอาตมภาพได้เชิญ
ท่านเอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านกิตติพงษ์ ณ ระนอง และภรรยา ไปเป็นประธานในพิธีฝ่าย
คฤหัสถ์ ในงานคร้ังน้ีด้วย ดังก าหนดการท่ีส่งมาพร้อมน้ี.  

  ในฐานะที่ท่านกงสุลไทยกิตติมศกัด์ิ แห่งนครบอสตนั เ ป็นบุคคลส าคญัผูแ้ทนของรัฐบาลไทย  ผู ้
ปฏิบตัิหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ สนองพระมหากรุณาธิคุณ  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในภูมิภาคน้ี ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  อาตมภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการฯ  ปฏิบติัศาสนกิจส่วนน้ีในสหรัฐอเมริกา 
แทนคณะสงฆ์ไทย จึงขอเชิญท่านและภรรยา ไปร่วมเป็นกุศลเกียรติ ในพิธีมหามงคลประวติัศาสตร์ส าคญัคร้ังน้ี ในวนั
เสาร์ ท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ เมืองเรยน์แฮม ใกลน้ครบอสตนั สหรัฐอเมริกา  

  อาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  และพุทธบริษทัในมลรัฐแมสซาชูเซตส์และมลรัฐใกลเ้คียง ใน
สหรัฐอเมริกา หวงัเป็นอย่างยิ ่งว่า คงจักได้รับความอุปถมัภ์จากท่านในการบ าเพ็ญมหากุศลกิจเฉลิมพระเกียรติส่วนน้ี
ด้วยดี จึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสน้ีเป็นอย่างยิ่ง. 

      ขอเจริญพร 

 

         (พระพรหมวชิรญาณ) 

                        กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวดัยานนาวา 

                      ประธานกรรมการโครงการก่อสร้างวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ นครบอสตนั 

 

 

ส านักงานโครงการในประเทศไทย  

โทรศพัท์. +๖๖๒ ๖๗๒-๓๒๑๖  มือถือ +๖๖๘ ๑๖๑-๕๑๕๙๙ 

ส านักงานวดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ เมืองเรยน์แฮม (บอสตนั)  

โทรศพัท์ +๑ (๕๐๘) ๘๒๓-๑๘๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำร 
งำนบ ำเพญ็กุศลเฉลมิพระเกียรตินวมินทรมหำรำชำ 

เน่ืองในโอกำสพระรำชพธีิมหำมงคล ๗ รอบ ๘๔ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๔ 

และ 
งำนศักดิ์สิทธ์ิขุดเจำะเตรียมหน้ำดินสร้ำงอุโบสถและศูนย์วปัิสสนำกรรมฐำน 

 เฉลมิพระเกยีรติในโอกำสทรงครองสิริรำชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนำยน ๒๕๔๙ 

 ณ วดันวมินทรรำชูทิศ เมืองเรย์นแฮม (ใกล้เมืองเคมบริดจ์-นครบอสตัน) มลรัฐแมสซำซูเซส สหรัฐอเมริกำ 
วนัที ่๖-๗-๘ พฤษภำคม ๒๕๕๔  

-------------- 

วนัศุกร์ ที ่๖ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 

 เวลา ๐๖.๐๐ น.  -พระสงฆ์ท ำวตัรเช้ำ เจริญพุทธมนตธ์มัมจกักปัวตันสูตร และเจริญจิตภาวนา  
เวลา ๐๘.๐๐ น.  -เปิดให้สำธุชน นมสัการสมเด็จพระนวมินทรศาสดา ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียติ 

                    ท าบุญติดปัจจยัตน้ผา้ป่าสามคัคี  ตกับาตรประจ าวนัเกิด  ตกับาตร ๑๐๘  เป็นเจา้ 
                    ภาพ ตอกไมม้งคล  และบูชาวตัถุมงคล ท่ีระลึกพิธีศกัด์ิสิทธ์ิปฐมฤกษส์ร้างวดั 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  -พธีิบวงสรวงบูชำบูชำพระภูมิเจ้ำทีเ่ทพำอำรักษ์ ในท่ีธรณีสงฆว์ดันวมินทรราชูทิศ  

                     ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ไร่) โดยคณะกรรมการวดัฝ่ายคฤหสัถแ์ละพราหมณ์ 

                    -เปิดใหส้าธุชนเป็นเจา้ภาพไมม้งคล  

เวลา ๐๙.๓๐ น.  -พธีิบรรพชำอุปสมบท และ บวชชีนุ่งขำวห่มขำว ถือศีลปฏิบติัธรรม วนัเร่ิมสร้างวดั 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -ถวำยสังฆทำนและภัตตำหำรเพลแก่พระสงฆ์ สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกนั 

เวลา ๑๓.๓๐ น.  -พธีิสวดถอน เพื่อความปลอดภยัและเป็นสวสัดิมงคลแก่พุทธศาสนสถาน โดยพระ 
                     สงฆ ์๒๑ รูป และพระสงฆท์ั้งปวงท่ีเดินทางมาจากจตุรทิศ 

