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ประวัติวัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ ตั้งอยู่ที่บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒๑ ระยะทางจากตัวจังหวัดถึงที่ตั้งวัดประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ได้

ดำเนินการก่อสร้างวัด เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ โดยพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ ได้นำคณะศิษย์ 

เข้ามาตั้งเป็นสำนักสงฆ์ พำนักปฏิบัติธรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขือน้ำ กรมป่าไม้ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 

๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์และจัดตั้งพุทธอุทยานในเนื้อที่ ๔๑๐ ไร่  

กระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศตัง้เปน็วดั เมือ่วนัที ่๒๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และไดร้บัพระราชทาน 

วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตศาลาใหญ่  

แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาสตลอดมา 

ปัจจุบันวัดป่าบ้านค้อมีเสนาสนะและการสาธารณูปโภค เท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรม 

สำหรับพระ เณร และฆราวาส มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรม  

ในส่วนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชน จังหวัดอุดรธานีกำหนดให้วัดป่าบ้านค้อ

ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบท อบรมกลุ่ม

ปฏิบัติธรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีฆราวาสทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศเข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ จึงนับเป็นวัดที่สำคัญและ 

จักเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธในท้องถิ่นนี้ ตลอดทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้สืบไป 

 

 

 

 

  โรงฉันน้ำร้อน 

 กุฏิพระสงฆ์  ห้องน้ำ 

ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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ห้องสมุด  

ธรรมสภา   
(อาคารอบรมปฏิบัติธรรม)  
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 พิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งแรก  
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว 
เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา  

 พิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่สอง 
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ณ วัดสัมโพธิวิหาร   
กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  

 การน้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของ  
พระพุทธเจ้าอันเปรียบประดุจเป็นการมากราบบังคมทูล
อาราธนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปโปรด

บรรดาพุทธบริษัทในประเทศไทย ให้พุทธบริษัทเหล่านั้น
ได้กราบไหว้สักการบูชา เป็นศูนย์รวมทางจิตใจตลอดไป 

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ


ขิปปปัญญานุสรณ์ 
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ตัดตอนจากร่างคำกล่าวในพิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ  
ของหลวงพ่อ ณ ประเทศศรีลังกา อันแสดงให้เห็นถึงความ 
เป็นธรรม ความอ่อนน้อม ความสนิทสนมระหว่างสมเด็จ 
พระสังฆราชแห่งศรีลังกา มร. นิรันจัน นิลาเม่ เชื้อพระวงศ์ที่
ดูแลพระเขี้ยวแก้ว และหลวงพ่อ พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ 
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ประวัติการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์
ในระหวา่งตน้ป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ คณะสงฆใ์นเขตพืน้ทีอ่ำเภอบา้นผอื อำเภอนำ้โสม และอำเภอนายงู 

จังหวัดอุดรธานี รวม ๘๔ วัด จำนวน ๒๓๕ รูป และพระเถรานุเถระในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอให้พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโ  ออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง  

พระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัด

อุดรธานี ท่านได้ออกแบบรูปลักษณ์ของพระมหาธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมลังกา ชั้นล่าง

เป็นวิหารจัตุรมุขทรงไทย พื้นที่ภายในทรงแปดเหลี่ยม มีแท่นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่กลาง

วิหาร มีประตูเข้าออกทุกทิศ จำนวน ๒๒ ช่อง ติดบานประตูกระจกแกะสลักภาพนูนต่ำเป็นเรื่องราว

ทางพระพุทธศาสนาและประวัติการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ พื้นที่ภายใน พื้นที่ระเบียง เสาจัตุรมุขและ

บันไดปูหินแกรนิต ส่วนองค์พระมหาเจดีย์ที่อยู่สูงถัดขึ้นไป ทรงระฆังตามแบบศิลปะลังกา ใช้เป็นที่

ประดิษฐานพระเจดีย์ทองคำ ประดับอัญมณีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัววิหาร 

๒๔ เมตร ความสงูจากฐานถงึยอด ๗๒ เมตร กำหนดงบประมาณการกอ่สรา้งไว ้ ๔๐ ลา้นบาทเศษ   

ขิปปปัญญานุสรณ์ 
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โดยบรษิทั ดไีซน ์๑๐๓ จำกดั มนีายชชัวาล พริง้พวงแกว้ เปน็ประธานบรษิทั ดำเนนิการถอดแบบและ

