ค�ำประกำศเกียรติคุณ
พระเทพวรำจำรย์ (ศรีพร วรวิญญู รำชิวงศ์)

ผู้มีผลงำนดีเด่นทำงวัฒนธรรม ประจ�ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑
สำขำศำสนำและประเพณี
พระเทพวรำจำรย์( ศรีพร วรวิญญู รำชิวงศ์ )เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ บ้านเลขที่ 43
หมู่ที่ 1 ต�าบลเกษม อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันอายุ ๕๓ ปี พรรษา ๓๑ บิดาชื่อนายสมาน
มารดาชื่อนางสอน ราชิวงศ์ ส�าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบาลี มหาวิทยาลัยปูเณ่ สาธารณรัฐอินเดีย ได้รับ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด�ารงต�าแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (มหานิกาย) รองอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พระเทพวราจารย์ ( ศรีพร วรวิญญู ราชิวงศ์ ) เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้
พุทธศาสนิกชนทัว่ ไป ได้มโี อกาสซาบซึง้ ถึงแก่นสารพุทธธรรม สามารถน้อมน�าไปประพฤติปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่พระธรรมด้วยการวิธีใดๆหากสามารถเข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้อย่างถ้วนทั่วแล้ว
พระเทพวราจารย์ ( ศรีพร วรวิญญู ราชิวงศ์ ) ก็จะใช้ความวิริยะ อุตสาหะ พยายามอย่างสุดก�าลัง ตามบริบทแห่งวิถี
สมณะเพศ เช่นการเป็นนักจัดรายการวิทยุ ซึ่งเริ่มด�าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา โดยมีพุทธศาสนิกชนติดตาม
รับฟังเป็นจ�านวนมาก หรือการเผยแผ่พุทธธรรม ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม พระเทพวราจารย์ ก็เป็นผู้มี
ความสามารถด้านการประพันธ์ วรรณกรรม แขนงต่างๆ อย่างเอกอุ ด้วยเข้าใจในพระอรรถธรรมต่างๆอย่างคัมภีรภาพ
จึงสามารถขยายความ ด้วยอรรถรสแห่งวรรณกรรมแขนงต่างๆได้อย่างลึกซึ้ง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่
พุทธศาสนิกชนทัว่ ไป นอกจากนี้ พระเทพวราจารย์ ยังเล็งเห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของ ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ตลอด
จนโบราณสถาน อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยพิจารณาว่า นามรูปเหล่านี้ล้วนเป็นอนุสติ
ทีส่ ามารถกระตุน้ เตือนเหล่าบรรดาพุทธบริษทั ทัง้ หลายให้ตงั้ มัน่ และด�ารงตนอยูใ่ นหลักธรรมะ แห่งพระบรมมหาศาสดา
ในการทีจ่ ะสามารถน้อมน�าไปประพฤติปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ชวี ติ โดยร่วมกับส�านักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี
พร้อมด้วยชาวศรัทธาผูส้ นับสนุนงบประมาณทัง้ จากหน่วยงานราชการและเอกชน ร่วมกันบูรณปฏิสงั ขรณ์กฏุ สิ งฆ์โบราณ
ที่ส�าคัญ ทั้งยังได้ด�าเนินการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ต่อไป
นับได้ว่าพระเทพวราจารย์ ( ศรีพร วรวิญญู ราชิวงศ์ ) เป็นพระสงฆ์ผู้มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา ด้วยข้ออรรถธรรมะ ตลอดทั้งการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่า
ไว้ให้พุทธศาสนิกชน อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อยังประโยชน์ในกาลต่อไป ทั้งนี้ ด้วยฉันทะ วิริยะ และ อุตสาหะ
จนเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอันประเมินค่าไม่ได้ และปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ พระเทพวรำจำรย์ ( ศรีพร วรวิญญู รำชิวงศ์ ) จึงสมควรได้รับการน้อมถวาย
การเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและประเพณี ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