                    -พธีิบ ำเพญ็กุศลทกัษิณำนุประทำน อุทิศส่วนกุศลแก่พระภูมิเจา้ท่ีเทพาอารักษแ์ละ 
                     ทุกดวงวญิญาณท่ีสิงสถิตอยูใ่นบริเวณท่ีธรณีสงฆว์ดันวมินทรราชูทิศ 

                    -ถวำยจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ ท่ีประกอบพิธี พระสงฆท์ั้งนั้นอนุโมทนา 
                    -คณะกรรมการวดัและอุบาสกอุบาสิกาสาธุชน กรวดน ้ารับพร 
เวลา ๑๕.๐๐ น.   -พระพรหมวชิรญำณ ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต เดินทางมาถึง 
                    -พธีิบรรพชำอุปสมบท ๙ นาค และบวชศีลจาริณี นุ่งขาวห่มขาวถือศีลปฏิบติัธรรม 

                     อยา่งเคร่งครัดถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคล 

                     เร่ิมสร้างวดั 

เวลา ๑๗.๐๐ น.  -พธีิปฐมฤกษ์เจำะดิน เตรียมก่อสร้างอุโบสถและศูนยว์ปัิสสนากรรมฐานวดันวมินทร 
                     ราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในโอกาสฉลองสิริราชสมบติั 

                     ครบ ๖๐ ปี  ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙   ณ เมืองเรยแ์ฮม  (ใกลเ้มืองเคมบริดจ-์บอสตนั 



                     โดย พระพรหมวชิรญาณ ประธานโครงการฯ และพุทธบริษทั ร่วมกนัประกอบพิธี 

วนัเสำร์ที ่๗ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๖.๐๐ น.  -พระสงฆ์ท ำวตัรเช้ำ เจริญพุทธมนตธ์มัมจกักปัปวตัตนสูตร และเจริญจิตภาวนา 
เวลา ๐๘.๓๐ น.  -เปิดให้สำธุชน นมสัการสมเด็จพระนวมินทรศาสดา ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียติฯ 

                    ท าบุญติดปัจจยัตน้ผา้ป่าสามคัคี  ตกับาตรประจ าวนัเกิด  ตกับาตร ๑๐๘  เป็นเจา้ 
                    ภาพตอกไมม้งคล  และบูชาวตัถุมงคลท่ีระลึกพิธีศกัด์ิสิทธ์ิปฐมฤกษส์ร้างวดั 

เวลา ๐๙.๓๐ น.  -พธีิบ ำเพญ็กุศล ถวำยพระรำชกุศล แด่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในโอกำส 

    พระรำชพธีิเฉลมิพระชนมพรรษำ ๗ รอบ ๘๔ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๔  

   -เอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอซิงตนั ดี.ซี.นายกิตติพงษ ์

     ณ ระนอง ประธานในพิธีฝ่ายคฤหสัถ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    -เจา้หนา้ท่ีอาราธนาศีล ประธานสงฆใ์หศี้ล สาธุชนสมาทานศีล 

                   -เอกอคัรราชทูตไทยฯเปิดกรวยท่ีโตะ๊พระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์ฯน าถวายราชสักการะ 
    และถวายพระพรชยั 

                   -ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ฝ่ายอเมริกนัในพิธีถวายพระพรชยัในนามของชาวอเมริกนัจบแลว้ 
                   -สาธุชนพร้อมกนัร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี       

                   -พระสงฆท์ั้งนั้น เจริญชยมงคลคาถา   
                   -พระพรหมวชิรญาณ ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตและเอกอคัรราชทูตไทยประจ าสหรัฐ 

    อเมริกา ประธานในพิธีฝ่ายคฤหสัถ์  น าคณะสงฆ ์ ขา้ราชการ และประชาชน ร่วมกนั 

    เจริญจิตภาวนา  อธิษฐานจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมเดชานุภาพบุญกุศล   

    ไดถ้วายพระพรชยั แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงหายจากพระโรคาพาธ และ  
   อุปัทวนัตรายทั้งปวง ขอทุกพระองคท์รงเจริญพระชนมายุยิง่ยนืนานทรงสถิตเป็นฉตัร  
   ชยัมงคลแห่งพสกนิกรไทยและชาวโลกสืบไปชัว่กาลนาน (เป็นเวลา ๑ นาที) 

เวลา ๑๐.๐๐ น. -พธีิเจำะหน้ำดินก่อสร้ำงอุโบสถศำสนสถำนและศูนย์วปัิสสนำกรรมฐำน วดันวมินทร 
            รำชูทศิ เฉลมิพระเกยีรติฯ 

