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วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

พระพรหมสิทธิ
ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

พระเทพวิสุทธาภรณ์
ประธานก่อสร้างวัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ช นิวซีแลนด์
ที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระนคร กรุงเทพมหานคร

พระกิตติโสภณวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ช นิวซีแลนด์
ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
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  1. วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช 
   Wat Buddha Samakhee Christchurch
   The Thai Buddhist Trust of Christchurch 
   เจ้าอาวาส :  พระกิตติโสภณวิเทศ 
   ที่อยู่ :  359 Marshland Road, Shirley,
     Christchurch, New Zealand 8083
   Phone :  +64 3 3861634
   Fax :   +64 3 3862174
   E-mail :  watbuddhasa@hotmail.com 

  2. วัดพุทธสามัคคี ริชมอนด์-เนลสัน
   Wat Buddha Samakhee Richmond-Nelson
   Buddhist Meditation Centre of Marlborough and Nelson 
   เจ้าอาวาส :  พระมหาสมชาย ตปสีโล 
   ที่อยู่ :  377 Lower Queen Street,
     Richmond, Nelson, New Zealand
   Phone :  +64 3 5445906
   E-mail :  samakhee008@yahoo.co.nz 

  3. วัดพุทธสามัคคี อินเวอร์คาร์กิลล์
   Wat Buddha Samakhee Invercargill    
   (Invercargill Thai Buddhist Charitable Trust)
   เจ้าอาวาส :  พระมหาสุดใจ จารุวณฺโณ 
   ที่อยู่ :  839 North Road, Lorneville,

วัดในประเทศนิวซีแลนด์ 
The Buddhist Temples in New Zealand8
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     Invercargill, New Zealand 9876
   Phone :  +64 3 2357111
   E-mail :  buddhasamakheeinver@hotmail.com

  4. วัดพระธรรมกาย ดันนีดิน
   Wat Phra Dhammakaya Dunedin
   เจ้าอาวาส :  พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ
   ที่อยู่ :  33 Barnes Drive, Caversham, 
     Dunedin, New Zealand 9011
   Phone :  + 64 3 4258518
   E-mail :  tikkhino@hotmail.com

  5. วัดพระธรรมกาย โอ๊คแลนด์
   Wat Phra Dhammakaya Auckland
   เจ้าอาวาส :  พระสุธรรมญาณวิเทศ 
   ที่อยู่ :  41A Seaview Road, Castor Bay, 
     Auckland, New Zealand
   Phone :  +64 2 1938592
   Email :   pst113@gmail.com

  6. วัดพระธรรมกาย เวลลิงตัน
   Wat Phra Dhammakaya Wellington 
   เจ้าอาวาส :  พระปลัดทอง กตทีโป
   ที่อยู่ :  298 Main Road, Tawa, 
     Wellington, New Zealand 5028
   Phone :  +64 4 2325923  
   E-mail :  spt072@gmail.com

  7.  วัดพระธรรมกาย โซโลมอน
   Wat Phra Dhammakaya Solomon
   เจ้าอาวาส : พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (รก.)
   ที่อยู่ :  P.O.Box 865 Bakoi, East Kola’Ridge,
     Honiara, Guadalcanal, Solomon Islands
   E-mail :  pst113@gmail.com    
 
  8. วัดปากนำา้ นิวซีแลนด์
   Wat Paknam New Zealand Buddhist Temple
   เจ้าอาวาส :  พระมหาสิทธิวิเทศ 
   ที่อยู่ :  453 Kaitemakao Road, 
     Welcome Bay, Tauranga, New Zealand
   Phone :  +64 7 5448666
   E-mail :  sitthiwites@hotmail.com
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  1.  วัดพระธรรมกาย นครซิดนีย์
   Wat Phra Dhammakaya of Sydney
   เจ้าอาวาส :  พระสุธรรมญาณวิเทศ
   ที่อยู่ :  Lot 3 Inspiration Place, Berrilee 
     NSW 2159, Australia
   Phone :  +61 296 551 128, +61 297 423 031
   Email :   pst113@gmail.com

  2. วัดพระธรรมกาย บริสเบน
   Wat Phra Dhammakaya of Brisbane
   เจ้าอาวาส : พระครูวรญาณวิเทศ วิ. (พิพัฒนพร กิตฺติสุโภ) 
   ที่อยู่ :  73 Lodge Road, Wooloowin Brisbane, 
     Queensland, Australia
   Phone :  +61 738 573 431
   Email :   pipatpon_kitti@hotmail.com 

  3. วัดพระธรรมกาย นครเมลเบิร์น
   Wat Phra Dhammakaya of Melbourne
   เจ้าอาวาส :  พระครูภาวนาญาณวิเทศ วิ. (รณรวี รวิปโภ) 
   ที่อยู่ :  380 Lancefield Road, Sunbury 3429,
     Australia
   Phone :  +613 9744 7768
   Email :   ronrawee@hotmail.com

  4.  วัดพระธรรมกาย เวสเทิร์นออสเตรเลีย
   Wat Phra Dhammakaya of WA
   เจ้าอาวาส :  พระครูสมุห์ทวี สุขิโต 
   ที่อยู่ :  (Lot 3) 110 Caponi rd., Barragup 
     Western Australia 6209 / 6210
   Phone :  +61 895 351 023
   Email :   phratawee_072@hotmail.com

วัดในประเทศออสเตรเลีย
The Buddhist Temples in Australia9
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  5. วัดพระธรรมกาย อัลบูรี
   Dhammakaya Meditation Centre, Albury
   เจ้าอาวาส :  พระสาธิต ฐิตธมฺโม 
   ที่อยู่ :  302 East St, East Albury 
     NSW 2640, Australia
   Phone :  +61 269 361 146  
   Email :   psatit@live.com.au 

  6. วัดพุทธแคบบรามัตต้า
   Wat Buddha Cabramatta Australia
   เจ้าอาวาส : พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. 
   ที่อยู่ :  52 Hughes Street,
     CABRAMATTA NSW 2166   
   Phone : +61 433 877 557    

