โครงการ “รอยยิม้ เพื่อพ่อ ” พ.ศ. 2549-2551
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี
ระหว่างปี พ.ศ.2540-2543 มู ลนิ ธิดวงแก้วได้จดั ท าโครงการ “รอยยิ้มเพื่อพ่อ” เพื่อเฉลิ มพระ
เกี ยรติ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ ทรงมี พ ระชนมายุค รบ 72 พรรษา โครงการ
ประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างดี ในการรักษาผูป้ ่ วยพิการ สร้ างโรงเรี ยน สร้ างวัด และสถานปฏิ บตั ิ
ธรรม เป็ นที่ เรี ย บร้ อ ย ด้ว ยส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ ท่ า น ในวโรกาสที่ ท รง
ครองราชย์ครบ 60 พรรษา ซึ่ งนับว่ายาวนานที่ สุดกว่าพระมหากษัตริ ยท์ ุกพระองค์ในพงศาวดาร
สยาม มูลนิธิดวงแก้ว จึงดาริ ที่จะร่ วมกันสร้างความดีครั้งยิง่ ใหญ่ ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระองค์
ท่าน ในโครงการ “รอยยิม้ เพื่อพ่อ” พ.ศ.2549-2551 ดังนี้
1. โครงการรณรงค์ แก้ ไขความพิการในชนบท ผ่าตัดแก้ไขเด็กพิการทั้งในและต่างประเทศ
1,000 ราย
2. จัด ตั้ง ศู น ย์ฝึ กพู ดในโครงการ “เด็ ก ไทยยิ้ม สวยเสี ยงใส” อบรมสอนฝึ กการออกเสี ย งที่
ถูกต้องให้เด็กที่ผา่ ตัดแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ไปแล้ว ในต่างจังหวัด
3. จัด อบรมค่ า ยครู ส อนธรรมะในโครงการ “สุ ข ใจวั ย ใส” ทุ ก ภาคของประเทศ ให้ ค รู มี
ศักยภาพในการอบรมหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่
เด็ก
4. จัดอุปสมบทภาคฤดูร้อน ถวายเป็ นพระราชกุศล
5. จัดสร้ างวัดป่ ากตัญญุตาราม ถวายเป็ นพระราชกุศล
6. จัดสร้ างศาลาทีพ่ กั ญาติผ้ ปู ่ วยในโรงพยาบาล ที่มูลนิธิฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
7. จัดสร้ างอาคารเรียนให้กบั โรงเรี ยนในชนบทที่ทุรกันดาร

โครงการจัดสร้ างวัดป่ ากตัญญุตาราม
ความเป็ นมา
ในทุก ๆ ครั้งที่ออกหน่ วยแพทย์เคลื่อนที่ พวกเราได้โอกาสที่จะไปทาบุญ ทากุศลร่ วมกัน
ณ วัดวาอารามต่าง ๆ ในระหว่างทางพวกเราตระหนักถึ งความสาคัญทางด้านจิตใจ ว่าแท้จริ งแล้ว
ความสุ ขสงบของจิตใจที่ปราศจากความเร่ าร้อน ความโลภ และความทะเยอทะยานอยากต่าง ๆ นั้น
คือความสุ ขที่แท้จริ ง พวกเราไม่อาจจะหยิบยื่นความสุ ขให้กบั
พวกเขาเพี ย งเฉพาะแค่ ก ารผ่าตัด รั ก ษาแต่ ร่า งกายภายนอก
เท่านั้น ถึงแม้พวกเขาจะหายจากความพิการ พวกเขาเหล่านั้นก็
ยังคงมีความทุกข์เรื่ องอื่น ๆ ต่อไป อย่างไม่จบไม่สิ้น เพื่อเป็ น
ที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจของพวกเขาในชนบทที่ห่างไกล ณ ที่มีความ
ด้อยโอกาสในสังคม การพัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวไม่อาจช่วย
พ ว ก เข าไ ด้ เล ย แ ต่ ก าร น าธ ร ร ม ะ อั น บ ริ สุ ท ธิ์ จ าก
พระพุทธศาสนาไปมอบให้พวกเขาเหล่านั้น จะสร้ างหลักยึด
เหนี่ ย วจิ ต ใจพวกเขาไว้ไ ด้ แม้ แ ต่ พ วกเราเองก็ จ ะได้ พ บ
ความสุ ขสงบของจิตใจเช่นกัน ลาภ ยศ ชื่ อเสี ยง ที่ได้มามาก
เพี ย งใดก็ ย งั ไม่ เพี ยงพอ ทั้งยังจะสร้ างความทุ ก ข์ท รมานแก่
ตนเองและผูอ้ ื่นต่อไป วัดและสถานปฏิ บตั ิธรรมเป็ นสถานที่
หนึ่ งที่ เป็ นแหล่งรวมใจของชุ มชน เพื่อที่ จะพัฒนาจิตใจและ
สั ง คมของพวกเขาไว้ไ ด้ เป็ นอย่ า งดี ทางมู ล นิ ธิ ฯ ได้ มี
กิ จ กรรมมากมายเพื่ อ ที่ จะช่ ว ยท านุ บ ารุ งและเผยแพร่
พระพุทธศาสนาทั้งในเมืองและชนบทตลอดมา ในวโรกาส
อัน เป็ นมงคลนี้ พวกเราจึ ง ได้ มี โ ครงการจัด สร้ า งวั ด ป่ า
กตั ญ ญุ ต ารามขึ้ นเพื่ อ แสดงถึ ง ความรู ้ สึ กในพระมหา
กรุ ณาธิ คุ ณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็ จพระบรมศาสดา สั มมาสั ม
พุทธเจ้า ผูท้ รงมอบพระธรรมอันล้ าค่าให้กบั พวกเราชาวพุทธ
ความกตัญญู ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ผูเ้ ป็ นประหนึ่ ง
ดังบิดาของปวงชนชาวไทย และความกตัญญู ต่อผูม้ ีพระคุณ เช่น พ่อแม่ครู อาจารย์ ของพวกเราทุก
คน พวกเราจึ งได้ต้ งั ชื่ อวัดป่ าแห่ งนี้ ว่า กตั ญ ญุ ต าราม ความกตัญ ญู รู้คุ ณ ดังกล่ าว เพื่ อทดแทน
พระคุณของผูม้ ีบุญคุณสู งสุ ดต่อพวกเราทั้งหลาย โดยจะจัดตั้งวัดป่ าแห่ งนี้ ในเนื้ อที่ 80 ไร่ ณ หมู่ 8
ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ในความดูแลของคณะสงฆ์ วัดหนองป่ าพง มี พระอาจารย์ยอด