                  -เจา้หนา้ท่ีอาราธนาศีล ประธานสงฆใ์หศี้ล พุทธศาสนิกชนร่วมกนัสมาทานศีล 

   -ประธานกรรมการจดังานกล่าวรายงาน อาราธนาประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต และเชิญ
     ประธานในพิธีฝ่ายคฤหสัถ ์ประกอบพิธีเจาะหนา้ดินสร้างอุโบสถและศาสนสถาน           

   -เอกอคัรราชทูตไทยฯนายกิตติพงษ ์ณ ระนอง ประธานฝ่ายคฤหสัถ์ กล่าวสุนทรพจน์ 

                   -กล่าวสุนทรพจน์ในนามของชาวอเมริกนั 

                   -พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม  ประธานโครงการสร้างวดันวมินทร  
    ราชูทิศ ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต  พร้อมดว้ย นายกิตติพงษ ์ณ ระนอง เอกอคัร   
   ราชทูตไทยฯ ประธานในพิธีฝ่ายคฤหสัถ ์ร่วมกนัเจาะหนา้ดิน ตอกไมม้งคล โปรยขา้ว 

      ตอกดอกไมม้งคล โดยมีกงสุลใหญ่นครนิวยอร์ค กงสุลไทยกิตติมศกัด์ินครบอสตนั 

    พร้อมดว้ยภรรยาและคณะกรรมการ อุบาสกอุบาสิกาสาธุชน ร่วมประกอบพิธี 

เวลา ๑๑.๑๕ น.  -ถวำยภัตตำหำรเพลแก่พระสงฆ์ สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกนั 

   -กำรแสดงนำฎศิลป์ ของเด็กนกัเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ชุดร า 
     ถวายพระพร และ ร ำไทย ๔ ภำค  

เวลา ๑๓.๐๐ น. -พธีิทอดผ้ำป่ำสำมัคคีโดยเสด็จพระรำชกุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถและศูนยว์ปัิสสนา 



            กรรมฐาน วดันวมินทรราชูทิศ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ือง 
    ในโอกาสฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  และพระราชพิธีเฉลิม 

    พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔  

                   -เอกอคัรรำชทูตไทยฯ นายกิตติพงษ ์ณ ระนอง  อญัเชิญไตรพระราชทานท่ีหนา้พระ 

    บรมฉายาสาทิสลกัษณ์ มายนืประคองเตรียมกล่าวค าถวายท่ีหนา้ตน้ผา้ป่าตน้ท่ี ๑ 

                   -กงสุลใหญ่นครนิวยอร์ค  นายพิริยะ เข็มพล  อญัเชิญไตรพระราชทานท่ีหนา้พระบรม 

    ฉายาสาทิสลกัษณ์มายนืประคองเตรียมกล่าวค าถวายท่ีหนา้ตน้ผา้ป่าตน้ท่ี ๒ 

   -กงสุลไทยกติติมศักดิ์นครบอสตันMr.Joseph A.Milano อญัเชิญไตรพระราชทาน  

    มาประคองยนืเตรียมกล่าวค าถวาย ท่ีหนา้ตน้ผา้ป่าตน้ท่ี ๓ 

                   -เอกอคัรราชทูตไทยฯ พร้อมดว้ยกงสุลใหญ่นครนิวยอร์ค และกงสุลไทยกิตติมศกัด์ิ 

    นครบอสตนั น าประชาชนกล่าวค าถวายผา้ป่าสามคัคี จบ 

   -คณะสงฆท์ั้งนั้น กล่าวค า สำธุ แลว้  ผูแ้ทนคณะสงฆ ์ลุกมารับผา้ป่าสามคัคีมหากุศล 

          -เอกอคัรราชทูตไทย ถวายเคร่ืองไทยธรรมบูชากณัฑเ์ทศน์  

          -กงสุลใหญ่นครนิวยอร์ค   กงสุลไทยกิตติมศกัด์ินครบอสตนั  คณะกรรมการ  และ 
   อุบาสกอุบาสิกา ถวายจตุปัจจยัแก่พระสงฆท่ี์มาร่วมพิธี  

  -พระพรหมวชิรญาณ  กรรมการมหาเถรสมาคม  ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต  กล่าว 
   สัมโมทนียกถา อนุโมทนา 

     -พระสงฆอ์นุโมทนาเป็นภาษาบาลี เอคอคัรราชทูตไทยและสาธุชนกรวดน ้ารับพร  
วนัอำทติย์ ๘ พฤษภำคม  ๒๕๕๔ 

  เวลา ๐๖.๐๐ น.  -พระสงฆท์ าวตัรเชา้เจริญพระพุทธมนตธ์มัมจกักปัปวตันสูตรถวายเป็นพระราชกุศล 

     แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
เวลา ๐๘.๓๐ น.  -เปิดให้สำธุชน นมสัการสมเด็จพระนวมินทรศาสดา ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียติ 