  7.  วัดไทยนครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
   Wat Thai Nakorn Melbourne
   The Melbourne Thai Buddhist Temple Inc.
   เจ้าอาวาส : พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ 
   ที่อยู่ :  489 Elgar Road, Mont Albert
     Victoria, Australia 3127
   Phone :  +61 398 990 883
   E-mail :  watthaimelbourne@gmail.com

  8.  วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน
   Wat Thai Buddharam Inc.
   เจ้าอาวาส :  พระศรีพุทธิวิเทศ
   ที่อยู่ :  1 Paradise Road, Forestdale,
     Queensland, Australia 4118
     http://www.watthaibrisbane.com.au
   Phone :  +61 738 068 900
   E-mail :  chonlatish@gmail.com

  9. วัดไทยภาวนา บัลลารัท
   Watthai Bhavana Ballarat 
   International Meditation Centre Ballarat
   เจ้าอาวาส : พระมหาวรรณวัฒน์ ชุติปญฺโญ
   ที่อยู่ :  Watthai Ballarat 10 Landale Avenue
     Mount Clare Vic 3350
   Phone : +61 435 789 473
   E-mail :  Watthaibhavana@gmail.com
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  1. วัดพุทธสามัคคีบอตสวานา

   Wat Buddha Samakhee Botswana
   เจ้าอาวาส : พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ

   ที่อยู่ :  ASSOCIATION PLOT 22120 G/WEST INDUSTRIAL,

     GABORONE, BOTSWANA   

   Phone : 267 3163003

   Cell phone : 267 76940886  

   Fax. :  267 3910245     

   Email :  watnakprok@hotmail.com  

วัดไทยในประเทศบอตสวานา
ทวีปแอฟริกา1
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ประกาศสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย
เรื่อง การตั้งองค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย

ปี พ.ศ.๒๕๕๙  (ค.ศ.๒๐๑๖)

 สืบเนื่องจาก  การประชุม  เรื่อง การจัดตั้งองค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย ณ วัดพุทธสามัคคี 
นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ในวันเสาร์  ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะ
กรรมการอำานวยการ จัดตั้งสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย (The Union of Thai Sanghas in Oce-
ania : UTO) ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย ได้เลือกตั้งท่านผู้มีรายนามต่อไปนี้  ให้เป็นคณะ
กรรมการอำานวยการ ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 พระเทพวิสุทธาภรณ์   วัดอินทรวิหาร  ที่ปรึกษา
 พระเทพพุทธิวิเทศ  วัดพุทธาวาส U.S.A. ที่ปรึกษา
 พระเทพพุทธิมงคล  วัดพุทธาราม  ที่ปรึกษา
 พระเทพโพธิวิเทศ  วัดไทยพุทธคยา  ที่ปรึกษา
  พระเทพสิทธิวิเทศ   วัดอนันทเมตยาราม  ที่ปรึกษา
  พระราชภาวนาวิมล   วัดพุทธปทีป ลอนดอน  ที่ปรึกษา
  พระโสภณกาญจนาภรณ์   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ที่ปรึกษา
  พระสุนทรธรรมเมธี (ดร.)   วัดท่าสว่าง  ที่ปรึกษา
  พระกิตติโสภณวิเทศ   วัดนาคปรก  ประธานกรรมการ
  พระศรีพุทธิวิเทศ    วัดไทยพุทธาราม          รองประธาน รูปที่ ๑
 พระสุธรรมญาณวิเทศ  วัดพระธรรมกาย             รองประธาน รูปที่ ๒
 พระมหาสิทธิวิเทศ   วัดปากนำา้  รองประธาน รูปที่ ๓
 พระครูศรีพุทธิวิเทศ   วัดพุทธสามัคคี     รองประธาน รูปที่ ๔
 พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ  วัดไทยนครเมลเบิร์น  รองประธาน รูปที่ ๕
 พระครูศรีคัมภีรวิเทศ  วัดพุทธสามัคคี    เลขานุการ
 พระครูปลัดทองแดง  วิสุทฺธญาโณ วัดไทยนครเมลเบิร์น  ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ ๑
 พระมหาไพฑูรย์  โชติวณฺโณ    วัดพุทธสามัคคี    ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ ๒
 พระมหาสุดใจ  จารุวณฺโณ      วัดพุทธสามัคคี    ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ ๓
 พระมหาสมชาย ตปสีโล      วัดพุทธสามัคคี    เหรัญญิก
 พระมหาพัด  อริยเมธี     วัดพุทธสามัคคี    ผู้ช่วยเหรัญญิก
 นางอุษาดี  จิรพัฒนากร    กรรมการวัดพุทธสามัคคี  ผู้ช่วยเหรัญญิก
  พระครูปลัดมังกร  ปญฺญาวุฑฺโฒ   วัดพุทธสามัคคี บอสวานา ศาสนิกสัมพันธ์
 พระภูมินทร์ จกฺกรตโน   วัดนาคปรก   ผู้ประสานงานในประเทศไทย
 พระครูเมธีปัญญาวุธ   วัดนาคปรก     กรรมการ
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 พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (ดร.) วัดนาคปรก   กรรมการ
 พระมหาสุรเชษฏ์  สุรเชฏฺโฐ    วัดปากน้ำา นิวซีแลนด์     กรรมการ
 พระมหาวรรณวัฒน์ ชุติปญฺโญ  วัดไทยนครเมลเบิร์น    กรรมการ
 พระมหาปฐม  ชาคโร    วัดไทยนครเมลเบิร์น  ออสเตรเลีย   กรรมการ
  พระนรินทร์ นรินฺทจิตฺโต    วัดพุทธสามัคคี อินเวอร์คาร์กิลล์ กรรมการ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

(พระเทพวิสุทธาภรณ์)
ประธานสร้างวัดพุทธสามัคคี

เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
ที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย

ประธานที่ประชุม
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สรุปวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เรื่องการจัดตั้งองค์กรคณะพระธรรมทูตไทยสายโอเชียเนีย

ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปรามฯ กรุงเทพมหานคร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

   เริ่มการประชุมในเวลา ๑๘.๐๐ น. โดย พระกิตติโสภณวิเทศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง

การก่อตั้งองค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย หลังจากนั้นนิมนต์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำาตนเองตามลำาดับ

วาระการประชุมที่ ๒ เสนอตั้งองค์กรคณะพระธรรมทูตไทยสายโอเซียเนีย

   ที่ประชุมมีมติรับหลักการในการก่อตั้งองค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย โดยก่อน

รับหลักการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้

   พระโสภณกาญจนาภรณ์ แสดงความคิดเห็นว่า การตั้งองค์กรก็เพื่อให้สนับสนุนการ

ทำางานให้ได้รับความสะดวก ไม่ใช่ตั้งมาเพื่อขัดกันเอง

   พระโสภณกาญจนาภรณ์ แสดงความคิดเห็นว่า วิธีการออกหนังสือนิมนต์เพื่อให้ยื่น

ขอวีซ่าควรให้ดำาเนินการเหมือนเดิม คือ ออกจากวัดที่อยู่ในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง 

โดยไม่ต้องออกจากองค์กรที่จะจัดตั้ง

   เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

   พระกิตติโสภณวิเทศ เห็นควรให้คงรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา 

   พระครูธรรมธรไพฑูรย์ อฎฺฐวำโส เลขานุการสหภาพธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ให้คำา

แนะนำาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าให้กำาหนดไว้ในระเบียบขององค์กรที่จะตั้งขึ้น 

   พระวิมลศาสนวิเทศ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เห็นด้วยกับ

การจัดตั้งองค์กรฯ โดยให้เหตุผลว่า ถ้าเป็นองค์กรฯมันมีความหนักแน่นกว่ากัน

   พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยเมลเบิร์น เห็นด้วยตามนั้น

   

   เรื่องต่อมา พระครูธรรมธรไพฑูรย์ อฎฺฐวำโส เลขานุการสหภาพธรรมทูตไทยใน

ทวีปยุโรป กล่าวถึงชื่อองค์กรพระธรรมทูตต่างๆที่มีในปัจจุบัน โดยในที่ประชุมคุยกันว่าจะตั้งชื่อองค์กรฯว่า 

“สหภาพพระธรรมทูตไทยในออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” ใช้ตัวย่อว่า ส.อ.น. โดยพระโสภณกาญจนาภรณ์ให้

เหตุผลว่า ที่ควรใช้ดังนี้เพราะว่าหากใช้ “สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย” คนไม่ค่อยรู้จัก ควรใช้ “ใน

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” เพื่อให้ชัดเจน ที่ประชุมเห็นด้วย แต่พระวิมลศาสนวิเทศ รองประธานสหภาพพระ

ธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เสนอว่าควรหยุดไว้แค่รับหลักการก่อน แล้วค่อยไปคุยกันในโอกาสต่อไป   ซึ่งพระ

โสภณกาญจนาภรณ์ให้การสนับสนุนว่าควรหยุด โดยให้เหตุผลว่า ควรให้ผู้อยู่ในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ที่

ประชุมเห็นตามนี้
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วาระการประชุมที่ ๓ สรุปรายชื่อวัดไทยในโอเซียเนีย

   พระภูมินทร์ จกฺกรตโน ได้รายงานชื่อวัดไทยในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ตาม

เอกสารจากสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดย พระโสภณกาญจนาภรณ ์ ได้ขอแก้ชื่อเจ้าอาวาสวัดไทย

พุทธาราม จาก พระมหาชนะ ธมฺมชโย เป็น พระศรีพุทธิวิเทศ และแก้ไขชื่อเจ้าอาวาสวัดไทยเมลเบิร์น เป็น

พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ 

   ในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พระพรหมสิทธ ิประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรม

ทูตไปต่างประเทศ ประธานในการประชุมเดินทางเข้าที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้ถวายการต้อนรับ 

หลังจากนั้น   พระกิตติโภสณวิเทศ ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมา และให้ผู้เข้าร่วมประชุม

แนะนำาตัวอีกครั้งต่อประธานสำานักกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

   พระโสภณกาญจนาภรณ ์ ได้รายงานว่าเป็นผู้รับไม้ดูแลวัดไทย ๒ วัด ในประเทศ

ออสเตรเลียจาก พระธรรมคุณาภรณ ์ตามคำาสั่งโดยวาจาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธาน

คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและอดีตประธานสำานักกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

   ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้ซักถาม พระโสภณ

กาญจนาภรณ์ และ   พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ เกี่ยวกับการไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศออสเตรเลีย

   ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สอบถามถึงความมั่นคง

ของวัดไทยใน ๒ ประเทศ และจำานวนวัดที่ขึ้นกับสำานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกี่ยวกับความมั่นคงของวัด

ไทยใน       ๒ ประเทศ พระโสภณกาญจนาภรณ์ ให้คำายืนยันว่าทั้ง๒วัดที่ท่านดูแลมีความมั่นคงมาก 

   เกี่ยวกับเรื่องจำานวนวัด พระภูมินทร์ จกฺกรตโน ตอบตามเอกสารที่ได้รับจากสำานัก

พุทธศาสนาแห่งชาติ

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

   ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ให้คำาแนะนำาว่า ทำาให้

องค์กรที่จะเกิดขึ้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศนั้นๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิของประเทศนั้น (คิดให้เข้า

ระบบ) ไม่ใช่ทำาตัวเหมือนผู้ใหญ่บ้าน ใหญ่เฉพาะในประเทศ

   ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ให้คำาแนะนำาว่า ให้องค์กร

มีขั้นตอนการทำางานโดยง่าย และให้การรวมตัวเป็นองค์กรแล้วมีพลัง ให้พระสงฆ์ไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศ

นั้นๆพูดแล้วเค้ารับฟัง

   ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวถึงปัญหาจากการตั้ง

องค์กร คือเรื่องตำาแหน่ง คนนั้นอยากเป็นนั่น คนนี้อยากเป็นนี่

   ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กังวลว่าหากองค์กรมีผู้นำา

คนใหม่ที่มีแนวคิดแตกต่างจากคนเก่า เช่น ผู้นำาคนใหม่จำากัดจำานวนพระธรรมทูตที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ โดย

ให้แนวทางว่าควรพยายามทำาให้พระธรรมทูตไหลเข้าประเทศนั้นๆให้ได้มากๆ

   ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับ

เรื่องหากไม่มีพระธรรมทูตไปปฏิบัติหน้าที่ที่วัดนั้นๆแล้ว ทรัพย์สินของวัดจะตกเป็นของประเทศนั้นๆ โดยพระ

โสภณกาญจนาภรณ์ถวายรายงานว่า วัดที่ท่านดูแลได้ทำาพินัยกรรมไว้แล้วว่าหากไม่มีพระธรรมทูตไปปฏิบัติ
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วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

หน้าที่แล้วทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประธานสำานักกำากับ

ดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศก็ยังเป็นห่วงวัดที่ไม่ได้ทำาการป้องกันเรื่องดังกล่าวไว้

  พระโสภณกาญจนาภรณ ์ เป็นกังวลว่าเจ้าอาวาสที่ต่างประเทศไม่สามารถให้การบรรพชา

อุปสมบทได้ กลัวขัดกับกฎมหาเถรสมาคม เกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่าง

ประเทศแนะนำาว่าหากเป็นเจ้าอาวาสแล้วให้ส่งชื่อมารับการอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ทันที และยังแนะนำาอีก

ว่าควรให้เจ้าอาวาสวัดนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์เอง

  ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้แจ้งให้ไปรับป้ายโครงการ

หมู่บ้านรักษา  ศีล ๕ ณ วัดปากน้ำา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

  พระกิตติโสภณวิเทศ เสนอให้มีการประชุมครั้งต่อไปในช่วงสอบธรรมศึกษาที่เมืองไคร์ทเชิร์ท 

ประเทศนิวซีแลนด์ 

 

 ปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 ๑. พระพรหมสิทธิ  ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

 ๒. พระกิตติโสภณวิเทศ  เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์

 ๓. พระโสภณกาญจนาภรณ์ ผู้แทนวัดไทยพุทธาราม ประเทศออสเตรเลีย

 ๔. พระวิมลศาสนวิเทศ  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป 

     ผู้สังเกตการณ์

 ๕. พระวิสุทธิศาสนวิเทศ  ผู้ช่วยเลขานุการสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

 ๖. พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

 ๗. พระครูธรรมธรไพฑูรย์ อฎฺฐวำโส เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ผู้สังเกตการณ์

 ๘. พระครูปลัดมังกร ปญฺญาวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี ประเทศบอตสวานา

 ๙. พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร พระธรรมทูตสายประเทศนิวซีแลนด์

 ๑๐. พระมหาจำารูญ กุสลจิตฺโต พระธรรมทูตสายประเทศนิวซีแลนด์

 ๑๑. พระครูสิริธรรมประทีป ผู้สังเกตการณ์จากประเทศสก็อตแลนด์

 ๑๒. พระภูมินทร์ จกฺกรตโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้บันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙

วันเสารที่  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๒๒  รูป

 ๑. พระเทพวิสุทธาภรณ์  วัดอินทรวิหาร  พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

 ๒. พระกิตติโสภณวิเทศ  วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 ๓. พระสุนทรธรรมเมธี  วัดท่าสว่าง อ.กระสัง บุรีรัมย์ (รจจ.บุรีรัมย์)

 ๔. พระศรีพุทธิวิเทศ  วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน  ออสเตรเลีย

 ๕. พระมหาสิทธิวิเทศ  วัดปากนำา้  นิวซีแลนด์

 ๖. พระครูเมธีปัญญาวุธ  วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 ๗. พระครูศรีพุทธิวิเทศ  วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช  นิวซีแลนด์

 ๘. พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ วัดไทยนครเมลเบิร์น  ออสเตรเลีย

 ๙. พระครูไพศาลกิจจาภรณ์ วัดจุฬามณี อัมพวา สมุทรสงคราม

 ๑๐. พระครูศรีคัมภีรวิเทศ  วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช  นิวซีแลนด์

 ๑๑. พระมหาสมชาย ตปสีโล วัดพุทธสามัคคี ริชมอนด์ เนลสัน นิวซีแลนด์

 ๑๒. พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 ๑๓. พระมหาพัด  อริยเมธี วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช  นิวซีแลนด์

 ๑๔. พระมหาไพฑูรย์ โชติวณฺโณ วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช  นิวซีแลนด์

 ๑๕. พระมหาสุดใจ  จารุวณฺโณ วัดพุทธสามัคคี อินเวอร์คาร์กิล นิวซีแลนด์

 ๑๖. พระมหาวรรณวัฒน์ ร่มไพรงาม วัดไทยนครเมลเบิร์น  ออสเตรเลีย

 ๑๗. พระมหาปฐม จิตรแสวง วัดไทยนครเมลเบิร์น  ออสเตรเลีย

 ๑๘. พระนรินทร์  นรินฺทจิตฺโต วัดพุทธสามัคคี อินเวอร์คาร์กิล นิวซีแลนด์

 ๑๙. พระครูปลัดทองแดง วิสุทฺธญาโณ   วัดไทยนครเมลเบิร์น  ออสเตรเลีย

 ๒๐. พระครูปลัดอ่อน  มุทุจิตฺโต วัดป่าธรรมชาติ L. A. สหรัฐอเมริกา

 ๒๑. พระมหาสุรเชษฐ์  สุรเชฏฺโฐ วัดปากนำา้  นิวซีแลนด์

 ๒๒. สามเณรโรเจอร์ นิตยวรรณ วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช นิวซีแลนด์

