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1.หลักการและเหตุผล 
                
                      ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตั้งอยู่หมู่บ้านใหม่สามัคคี ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 30 ตารางกโิลเมตร ประกอบไปด้วยชาวเขา 6 เผ่า ลั๊วะ มเูซอ ลีซอ อีก้อ คะฉิ่น 
และจีนฮ่อ ส่วนมากนบัถือศาสนาคริสต์ ไม่มีวัดพุทธไทย มีแต่วัดพทุธไทยใหญ่ หลายคนจึงต่างแสวงหาสถานที่
ปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบชัดเจนและเข้าร่วมเพื่อสามารถส่งผลให้มีจิตใจสงบ มีความสุข แนวความคิด ในการปฏิบัติ
ธรรมนี้ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงท าให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

                      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ แม้จะทรง
ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ แต่พระองค์ก็ทรงได้รับการศึกษาอบรมพระพุทธศาสนามาแต่เยาวว์ัยจากสมเด็จพระราช
ชนน ีเม่ือทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติในวันที่ ๙มิถุนายน ๒๔๘๙ พระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า  “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๖ ปี ได้
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม และอ านวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่าง
หาที่เปรียบมิได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๘๕ ปี                                           

       วัดญาณสังวราราม มีความมุ่งม่ันในการท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสุขภาพจิตที่ดีของประชาชน 
เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม เพื่อให้เยาวชน คน หนุ่มสาว คนชรา ที่ก าลังพบกับความไม่สบายใจหรือความเครียดตา่งๆ 
ให้สามารถหา “ความสุขทางใจ” ด้วยตนเอง 

 
 

http://www.wilderness-thailand.com/
http://www.ezytrip.com/Thailand/th/North/ChiangMai/04331/04331.htm
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 2.วัตถุประสงค์ของวัดญาณสังวราราม มีดังนี้คือ  
 
          2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕   

                  พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๖ ปี 

          2.2   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯเนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐   

                  พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

          2.3   เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา ส าหรับเยาวชนและประชาชนชนเผ่า  

                  ทั่วไปรวมทัง้ชาวตา่งประเทศที่สนใจในพระพุทธศาสนา 

         2.4    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์

         2.5    เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
     

3.กลุ่มเป้าหมาย 

3.1       ประชาชนชนเผ่า  จ านวน 14 หมู่บ้าน 

3.2       นักท่องเที่ยวชาวไทย-ชาวต่างประเทศ 

3.3       เยาวชน - ประชาชนทั่วไป 

http://www.wilderness-thailand.com/
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CFsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdhammayut.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D92%26catid%3D6%26Itemid%3D13&ei=tFizT-bbFc-HrAfQjOHmAw&usg=AFQjCNHPXD2hlh2I2tGqo8eP0mSyoUzpmA
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4.ผู้ด าเนินโครงการ 

4.1       นายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) 

4.2       กระทรวงวัฒนธรรม 
 

5.จ านวนพื้นที่โครงการ 
5.1 วัดญาณสังวราราม โครงการหลวงหนองเขียว ต าบลเมืองนะ พื้นที่จ านวน 5 ไร่  

5.2 พื้นที่ตั้งโครงการหลวงหนองเขียว บ้านรินหลวง  ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  
                             

6.ผู้สนับสนุนท่ีดินโครงการจ านวน 5 ไร่  

6.1  หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการการหลวง 

6.2  โครงการหลวงหนองเขียว ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

7.งบประมาณการโครงการ 

                7.1 กระทรวงวัฒนธรรม  

                   7.2  ประชาชนทัว่ไป ที่ศรัทธารว่มบริจาค 

http://www.wilderness-thailand.com/
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8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 ประชาชนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

8.2 เป็นสถานที่อบรมจริยธรรม - ศีลธรรม 

8.3 ประชาชนใช้ค าสอนของพระศาสนามาด าเนินชีวิต 

8.4 ประชาชนสนใจการปฏิบัติธรรม 

8.5 เยาวชน ประชาชน มีความเข้าใจหลักพุทธศาสนามากขึ้น 

 

9.ผู้เสนอโครงการ วัดญาณสังวราราม 

 
ผู้เสนอโครงการ                :  อาจารย์ ภูสวัสดิ์  สุขเลี้ยง  ประธานองค์การป่ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย  
 
ที่ปรึกษาโครงการ             :  อาจารย์ พัลลภ   สุวรรณมาลิก ที่ปรึกษาองค์การป่ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย 

 
 

http://www.wilderness-thailand.com/
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CHUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stou.ac.th%2Fstudy%2Fsumrit%2F4-53%2Fpage3-4-53.html&ei=tFazT6-YGYTZrQel0s3uAw&usg=AFQjCNEk0twp4i9T37pmRrJb_ajgUBIxoA

