A Project in Honor of the 19thThai Royal Supreme Patriarch
His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara (Suvaddhana
Mahathera), The Royal Supreme Patriarch of Thailand.
Guiding Principles and Reasons for the Project
1. With humble appreciation for the great compassion of His Holiness Somdet
Phra Nyanasamvara (Suvaddhana Mahathera), The Supreme Patriarch of
Thailand, towards the Duang Kaew Foundation in being the Patron of the
Foundation since B.E. 2537 (A.D. 1994) and for His Holiness’ support,
assistance, guidance and advice throughout.
2. To show gratitude for His Holiness’ care of and attention to Buddhism and
other works of charity for the general public throughout His lifetime, during
which He was most diligently dedicated to producing many valuable works
that may be classified into the various fields of education, governance,
disseminating the teachings, building religious structures and charity for the
general public.
Scope of the Project
1. Design and construction of the stupa (chedi) “Nyanasamvaranusorn” at Wat
Pah Bua Kaew Nyanasampanusorn in Thong Pha Phum district,
Kanchanaburi province.
2. Design and construction of the building “Nyanasamvaranusorn” for the
Elderly Care Center at Naval Hospital in Bangkok.
3. Establishing the Thai Buddhist Temple “Rattanaprateep” Budapest, in the
city of Budapest, Hungary.
4. Producing souvenir amulets as gifts for the donors of these projects.
5. Producing a statue in the likeness of His Holiness the Supreme Patriarch to
be enshrined in the stupa.
Outcomes of the Project
1. To stimulate awareness and generate faith and confidence in Buddhism
among Thais and foreigners in Thailand and abroad, so they will have the
Buddhist teachings to guide their way of life.
2. To have buildings which are of use to the public in general and in keeping
with what His Holinesss did in His lifetime, as an example for all of us.
3. To show appreciation and gratitude to His Holiness the Supreme Patriarch
of Thailand for the loving kindness He has given to the Duang Kaew
Foundation.
Timeline for the Project :
Budget for the Project
:

Between B.E. 2559 to B. E. 2561
Initially: 50 million baht

Advisors to the Projects
Wat Pah Baan Taad, Udon Thani
Wat Bowonniwet Vihara
Wat Pah Bua Kaew Nyanasampanusorn,
Thong Pha Phum, Kanchanaburi
Wat Pah Satha Tawai, Nong Wua Saw,
Udon Thani
National office of Buddhism
Buddhist Association Council of Thailand
Royal Thai Embassy in Hungary
Royal Thai Naval Medical Department
Bangkok Expressway Public Company Limited
Responsible Persons for the Projects


Duang Kaew Foundation
:under the patronage of the Supreme Patriarch of Thailand



Vacharadhamsatarn of Luangta MahaBua, Nakorn Chaisri

1.Image of the Stupa “Nyanasamvaranusorn”
to be built as part of the Project
2.Image of the building for caring for the elderly “Nyanasamvaranusorn” to be
built as part of the Project
3. Wat Thai Rattanapathep Budapest, Hungary.

โครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก (เจริ ญ สุ วฑฺฒโน)
หลักการและเหตุผล
1.
ด้วยความสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ ณายก ที่มีตอ่
มูลนิธิดวงแก้ว ที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตากรุ ณารับมูลนิธิดวงแก้วไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ต้ งั แต่ปีพ.ศ.2537 และได้
ประทานการสนับสนุนช่วยเหลือและคาแนะนาอันทรงคุณค่ายิง่ เสมอมา
2.
เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระมหากรุ ณาธิคุณที่พระองค์ทรงทานุบารุ งพระพุทธศาสนาและกิจการทางสาธารณกุศล
ต่างๆตลอดพระชันษาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ นั้น เป็ นช่วงชีวติ แห่งการทางานและสร้างผลงาน ซึ่ งอาจประมวลกล่าว ได้
เป็ นด้านๆ คือ ด้านการศึกษา ด้านการปกครอง ด้านการสัง่ สอนเผยแผ่ ด้านการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ และด้านการ สาธารณ
สงเคราะห์
การดาเนินการ ตามโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย ์ “ญาณสังวรานุสรณ์”ณ วัดป่ าบัวแก้วญาณสัมปั นนุสรณ์อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
จัดสร้างอาคาร “ญาณสังวรานุสรณ์” ให้เป็ นศูนย์ดแู ลฟื้ นฟูผสู ้ ู งอายุฯให้กบั กรมแพทย์ทหารเรื อ
จัดสร้างวัดไทย “รัตนประทีป” ณ กรุ งบูดาเปสต์ ประเทศ ฮังการี
จัดสร้างเหรี ยญที่ระลึกเพือ่ มอบให้ผรู ้ ่ วมสนับสนุนโครงการฯ
จัดสร้างรู ปจาลองของพระองค์ท่านประดิษฐานไว้ในพระเจดียฯ์
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯตลอดปี 2559-61

