
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ “รอยยิม้เพ่ือพ่อ ” พ.ศ. 2549-2551 
เฉลมิพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  

ระหว่างปี พ.ศ.2540-2543 มูลนิธิดวงแก้วได้จดัท าโครงการ “รอยยิ้มเพื่อพ่อ” เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสท่ีทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา โครงการ
ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ในการรักษาผูป่้วยพิการ  สร้างโรงเรียน  สร้างวดั  และสถานปฏิบติั
ธรรม เป็นท่ีเรียบร้อย ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวโรกาสท่ีทรง
ครองราชยค์รบ 60 พรรษา ซ่ึงนับว่ายาวนานท่ีสุดกว่าพระมหากษตัริยทุ์กพระองค์ในพงศาวดาร
สยาม  มูลนิธิดวงแกว้ จึงด าริท่ีจะร่วมกนัสร้างความดีคร้ังยิง่ใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ท่าน ในโครงการ “รอยยิม้เพื่อพอ่”  พ.ศ.2549-2551  ดงัน้ี 

1. โครงการรณรงค์แก้ไขความพิการในชนบท  ผ่าตดัแกไ้ขเด็กพิการทั้งในและต่างประเทศ 
1,000 ราย 

2. จดัตั้ งศูนยฝึ์กพูดในโครงการ “เด็กไทยยิ้มสวยเสียงใส” อบรมสอนฝึกการออกเสียงท่ี
ถูกตอ้งใหเ้ด็กท่ีผา่ตดัแกไ้ขปากแหวง่เพดานโหวไ่ปแลว้ ในต่างจงัหวดั 

3. จัดอบรมค่ายครูสอนธรรมะในโครงการ “สุขใจวัยใส” ทุกภาคของประเทศ ให้ครูมี
ศกัยภาพในการอบรมหลกัธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมให้แก่
เด็ก 

4. จดัอุปสมบทภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล 

5. จัดสร้างวดัป่ากตัญญุตาราม ถวายเป็นพระราชกศุล 
6. จัดสร้างศาลาทีพ่กัญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาล ท่ีมูลนิธิฯ ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี 
7. จัดสร้างอาคารเรียนใหก้บัโรงเรียนในชนบทท่ีทุรกนัดาร 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

โครงการจดัสร้างวดัป่ากตญัญุตาราม 
ความเป็นมา 
     ในทุก ๆ คร้ังท่ีออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี พวกเราไดโ้อกาสท่ีจะไปท าบุญ ท ากุศลร่วมกนั 
ณ วดัวาอารามต่าง ๆ ในระหว่างทางพวกเราตระหนกัถึงความส าคญัทางดา้นจิตใจ ว่าแทจ้ริงแลว้ 
ความสุขสงบของจิตใจท่ีปราศจากความเร่าร้อน ความโลภ และความทะเยอทะยานอยากต่าง ๆ นั้น 
คือความสุขท่ีแทจ้ริง พวกเราไม่อาจจะหยบิยื่นความสุขให้กบั
พวกเขาเพียงเฉพาะแค่การผ่าตัด รักษาแต่ร่างกายภายนอก
เท่านั้น ถึงแมพ้วกเขาจะหายจากความพิการ พวกเขาเหล่านั้นก็
ยงัคงมีความทุกข์เร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป อยา่งไม่จบไม่ส้ิน เพื่อเป็น
ท่ียึดเหน่ียวจิตใจของพวกเขาในชนบทท่ีห่างไกล ณ ท่ีมีความ
ดอ้ยโอกาสในสังคม  การพฒันาทางวตัถุอยา่งเดียวไม่อาจช่วย
พ ว ก เข า ไ ด้ เล ย  แ ต่ ก า รน า ธ ร รม ะ อั น บ ริ สุ ท ธ์ิ จ าก
พระพุทธศาสนาไปมอบให้พวกเขาเหล่านั้น จะสร้างหลกัยึด
เหน่ียวจิตใจพวกเขาไว้ได้ แม้แต่พวกเราเองก็จะได้พบ
ความสุขสงบของจิตใจเช่นกนั  ลาภ  ยศ ช่ือเสียง ท่ีไดม้ามาก
เพียงใดก็ยงัไม่เพียงพอ ทั้ งยงัจะสร้างความทุกข์ทรมานแก่
ตนเองและผูอ่ื้นต่อไป วดัและสถานปฏิบติัธรรมเป็นสถานท่ี
หน่ึงท่ีเป็นแหล่งรวมใจของชุมชน เพื่อท่ีจะพฒันาจิตใจและ
สังคมของพวกเขาไว้ได้เป็นอย่างดี    ทางมูลนิธิฯ ได้มี
กิ จกรรมมากมาย เพื่ อ ท่ี จะ ช่วยท านุบ า รุงและเผยแพ ร่
พระพุทธศาสนาทั้งในเมืองและชนบทตลอดมา  ในวโรกาส
อันเป็นมงคลน้ี  พวกเราจึงได้มีโครงการจัดสร้างวัดป่า
กตั ญ ญุ ต าราม ข้ึน เพื่ อ  แสดงถึงความ รู้สึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอนัยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัม
พุทธเจา้ ผูท้รงมอบพระธรรมอนัล ้าค่าให้กบัพวกเราชาวพุทธ 
ความกตญัญูต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ผูเ้ป็นประหน่ึง
ดงับิดาของปวงชนชาวไทย และความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ เช่น พ่อแม่ครูอาจารย ์ของพวกเราทุก
คน พวกเราจึงได้ตั้ งช่ือวดัป่าแห่งน้ีว่า กตัญญุตาราม  ความกตญัญูรู้คุณดังกล่าว  เพื่อทดแทน
พระคุณของผูมี้บุญคุณสูงสุดต่อพวกเราทั้งหลาย โดยจะจดัตั้งวดัป่าแห่งน้ี ในเน้ือท่ี  80 ไร่ ณ หมู่ 8 
ต.ไทรเด่ียว อ.คลองหาด จ.สระแกว้ ในความดูแลของคณะสงฆ ์ วดัหนองป่าพง มี พระอาจารยย์อด



