
โครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน



จากพระโอวาทของสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ที่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำาคัญของ

เยาวชน ที่กำาลังเติบโตขึ้นเป็นกำาลังของ

แผ่นดิน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

ชนชาติไทยให้เข้มแข็ง ให้มีความกตัญญู

กตเวทีต่อประเทศชาติ และเพื่อสร้างแรง

บันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนดี 

มีความกตัญญูกตเวทิตา จึงเป็นจุดเริ่มต้นใน

การจัดทำา  “โครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน”

“การไม่รีบเร่งบ่มเพาะผู้รับ

ช่วง ให้กับเยาวชนผู้มีอายุน้อย

นั้น คือการกระทำาความผิด

พลาดทางประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่

สามารถให้อภัยได้”



๒เดือน



๓



นอกเหนือจากการศึกษา ๒ ประเภทข้างต้น ยังมีการศึกษากลุ่มพระคัมภีร์สัททาวิเสส หรือ คัมภีร์บาลี

ไวยากรณ์โบราณ อันเป็นวิชาพื้นฐานเพื่อความเชี่ยวชาญในพระไตรปิภฏ แยกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

๑. กลุ่มคัมภีร์ ไวยากรณ์ เช่น คัมภีร์กัจจายนะ (ต่อมาเรียกมูลกัจจายน์) ปทรูปสิทธิ, โมคคัลลานะ,  

สัททนีติ, สัททสังคหะ

๒. กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรม หรือคัมภีร์นิมัณฑุ เช่น อภิธานัปปทีปิกา

๓. กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ เช่น คัมภีร์วุตโตทัย

๔. กลุ่มคัมภีร์เกฏุภะ (อลังการ) เช่น คัมภีร์สุโพธาลังการ

สำาหรับสถานศึกษาเพื่อการฟื้นฟูพระคัมภีร์สัททาวิเสส ในปัจจุบันมี ๔ แห่ง คือ

๑. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครปฐม

๒. วัดท่ามะโอ จ.ลำาปาง

๓. วัดมหาธาตุ คณะ ๒๕ กรุงเทพฯ

๔. วัดหาดใหญ่สิตาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

๒. พ่อ – แม่ รากแก้วแผ่นดิน

ผู้สนใจสามารถสมัครเป็น พ่อ – แม่ รากแก้ว ได้ตามความต้องการ โดยเลือกประเภทได้ดังนี้

๑. พ่อ – แม่ รากแก้ว คือ ผู้ ให้กำาเนิดสามเณร

๒. พ่อ – แม่ จิตอาสา คือ ผู้ ให้คำาปรึกษาแก่สามเณรรากแก้วแผ่นดิน เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ใน  

     ขณะศึกษาเล่าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน   

        อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี

๓. พ่อ – แม่ อุปถัมภ์ คือ ผู้สนับสนุนปัจจัยเป็นทุนถวายอุปถัมภ์ระหว่างการบวชและการศึกษา 

     รูปละ ๑๒,๐๐๐ บาท* หรือตามกำาลังศรัทธา

หมายเหตุ: *โครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน จะเป็นผู้ดำาเนินการแจ้งรายนามของ สามเณร หรือ พระ

ภิกษุ ที่ได้รับการอุปถัมภ์ ให้ พ่อ – แม่อุปถัมภ์ทราบ รวมถึงที่พำานัก, ผลการศึกษา, ความเป็นอยู่ของ

สามเณรหรือพระภิกษุ และจัดให้ พ่อ – แม่ อุปถัมภ์ได้พบกับสามเณร หรือ พระภิกษุ ผู้ได้รับการ

ถวายอุปถัมภ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔



๕

๓. ครูรากแก้วแผ่นดิน

ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นครูรากแก้ว หรือครูอาสาสมัครได้ตามความต้องการ ดังนี้

๑. ครูรากแก้วแผ่นดิน 

ได้แก่ พระนักศึกษา หรือ นักศึกษาฆราวาส ที่ประสงค์จะเป็นครูประจำาโครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน

ขอรับทุนเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตร

• มีบทบาท หน้าที่ คือ เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ ให้ความรู้แก่สามเณรราก

แก้วแผ่นดิน ประจำาโครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน

๒. ครูอาสาสมัคร 

ได้แก่ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เพื่อเป็นครูอาสาสมัครประจำาโครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน

• มีบทบาท หน้าที่ คือ เป็นผู้ช่วยครูรากแก้ว ให้ความรู้แก่พระภิกษุสามเณร ในวันหยุดเสาร์–อาทิตย์, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยแสดงเจตจำานงตามความถนัด แบ่งเป็นกลุ่มสาระต่างๆ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, 

วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศาสตร์, ภูมิศาสตร์, กีฬาและศิลปะ 

เป็นต้น

๔. องค์กร หรือ บริษัท รากแก้วแผ่นดิน

ได้แก่ องค์กร หรือ นิติบุคคล สามารถสมัครเป็น องค์กร หรือ บริษัท รากแก้ว เพื่อสนับสนุนโครงการ 

ได้ดังนี้

๑. ถวายปัจจัยอุปถัมภ์โครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน

๒. สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน เช่น

   • สนับสนุน หรือชักชวนให้ลูก หลาน ของพนักงานเข้า ร่วมบรรพชาเป็นสามเณรรากแก้วแผ่นดิน

   • สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมเป็นครูอาสาสมัคร

   • สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมสมัครเป็น พ่อ – แม่ จิตอาสา หรือ พ่อ-แม่ อุปถัมภ์

๓. สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้กับโครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน เช่น ความร่วมมือ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างครูรากแก้วแผ่นดิน



๖

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประธานโครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน

พระธรรมบัณฑิต 

เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ประธานดำาเนินการ ฝ่ายสงฆ์

พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ประธานดำาเนินการ ฝ่ายฆราวาส

คุณธาดา เศวตศิลา 

ผู้อำานวยการกลุ่มด้านธุรกิจสถาบันการศึกษา (Educational Sector)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยกรอกรายละเอียดในใบแสดงเจตจำานงเข้าร่วมโครงการ

ปลูกรากแก้วแผ่นดิน ตามประเภทที่สนใจ โดยสามารถสมัครได้มากกว่า ๑ ประเภท ได้แก่ สามเณร

รากแก้วแผ่นดิน, พ่อ – แม่รากแก้ว, ครูรากแก้ว และ/หรือ องค์กร หรือ 

บริษัท รากแก้ว 

ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ (๐๒) ๗๑๙-๗๖๗๖

           โทรสาร (๐๒) ๗๑๙-๗๖๗๔ 

ผู้มีจิตศรัทธา  สามารถแจ้งความจำานงในการเข้าร่วมโครงการฯ  หรือสามารถร่วมถวายปัจจัยอุปถัมภ์เป็นเงินสด

หรือเช็คสั่งจ่าย ธนาคารไทยพานิชย์ ในนาม “วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อโครงการปลูกรากแก้วแผ่นดิน”

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๑๔๐-๒-๖๒๘๐๗-๘ สาขาสี่แยกศรีวรา

หมายเหตุ: กำาหนดการปิดรับใบสมัครสามเณรรากแก้วแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๗ เมษายนของปีนั้นๆ