ผลการดาเนินงานตามโครงการ
1. จะได้ช่วยปลูกจิตสานึกร่ วมกันในการส่งเสริ มพระพุทธศาสนา ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและยึดมัน่ เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตสื บไป
2. ได้อาคารที่สร้างขึ้นเพือ่ ประโยชน์แก่สาธารณชนทัว่ ไป ตามแนวทางที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ได้ทรงกระทาเป็ น
แบบอย่างมาตลอดพระชันษาของพระองค์ท่าน
3. เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ในความเมตตาของพระองค์ท่านต่อมูลนิธิดวงแก้ว
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – ปี พ.ศ. 2561

งบประมาณ
ในการดาเนินการ
เบื้องต้น 50 ล้านบาท
ผูบ้ ริ จาคร่ วมโครงการ ตั้งแต่ 1,000บาท และ 10,000บาท มีของที่ระลึกมอบให้
ผูร้ ่ วมเทิดพระเกียรติฯ ตั้งแต่ 100,000 บาท จะได้จารึ ก ชื่อท่านไว้เป็ นอนุสรณ์
ที่ปรึ กษาโครงการ
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดป่ าบ้านตาด
วัดป่ าศรัทธาถวาย
วัดป่ าบัวแก้ว ญาณสัมปั นนุสรณ์
สมาคมองค์กรพระพุทธศาสนาฯ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจาฮังการี
บริ ษทั ทางด่วนกรุ งเทพ จากัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ
คณะกรรมการที่ปรึ กษา
พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์
พล.ร.อ. ณะ อารี นิจ
ท่านทูต ขันธ์ทอง อูนากูล
DR.Hiroyuki Yonemitu
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ วัชรธรรมสถาน ของหลวงตาพระมหาบัว
1.พระมหาธาตุเจดีย ์ “ ญาณสังวรานุสรณ์” ( ขนาดฐาน 35*35เมตร สูง ประมาณ25เมตร)
ที่จะจัดสร้างถวาย ตามโครงการ กาหนดเบื้องต้นจะมีพิธียกยอดเจดียใ์ น วันอาทิตย์ที่
24 ตุลาคม 2559 ณ บริ เวณก่อสร้าง วัดป่ าบัวแก้วญาณสัมปั นนุสรณ์ ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี งบประมาณ 40 ล้านบาท
2.อาคารศูนย์ดูแลและฟื้ นฟู ผูส้ ูงอายุ “ ญาณสังวรานุสรณ์ “ ที่จะจัดสร้างถวาย
ตามโครงการ งบประมาณ 5 ล้านบาท สร้างมอบให้ กรมแพทย์ทหารเรื อ
3.วัดไทย รัตนประทีป ณ กรุ งบูดาเปสต์
วัดไทยฮังการี ปัจจุบนั เช่าห้องพักเล็กๆอยูใ่ นตึกซึ่งไม่ค่อยสะดวกนัก จึงดาริ จะซื้ อบ้านที่มีพ้นื ที่เป็ นวัดได้ ท่าน
ทูต ขันธ์ทองได้ให้ท่านอุปทูตต่อดูแลหาบ้านให้แล้วเป็ นบ้านสองหลังในพื้นที่ 200ตรว.มีสนามพอจอดรถได้ประมาณ10คัน
ราคาอยูท่ ี่ 38ล้านโฟริ น ประมาณ4.5ล้านบาท และคงต้องปรับปรุ งสภาพอีกประมาณ1ล้านบาทเพือ่ ทาให้เป็ นวัดไทย “รัตนป
ระทีป” ตามโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ โดยกาหนดว่าจะจ่ายเงินค่าบ้าน80%ในมกราคมนี้และเข้า
ปรับปรุ งให้เรี ยบร้อยก่อนพิธีเปิ ดวัดในวันที่11 มิถุนายนปี 2559นี้ (งบประมาณ 5 ล้านบาท)