                    ท าบุญติดปัจจยัตน้ผา้ป่าสามคัคี  ตกับาตรประจ าวนัเกิด  ตกับาตร ๑๐๘  เป็นเจา้ 
                    ภาพตอกไมม้งคล  และบูชาวตัถุมงคลท่ีระลึกพิธีศกัด์ิสิทธ์ิปฐมฤกษส์ร้างวดั 

เวลา ๐๙.๓๐ น. -มีพรฤะธรรมเทศนำ ๑ กณัฑ ์  โดย พระรำชธรรมวิเทศ วดัไทย นครลอสแอนเจลิส 

 เวลา ๑๐.๐๐ น.  -พธีิบ ำเพญ็กุศลอำยุวฒันมงคลครบ ๗๔ ปี พระพรหมวชิรญำณ ประธำนกรรมกำร 
                 โครงกำรสร้ำงวดันวมินทรรำชูทิศ  

   -เปิดรับ “กองทุนพระพรหมวชิรญำณ สร้างวดันวมินทรราชูทิศ เรยน์แฮม-บอสตนั”  

   -พระสงฆส์มณศกัด์ิ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต ์ธมัมจกักปัปวตันสูตร 
   -ถวายจตุปัจจยักณัฑเ์ทศน์และพระสงฆเ์จริญพระพุทธมนตแ์ลว้ 
เวลา ๑๑.๐๐ น.  -ถวำยสังฆทำนและภัตตำหำรเพล แลว้ สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกนั 

.    -กำรแสดงนำฎศิลป์ ของเด็กนกัเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ชุดร าถวาย 
                    พระพร และ มีการแสดงนาฏศิลป์ไทย ลาว เขมร แลเวยีตนาม  

เวลา ๑๖.๐๐ น.  -ประชุมโครงการวดัและศูนยว์ปัิสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ  

   

หมำยเหตุ -ขา้ราชการแต่งชุดปรกติขาว ประชาชนแต่งกายสุภาพตามสากลนิยม   

            -คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สาธุชนไปร่วมบ าเพญ็มหากุศลสมทบทุนสร้างวดัไดทุ้กวนั  



 

 

 

 

 

 

 

 

(รำยงำนข่ำวยำว) 
พิธีปฐมฤกษเ์จาะดินเตรียมก่อสร้างวดัและศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  
ในดินแดนท่ีพระพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเสด็จพระราชสมภพ  

ณ เมืองเรยน์แฮม (ใกลเ้มืองเคมบริด์จ –บอสตนั มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
วนัศุกร์ ท่ี 7-8 พฤษภาคม 2554 

 

 เม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา ไดมี้พิธีประวติัศาสตร์ เจาะเตรียมหนา้ดินเพื่อก่อสร้างวดัและศูนยว์ิปัสสนากรรมฐานนวมินทร  
ราชูทิศ ณ นครบอสตนั สหรัฐอเมริกา เฉลิมพระเกรียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราช
สมบติั ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
 พิธีดงักล่าว จดัข้ึนในดินแดนท่ีพระพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เสด็จพระราชสมภพ คือเมืองเคมบริด์จ นครบอสตนั 
ณ เมืองเรยน์แฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมวนัศุกร์ท่ี6 ถึงวนัอาทิตยท่ี์9 พฤษภาคม 2554 มี พระพรหมวชิ
รญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้อาวาสวดัยานนาวา เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต  นายกิตติพงษ ์ ณ ระนอง 
เอกอคัรราชทูตไทยประจ าสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอซิงตนั ดีซี. เป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหสัถ ์มีพระสงฆแ์ละชาวไทย
ตลอดถึงชาวพุทธนานาชาติในสหรัฐอเมริกา ไปร่วมพิธีน้ี เป็นจ านวนมาก    

  พิธีเร่ิมดว้ย คณะกรรมการวดัและอุบาสกอุบาสิกา ไดจ้ดัให้มีพิธีบวงสรวงเทพาอารักษ์และนิมนต์คณะสงฆ์ประกอบ
พิธีสวดถอนพื้นท่ีวดั ซ่ึงเป็นป่าในเมืองเรยน์แฮม บอสตนั ทั้ง ๕๕ เอเคอร์ หรือ ๑๓๗ ไร่ โดยเฉพาะพื้น ๒๕ ไร่ ซ่ึงก าหนดจะ
ท าการก่อสร้างอุโบสถแลศูนยว์ปัิสสนากรรมฐาน เสร็จแลว้  

 บ าเพญ็กศุลอุทิศแก่บรรพบุรุษและเหล่าเทพาอารักษท์ัว่พื้นท่ีธรณีสงฆ ์ 

 จากนั้น คณะกรรมการฯได้ร่วมกบัชาวไทยและชาวพุทธนานาชาติจัดให้มีพิธีบ  าเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลและ
ถวายพระพรชัยแด่พระบาทสนมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัว เ นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  84 

