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 วดัป่ามหาวนั   

       11 มถิุนายน 2563        บา้นหาดผาขน ต.เมอืงจงั  
                                          อ.ภูเพยีง จ.น่าน 55000 
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วางศิลาฤกษ์ 12 สิงหาคม 62 
หลังจากได้รับหนังสือมอบถวายวัดให้ครูจารย์ 
ตั๋ นแล้ว เราจึงกราบขอท่านอาจารย์ เร่ิมงาน    
จากการส ารวจวางแผนปรับแต่งท่ีเพื่ อสร้าง
เสนาสนะ ท าถนน และได้ท าพิธีวางศิลาฤกษ์    
เม่ือ 12 ส.ค. 62 และเร่ิมก่อสร้างเสนาสนะวัดป่า
มหาวัน ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 จนแล้วเสร็จ
ปลาย พ.ค. 2563  
( ยกเว้นพระธาตุเจดีย์ท่ีก าหนดเสร็จปลายปี 63 ) 
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ประวัต ิวัดป่ามหาวัน 

วัดแห่งนี้พระอาจารยอ์ัครเดช(ตั๋น) วัดบุญญาวาส จ.ชลบุร ีไดร้ับมอบทีด่นิ จาก

คณุอานนท ์มานันท ์จ านวน ๔๕ ไร ่ทีบ่า้นหาดผาขน ต.เมอืงจัง อ.ภเูพยีง จ.น่าน  เพือ่ถวาย

กศุลระลกึใหแ้ก่พระมหาปชาบดโีคตมเีถรี พระภกิษุณีองคแ์รกของพระพุทธศาสนา ท่านจงึ

ใหช้ือ่ว่าวัดป่ามหาวัน (วัดทีพ่ระนางบวชและบรรลุธรรมทีกู่ฏาคาร-ศาลาเรอืนยอด ณ วัดป่า

มหาวัน เมอืงปัฏนา เมอืงหลวงของรัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี) เนื่องจากทา่นไดจ้ารกิไปยังวัด

ป่ามหาวันในประเทศอนิเดยี และระลกึถงึพระปชาบดโีคตมเีถรทีีเ่คยไดร้ับครุธรรมแปดจาก

พระผูม้พีระภาคเจา้ โปรดใหพ้ระนางทรงเป็นพระภกิษุณีพระองคแ์รกในพระพทุธศาสนา และ

ยังเป็นเสนาสนะทีพ่ระนางไดบ้รรลธุรรมเป็นพระอรหันตขณีาสพอกีดว้ย พระอาจารยอ์ัครเดช 

จงึใชช้ือ่วัดแห่งนี้ตามชือ่วัดเดมิในสมัยพุทธกาล โดยใหช้ือ่ว่า “วัดป่ามหาวัน”  ดว้ยเหตุนี้ 

มูลนิธดิวงแกว้ ในพระสังฆราชูปถัมภ ์ไดข้อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ครูอาจารยต๋ั์น มาช่วย

ด าเนินการสรา้งเสนาสนะป่าแห่งนี้ เพราะท่านมภีาระรับผดิชอบอยู่มาก ทัง้กจินิมนตท์ัง้วัด

สาขาและกจิการงานตา่งๆ มากมาย เพือ่จะไดร้ักษาธาตขุันธอ์งคท์่านใหแ้ข็งแรงเป็นหลักให ้

พวกเราลูกศษิย์ลูกหาไดพ้ึง่พารับฟังพระธรรมค าสอนของท่านต่อไปไดอ้ีกนานเท่านาน 

ดังเชน่ลูกศษิยค์นหนึง่ของท่านพงึกระท าสุดกายสุดใจในสิง่ทีด่ทีีสุ่ดของเขาเพือ่ตอบแทน

พระคณุของทา่นทีไ่ดม้อบและชีน้ าแนวทางการด าเนนิชวีติตามพระธรรมค าสอนขององคพ์ระ

ศาสดาและพ่อแม่ครูบาอาจารยส์ายวัดป่ากรรมฐาน การก่อสรา้งวัดนี้นัน้เริม่จากการทีข่อให ้

คณุอานนท ์มานันทแ์ละภรรยา ไดเ้ขยีนหนังสอืสัญญายกทีด่นิผนืนีใ้หส้รา้งเป็นวัดป่ามหาวัน 

ตามความประสงคข์องพ่อแม่ครบูาอาจารย ์ในวันที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  หลังจากนัน้ทาง

