
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   :           Between B.E. 2559 to B. E. 2561 

Budget for the Project       :                       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  สมเดจ็พระสังฆราชพระองคท่ี์ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
  

หลกัการและเหตุผล 
1.         ดว้ยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ท่ีมีต่อ
มูลนิธิดวงแกว้ ท่ีพระองคท์่านทรงพระเมตตากรุณารับมูลนิธิดวงแกว้ไวใ้นพระสังฆราชูปถมัภต์ั้งแต่ปีพ.ศ.2537 และได้
ประทานการสนบัสนุนช่วยเหลือและค าแนะน าอนัทรงคุณค่ายิง่เสมอมา 
2.         เพ่ือแสดงความกตญัญูต่อพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคท์รงท านุบ ารุงพระพทุธศาสนาและกิจการทางสาธารณกศุล
ต่างๆตลอดพระชนัษาของท่านเจา้พระคุณสมเดจ็ ฯ นั้น เป็นช่วงชีวิตแห่งการท างานและสร้างผลงาน ซ่ึงอาจประมวลกล่าว ได้
เป็นดา้นๆ คือ ดา้นการศึกษา  ดา้นการปกครอง ดา้นการสัง่สอนเผยแผ ่ดา้นการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ และดา้นการ สาธารณ
สงเคราะห์ 

 

การด าเนินการ ตามโครงการ 

1. จดัสร้างพระบรมธาตุเจดีย ์“ญาณสังวรานุสรณ์”ณ วดัป่าบวัแกว้ญาณสัมปันนุสรณ์อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
2. จดัสร้างอาคาร “ญาณสงัวรานุสรณ์” ใหเ้ป็นศูนยดู์แลฟ้ืนฟผููสู้งอายฯุใหก้บั กรมแพทยท์หารเรือ 
3. จดัสร้างวดัไทย “รัตนประทีป” ณ กรุงบูดาเปสต ์ประเทศ ฮงัการี 
4. จดัสร้างเหรียญท่ีระลึกเพ่ือมอบใหผู้ร่้วมสนบัสนุนโครงการฯ 
5. จดัสร้างรูปจ าลองของพระองคท์่านประดิษฐานไวใ้นพระเจดียฯ์ 
6. จดักิจกรรมเทิดพระเกียรติฯท่านเจา้พระคุณสมเดจ็ฯตลอดปี 2559-61 

 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ       

1. จะไดช่้วยปลูกจิตส านึกร่วมกนัในการส่งเสริมพระพทุธศาสนา ใหช้าวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เกิดความเล่ือมใสศรัทธาและยดึมัน่เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตสืบไป 

2. ไดอ้าคารท่ีสร้างข้ึนเพ่ือประโยชนแ์ก่สาธารณชนทัว่ไป ตามแนวทางท่ีท่านเจา้พระคุณสมเดจ็ ฯ ไดท้รงกระท าเป็น
แบบอยา่งมาตลอดพระชนัษาของพระองคท์่าน 

3. เพ่ือแสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อท่านเจา้พระคุณสมเดจ็ ฯ ในความเมตตาของพระองคท์่านต่อมูลนิธิดวงแกว้ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
            ระหวา่งปีพ.ศ. 2559 – ปี พ.ศ. 2561 
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งบประมาณ             ในการด าเนินการ         เบ้ืองตน้ 50 ลา้นบาท 

ผูบ้ริจาคร่วมโครงการ    ตั้งแต่  1,000บาท และ 10,000บาท มีของท่ีระลึกมอบให ้  

ผูร่้วมเทิดพระเกียรติฯ   ตั้งแต่ 100,000 บาท  จะไดจ้ารึก ช่ือท่านไวเ้ป็นอนุสรณ์ 

 

ท่ีปรึกษาโครงการ 
        วดับวรนิเวศวหิาร                         วดัป่าบา้นตาด                    
วดัป่าศรัทธาถวาย                                วดัป่าบวัแกว้ ญาณสัมปันนุสรณ์ 

สมาคมองคก์รพระพทุธศาสนาฯ            ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 
สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจ าฮงัการี           
บริษทัทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั                กรมแพทยท์หารเรือ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
            พล.อ.จรัล กลุละวณิชย ์                            พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ 
            ท่านทูต ขนัธท์อง อูนากลู                           DR.Hiroyuki Yonemitu 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
มูลนิธิดวงแกว้ ในพระสังฆราชูปถมัภ ์  และ  วชัรธรรมสถาน ของหลวงตาพระมหาบวั 
 

1.พระมหาธาตุเจดีย ์“ ญาณสังวรานุสรณ์”  ( ขนาดฐาน 35*35เมตร สูง ประมาณ25เมตร) 
 ท่ีจะจดัสร้างถวาย ตามโครงการ ก าหนดเบ้ืองตน้จะมีพิธียกยอดเจดียใ์น วนัอาทิตยท่ี์ 

 24 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณก่อสร้าง วดัป่าบวัแกว้ญาณสัมปันนุสรณ์  ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี  งบประมาณ 40 ลา้นบาท 

2.อาคารศูนยดู์แลและฟ้ืนฟ ูผูสู้งอาย ุ “ ญาณสังวรานุสรณ์ “ ท่ีจะจดัสร้างถวาย 
ตามโครงการ งบประมาณ 5 ลา้นบาท สร้างมอบให ้กรมแพทยท์หารเรือ 
3.วดัไทย รัตนประทีป ณ กรุงบูดาเปสต ์
                วดัไทยฮงัการีปัจจุบนัเช่าหอ้งพกัเลก็ๆอยูใ่นตึกซ่ึงไม่ค่อยสะดวกนกั จึงด าริจะซ้ือบา้นท่ีมีพ้ืนท่ีเป็นวดัได ้ ท่าน
ทูต ขนัธท์องไดใ้หท้่านอุปทูตต่อดูแลหาบา้นใหแ้ลว้เป็นบา้นสองหลงัในพ้ืนท่ี 200ตรว.มีสนามพอจอดรถไดป้ระมาณ10คนั 
ราคาอยูท่ี่ 38ลา้นโฟริน ประมาณ4.5ลา้นบาท และคงตอ้งปรับปรุงสภาพอีกประมาณ1ลา้นบาทเพ่ือท าใหเ้ป็นวดัไทย “รัตนป
ระทีป” ตามโครงการเทิดพระเกียรติ สมเดจ็พระสังฆราชฯ โดยก าหนดวา่จะจ่ายเงินค่าบา้น80%ในมกราคมน้ีและเขา้
ปรับปรุงใหเ้รียบร้อยก่อนพิธีเปิดวดัในวนัท่ี11 มิถุนายนปี2559น้ี (งบประมาณ 5 ลา้นบาท) 
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