พรรษา 5 ธันวาคม 2554  ในคร้ังน้ีด้วย  

 โดย  นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูตไทยประจ าสหรัฐอเมริกา  เปิดกรวยหน้าพระบรม
สาทิสลกัษณ์แลว้ น าชาวไทยชาวอเมริกนัและชาวพุทธนานาชาติ ร่วมกนัถวายราชสักการะ พระสงฆ์เจริญชัย
มงคลคาถา และร่วมกนัเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตถวายพระพรชยัแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จบแลว้ 

 ผูแ้ทนคณะกรรมการจดังาน กล่าวรายงานวา่  



 โดยท่ี คณะสงฆ์พร้อมด้วยชาวไทยและสาธุชนนานาชาติในสหรัฐอเมริกา  ได้ร่วมกนัด าเนินโครงการสร้างวดัและ
ศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน ในดินแดนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริดจ์ นครบอสตนั 

หรือเมืองใกลเ้คียง ในรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เพื่ออ านวยประโยชน์และสันติสุข แก่ปวงชนและชาวโลก น้อมถวาย
พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี 9 

มิถุนายน 2549  โดยตั้งช่ือวดัน้ีว่า “วัดนวมินทรรำชูทิศ”  โดยนิมนต์พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้
อาวาสวดัยานนาวา เป็นประธานโครงการ   

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  ทรงรับโครงการฯน้ี ไวใ้นพระสังฆราชูปถมัภ์   

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผูป้ฏิบตัิหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ได้น าเสนอเร่ืองน้ีต่อที่ประชุมมหาเถร
สมาคม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โครงการฯน้ี เป็นโครงการของคณะสงฆ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบติั ครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549  

 ในการน้ี คณะกรรมการได้เลือกหาซ้ือที่ดินในเมืองเคมบริดจ์ และเมืองใกลเ้คียง  นครบอสตนั มาเป็นที่ตั้ ง
โครงการน้ีอยู ่เป็นเวลา 4 ปี ในที่สุดเลือกได้ที่ ป่าในเมืองเรยน์แฮม จ านวน 55 เอเคอร์ ราคา 1 ลา้น 5 แสนดอนล่าร์
สหรัฐ  มาเป็นท่ีตั้งโครงการฯ  และซ้ือท่ีดินพร้อมบา้น 1 หลงั ริมถนนด้านหน้า อีก 3 แสน 5 หม่ืนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
เปิดหน้าท่ีดินให้กวา้งข้ึน รวมเป็นเงิน 1 ลา้น 8 แสน 5 หม่ืนเหรียญสหรัฐ  

 โดยค่าท่ีดินจ านวนดังกล่าว พระพรหมวชิรญาณ ประธานโครงการฯ ได้รับเป็นเจ้าภาพ โดยเสร็จพระราชกุศล   

 วดัน้ี นอกจากมีคณะกรรมการในสหรัฐฯบริหารโดยตรงแลว้ ยงัมีคณะกรรมการฝ่ายประเทศไทยดูแลด้วย โดย
มี พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานที่ปรึกษา นายจิรายุ อิสรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการส านักพระราชวงั  เป็น
ประธาน ท่านผูห้ญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ รองเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เป็นรองประธาน นาย
แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก เป็นกรรมการ  ผูอ้  านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นตน้ 

 ในการด าเนินการก่อสร้างวดัและศูนยว์ิปัสสนากรรมฐานแห่งน้ี คณะกรรมการ ได้ว่าจ ้างบริษทัอเมริกนัที่มีใบ 

อนุญาตและเคยได้รับรางวลัชนะเลิศการออกแบบก่อสร้างอาคารในสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาในการจัดวิศวกรและ
สถาปนิกชาวอเมริกนั ร่วมกบัสถาปนิกของกรมศิลปากร แห่งประเทศไทย ท าการออกแบบอาคารวดัเฉลิมพระเกียรติ
แห่งน้ี ให้มีลกัษณะและศิลปะที่เหมาะสมกบัเป็นวดัในพระพุทธศาสนา สอดคลอ้งกบัสภาพดินฟ้าอากาศและสามารถ
ตั้งอยู่ได้อย่างมัน่คงในเมืองหนาว    

    ส าหรับศาสนสถานที่จะก่อสร้างในโครงการฯน้ี เป็นอาคาร 4 ชั้น ซ่ึงรวมกิจกรรมต่างๆอยู่ในพื้นที่เดียวกนั 

