


AjaroProject ๑๒-๑๒-๒๕๖๕.doc                                                                                           ๑ 

 
โครงการอนุสรณสถาน หลวงปูฝน อาจาโร 

ณ  วัดปามณีกาญจน อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

 
 

ที่มาของโครงการ 
สืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตยที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ พระอาจารยสาคร ธัมมาวุโธ พรอมพระ

ติดตาม ๒ รูป ไดขอโอกาสเขากราบ สมเด็จพระมหามุนีวงศ อัมพร อมฺพโร (สมณศักณิ์ในขณะนั้น)        
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดวยเร่ืองอัฐิธาตุของพระสงฆ และฆราวาสผูมาปฏิบัติธรรม โดยไดนำ
ผอบพรอมอัฐิธาตุของผูปฏิบัติ ไดแก  

 หลวงตาประกอบ ปยตุโต พระสงฆที่อยูจำพรรษาศึกษาธรรม กับพระอาจารยสาคร ธัมมาวุโธ 
จนกระทั่งมรณภาพ  

 คุณบันยง ศรลัมพ อดีตผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย ผูศึกษาปฏิบัติธรรมอยูกับครูบาอาจารย 
อาทิ หลวงปูฝน อาจาโร, หลวงปูแหวน สุจินโณ, หลวงปูหลุย จันทสาโร, หลวงปูขาว อนาลโย, 
หลวงปูเทสก เทสรังสี, หลวงตามหาบัว ญาณสมัปนโน จนกระทั่งถึงแกกรรม  

 คุณซุนเฮง คงควร ผูมาปฏบิัติธรรมอยูกับพระอาจารยสาคร จนกระทั่งถึงแกกรรม  
เพื่อมาใหเจาประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ พิจารณา และกราบเรียนขอคำแนะนำในการ

ปฏิบัติตออัฐิธาตทุี่แปรสภาพทั้งหมดนี ้อยางเหมาะสม 
เมื่อเจาประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ ไดใชแวนขยายพรอมสองไฟฉายพิจารณาอัฐิธาตุ

ดังกลาว พบวาอัฐิธาตุที่พระอาจารยสาคร ธัมมาวุโธ นำมาใหพิจารณานั้น มีการแปรสภาพเปนผลึก
แกวใสสะทอนแสงบาง เปนลักษณะผลึกสีขาวขุนบาง  ซึ่งไมเหมือนกับอัฐิบุคคลทั่วไปที่ถึงแกกรรม 

เจาประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ ไดใหขอแนะนำวา ควรจะแยกสวนของอัฐิธาตุของแตละ
บุคคลใหเปนเอกเทศ ใสผอบที่เปนลักษณะโปรงแสง ปดทองที่ฐานและสวนยอดผอบ เขยีนชื่อผูถึงแก
กรรมใหถูกตองชัดเจน มีรูปภาพประกอบ และปรารภใหสรางอนุสรณสถานถวายแดองคหลวงปูฝน 
อาจาโร โดยไดแนะนำรูปแบบของอนุสรณสถานไว ดังนี ้ 

๑. สรางเปนเจดียอนุสรณสถาน รูปแบบพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม สวนยอดเจดียบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุครูบาอาจารย สวนอัฐิพระสงฆและโยมผูปฏิบัติธรรมที่พระ
อาจารยสาคร นำมาใหเจาประคุณสมเด็จฯ พิจารณาน้ัน ใหแสดงเปนบริวาร  

๒. สรางเปนอาคารอนุสรณสถาน สวนชั้นบนอาคารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุครูบา
อาจารย สวนอัฐิพระสงฆและโยมผูปฏิบัติธรรมที ่พระอาจารยสาครนำมาใหเจาประคุณ
สมเด็จฯ พิจารณานั้น ใหแสดงเปนบริวาร  
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๓. สรางเปนอาคารอนุสรณสถาน โดยสวนบนของอาคารสรางเหมือนลักษณะยอดเจดียบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุครูบาอาจารย สวนอัฐิพระสงฆและโยมผูปฏิบัติธรรมที่พระ
อาจารยสาครนำมาใหเจาประคุณสมเด็จฯ พิจารณานั้น ใหแสดงเปนบริวาร สวนวาจะสรางกี่
ชั้น ใหแบงใชประโยชนอยางไรบาง ใหคณะสงฆพิจารณาตามความเหมาะสม 