คำนวณโครงสรา้ง หา้งหุน้สว่นจำกดั ดเีจรญิพฒันกจิ มนีายสทุศัน ์ จารธุนศกัดิก์รู เปน็ประธานบรษิทั  

นายภูมะโน กำแหงพล เป็นวิศวกรโครงการ ดำเนินการก่อสร้างโดยไม่รวมงานเสาเข็มตอกและ  

งานบรเิวณโดยรอบทัง้หมด มลูคา่ ๒๘,๔๘๘,๗๗๙.๕๐ บาท รวมภาษมีลูคา่เพิม่ ๑๐% อกี ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น ๓๐,๔๘๘,๗๗๙.๕๐ บาท นอกจากนี ้ ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   

ยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะวศิวกรเปน็กรรมการควบคมุการกอ่สรา้ง มนีายทรงวฒุ ิบญุมาก และนายชะลอ คงทมิ 

เป็นวิศวกรประจำอยู่หน้างาน ทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน 

กำหนดการกอ่สรา้งเฉพาะองคพ์ระมหาเจดยีใ์หแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา ภายในวนัที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๑ จงัหวดัอดุรธาน ีไดป้ระสานงานกำหนดใหเ้ปน็โครงการกอ่สรา้งพระมหาเจดยี์

เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ 

๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็น  

องคป์ระธานทีป่รกึษาฝา่ยบรรพชติ ฯพณฯ ดร. เชาวน ์ณศีลวันต์ องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษา  
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ฝ่ายฆราวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน ี เป็น

ประธาน คณะกรรมการอำนวยการ พล.ท. นพ. 

ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ เป็นประธานคณะ

กรรมการดำเนินงานและจังหวัดอุดรธานีได้ออก

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลาย

ฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลายส่วนของ

ประเทศ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยถูกต้อง บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วาง

เอาไว้ 

ครั้นเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ฯพณฯ ดร. เชาวน์ ณศีลวันต์ องคมนตรี ได้

ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ โดยมี

หลวงปู่พระธรรมไตรโลกาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ

ภาค ๙ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 

๒๕๔๒ ประดิษฐาน ณ หน้าบันจัตุรมุขของพระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง ๔ ด้าน 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโ  ได้เป็นประธานประกอบ  

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงประทาน จำนวน ๓๓ องค์ พร้อมทั้งเครื่อง

เพชรนิลจินดาและอัญมณีบูชาอื่นๆ อีกจำนวนมาก ในดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์ร่วมกับ

พุทธศาสนิกชนและอัญมณีอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่เหล่าพุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชาในดอกบัว

ทองคำ ยอดพระมหาธาตุเจดีย์ อัญเชิญขึ้นประดิษฐานอย่างถาวรบนยอดพระมหาเจดีย์ สำหรับยอด

ดอกบัวทองคำนั้น หล่อขึ้นจากทองเหลืองผสมทองแดงหุ้มด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์  

น้ำหนักทองคำ ๒๓ กิโลกรัม มูลค่าเฉพาะทองคำ ๙ ล้านบาท ทองคำทั้งหมดได้รับบริจาคจาก  

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยมีคณะศรัทธาจากจังหวัดลพบุรี นำโดยนายไพรัตน์ มหาพัณณาภรณ์ 

เป็นกำลังที่สำคัญในการติดต่อประสานงาน ตลอดทั้งได้รวบรวมหมู่คณะจัดทำดอกบัวทองคำจนแล้ว

เสร็จสมบูรณ์ 

ขิปปปัญญานุสรณ์ 
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เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ทำสัญญาว่าจ้างให ้ บจก. สรวงสุทธาศิริศิลป ์

กรุงเทพมหานคร วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโดมเจดีย์ชั้นล่างและผนังภายในเป็นภาพพระมหาชนก  

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเฉลิมพระเกียรติองค์  

พระประมุขอีกงานหนึ่ง คณะกรรมการดำเนินงานได้ขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต นำภาพต้นฉบับจากงาน