รวม 112,000 ตารางวา  ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ อาทิ อุโบสถเจดีย  ์ที่ประกอบพิธีสังฆกรรมทางศาสนา  ห้องศูนย์
การศึกษาพระปริยตัิธรรม ศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน ห้องพระพุทธประวตัิ ห้องพิพิธภณัฑ์ ห้องนิทรรศการพระราชกรณีย
กิจ ห้องประชุมใหญ่ ห้องพกัพระสงฆ์ ห้องพกัผูป้ฏิบตัิธรรม  ห้องเรียนการศึกษาสงเคราะห์เยาวชน  ห้องประวติั
โครงการก่อสร้างวดัเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องปฏิคมประชาสัมพนัธ์ ห้องประโยชยใ์ช้สรอยต่างๆ ลานจอดรถ ก าแพงรอบ
วดั เป็นตน้ รวมถึงค่าตกแต่งในด้านพุทธศิลปะในส่วนต่างๆ พร้อมกบัจัดกองทุนดูแลรักษาศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ
ฯแห่งน้ีด้วย  เป็นเงินประมาณ 67 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,000  ลา้นบาท 

 ในการน้ี รัฐบาลไทยได้อนุมตัิงบกลางสนับสนุนค่าออกแบบและการก่อสร้างเบื้องตน้ 500 ลา้นบาท หรือ
ประมาณ 16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส่วนท่ียงัขาด ประมาณ 44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,500 ลา้นบาท นั้น พระ



พรหมวชิรญาณ และคณะกรรมการฯ ได้เปิดรับบริจาคจากองค์กรการกุศลและสาธุชนทัว่ไป ผูมี้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศล 

เพื่อด าเนินการก่อสร้างและจัดการต่างๆให้แลว้เสร็จตามโครงการฯในตน้ปี 2556 ต่อไป 

 ขณะน้ี โครงการก่อสร้างวดันวมินทรราชูทิศ  เฉลิมพระเกียรติฯ แห่งน้ี ได ้ผ่านขั้นตอนความเห็นชอบจาก
ชุมชนหมู่บา้น ผ่านการอนุมตัิแบบแปลนก่อสร้างจากทางซิต้ีเรยน์แฮม และคณะกรรมการฯได้ก  าหนดวนัประมูลให้
บริษทัก่อสร้างด าเนินการก่อสร้างให้แลว้เสร็จในก าหนด 18 เดือน  จึงได้ก  าหนดพิธี “ปฐมฤกษ์เจำะดิน”  ข้ึนในวนัน้ี  

 จากนั้น พระพรหมวชิรญำณ  และ นำยกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอคัรราชทูตไทยประจ าสหรัฐอเมริกา ได้เป็น
ประธาน น าพระเถรานุเถระ และ นำยพิริยะ เข็มพล กงสุลใหญ่นครนิวยอร์ค และ Mr.Joseph A.Milano กงสุลไทย
กิตติมศกัด์ินครบอสตนั พร้อมด ้วยขา้ราชการชั้นผู ใ้หญ่ของสหรัฐอเมริกาและของไทย ตลอดถึงสาธุชนนานาชาติ 

ร่วมกนัประกอบพิธีประวตัิศาสตร์ปฐมฤกษ์เจาะหน้าดิน และตอกไมม้งคล เพื่อเร่ิมก่อสร้างอุโบสถและศูนยว์ิปัสสนา
กรรมฐาน นวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯแห่งน้ี ในวนัท่ี ๖ ถึงวนัท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ตลอด ๓ วนั 

 ส าหรับในวนัอาทิตย์ ที่ ๘ พฤษภาคม คณะสงฆ์ศิษยานุศิษยแ์ละพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนานาชาติได้
ร่วมกนัจัดพิธีท  าบุญอายุ ๗๔ ปี ถวายพระพรหมวชิรญาณ . โดยปัจจัยท่ีมีผูน้  ามาถวายในงานน้ี พระพรหมวชิรญาณ ได้
มอบเป็นกองทุนก่อสร้างวดัและศูนยว์ิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติฯ คร้ังน้ีทั้งหมด 

 ในงานคร้ังน้ี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานผา้ไตรพระราช 

ทาน ไปบ าเพ็ญพระราชกุศล ซ่ึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวพุทธนานาชาติเป็นจ านวนมากได้โดยเสด็จพระราชกุศล
ในพิธีคร้ังน้ี ยงัความปีติซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ ให้เกิดแก่คณะสงฆ์และชาวไทยตลอดถึงชาวพุทธนานาชาติท่ีไป
ร่วมงานน้ี หาท่ีสุดมิได้  

 ในการน้ี คณะกรรมการฯ ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและนานาชาติ ท่ียงัมิได้ไปร่วมในวนังานคร้ังน้ี ได้
ไปประกอบพิธีเจาะดินและตอกไมม้งคลได้ตลอดเดือนพฤษภาคมน้ี หลงัจากน้ี บริษทัก่อสร้างก็จะได้เร่ิมลงมือก่อสร้าง
อาคารวดัและศูนยว์ิปัสสนากรรมฐานต่อไป 

 โครงการก่อสร้างวดัและศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน นวมินทรราชูทิศ ในดินแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชสมภพ  เมืองเคมบริด์จ  ณ เมืองเรยน์แฮม  นครบอสตนั แห่งน้ี เ ป็นพุทธสถานแห่งเดียวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่มหาเถรสมาคม เห็นชอบให้เป็นโครงการของคณะสงฆ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติกบัรัฐบาลไทย เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยวตัถุประสงค์ ๗ ประการ คือ 