จากคำปรารภดังกลาว พระอาจารยสาคร ธัมมาวุโธ และคณะสงฆ จงึพิจารณาสรางเปนอาคาร

อนุสรณสถาน ๙ ชั้น โดยสวนบนของอาคารสรางเหมือนลักษณะยอดเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   

พระธาตุครูบาอาจารย สวนอัฐิพระสงฆและโยมผูปฏิบัติธรรมแสดงเปนบริวาร ตามดำริที่เจาประคุณ

สมเด็จพระมหามุนีวงศ ไดใหคำแนะนำไว 

 

วัตถุประสงคของโครงการ  

๑. เพื่อใหเปนสถานที่จัดเก็บพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ และพระธาตุของพระอริยสงฆทั้งที่

เปนสาวก และพระอริยสงฆที่ไมใชสาวก อยางเหมาะสม  

๒. เพื่อเปนแหลงเรยีนรูทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และปฏเิวธ ที่ถูกตองตามหลักพุทธศาสนาสายเถร

วาท 

๓. เพื่อแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษ ถึงวิธีการปฏิบัติของผูปฏิบัติที่เปนสาวก และไมใชสาวก นำมา

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสภาพของธาตุที่ยังอยู ซึ่งเปนหลักฐานความมีอยูจริงของผลแหงการปฏิบัติ

ที่เปนรูปธรรม เกิดการยอมรับในธรรม และการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางที่พระสมัมาสมัพุทธ

เจาไดทรงแสดงไว 

๔. เพื ่อสรางสาน สืบตอ ให ผ ู ท ี ่ ไดเข าชมโครงการ ทั ้งท ี ่เป นพุทธศาสนิกชน หรือไม ใช

พุทธศาสนิกชน ทั้งผูเคยปฏิบัติ และไมเคยปฏิบัติ เกิดความสนใจในพุทธศาสนา เกิดแรงจงูใจ 

ในการศกึษาปฏิบัต ิจากหลักฐานเชิงประจักษที่โครงการไดจัดแสดงไว 

๕. มีสถานที่ที่เหมาะสมแกการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา และกิจการสาธารณประโยชนอื่น 

 

กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนทั่วไป ทั้งพุทธศาสนิกชน หรือ ศาสนิกอื่น ที่สนใจศึกษาพุทธศาสนา ชาวตางชาติที่

สนใจ สามารถเขาชม ศึกษา ในภาษาตางประเทศที่โครงการจดัเตรียมไวให เชน ภาษาอังกฤษ ภาษา

เวียดนาม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษามลายู เปนตน ตลอดจนผูพิการทางหู ผูพิการทางตา 

สามารถเขาถึงขอมลูโดยใชเทคโนโลยีที่โครงการจัดทำ เพื่อประโยชนในการศึกษาเรียนรูได เปนตน 
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วิธีดำเนินการโครงการ 

๑. กอสรางอาคารอนุสรณสถาน ๙ ชั้น โดยมีเจดียอยูชั้นบนสุด  

๒. จัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ และพระธาตุตาง ๆ ภายในเจดีย สวนยอดเจดีย

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุครูบาอาจารย สวนอัฐิพระสงฆและโยมผูปฏิบัติธรรม

นั้น ใหแสดงเปนบริวาร  

๓. จัดแสดงนิทรรศการ พระอัฐิธาต ุและพระธาตุ ของแตละทาน ประวัติ และแนวทางปฏิบัติ

ของแตละทาน เปนแนวทางการศึกษา โดยใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการนำเสนอให

เปนที่นาสนใจ งายตอการศึกษาทำความเขาใจ  

๔. จัดแสดงพิพิธภัณฑที่เกี่ยวของกับศาสนวัตถุโบราณ - ปจจุบัน เชนพระพุทธรูป เคร่ือง

สักการะบูชาตาง ๆ ในสมัยโบราณ 

๕. เปนสถานที่รวมรวมขอมูลวิชาการทางดานพุทธศาสนา ใหผูสนใจเขาศึกษาคนควา หรือ

สอบถามขอมูล คนควาการแกไขปญหาตาง ๆ ในการการปฏิบัติ  

๖. จัดใหมีโครงการศึกษาปฏิบัติธรรม จัดทำสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสม ปลอดภัย ใหแก

ผูสนใจ มีสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน 

 

ที่ปรกึษาโครงการ 

หลวงปูสาคร ธัมมาวุโธ    ประธานที่ปรึกษาโครงการ 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑. ประชาชนทั ่วไปไดร วมกิจกรรมแสดงความจงรักภ ักดีต อสถาบันศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย ไดปลูกฝงคนรุนใหม ไดสำนึกถึงพระมหากรุณาธคิุณของสถาบันหลักของชาติ 

๒. เปนแหลงเรียนรู โดยใชหลักพระสัทธรรม ๓ เปนแนวทางในการนำเสนอ ไดแก ๑) ปริยัติ คือ

การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนอันจะตองเลาเรียน ไดแก นวังคสัตถุศาสน ๒) ปฏิบัติ คือ 

ปฏิปทาอันจะตองปฏิบัติ ไดแก อริยมรรคมีองค ๘ หรือไตรสิกขา และไดประจักษถึง           

๓) ปฏิเวธ คือผลอันจะพึงเขาถึงหรือบรรลุดวยการปฏิบัติ อนัไดแก โลกุตรธรรม ๙ คือ มรรค 

๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ จากหลักฐานเชิงประจักษ ที่แสดงไวภายในเจดียอนุสรณสถานฯ 
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๓. ผูเขาชมนิทรรศการ หรือพิพิธภัณฑ ไดประจักษชัดถึงผลของการปฏิบัติอันเปนรูปธรรม จาก

พระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ และพระธาตุ เกดิความเชื่อมั่นและศรัทธาในหลักพุทธศาสนา 

ในการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น หลวงปูฝน ตลอดจนพระอริยสงฆ และ

ฆราวาส ที่นำมาจัดแสดง 

๔. ผูเขาเยี่ยมชมนิทรรศการและพิพิธภัณฑ เกิดความสนใจ เกิดแรงจูงใจ กระตุนใหเกิดความ

มุงม่ันในการศกึษาการปฏิบัติจิตตภาวนา ตามแนวทางของหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น หลวงปูฝน 

ตลอดจนพระอริยสงฆ และฆราวาส ที่นำมาจัดแสดง ผานการนำเสนอโดยใชเทคโนลียีดิจิทัล 

๕. ชุมชน สถานศึกษา หนวยงานตาง ๆ ไดมีสถานที่จัดทำโครงการ เขารวมโครงการ หรือจัด

กิจกรรมที่เก่ียวของกับการศึกษาธรรม การปฏิบตัธิรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา หรือ

กิจกรรมสาธารณประโยชนอื่น ๆ    

๖. เปนโครงการตนแบบของพิพิธภัณฑ นิทรรศการทีจ่ดัแสดงองคความรูทางดานพุทธศาสนา ไว

อยางครบถวน สมบูรณ มีการจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีทันสมัย 

ประหยัดพลังงาน และรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยนื 
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รายละเอียด 
การกอสร้างอาคารอนุสรณสถาน หลวงปูฝน อาจาโร 