พระราชนิพนธ์มาเป็นแบบคิดเป็นมูลค่างาน ๗ ล้าน ๕ 

แสนบาท กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ต่อมา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงพระราชทานนามพระมหา-

เจดีย์ แล้วให้คณะกรรมการนำความกราบบังคมทูล  

พระกรุณา ขอพระราชทานนาม และเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง แจ้ง

ว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี

พระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระ

มหาเจดีย์ว่า พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ 

แปลว่า เจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๙ 

พระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

วัดป่าบ้านค้อ เกิดจากการประสานความร่วมมือทัง้

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีพระอาจารย์ทูล 

ขิปฺปปญฺโ  เป็นกำลังสำคัญในการเป็นศูนย์กลาง   

รวบรวมศรัทธาบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างจาก

คณะศรัทธาประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งไม่

อาจระบุนามในที่นี้ได้ทั้งหมด ท่านเหล่านี้ล้วนแต่มี

ศรัทธาอันแรงกล้าในอันที่จะร่วมสร้างเสริมบารมี

และมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธ-

ศาสนา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ อีกทั้งยังแสดงออกถึงการสืบทอด

อารยธรรมอันรุ่งเรืองในทางพระพุทธศาสนา ให้ปรากฏไว้ในภูมิภาคส่วนนี้อีกแห่งหนึ่ง 
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งานบุญประเพณีประจำปีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
 

ในช่วงเทศกาลมาฆบูชาของทุกปี จะมีการ  

จัดงานปฏิบัติธรรมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เป็น

เวลา ๗ วัน ๗ คืน มีประชาชนหลายหมื่นคน  

มาร่วมบำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมีในกิจกรรมหลาย

รูปแบบ เช่น การบวชชีพราหมณ์ถือศีลปฏิบัติภาวนา 

ฟังธรรมเทศนา ตั้งโรงทาน งานอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีอีสาน สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เวียนเทียน 

ในวันมาฆบูชา พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินีนาถ และจุดพลุไฟตระการตา 

 

ประวัตติ้นพระศรีมหาโพธิ์
 

เหตุการณ์สำคัญอีกหนึ่งก้าวย่างทางประวัติศาสตร์ ของการถ่ายเทอารยธรรมทางพระพุทธ-

ศาสนา ระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเจ้าประคุณ

สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายสยามวงศ์ แห่งประเทศศรีลังกาและคณะ ได้เสด็จมาทรงร่วมเฉลิมฉลองงาน

สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ พุทธสถานแห่งนี้ เมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๔๔ ในโอกาสดังกล่าวนั้น หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโ  และคณะศิษยานุศิษย์ ได้กราบทูลขอ  

ประทานพระเมตตา ประสานงานกับรัฐบาลแห่งศรีลังกา เพื่อโปรดพิจารณาแสดงไมตรีจิต แบ่งหน่อ

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ อันเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ยืนต้นอยู่แต่ดั้งเดิม เมื่อครั้ง

พระนางสังฆมิตตาเถรีภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์ ได้ตอนกิ่งมาจากต้นโพธิ์ตรัสรู้ ของสมเด็จพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ พระมหากษัตริย์แห่ง  

ศรีลังกา เมื่อสองพันปีเศษที่ผ่านมา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ เมืองอนุราธปุระ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ  
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ศรีลังกาในยุคสมัยนั้น ได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างดียิ่ง ยืนต้นอยู่เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา 

เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธในศรีลังกาและจากทั่วทุกส่วนของโลกให้ได้มีโอกาสถวายสักการะ 

นอ้มรำลกึถงึพระปญัญาคณุ พระกรณุาธคิณุ และพระบรสิทุธคิณุของพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้   

ยั่งยืนจากอดีตตราบจนถึงกาลปัจจุบัน      

คณะพุทธบริษัทชาวไทยนำโดยหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ นายประจักษ์ ลุนราศรี ศึกษาธิการ  

จังหวัดอุดรธานี และดร. ฐากูร พานิช เอกอัครราชทูตไทยประจำศรีลังกา ในนามตัวแทนรัฐบาลไทย   

ไดเ้ดนิทางไปอญัเชญิตน้พระศรมีหาโพธิ ์ไดก้ำหนดพธิรีบัมอบในวนัที ่๒๕ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๔๕ 

ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา 

พิธีปลูกจัดขึ้นโดยมีประธานในพิธีคือ สมเด็จพระสังฆราชอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตะ และ  

ท่านมิสเตอร์นรินัจนั นลิาแม ในนามตวัแทนรฐับาลศรลีงักา พระธรรมโสภณ เจา้คณะภาค ๘ (ธ) 

ประธานคณะสงฆฝ์่ายไทย นายสมานจิต ภิรมย์รื่น อธิบดีกรมการศาสนา ในนามตัวแทนรัฐบาลไทย

พร้อมด้วยคณะพุทธบริษัทชาวไทยหลายพันคน ได้ร่วมกันปลูกไว ้ ณ โพธิบัลลังก์แห่งนี ้ ในวันที ่  

๒๕ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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หลวงพ่อทูล ผู้ออกแบบ ควบคุมดูแลการแกะสลัก การลงสีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้งานที่วิจิตร งดงาม น้อมถวายเป็นพุทธบูชา 

ขิปปปัญญานุสรณ์ 
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ประวัติการสร้างáกะสÅัก
 พระพุ·ธรÙปäม้ตะเ¤ียน·องพันปีôปาง
 

 “ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ

ปรินิพพาน มีจิตเลื่อมใส ศรัทธา ชนเหล่านั้นเมื่อตายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” (มหาปรินิพพานสูตร) 

 

¤วามเปšนมา


สืบเนื่องจากโครงการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิในปี ๒๕๔๗ ระหว่างการขุดทรายเพื่อนำไปถม

สนามบินได้ค้นพบท่อนซุงไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งฝังลึกอยู่ในพื้นทรายประมาณ ๔ 

เมตร ต่อมาผู้รับเหมาถมทรายได้นำเรื่องการค้นพบท่อนซุง เล่าถวายให้หลวงพ่อทูลทราบ ท่านจึงดำริ

ที่จะสร้างพระแกะสลักขึ้น 

เพราะไม้ตะเคียนทองนั้นหายากและมีอายุเก่าแก่ ซึ่งประมาณการว่ายืนต้นอยู่ ๕๐๐ ปี และ 

ฝังอยู่ใต้ดินอีกประมาณ ๕๐๐ ปี รวมเวลาถึงปัจจุบันมีอายุ ๑,๐๐๐ ปี เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 

และเป็นการดำรงพระศาสนา หมู่ชนที่มาสักการะกราบไหว้เกิดเลื่อมใสศรัทธา น้อมนำหลักธรรมะ 

มาเป็นคติเตือนใจ สร้างบุญบารมีให้แก่ตนเอง 

งบประมาณการสร้างพระ ๔ ปาง ค่าแกะ ทำสี ตกแต่ง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

พระพุทธรูปปางตรัสรู้  
ขนาดหน้าตัก ๒ เมตร ทำจากไม้หายาก  
กลายเป็นผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปะ 

จรรโลงสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 

ขนาดหน้าตัก ๒ เมตร ทำจากไม้หายาก  
กลายเป็นผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปะ 
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• ปางประสูติ 

• ปางตรัสรู้ 

• ปางปฐมเทศนา 

• ปางปรินิพพาน 

• ปางปฐมเทศนา 
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เรื่องอัศจรรย์

 

 ในช่วงการขนย้ายไม้ตะเคียนทอง ซึ่งเป็นซุงท่อนใหญ่ขึ้นรถเครนได้เกิดเหตุการณ์แปลก

ประหลาดขึ้นคือ ไฮดรอลิกไม่สามารถยกไม้ซุงขึ้นรถได้ จะหาวิธีใดก็ยกไม่ขยับ ดังนั้นพระอาจารย์ผู้นำ

คณะได้จุดธูปไหว้และกล่าวว่า “แม่ตะเคียนขึ้นไปกับเขาเถอะ เขาจะนำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูป 

เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้” จากนั้นก็ทดลองยกอีกครั้งก็ปรากฏยกขึ้นได้อย่างง่ายดาย เรื่องนี้เป็นเพียง

หนึ่งในเรื่องอัศจรรย์หลายเรื่อง ที่สร้างความแปลกใจ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพิ่มพูนศรัทธาแก่

คณะทำงานเป็นอย่างมาก 
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