 เพื่อเป็นศูนยส่์งเสริมการศึกษา เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื ่อการสัมมาปฏิบตัิ เพื่อการกุศลสงเคราะห์ 

เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ปวงชนและชาวโลก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ผู ้
ทรงเขา้ถึงบรมสุขแห่งโลกุตตรภูมิ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์
อคัรพุทธศาสนูปถมัภก พระองค์ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐที่สุดแห่งมวลมนุษยใ์นโลกิยภูมิ ในโอกาสมหามงคลฉลอง
สิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  ที่สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตรัสว่า เป็น อคัคะวิหารทาน ดัง
พระบาลีพุทธบรรหาร ว่า 

 วิหำรทำนัง สังฆัสสะ   อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง  การสร้างวิหารหรือวดัถวายแก่พระสงฆ์ไวใ้นพระศาสนา 
พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสสรรเสริญว่า เป็นทานอนัเลิศ   



 มีค ำถำมว่ำ เพรำะอะไร? ตอบว่า เพราะวดั เป็นมงคลสถาน ที่ประดิษฐานพระรัตนตรัย เป็นที่พฒันาชีวิตจิต 

ใจปวงชนและชาวโลก ทุกชาติชั้นวรรณะ ให้ละบาปบ าเพ็ญกุศล เป็นที่ส่งเสริมคนให้ใช้สติปัญญา ให้บ  าเพ็ญสัมมา
ปฏิบติั ให้รู้ขจัดโลภโกรธหลง รู้จักอภยั ให้รู้รักสามคัคี ให้มีเมตตาปรารถนาดีต่อกนั ให้ประโยชน์สุขสวสัดี สมกบัการ
ปฏิบติัได้  การบ าเพ็ญวิหารทาน จัดเป็นมหาสังฆทาน พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ จึงทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอนัเลิศ   

 ส าหรับท่านสาธุชนผูมี้จิตศรัทธา ท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา สามารถร่วมบ าเพ็ญกุศลวิหารมหาสังฆทานได้ ท่ีวดั 

นวมินทรราชูทิศ  382 South St. East, Raynham (Cambridge-Boston) MA 02760  Tel. (508) 823-1800 Fax (508) 

823-1775 

 ในประเทศไทย บริจาคได้ท่ีส านักงานโครงการวดัยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร Tel. (662) 672-3216 

Fax (662) 823-1775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำส่ังวดันวมินทรรำชูทิศ สหรัฐอเมริกำ เฉลมิพระเกยีรติฯ 

ที ่009/2554 (2011) 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำทุนและด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงวดันวมินทรรำชูทิศ เฉลมิพระเกยีรติฯ 

382 South St. East, Raynham (Cambridge-Boston) MA. 02760 USA. 

 

 โดยที่ พุทธศาสนิกชนในนครบอสตนั และเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกา ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระ 

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษตัริย ์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเสด็จพระราชสมภพ ณ โรง พยาบาล
เมาท์ออเบร์น เมืองเคมบริด์จ ใกลน้ครบอสตนั มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดป้ระชุมและมีมติให้จด
ทะเบียนตั้งองคก์รการกุศลทางพระพทุธศาสนา ช่ือ วดันวมินทรราชูทิศ และศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน ข้ึนในนครบอสตนั เพื่อ
รวมทุนจัดหาซ้ือท่ีดินก่อสร้างวดัและศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน ส าหรับด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์
เก้ือกูลและสันติสุขแก่ปวงชนและชาวโลก ในเมืองเคมบริด์จหรือเมืองใกลเ้คียง  อนัเป็นดินแดนที่พระองค์เสด็จพระราช
สมภพ เม่ือปี พ.ศ.2545 (คศ.2002) ต่อมาองคก์รน้ีไดจ้ดัซ้ือท่ีดินเป็นป่า เลขท่ี 382 South St. East, ณ เมือง  Raynham 

ใกลเ้มือง Cambridge-Boston, MA 02760   จ านวน 55 เอเคอร์  ซ่ึงองคก์รบริหารสูงสุดของคณะสงฆไ์ทยและรัฐบาลไทย
ไดรั้บโครงการน้ีเป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลอง
สิริราชสมบติัครบ 60 ปี  9 มิถุนายน 2549  (คศ.2006)  แลว้ไดจ้ดัหาบริษทัจดัวิศวกรและสถาปนิกท าการออกแบบ และขอ
อนุญาตจากซิต้ี เพือ่ก่อสร้างอาคารศาสนสถานดงักล่าวนั้น  