ผู้สังเกตการณ์  

 ๑. นางสาววงเดือน  บุญศิริ   

 ๒. นางอภิญชลิต  คลาร์ก

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.
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วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

 พระครูเมธีปัญญาวุธ ทำาหน้าที่เป็นพิธีกรได้กราบอาราธนา พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธาภรณ์ 

เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ 

พร้อมทั้งได้กล่าวต้อนรับคณะพระธรรมทูตทุกรูป และได้เชิญ คุณโรบิน บิ๊คลี่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ของ The Thai Buddhist Trust of Christchurch เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับพระสงฆ์ผู้เข้าร่วมประชุม 

 พระกิตติโสภณวิเทศ  ได้กราบอาราธนาพระเทพวิสุทธาภรณ์  กล่าววรธรรมต่อที่ประชุม

 พระเทพวิสุทธาภรณ์ กล่าวต้อนรับพระสงฆ์ และขอบคุณ พระกิตติโสภณวิเทศ ที่ทำางานรับใช้

พระพุทธศาสนา ด้วยการเดินทางไปทั่วโลกนำาพระพุทธศาสนาไปวางไว้ตามที่ต่างๆ และเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดพุทธ

สามัคคี  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทางนี้ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนา วัดพุทธสามัคคีซึ่งสร้างมาได้ ๒ ปี ก็ได้รับผ้าพระ

กฐินพระราชทาน และได้รับต่อเนื่องมาทุกปี  ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ วัดพุทธสามัคคี

ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆ การประชุมจัดตั้งองค์กรพระธรรมทูตเป็นแนวคิดที่ดี  เพื่อให้ได้รับ

ข่าวสาร และการดำาเนินงานพระธรรมทูตในโอเซียเนียให้ดำาเนินไปในแนวเดียวกัน

 พระกิตติโสภณวิเทศ  ขอให้พระธรรมทูตและผู้ที่เข้าประชุมทุกท่านแนะนำาตัวเพื่อจะได้รู้จักกัน  จาก

นั้นจึงเริ่มประชุมตามวาระดังนี้

 ระบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

    -ไม่มี-

 ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองการประชุมครั้งก่อน (วัดสระเกศ)

    รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งองค์กรพระ

ธรรมทูตไทยสายโอเซียเนีย ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

    

    ๓.๑. เรื่องการตั้งชื่อองค์กร

    พระกิตติโสภณวิเทศ รายงานว่า  พระพรหมสิทธิ ประธานสำานักงานกำากับ

ดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝากข้อคิดมาว่า การประชุมจัดตั้งองค์กรครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อจัดตั้งองค์กรมาช่วย

ดูแลพระสงฆ์  ไม่ใช่จัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อมาปกครองกัน จากนั้นที่ประชุมร่วมกันพิจารณาชื่อองค์กรคณะพระ

ธรรมทูตสายโอเซียเนียและได้ข้อสรุปดังนี้

    ชื่อภาษาไทยว่า “สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย” ชื่อย่อ ส ท อ    

ชื่อภาษาอังกฤษ “The Union of Thai Sanghas in Oceania” ชื่อย่อ U T O

    

    ๓.๒. การวางโครงสร้างองค์กร

    พระกิตติโสภณวิเทศ  เสนอให้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างองค์กรดังนี้

    ๑) ที่ตั้งองค์กร พระมหาสิทธิวิเทศ    เสนอให้จดทะเบียนตั้งองค์กรที่นคร

ไครส์ทเชิร์ช นิวซีแลนด์ เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากรมากที่สุด องค์กรที่เกิดขึ้นต่อไปในเมืองอื่นๆ ให้เป็น
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สาขาขององค์กรนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ

    ๒) สัญลักษณ์ขององค์กร ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ประสาน

งานไปยัง พระสุธรรมญาณวิเทศ (ที่ปรึกษากองงานเลขา) เกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ์ขององค์กรให้สื่อ

ความหมายมากที่สุด

    ๓) รายละเอียดขององค์กร  ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ยก

ร่างโครงสร้างองค์กร จากนั้นส่งโครงร่างให้แต่ละฝ่ายพิจารณา โดยนำาเทคโนโลยีการใช้ Line มาใช้ในการติดต่อ

สื่อสาร เมื่อได้ข้อสรุปในรายละเอียด  ให้ปรึกษาทนาย เพื่อขอจดทะเบียนองค์กรอย่างเป็นทางการ

    ๔) รายได้ขององค์กร ที่ประชุมพิจารณาถึงรายได้ขององค์กรมาจาก  

         ๑. พระธรรมทูตที่จำาพรรษาในแต่ละวัดจ่ายค่าสมาชิก 

        ๒. จัดทอดผ้าป่าหาทุนให้องค์กร

        ๓. ในอนาคตจัดทอดผ้าป่าหาทุนให้วัดต่างๆ

    ๕) รายได้นำาไปทำาอะไรบ้าง

        พระกิตติโสภณวิเทศ เสนอว่า รายได้ที่ได้มาจะนำาไปใช้ดังนี้

     ๑. ทำาหนังสือสวดมนต์ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ ซึ่งอาจมีเนื้อหาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละวัด

     ๒. สนับสนุนการประชุมที่จัดขึ้นตามเมืองต่างๆ

                    ที่ประชุมรับทราบ

    ๖) การจัดตั้ง Line กลุ่ม

     พระกิตติโสภณวิเทศ เสนอให้นำาเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ เพื่อความ

รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร โดยเสนอ พระมหาสุดใจ  จารุวณฺโณ เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้ง Line กลุ่ม

    

    ๓.๓. การคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อมาบริหารองค์กร

    ที่ประชุมพิจารณาเลือกพระสงฆ์มาบริหารองค์กรดังมีรายนามต่อไปนี้ 

  ๑. ที่ปรึกษาประกอบด้วย :