ทมีงานก็ไดไ้ปส ารวจพืน้ทีแ่ละรา่งแผนผังหลักของวัดขึน้เพือ่เสนอใหพ้อ่แมค่รูบาอาจารยไ์ด ้

พจิารณา เมือ่ท่านพจิารณาแลว้ เราจงึเริม่ด าเนินการสรา้งเสนาสนะแห่งนี้ เริม่จากการท า

ถนนเขา้วัดจากถนนเดมิกวา้งประมาณ ๑.๕ เมตร ขยายเป็น ๖ เมตรแทน พรอ้มปรับพืน้ทีป่่า

ทีม่ทีีร่าบเป็นเนนิพอจะก่อสรา้งไดแ้ค่สองเนนิเท่านัน้ ดว้ยความชว่ยเหลอืของคุณดุสติ จาก

บรษัิท ส.เต็งไตรรัตน ์เราจงึสามารถท าถนนและปรับพืน้ทีเ่พือ่เริม่การกอ่สรา้งได ้และในวันที่

๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๒ เราก็ไดจั้ดพธิวีางศลิาฤกษ์สรา้งวัดเล็กๆ ขึน้ ในท่ามกลางฤดูฝนทีท่ า

ใหผู้ร้่วมงานทุลักทุเลล าบากกันพอควรเลยครับ หลังพธิปีระมาณ ๑-๒ สัปดาหเ์ราจงึไดเ้ริม่

งานก่อสรา้ง ซึง่จะขอสรุปย่อๆ เก็บไวใ้นความทรงจ าต่อไป ใชเ้วลาประมาณ ๙ เดือน 

ระหวา่ง สงิหาคม ๖๒ ถงึ พฤษภาคม ๖๓ ดว้ยบญุกศุลนี ้พวกเราขออธษิฐานใหส้ถานทีแ่ห่ง

นี้ เป็นทีป่ระพฤตปิฏบัิตภิาวนาของพระเจา้พระสงฆท์ีป่ฏบัิตดิปีฏบัิตชิอบ ตัง้อยู่ในพระธรรม

วนัิย และเป็นทีส่ัปปายะของพุทธบรษัิทในการศกึษาปฏบัิตภิาวนา ตลอดไป ดว้ยกายและใจ

ของพวกเรานี้ เราจะตัง้ใจท าสิง่ทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะกระท าได ้กราบถวายพระบวรพุทธศาสนาให ้

ย่ังยนืสถติยส์ถาพรตลอดไปยิง่นานเทา่นาน 

มลูนธิดิวงแกว้ ในพระสังฆราชปูถัมภ ์

๑๑ มถินุายน ๒๕๖๓ 

สรา้งวดัท าไม? 
 

มีผูค้นมากมายที่ถามเราว่า
สรา้งวัดอีกท าไม เพราะวัดวาอาราม
มากมายเต็มไปหมดแลว้ พระทีผ่ดิศลีผดิ
ธรรม ไม่ยึดถือเคารพพระธรรมวินัยมี
จ านวนมากมายไมจ่ ากดัพรรษาจะมากจะ
นอ้ย แตท่ีเ่ราสรา้งวดัแหง่นีเ้พราะเป็นวัด
ที่พ่อแม่ครูจารย์ตั๋นได ร้ับมอบที่ดิน
มาแลว้และประสงค์จะสรา้งวัด เราจึง 
ปวารณาสรา้งวัดป่าแห่งนี้ถวายพระบวร
พุทธศาสนา เพราะเหตุที่พ่อแม่ครู
อาจารยต์ัน๋เป็นครบูาอาจารยท์ีพ่วกเรารัก
และเคารพ และเหนอืทีส่ดุเรามคีวามเชือ่
วา่ทา่นสามารถอบรมสัง่สอนลกูศษิยข์อง
ทา่นใหด้ ารงคงไวซ้ ึง่พระธรรมวนัิย และ
สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
ถกูตอ้งในหลักธรรมค าสอนของพระบรม
ศาสดาต่อไป นอกจากนั้น การที่พระ
สรา้งเสนาสนะเองมขีอ้วนัิยบัญญัตหิา้ม
ไวม้ากมายหลายขอ้ การทีท่่านจะสรา้ง
เองคงไมส่ะดวกนักเชน่ กฎุทีีพ่กั ถา้สรา้ง
เองก็ตอ้งไม่เกินประมาณ2.5-3*2.5-3
เมตรเกินนั้นเป็นอาบัติ หรือพระไป
แลกเปลีย่นซือ้ของเอง เลอืกเอาของที่
เกนิกว่าทีเ่ขามศีรัทธาถวาย เป็นตน้ ถา้
เราสังเกตจะเห็นว่าพระจ านวนมากไม่
สนใจขอ้พระธรรมวนัิยกันมากขึน้แกไ้ข
ปรับเปลีย่นเองตามใจ จงึถอืว่าเป็นการ
ไม่รักษาพระธรรมวินัย พวกเราเห็นว่า
เป็นการไมถ่กูตอ้งจงึเป็นเหตผุลอกีขอ้ที่
เรารับสรา้งเสนาสนะนี้ถวายพอ่แมค่รูบา
อาจารย ์พวกเรามไิดมุ้ง่หวังว่าจะไดบุ้ญ
ม า ก บุญ น ้อ ย แ ต่ มุ่ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก เราจงึอดทน
สละแรงกายแรงใจ ก าลังทรัพย์สรา้งวัด
แห่งนี้ข ึ้นมา มิใช่ใหผู้ห้นึ่งผู ใ้ดหรือ
ครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดถือเอาเป็น
ประโยชน์ แตมุ่่งเพือ่ประโยชน์แห่งพระ
บวรพทุธศาสนาเทา่นัน้ กราบอนุโมทนา