 บดัน้ี การด าเนินการต่างๆ ไดรั้บความเห็นชอบจากชุมชนเพื่อนบา้นใกลเ้คียงและไดรั้บอนุมติัแบบแปลนก่อสร้างจาก
ซิต้ี Raynham ใหท้  าการก่อสร้างอาคารศาสนสถาน ณ ท่ีดินดงักล่าวในเน้ือท่ี 10 เอเคอร์ แลว้ 
 เพื่อให้โครงการอนัเป็นประโยชน์ดงักล่าว เป็นผลส าเร็จ ซ่ึงจะตอ้งใชง้บก่อสร้างประมาณ 55 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

และใชง้บจดัตั้งกองทุนดูแลรักษาอีกประมาณ 15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ จ าเป็นตอ้งท าการระดมทุนจากผูมี้จิตศรัทธา เพื่อให้การ
ก่อสร้างและการบริหารโครงการฯน้ีบรรลุผล  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 6.8 หมวดท่ี 6, ขอ้ท่ี 7.1 หมวดท่ี 7 และขอ้ท่ี 8.1 

หมวดท่ี 8 แห่งระเบียบวดันวมินทรราชูทิศ (NMR Meditation Center) พ.ศ. 2545 (คศ. 2002) ปรับปรุงแกไ้ข พ.ศ.

2549 (คศ.2006) จึงแต่งตั้งให้ผูมี้นามต่อไปน้ี เป็นกรรมการจดัหาทุนและด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารศาสนสถานและศูนย์
วิปัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ ณ เมืองเรยแ์ฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ดงัต่อไปน้ีคือ 

 ๑. พระพรหมวชิรญาณ  ประธานกรรมการอ านวยการ  เป็นประธานจดัหาทุนและประธานโครงการก่อสร้าง 
 ๒. มร.แอนโทน่ี ซาลิม      เป็นรองประธานและกรรมการอุปถมัภ ์



 ๓. มร.เดวดิ ซาลิม      เป็นกรรมการเหรัญญิก 

 ๔. มร.พอล  ซาคเกอร์      เป็นกรรมการ 
 ๕. มร.เอง็ชยั  ลิม       เป็นกรรมการ .  
 ๖. มร.ณฐั สายเสนา      เป็นกรรมการเลขานุการ 

 ใหก้รรมการคณะน้ี มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี คือ 

 ก. ประสานการระดมทุนและรับปัจจัยและหรือส่ิงของบริสุทธ์ิจากบุคคล บริษัท และองค์กรต่างๆ ท่ีมีจิตศรัทธา
บริจาคเป็นของวดันวมินทรราชูทิศ เมือง  Raynham เพื่อสนบัสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศาสนสถานและในการบริหาร
กิจการต่างๆของวดัและศูนยว์ปัิสสนากรรมฐานแห่งน้ี ใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 

 ข. คดัเลือกบริษทัท่ีมีศกัยภาพและมีใบอนุญาตจากทางการสหรัฐท่ีจะก่อสร้างศาสนสถานแห่งน้ีตามแบบแปลนท่ีทาง
ซิต้ีอนุมติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขแห่งสัญญา เสนอประธานโครงการฯพจิารณาอนุมติัเพือ่ท  าการก่อสร้างต่อไป           

 ค. คัดเลือกบริษทัท่ีมีศักยภาพและมีใบอนุญาตเพื่อควบคุมงานของบริษัทท่ีท าการก่อสร้างศาสนสถานแห่งน้ีให้
เป็นไปตามเง่ือนไขแห่งสัญญาก่อสร้างจนกวา่จะแลว้เสร็จ         
 ฆ. เปิดบญัชีธนาคารวดันวมินทรราชูทิศ “โครงการสร้างวดันวมินทรราชูทิศ” ท่ีมีผูบ้ริจาคเพื่อการก่อสร้างอาคารใน
โครงการฯน้ี โดยมีช่ือกรรมการ 2 ใน 3  ของคณะกรรมการโครงการฯน้ี ลงนามการเบิกจ่ายเงินในโครงการฯน้ีทุกคร้ัง คือ 

ประธานโครงการฯ เหรัญญิกโครงการฯ และกรรมการโครงการฯท่ีเห็นสมควร พร้อมดูแลบญัชีการรับ-จ่ายในโครงการฯน้ี ให้
เป็นไปโดยเรียบร้อย จนกวา่จะแลว้เสร็จ  

           แต่งตั้ง ณ วนัท่ี  ๑๗  มิถุนายน  พทุธศกัราช ๒๕๕๔ (คริตศกัราช ๒๐๑๑) 
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หมายเหตุ  ให้ ดร.ณัฐพชัร แปลร่างค าสั่งภาษาไทยน้ีเป็นภาษาองักฤษ ให้ทนายความวดันวมินทรราชูทิศตรวจว่าใชไ้ดไ้หม?       

    หรือจะแกไ้ขขอ้ความใดกไ็ด ้เพือ่ประธานฯจะไดล้งนามประกาศใชต่้อไป. 