   พระเทพวิสุทธาภรณ์  ประธานสร้างวัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์

   พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

   พระเทพพุทธิมงคล ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในทวีปยุโรป

   พระเทพโพธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศอินเดีย

   พระเทพสิทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์

   พระราชภาวนาวิมล หัวหน้าคณะพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

   พระโสภณกาญจนาภรณ์  เจ้าคณะอำาเภอเมืองกาญจนบุรี

   พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

  ๒. ประธาน :    พระกิตติโสภณวิเทศ

  ๓. รองประธาน :

   พระศรีพุทธิวิเทศ  ผู้แทนสาย Brisbane
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วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

   พระสุธรรมญาณวิเทศ  ผู้แทนสายAuckland 

      และที่ปรึกษากองงานเลขานุการ

   พระมหาสิทธิวิเทศ   ผู้แทนสาย Bay of plenty

   พระครูศรีพุทธิวิเทศ   ผู้แทนเกาะใต้นิวซีแลนด์

   พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ ผู้แทนสาย Melbourne

  ๔. เหรัญญิก :  

   พระมหาสมชาย  ตปสีโล

   พระมหาพัด  อริยเมธี

   นางอุษาดี  จิรพัฒนากร 

  ๕. กรรมการ : 

   พระสงฆ์ทุกรูปที่เข้าร่วมประชุม

  ๖. เลขานุการ : 

   พระครูศรีคัมภีรวิเทศ

   พระครูปลัดทองแดง วิสุทฺธญาโณ

   พระมหาไพฑูรย์  โชติวณฺโณ

   พระมหาสุดใจ  จารุวณฺโณ

  ๗. ผู้ประสานงานในประเทศไทย

   พระครูปลัดมังกร  ปญฺญาวุฑฺโฒ

   พระภูมินทร์  จกฺกรตโน

  

  ๓.๔. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำาเนินการเรื่องต่างๆ

  พระกิตติโสภณวิเทศ ในฐานะประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย จะออกคำาสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการเรื่องต่างๆ ในภายหลัง

  ที่ประชุมรับทราบ

  

  เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. พักฉันเพล

  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. ถ่ายรูปหมู่หน้าอุโบสถวัดพุทธสามัคคี

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

    ๔.๑. สถานที่จัดประชุมครั้งต่อไป

    พระมหาสิทธิวิเทศ เล่าถึงปัญหาของวัดปากนำา้ นิวซีแลนด์ว่า ถูกร้องเรียน

จากเพื่อนบ้านในหลายเรื่อง เช่น ถูกจำากัดจำานวนรถที่เข้าออกวัดในแต่ละวัน, การใช้เสียงได้ไม่เกิน ๘๐  เดซิเบล  

การจัดงานแต่ละครั้งต้องทำาเรื่องเสนอทางการล่วงหน้า ทำาให้การจัดงานที่วัดค่อนข้างลำาบาก 

    ที่ประชุมเสนอสถานที่จัดประชุมครั้งต่อไปไว้ ๓ แห่ง คือ Brisbane, Mel-

bourne หรือ Sydney ซึ่งจะเลือกตามความเหมาะสม
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    ๔.๒. กำาหนดการประชุม   

    พระกิตติโสภณวิเทศ เสนอการประชุมให้กระทำาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

โดยกำาหนดให้ไม่ตรงกับการประชุมของยุโรปและสหรัฐอเมริกา  และขอให้แจ้งล่วงหน้าว่าจะประชุมเมื่อใด  จะ

ได้จัดวันมาร่วมประชุม

    ที่ประชุมรับทราบ

    ๔.๓. ระยะเวลาในการร่างกฎระเบียบ  

    พระครูศรีพุทธิวิเทศ เสนอว่า ควรมีกรอบระยะเวลาในการร่างกฏระเบียบ

นานเท่าไร ไม่เช่นนั้นจะเนิ่นนานทำาให้งานล่าช้า โดยฝ่ายเลขานุการควรกำาหนดวันว่า จะเสร็จเมื่อใด

    พระกิตติโสภณวิเทศ  เห็นด้วยกับข้อเสนอของพระครูศรีพุทธิวิเทศ ขอให้

ฝ่ายเลขากำาหนดมาว่า จะใช้เวลายกร่างนานเท่าใด 

    ที่ประชุมรับทราบ

 ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ

    ๕.๑. ครูอาสา

    พระมหาวรรณวัฒน์ ร่มไพรงาม เรียนถามพระกิตติโสภณวิเทศ เรื่องครู

อาสาของวัดพุทธสามัคคีว่า หากทางวัดไทยนครเมลเบิร์น  ออสเตรเลียต้องการครูอาสาบ้าง จะติดต่อได้อย่างไร

    พระกิตติโสภณวิเทศ เล่าว่า ครูอาสาของวัดพุทธสามัคคีได้รับงบประมาณ

ส่วนหนึ่งจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะเริ่มต้นได้ครูอาสาเป็นนักศึกษาฝึกงาน

ภาคเรียนสุดท้าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายหลังได้ครูอาสาสมัครจากโครงการสอน

ภาษาไทย ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    พระกิตติโสภณวิเทศ บอกว่า  พระพรหมสิทธิเคยแจ้งว่า มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหลายแห่งมีครูอาสาในลักษณะเดียวกันนี้ ถ้าวัดที่ออสเตรเลียสนใจให้คุยรายละเอียดกันในภายหลัง

    ๕.๒. หมู่บ้านศีลห้า

    พระกิตติโสภณวิเทศ รายงานว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอให้ทุก

วัดช่วยกันรณรงค์เรื่องหมู่บ้านศีลห้า  เน้นกิจกรรมการปฏิบัติธรรมทุกเดือน มีการถ่ายภาพส่งไปยังประเทศไทย 

ซึ่งทางประเทศไทยอาจจะมีการช่วยค่าใช้จ่ายบ้าง

    ที่ประชุมรับทราบ

    ๕.๓. การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 

    พระกิตติโสภณวิเทศ แจ้งว่า ปีนี้การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 