บญุกบัทกุๆทา่นทีม่สีว่นรว่มในบญุกศุลนี ้
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การด าเนนิการกอ่สรา้ง 

    พืน้ดนิทีค่รูจารยท์า่นรบัมอบ

มาแห่งนี้ม ีสภาพเป็นป่าไผ่รกและ
กนัดาลมาก ทางเข้าเป็นถนนดิน

ลูกรงัพอใหร้ถมอเตอรไ์ซดแ์ละรถ
กระบะ สญัจรไปมาไดเ้ท่าน ัน้ การ

เขา้ไปส ารวจจงึยากมาก วนัแรกทีไ่ป

ต ัง้เต็นทภ์าวนา พบว่ามีร่องน ้าผ่า
กลางพืน้ทีห่าทีร่าบสรา้งเสนาสนะได้

ยาก ทีม่ ีอยู่ก็เพยีงเนนิสูงสุดของที่
แตก็่ตดิถนนท ัง้สองดา้นไม่เหมาะใน

การก่อสรา้ง  จนกลบัไปศกึษาผ่าน

ดาวเทยีม พบวา่ยงัพอมเีนนิทีร่าบอยู่
กลางทีแ่ต่พืน้ทีไ่ม่มากนกั เราจงึไป

ผูกเชอืกท าเครือ่งหมายส าหรบัปรบั
พื้นที่เนินที่ด ินท ัง้สองโดยปรบัท ัง้

สองเนนิลงมาและวางผงัหลกัของวดั
แบ่ ง เ ป็ นโซนต่างๆ   จากน ั้นจ ึง

ประสานขอให ้บรษิทั ส.เต็งไตรรตัน์

เขา้มาด าเนนิการปรบัแต่งทีแ่ละท า
ถนนจากภายนอกเขา้วดัและภายใน

วดัให ้แตก็่ท าไดย้ากยิง่นกัเพราะอยู่
กลางฤดูฝน ใช้เวลาเดือนกว่าจ ึง

สามารถเร ิ่มสร้างเสนาสนะได้เมื่อ 

ตน้เดอืนกรกฎาคม 62  และ เสร็จสิน้
ก า ร ก่ อ  ส ร้ า ง ใ น ป ล า ย เ ดื อ น

พฤษภาคม 63 เหลอืเพยีงพระธาตุ
เจดยี ์ทีก่ าหนดเสร็จในปลายปี2563  

 

การมอบวดัในส่วนเสนาสนะจะมอบ
ในวนัคลา้ยวนัเกดิของครูจารย์ต ั๋น 

11  มิ.ย .  63  และท าพิธีมอบว ัด 
เสนาสนะ และพระธาตุเจดยีท์ ัง้หมด 

ประมาณตน้ปี 2564 
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ผังวัดป่ามหาวนั 
จดัผงัแบง่เป็นหา้โซนหลกั
ไดแ้ก ่
1. ฆราวาสหญงิ อยูด่า้นหนา้
ดา้นขวาของประตหูนา้ 
2. ทีพ่กัพระอจ.ต ัน๋ ศาลาฟงั
ธรรม ลานโพธิ ์อยูด่า้นหนา้ 
ซา้ยมอืของประตหูนา้ 
3. บรเิวณกลางวดัจะเป็น
กฎูาคาร ศาลาอโุบสถ พระ
ธาต ุกฎุเีจา้อาวาสและกฎุี
รบัรองสงฆ ์
4. บรเิวณดา้นหลงัเป็น
สงัฆาวาส ฝายเก็บน า้ ปัม้
บาดาลโซลา่เซล 
5. บรเิวณถงัเก็บน า้ อยูด่า้น
บนสดุของวดัใกล้ๆ ลานโพธิ ์
และทีพ่กัพระอาคนัตกุะ 