ชาย สี ลสวโร เป็ นประธานสงฆ์ และพระอาจารย์ หนูสิน ญาณสังวโร เป็ นประธานที่ปรึ กษา พวก
เราหวังว่า วัดป่ าแห่ งนี้ จะเป็ นแบบอย่างของวัดแห่ งการประพฤติปฏิบตั ิธรรม สาหรับพระภิกษุสงฆ์
และฆราวาสผูใ้ ฝ่ ในธรรมทั้งหลาย ได้ใช้ที่อนั เป็ นสับปายะแห่ งนี้ เพื่อศึกษาหาแก่นพระธรรมวินยั
ของพระพุทธองค์และ ดารงพระพุทธศาสนาไว้คู่กบั ประเทศชาติและประชาชนคนไทยสื บไป เพื่อ
ก่อให้เกิดความสุ ขสงบแห่ งจิตใจของผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิธรรม ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอนั
เป็ นที่รักยิง่ ของพวกเราทั้งหลาย

วัตถุประสงค์โครงการ
- เพื่อจัดสร้ างวัดป่ า อรัญวาสี สาหรับเป็ นที่ประพฤติปฏิ บตั ิธรรมของพระภิกษุ

สงฆ์ และคฤหัสถ์ ผูใ้ ฝ่ ในธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า
- เพื่ อ เป็ นโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นราชวโรกาส 60 ปี ครองราชย์ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “รอยยิม้ เพื่อพ่อ” พ.ศ.2549
- เพื่อเป็ นวัดป่ าที่ ไม่มุ่งเน้นสิ่ งที่ ไม่ส่งเสริ มต่อการประพฤติปฏิ บตั ิ ธรรมและ
เป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับวัดที่ไม่มีวตั ถุ และสิ่ งก่อสร้ างที่มากเกินจาเป็ น มีเฉพาะที่
เป็ นไปเพื่อการประพฤติปฏิบตั ิธรรมเท่านั้น
- เพื่ อ เป็ นที่ สั ป ปายะส าหรั บ ผู ้ใ ฝ่ ธรรม ต้อ งการศึ ก ษาหาแก่ น ธรรมของ
พระพุ ท ธศาสนาโดยไม่ยึดติ ดกับ สิ่ งที่ เป็ นค่ านิ ยมที่ ไม่ถู กต้องเหมาะสมต่าง ๆ
ของสังคมในปัจจุบนั
- เป็ นป้ อมปราการที่จะดารงไว้ซ่ ึ งพระธรรมวินยั ของพระพุทธศาสนา
- เป็ นที่มุ่งหวังจะฟื้ นฟูพระพุทธศาสนา รักษาแนวทางการประพฤติปฏิบตั ิตาม
แบบฉบับของพ่อแม่ ครู อาจารย์มนั่ และหลวงปู่ ชา ที่เป็ นหลักในการดารงคงไว้
ซึ่ งธรรมวินยั ที่ถูกต้องให้คงอยูต่ ลอดไป
- เพื่อถวายเป็ นวัดสาขาในการดูแลของคณะสงฆ์สาขาวัดหนองป่ าพง

“มูลนิธิดวงแก้ ว สร้างวัดป่ ากตุญญุตารามขึ้นมาจากที่ดิน 80 ไร่ เรา
ได้สร้ างทุ กอย่างที่ จาเป็ น ได้แก่ กุฏิ 8 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ โรงอาหาร โรง
ครัว คลัง สงฆ์ ที่ ล้างบาตร ที่ ฉันน้ าปานะ อุ โบสถ สระน้ าใหญ่ 8 ไร่ ถังเก็ บ น้ า
หมื่ น ลิ ตร ระบบน้ าปะปาน้ าดื่ ม น้ าใช้ ถังเก็ บ น้ าฝนใหญ่ 5 ถังๆ ละ 8000 ลิ ต ร
ทางเดิน ทางระบายน้ า ปลูกต้นไม้ 80,000 ต้น”

ทอดกฐิ นครั้งแรกในปี 2549 และมอบถวายคณะสงฆ์วดั หนองป่ าพง สายหลวงปู่ ชา ใน
วันที่ 28 ธันวาคม 2549 วัดนี้ ได้เป็ นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ 11 มีนาคม 2554 ความทรงใจ
ที่ทุกๆ คนได้ช่วยสร้ างวัดแห่ งนี้ การร่ วมปั จจัย การช่ วยคิ ดวางแผนแปลนวัด การก่อสร้ าง การ
ปลู กต้นไม้ การจัด/ร่ วมงานวางศิ ลาฤกษ์ กฐิ นพระราชทาน การมอบถวายวัดหนองป่ าพง ทุ กๆ
อย่างจะถูกจดจาอยูใ่ นใจตลอดไปหลายปี ที่ผา่ นมา