ชาย สีลส วโร เป็นประธานสงฆ ์และพระอาจารย ์ หนูสิน ญาณสังวโร  เป็นประธานท่ีปรึกษา พวก
เราหวงัวา่ วดัป่าแห่งน้ีจะเป็นแบบอยา่งของวดัแห่งการประพฤติปฏิบติัธรรม ส าหรับพระภิกษุสงฆ ์
และฆราวาสผูใ้ฝ่ในธรรมทั้งหลาย ไดใ้ชท่ี้อนัเป็นสับปายะแห่งน้ีเพื่อศึกษาหาแก่นพระธรรมวินยั
ของพระพุทธองคแ์ละ ด ารงพระพุทธศาสนาไวคู้่กบัประเทศชาติและประชาชนคนไทยสืบไป เพื่อ 
ก่อให้เกิดความสุขสงบแห่งจิตใจของผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรม ต่อชุมชน  สังคม  และประเทศชาติอนั
เป็นท่ีรักยิง่ของพวกเราทั้งหลาย 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
 

- เพื่อจดัสร้างวดัป่า อรัญวาสี ส าหรับเป็นท่ีประพฤติปฏิบติัธรรมของพระภิกษุ
สงฆ ์และคฤหสัถ ์ผูใ้ฝ่ในธรรมขององคส์มเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา้ 
- เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในราชวโรกาส 60 ปี  ครองราชย์ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั “รอยยิม้เพื่อพอ่” พ.ศ.2549 
- เพื่อเป็นวดัป่าท่ีไม่มุ่งเน้นส่ิงท่ีไม่ส่งเสริมต่อการประพฤติปฏิบติัธรรมและ 
เป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับวดัท่ีไม่มีวตัถุและส่ิงก่อสร้างท่ีมากเกินจ าเป็น มีเฉพาะท่ี
เป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบติัธรรมเท่านั้น 
- เพื่อเป็นท่ีสัปปายะส าหรับผู ้ใฝ่ธรรม ต้องการศึกษาหาแก่นธรรมของ
พระพุทธศาสนาโดยไม่ยึดติดกบัส่ิงท่ีเป็นค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมต่าง ๆ  
ของสังคมในปัจจุบนั 
- เป็นป้อมปราการท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งพระธรรมวนิยัของพระพุทธศาสนา 
- เป็นท่ีมุ่งหวงัจะฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา รักษาแนวทางการประพฤติปฏิบติัตาม
แบบฉบบัของพ่อแม่ ครูอาจารยม์ัน่ และหลวงปู่ชา ท่ีเป็นหลกัในการด ารงคงไว้
ซ่ึงธรรมวนิยัท่ีถูกตอ้งใหค้งอยูต่ลอดไป 
- เพื่อถวายเป็นวดัสาขาในการดูแลของคณะสงฆส์าขาวดัหนองป่าพง 
 

  “มูลนิธิดวงแก้ว สร้างวดัป่ากตุญญุตารามข้ึนมาจากท่ีดิน 80 ไร่ เรา

ไดส้ร้างทุกอย่างท่ีจ  าเป็น ได้แก่ กุฏิ 8 หลงั ศาลาอเนกประสงค์ โรงอาหาร โรง
ครัว คลงัสงฆ์ ท่ีล้างบาตร ท่ีฉันน ้ าปานะ อุโบสถ สระน ้ าใหญ่ 8 ไร่ ถงัเก็บน ้ า
หม่ืนลิตร ระบบน ้ าปะปาน ้ าด่ืมน ้ าใช้ ถังเก็บน ้ าฝนใหญ่ 5 ถังๆ ละ 8000 ลิตร 
ทางเดิน ทางระบายน ้า ปลูกตน้ไม ้80,000 ตน้” 

 



ทอดกฐินคร้ังแรกในปี 2549 และมอบถวายคณะสงฆ์วดัหนองป่าพง สายหลวงปู่ชา ใน
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2549 วดัน้ีไดเ้ป็นวดัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายเม่ือ 11 มีนาคม 2554 ความทรงใจ
ท่ีทุกๆ คนได้ช่วยสร้างวดัแห่งน้ี การร่วมปัจจยั การช่วยคิดวางแผนแปลนวดั การก่อสร้าง การ
ปลูกตน้ไม ้การจดั/ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ กฐินพระราชทาน การมอบถวายวดัหนองป่าพง ทุกๆ 
อยา่งจะถูกจดจ าอยูใ่นใจตลอดไปหลายปีท่ีผา่นมา 