สร้างวัดถวายครูจารย์ตั๋น 
  ด ้ว ย ค ว า ม รั ก แ ล ะ
ศรัทธาในพระพทุธศาสนา และ
พ่อแม่ครูบาอาจารยต์ั๋น เราจงึ 
ปวารณาขอแบ่งเบาภาระท่าน
ในการสรา้งเสนาสนะแห่งนี้  
เพราะเชื่อว่าท่านจะสามารถ
อบรมศษิยข์องท่านใหส้ามารถ
รักษาพระธรรมวนัิยและเผยแผ่
พระพทุธศาสนาใหเ้จรญิรุง่เรอืง

ตลอดไปนานเทา่นาน 
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 ศาลาอโุบสถ-(จติตส์มร) 
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 ศาลาฟังธรรม-(สนิทรา) 
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  ศาลาอเนกประสงค ์โรงน ้ารอ้น-โรงยอ้ม-หอ้งอบ-หอ้งเก็บ

ปานะ-หอ้งโซลา่เซล-หอ้งน ้าสงฆ+์ทีล่า้งบาตร-ราวตากจวีร 
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 กฎุพีระอาจารยอ์คัรเดช 
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\  

 กฎุเีจา้อาวาส 5*7ม. กฎุรัีบรองพระเถระ 5*7ม. 

  กฎุพีระศาลา 3*5ม.   กฎุรีมิธาร 3*5ม. 

  กฎุรีมิสระ 3*5ม.   กฎุพีนารัตน ์ 3*5ม. 

เสนาสนะวัดป่ามหาวัน-กฎุพีระ 6 หลงั  

กฎุรีา้นในป่า 5 หลงั 

  กฎุรีา้นในป่า   กฎุรีา้นในป่า 
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พระธาตมุหาวัน 

ด า ร ิ ท ี่ จ ะ ส ร้ า ง
ภายหล ัง จ ากสร้า ง ว ัด 
เนือ่งจากมูลนธิไิดร้บัมอบ
พระบรมสารรีกิธาตุสมยั
ตน้อยุธยาบรรจุอยูใ่นโกศ
ทองค าฝีมือช่างอยุธยา
ตอนตน้จงึไดก้ราบเรยีน
ท่านอาจารยต์ ั๋นขอสร้าง
พระธาตุเพือ่ประดษิฐาน
พระบรมสารรีกิธาตุนี้ให้
เ ป็นที่เหมาะสมรูปแบบ
องค์พระธาตุน ามาจาก
โกศไม้จนัทน์หอมที่อยู่
ภายนอกโกศทองค า 

 
พธิวีางศลิาฤกษ ์  
 18 มกราคม 2563 
โดย พอ่แมค่รอูาจารย ์
อคัรเดช (ต ัน๋) 
.  
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พอ่แมค่รอูาจารยต์ ัน๋ 

 

เมตตาตรวจเยี่ยมการ
ด าเนนิงานกอ่สรา้งเป็น
ระยะๆ  ต ัง้แต่เร ิ่มก่อ 
สรา้งเสนาสนะในเดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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 กฏูาคารศาลา วัดป่ามหาวัน 
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อาคารพักพระอาคนัตกุะและอบุาสก 
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อาคารพักอบุาสกิา- เฮอืนสวุาร ี- 
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อาคารโรงครัว- อดุหนุน - 
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พระโพธญิาณพทิักษ์  ณ ลานโพธิ ์



 

P
ag

e1
8

 

 

  

  แท็งกน์ ้า สแตนเลส 120,000 ลติร 

  แท็งกน์ ้า Polymir Elixer 36,000 ลติร 

อาคารเก็บกักน ้า 1 และ 2 รวม 156,000 ลติร 
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 ระบบน ้าบาดาลและปั้มโซลา่เซล ปั้มโยก และทอ่ PE 2 นิว้ 
 