จะมีในเดือนพฤษภาคม ส่วนในยุโรปจะมีในเดือนกรกฎาคม 

    ที่ประชุมรับทราบ

    ๕.๔. การตั้งกองทุน  U T O

    ที่ประชุมมีการเบริจาคเงินสำาหรับตั้งกองทุน U T O โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

ประเดิมบริจาคตั้งกองทุนดังนี้
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วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

    พระเทพวิสุทธาภรณ์   ๑๐,๐๐๐ THB  

    พระกิตติโสภณวิเทศ     ๑,๐๐๐ USD  

    พระสุนทรธรรมเมธี       ๕๐๐ NZD 

    พระศรีพุทธิวิเทศ        ๕๐๐ AUD 

    พระมหาสิทธิวิเทศ            ๕๑๐ NZD 

    พระครูเมธีปัญญาวุธ       ๑๐๐ NZD

    พระครูศรีพุทธิวิเทศ       ๕๐๐ NZD

    พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ    ๑,๐๐๐ AUD  

    พระครูปลัดอ่อน  มุทุจิตฺโต      ๒๐๐  USD

    พระครูไพศาลกิจจาภรณ์      ๑๐๐  NZD 

    พระครูศรีคัมภีรวิเทศ    ๕,๐๐๐ THB  

    

ที่ประชุมมอบเงินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ให้กับ พระมหาพัด อริยเมธี ทำาบัญชีรักษาเงิน และประสานงานการ

เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่อไป

    ๕.๕.ปิดประชุมและรับของที่ระลึก

    ก่อนการกล่าวปิดประชุม พระกิตติโสภณวิเทศ ได้กราบอาราธนาพระธรรม

ทูตที่เข้าร่วมประชุมทุกรูปได้อยู่เจริญพระพุทธมนต์-ฉันภัตตาหารเพลงานสมโภชสัญญาบัตร-พัดยศ        พระครู

ศรีคัมภีรวิเทศ (ทผจล.ชพ.) ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

    พระกิตติโสภณวิเทศ กราบอาราธนาพระเทพวิสุทธาภรณ์ กล่าวปิดประชุม

    พระเทพวิสุทธาภรณ ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ทำาให้องค์กรเริ่มเห็นเป็น

รูปธรรมมากขึ้น หวังว่า คงจะเป็นแนวทางในการดำาเนินงานขององค์กรต่อไป พร้อมกับขอบคุณ พระสงฆ์ทุก

รูปที่เข้าประชุม และขอให้พระสงฆ์ทุกรูปเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

    คุณวงเดือน บุญศิริ เป็นผู้แทนถวายของที่ระลึกในนามวัดพทุธสามัคคี แด่

พระธรรมทูตทุกรูปที่เข้าร่วมประชุม จากนั้น พระเทพวิสุทธาภรณ ์มอบของที่ระลึกให้กับพระธรรมทูตทุกรูปที่

เข้าประชุม

    ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

นางอภิญชลิต  คลาร์ก

บันทึก/สรุป/พิมพ์

พระครูศรีคัมภีรวิเทศ

ผู้ตรวจรายงานการปะชุม
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Wat Buddha Samakhee Christchurch (The Thai Buddhist Trust of Christchurch) Christchurch, New Zealand

กำาหนดการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

ณ วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์

๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
_____________________________________________________________________

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  คณะพระมหาเถระ พระธรรมทูต และแขกผู้มีเกียรติจากประเทศต่างๆ เดินทางถึงวัดพุทธสามัคคี 
  นครไครส์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ แล้วลงทะเบียนเข้าที่พักตามที่ทางวัดจัดถวาย

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกจากโรงแรมที่พัก
  เวลา ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า (วัดพุทธสามัคคี)
  เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม /เข้าสู่ที่ประชุม
  เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธ ิ กรรมการมหาเถรสมาคม
    ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
    เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประธานในพิธี เข้าสู่ที่ประชุม   
    ประจำาหน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำาผู้เข้าร่วมประชุม  
    บูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง แล้วไปนั่งเก้าอี้ประธานในที่ประชุม
    - องค์กรพระธรรมทูตท่ัวโลกและผู้มีเกียรติเข้าถวายสักการะตามลำาดับ (ดูบัญชีแนบท้าย)
    - พระเทพวิสุทธาภรณ ์ที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียกล่าวต้อนรับ
    - นายประเสริฐ ทองสะอาด กรรมการวัดพุทธสามัคคี กล่าวต้อนรับ
    - นายโรบิ้น คลิ๊กลี ่กล่าวต้อนรับ (ภาคภาษาอังกฤษ)
    - พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย กล่าวถวายรายงาน
    - ประธานในพิธี อ่านสาส์นเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ องค์อันเป็นที่  
    เคารพสักการะแห่งมวลพระธรรมทูตไทยทั่วโลก
    - ประธานในพิธี มอบตราตั้งคณะกรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย 
    - ประธานในพิธีให้โอวาท มอบนโยบาย และกล่าวเปิดการประชุม
    - นายมาริษ เสงี่ยมพงษ ์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน กล่าวสุนทรพจน์
    - พิธีเปิดป้ายสำานักงานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
    - ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก
  เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลพระธรรมทูตทั่วโลก/ร่วมกันรับประทานอาหาร

  เริ่มประชุมภาคบ่าย
  เวลา ๑๓.๐๐ น. - พร้อมกัน ณ สถานที่ประชุม
    - ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาของประเทศไทยในภาวะฉุกเฉิน  
    และการอยู่ร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับหน่วยงานรัฐในสถานการณ์ไม่เอื้ออำานวย
    ดำาเนินการโดย วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เวลา ๑๖.๐๐ น.  - ทอดผ้าป่าจัดหาทุนสนับสนุนการดำาเนินงานของสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
    - ประธานในพิธี กล่าวอนุโมทนากถา และปิดการประชุม