ลักษณะอาคารและวัตถุประสงค 

อาคารอนุสรณสถาน หลวงปูฝน อาจาโร เปนอาคารเอนกประสงค ความสูง ๙ ชั้น มีพื้นที่ใช

สอยโดยประมาณ ๓๖,๐๐๐ ตารางเมตร  

พื้นที่ชั้น ๑, ช้ันลอย, ชั้น ๒, ชั้น ๓ และชั้น ๔ 

o ใชเปนพื้นที่จอดรถยนต ๓๔๖ คัน รถจักรยานยนต ๖๐ คนั
o หองรับรองพระเถระ, โถงตอนรับ, หองอเนกประสงค
o หองเคร่ือง, โรงครัว, สวนพักคอย

พื้นที่ชั้น ๕, ช้ัน ๖ 

o หองเรียนปฏิบัติธรรม (หองประชุม)

o หองอบรมสัมมนา

o ที่ทำการมูลนิธิ,
o หองสมุดอาจาโรนุสรณ
o หองเตรียมอาหาร, หองเก็บของ, สวนพักคอย

พื้นที่ชั้น ๗ 

o นิทรรศการเกี่ยวกับพระอริยะที่ไมใชสาวก (ฆราวาส)

พื้นที่ชั้น ๘ 

o นิทรรศการเกี่ยวกับพระอริยะสาวก

พื้นที่ชั้น ๙ 

o นิทรรศการสมเด็จพระวันรัต ในสมัยรัตนโกสินทร

o พิพธิภณัฑศาสนวัตถุและเคร่ืองสักการะโบราณ – ปจจบุัน
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พื้นที่ชั้นดาดฟา 

o อาจาโรธรรมเจดีย
o ศาลาเอนกประสงค
o ลานเอนกประสงค
o ลานจอดเฮลิคอปเตอร

พื้นที่หลังคาและเปลือกอาคาร 

o ติดต้ังระบบโซลาเซลล (Green Energy)
o พื้นที่จัดสวนในแนวตั้ง เพื่อสิ่งแวดลอม

ประมาณการคากอสราง 

งานเข็มเจาะ, ฐานรากและพ้ืนชั้น ๑ (  ๓,๖๐๐ ตรม. X ๒๕,๐๐๐฿/ตรม.)  =    ๙๐.๐๐ ลบ. 
ชั้นลอย, ชั้น ๒ - ๔  (๑๐,๘๐๐ ตรม. X ๑๗,๐๐๐฿/ตรม.)  =  ๒๑๓.๓๕ ลบ. 
ชั้น ๕ – ๖   (  ๗,๒๐๐ ตรม. X ๒๗,๐๐๐฿/ตรม.)  =  ๑๙๔.๔๐ ลบ. 
ชั้น ๗ – ๙   (๑๐,๘๐๐ ตรม. X ๓๕,๐๐๐฿/ตรม.)  =  ๓๗๘.๐๐ ลบ. 
สวนองคเจดีย, ศาลาเอนกประสงค, ลานจอดเฮลิคอปเตอร 
และลานเอนกประสงค คากอสรางประมาณ  = ๑๕๐.๐๐ ลบ. 

 ประมาณการคาจัดสวนนิทรรศการ (๑๘,๐๐๐ ตร.ม X ๑๐,๐๐๐ บ./ตร.ม) = ๑๘๐.๐๐ ลบ. 

-------------------------

รวมคากอสรางโดยประมาณ      ๑,๒๐๕.๗๕  ลบ. 
============= 
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แบบอาคารอนุสรณสถาน หลวงปูฝน อาจาโร
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รายช่ือฆราวาสที่จะนำอัฐิธาตุมาจัดแสดง 

 

๑. คุณพอบนัยง ศรลัมพ (อดีตผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย) 

๒. คุณพอซุนเฮง คงควร 

๓. คุณศิรประภา คำปญญา (นอย) 

๔. คุณแมจ่ี ทองงามด ี

๕. คุณแมนงธร เล็กนิคม (ครูนง) 

 

 

 

 

 

 