ปัม้บาดาลโยก 
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 บา้นพักคนงาน  โกดังเก็บของ โรงรถ และหอ้งน ้าคนงาน 

และรถยนต ์รถมอเตอรไ์ซดว์ดัป่ามหาวนั 
 

เจา้ขาว รถยนตว์ดั 

เจา้ฟ้า รถจักรยานยนตว์ดั บา้นพักคนงาน 
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ด าเนนิการปรับที ่2เดอืน สรา้งเสนาสนะ 9เดอืน และสรา้งพระธาตเุจดยี ์1ปี 
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รายการส่ิงก่อสร้างที่มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
สร้างถวาย วัดป่ามหาวัน จ.น่าน 

เสนาสนะ     เจ้าภาพ 

1. ศาลาอุโบสถ     คุณจิตต์สมร อุดหนุน 
2. ศาลาฟังธรรม     คุณสินทรา ปรียานนท์ 
3. ศาลาอเนกประสงค์    คุณคิงยทุธ วงศ์จนัทร์เพ็ญ 
4. โรงย้อม-โรงน า้ร้อน    มูลนิธิดวงแก้วฯ 
5. ลานตากจวีร     มูลนิธิดวงแก้วฯ 
6. กุฎีพระอาจารย์อคัรเดช   วัดบุญญาวาส 
7. กุฎีรับรองพระเถระ    พล.ร.อ.ประสพ-จิตต์สมร อุดหนุน 
8. กุฎีเจ้าอาวาส     พล.ร.อ.ประสพ-จิตต์สมร อุดหนุน 
9. กุฎีพระศาลา     พล.ร.อ.ประสพ-จิตต์สมร อุดหนุน 
10. กุฎีริมธาร     คุณอรพนิท์ ฉัตรพิพัฒนผล 
11. กุฎีริมสระ     คุณไพจติร -คุณศิริพร ติระรัตนกุล 
12. กุฎพีนารัตน์     มูลนิธิดวงแก้วฯ 
13. ห้องน า้สงฆ์และที่ล้างบาตร   มูลนิธิดวงแก้วฯ 
14. อาคารที่พกัพระอาคนัตุกะ-อุบาสก  นพ.ปัญญา-สินทรา ปรียานนท์ 
15. อาคารที่พกัอุบาสกิา    คุณสุวารี เจนจิรวัฒนา 
16. กูฏาคารศาลาพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี  มูลนิธิดวงแก้วฯ 
17. อาคารโรงครัว    ครอบครัวอุดหนุน 
18. อาคารที่เกบ็น า้  36,000 ลติร              มูลนิธิดวงแก้วฯ 
19. แท็งก์น า้ สแตนเลส  120,000 ลติร         พระมหาสมควร รักขติตธัมโม  
20. ระบบป้ัมน า้โซล่าเซลและป้ัมโยก  มูลนิธิดวงแก้วฯ 

21. ระบบท่อน า้ประปา PE.รอบบริเวณวัด  มูลนิธิดวงแก้วฯ 
22. ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลทั่วบริเวณวดั  มูลนิธิดวงแก้วฯ 
23. อาคารเก็บของและโรงรถ พร้อมห้องน า้  มูลนิธิดวงแก้วฯ 
24. ระบบเก็บน า้ด้วยฝายดนิรอบบริเวณวัด  มูลนิธิดวงแก้วฯ 
25. ลานโพธ์ิสนทนาธรรม    มูลนิธิดวงแก้วฯ 
26. ถนนทางเช้าวัด + ถนนภายในวัด  มูลนิธิดวงแก้วฯ 
27. พระธาตุมหาวนั    รศ.พิมลพรรณ พิทยานุกูล 
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วดัป่ามหาวนั สาขาพระอาจารยอ์คัรเดช วดับญุญาวาส ชลบุร ี
 

มลูนธิดิวงแกว้ในพระสงัฆราชปูถัมภ ์

สรา้งถวายเป็นพุทธบชูา ธรรมบชูา สงัฆบชูา 
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มลูนธิดิวงแกว้  

ในพระสงัฆราชปูถัมภ ์

๑/๑ ซอยเทศบาล ๒๓, 

ถนนสขุมุวทิ ต าบลปากน ้า 

อ าเภอเมอืง จังหวดั
สมทุรปราการ ๑๐๒๗๐ 

โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ 
โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔ 

E-mail : 
duangkaew.org@gmail.com 

 

 