๗๑

เกียรติประวัติและผลงำนโดยย่อ
พระเทพวรำจำรย์ (ศรีพร วรวิญญู รำชิวงศ์)
ผู้มีผลงำนดีเด่นทำงวัฒนธรรม ประจ�ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑
สำขำศำสนำและประเพณี
พระเทพวรำจำรย์(ศรีพร วรวิญญู รำชิวงศ์ )เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ ปัจจุบันอายุ
๕๓ ปี พรรษา ๓๑ ณ บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๑ ต�าบลเกษม อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
บิดาชื่อนายสมาน ราชิวงศ์ มารดาชื่อนางสอน ราชิวงศ์
ส�าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบาลี มหาวิทยาลัยปูเณ่ สาธารณรัฐอินเดีย ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด�ารงต�าแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (มหานิกาย) รองอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่จ�าพรรษาที่สามารถติดต่อได้ กุฏิพระธรรมเสนานี วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

ประวัติกำรท�ำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ที่น�ำเสนอเข้ำรับคัดเลือก

พระเทพวรำจำรย์ (ศรีพร วรวิญญู รำชิวงศ์) เริ่มจัดรายการเพื่อเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหลายๆสถานีวิทยุ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ด้วยหวังให้ธรรมะได้เข้าถึงประชาชนทุก
ระดับชั้น ทั้งยังแบ่งเวลาในการเขียนหนังสือ และรจนาวรรณกรรมเพื่อเผยแผ่เรื่องราวทางธรรมะ ในพระพุทธศาสนา
อย่างหลากหลายอรรถรส จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนหลายๆเรื่อง นอกจากนี้ พระเทพวราจารย์ ยังเล็งเห็นถึง
คุณค่าและความส�าคัญของ ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ตลอดจนโบราณสถาน อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
โดยร่วมกับส�านักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี พร้อมด้วยชาวศรัทธาจากหน่วยงานราชการและเอกชน สนับสนุน
งบประมาณ ร่วมกันบูรณปฏิสงั ขรณ์กฏุ สิ งฆ์โบราณทีส่ า� คัญ ทัง้ ยังได้ดา� เนินการจัดตัง้ เป็นพิพธิ ภัณฑ์วดั มณีวนาราม เพือ่
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชน ต่อไป
ประสบกำรณ์ท�ำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ๓๐ ปี

ผลงำนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับจำกสำธำรณะชน

๑.จัดรายการวิทยุโทรทัศน์เผยแผ่ธรรมะ เช่น รายการ “ธรรมะยามเช้า” รายการ“แผนที่ชีวิต”
รายการ“ธรรมทัศน์” และ รายการ“เสียงธรรมจากมหาจุฬาฯ” เป็นต้น
๒. ผลงานการเผยแพร่วรรณกรรม ประมาณไม่กว่า ๔๐ เรื่อง จนได้รับรางวัลเกียรติยศ “มูนมัง
เมืองอุบลราชธานี” ครั้งที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสาขาวรรณกรรม
๓ วรรณกรรมเรื่องต่างๆ ดังนี้
เรื่อง“ท�าตัวอย่างไร ให้เป็นสุข” เรื่อง“ศึกษาภาวะผู้น�าจากธรรมบท” เรื่อง“โลกแห่งความเป็นจริง”
เรื่อง“กรรมฐาน” เรื่อง“ในอ้อมกอดของป่า” เรื่อง“พุทธท�านาย” เรื่อง“บทบาทพระสงฆ์ กับการพัฒนา
จิตใจ เพื่อความอบอุ่นของครอบครัว” เรื่อง“เรื่องเกี่ยวกับสีมา” เรื่อง“ทีฆาวุค�าฉันท์” เรื่อง“ตยัตถกวี”
และเรื่อง“วิธีบูรณาการณ์พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่” เป็นต้น

ผลงำนที่เคยได้รับรำงวัล

รางวัลเกียรติยศ “มูนมังเมืองอุบลราชธานี” ครั้งที่ ๖ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสาขาวรรณกรรม
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