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

วาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
ณ วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
_____________________________________________________________________

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒  เรื่องรับรองการประชุมครั้งก่อน 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

    - ตราสัญลักษณ์สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

    - ระเบียบสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
    - การรับรองสถานะวัด
    - ระเบียบการเสนอขอสมณศักดิ์

    - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
    - โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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Wat Buddha Samakhee Christchurch (The Thai Buddhist Trust of Christchurch) Christchurch, New Zealand

วัดพุทธสามัคคี 
ไครส์ทเชิร์ช นิวซีแลนด์

Wat Buddha Samakhee
Christchurch  New Zealand
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วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

 

 วัดพุทธสามัคคี   ตั้งอยู่เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์  สร้าง

ขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนหลากเช้ือ

ชาติ ภาษา  นับย้อนไปเมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๕๔๑ ได้มีชาวไทยคน

หนึ่ง  ซึ่งมาตั้งรกรากอยู่ที่นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์  ได้เสีย

ชีวิตลง  ญาติมิตรพี่น้องต้องนิมนต์พระภิกษุจากกรุงเวลลิงตัน  ซึ่งเป็น

เมืองที่ห่างไกลมาประกอบกุศลพิธี  จากครั้ง นั้นได้เกิดเป็นแรงบันดาล

ใจแรงศรัทธาอย่างยิ่งต่อชาวไทยกลุ่มนี้  ที่ปรารถนาจะมีวัดไทยในนคร

ไครส์ทเชิร์ชเพื่อใช้ประกอบศาสนพิธี จึงตกลงร่วมกันว่าจะสร้างวัดขึ้น  

 

 จนกระทั่งในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑  พระครูธรรมธร

เศรษฐกิจ สมาหิโต (ปัจจุบันเป็น พระกิตติโสณวิเทศ) ได้รับนิมนต์

ให้ไปสอนกัมมัฏฐานท่ีวัดพุทธมหายานของชาวจีนในนครโอ๊คแลนด์ 

และในขณะที่ผ่านมายังนครไครส์ทเชิร์ช ชาวไทยกลุ่มนี้ได้เห็นท่าน

กำาลังเดินข้ามถนน เมื่อได้พบพระสงฆ์ในต่างแดนก็เกิดความปีติ จึง

ได้รีบตามไปกราบนมัสการ และนิมนต์ท่านไปยังร้านอาหารไทยเพื่อ

ประสงค์จะทำาบุญ และเมื่อได้คุยกันก็ปรารภถึงเรื่องการสร้างวัด ซึ่ง

ท่านก็ให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างวัดอย่างมากมาย  ชาว

ไทยกลุ่มนั้นจึงขอให้ท่านเป็นธุระในการสร้างวัด   ด้วยเมตตาจิตอย่าง

สูงท่านจึงรับเป็นภาระในการสร้างวัด และได้กราบอาราธนาพระเดช

พระคุณ พระโสภณธรรมวงศ ์  เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร (ปัจจุบัน 

พระเทพวิสุทธาภรณ์) เป็นประธานสร้างวัด  โดยตั้งชื่อวัดว่า “วัดพุทธ

สามัคคี” หรือเรียกว่า องค์กรชาวพุทธไทยในนครไครส์ทเชิร์ช (The 

Thai Buddhist Trust of Christchurch) และมีมติให้พระครู

ธรรมธรเศรษฐกิจ สมาหิโต เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เพื่อบริหารจัดการ

ให้วัดพุทธสามัคคีเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีให้เป็นที่พึ่งทางกาย

และใจให้กับชาวไทย และผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทั้งที่อาศัยอยู่

ในนครไครส์ทเชิร์ชและใกล้เคียง ตลอดถึงใช้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่

วัฒนธรรมไทยสู่สากล และใช้เป็นพุทธสถานเพื่อเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่ไพศาลในดินแดนที่

หนาวเหน็บแถบขั้วโลกใต้ เสมือนการ “ปลูกบัวบนลานหิมะ”
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Wat Buddha Samakhee Christchurch (The Thai Buddhist Trust of Christchurch) Christchurch, New Zealand

บัวบานบนลานหิมะ



การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย 2017
The Union of Thai Sanghas in Oceania Conference UTO 25

วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

การสอบธรรมศึกษา
ของอุบาสก-อุบาสิกา และนักเรียนเยาวชน ประจำาทุกปี

ทอดกฐินพระราชทาน
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากชาวไทยและชาวนิวซีแลนด์
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Wat Buddha Samakhee Christchurch (The Thai Buddhist Trust of Christchurch) Christchurch, New Zealand

การปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพุทธศาสนิกชนวัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ช

Wat Buddha Samakhee
Christchurch  New Zealand



การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย 2017
The Union of Thai Sanghas in Oceania Conference UTO 27

วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

วัดพุทธสามัคคี ริชมอนด์-เนลสัน
Wat Buddha Samakhee Richmond-Nelson

วัดพุทธสามัคคี อินเวอร์คาร์กิลล์
Wat Buddha Samakhee Invercargill
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Wat Buddha Samakhee Christchurch (The Thai Buddhist Trust of Christchurch) Christchurch, New Zealand

วัดพระธรรมกายบริสเบน
Wat Phra Dhammakaya of Brisbane, Australia

วัดพระธรรมกายนครเมลเบิร์น
Wat Phra Dhammakaya of Melbourne, Australia



การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย 2017
The Union of Thai Sanghas in Oceania Conference UTO 29
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วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน
Wat Thai Buddharam Inc., Australia

วัดไทยนครเมลเบิร์น
Wat Thai Nakorn Melbourne, Australia
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Wat Buddha Samakhee Christchurch (The Thai Buddhist Trust of Christchurch) Christchurch, New Zealand

วัดไทยภาวนา บัลลารัท
Wat Thai Bhavana Ballarat, Australia

วัดพระธรรมกาย นครซิดนีย์
Wat Phra Dhammakaya of Sydney
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วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์
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