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มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้าง“หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน”์ และลานปฏิบัติธรรม 

ประดิษฐานพระพุทธมหดิลมงคลปัญญาญาณ เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

********* 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

 วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง 
มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “การจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลาน
ปฏิบัติธรรม” เพื่อ เป็นที่สักการะบูชา สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และใช้เป็นสถานที่สําหรับการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร ของ มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา และที่ปรึกษาโครงการฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทร
พันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการฝ่ายดําเนินงานโครงการฯ อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด นาย
ช่างศิลปกรรม ระดับอาวุโส สํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หัวหน้าคณะผู้ออกแบบปรับปรุงหอพระฯ และลานปฏิบัติธรรม 
ร่วมแถลงข่าว ครั้งนี้ด้วย  
 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการอํานวยการ

โครงการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชานุญาต ให้ดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๕ 
พรรษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้ประกอบด้วย การจัดสร้างพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลยั ขนาด
หน้าตัก ๖๕ นิ้ว การจัดสร้างหอพระเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป และสร้างลานปฏิบตัิธรรมรอบหอพระ โดย
ใช้พื้นที่ บริเวณด้านหน้าสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นสถานที่ในการดําเนินโครงการฯ  ใน
การจัดสร้างพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย ขนาดหน้าตัก ๖๕ นิ้ว ได้นําต้นแบบมาจาก “พระพุทธมหาลาภ” ซึ่งมหา
วิทยาลัยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๓๕ พระพุทธมหาลาภมีพุทธลักษณะอันหมายถึง พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งการแพทย์และยารักษาโรค 
และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้พระราชทานนามพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่นี้ ว่า “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาน” 
ซึ่งหมายถึง “พระพุทธรูปที่น ามาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” และพระราชทาน
ชื่อหอพระว่า “หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์” ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาน” ขึ้น
ประดิษฐานบน “หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์” แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินงานตกแต่งหอพระฯ ให้สวยงามตามที่
ศิลปินได้ออกแบบไว้” 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน
โครงการฯ กล่าวว่า “การดําเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงรูปแบบหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และออกแบบภูมิสถาปัตย์
โดยรอบหอพระ ได้รับเกียรติจากคณะศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ นําโดย อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด สถาปนิกผู้ออกแบบพระเมรุมาศ 



สําหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ดร.พรธรรม ธรรมวิมล อาจารย์มณเฑียร ชูเสือหึง และอาจารย์มานพ อมรวุฒิโรจน์ จาก กรมศิลปากร มาดําเนินการ
ในส่วนการปรับแบบโดยภาพร่างต้นแบบ การออกแบบของหอพระ การปรับปรุงและออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความ
วิจิตร สวยงาม เพื่อจะได้เป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย ที่จะเป็นสถานที่ที่ผู้มาเยือนมหาวิทยาลัย ได้รําลึกถึง
ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทย รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และคุณูปการที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล และประเทศไทย” 

 

อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม ระดับอาวุโส สํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หัวหน้าคณะ
ผู้ออกแบบปรับปรุงหอพระฯ และลานปฏิบัติธรรม กล่าวว่า “รู้สึกเป็นภาคภูมิใจ ที่ได้รับเกียรติปรับปรุงรูปแบบของ หอพระ
พุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรม โดยได้แนวคิดการจัดทํา เนื่องจากหอพระฯ จัดสร้างที่สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน จึงนําการผสมผสานสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งศิลปะแต่ละพื้นมีความสวยงามแตกต่างกัน จึงดึง
ความสวยงามของแต่ละสถาปัตยกรรมมาร้อยเรียงกัน ได้แก่ ทรงเรือนยอดประยุกต์จากศิลปะพม่า เสาและบัวหัวเสาศิลปะ
เขมร กรอบประตูทางเข้าเป็นศิลปะจีน ฐานระเบียงมีลวดลายดอกไม้ของมาเลเซีย หัวเสาราวบันไดเป็นศิลปะของชวา มีขนาด
ฐานกว้าง ๙ เมตร ยาว ๙ เมตร ความสูงถึงยอดฉัตร ๑๘ เมตร ภายในมณฑ ประดิษฐานพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ 
ขนาดหน้าตัก ๖๕ นิ้ว บนฐานชุกชีปูนชั้น ฉากหลังหอพระที่วาดโดยอาจารย์มณเฑียร ชูเสือหึง เป็นสัตว์หิมพานต์มงคล มี
ความหมายของความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ด้วยพระพุทธมหิดลฯ มีความหมายของ ปัญญาความรู้ และความเป็นมงคลแก่
มหาวิทยาลัยมหิดล และการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ตามแนวคิด “พุทธอุทยาน” ออกแบบโดย 
ดร.พรธรรม ธรรมวิมล เพื่อรองรับกิจกรรมทางพุทธศาสนา ของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และ
เคารพสักการะของชาวมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และที่
ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า “ถือว่าเป็นโชคดีของชาวมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ทีมออกแบบปรับปรุง หอพระพุทธมหาสิริ
พีรยพัฒน์ที่เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร มาร่วมในการออกแบบหอพระฯ และลานปฏิบัติธรรมในโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๕ พรรษาฯ ซึ่งหอพระฯและลานปฏิบัติธรรมนี้ จะเป็นสถานที่สําคัญของประชาชนคนไทยและคนต่างชาติที่มาเยือน
มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีความประทับใจ มีความอ่ิมเอมใจ และรู้สึกถึงความเป็นสิริมงคล ที่ได้มาสักการะพระพุทธมหิดลมงคล
ปัญญาญาณ ที่หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และสถานที่แห่งนี้ จะเป็นสถานที่ และสิ่งเคารพบูชา ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วม
แรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ที่เข้ามาร่วมกันทํางานถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ รวมถึงความตั้งใจ ที่จะก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่ดีที่สุด ที่จะอยู่ใน
ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประเทศไทย 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้บริจาคจะได้รับ
เหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาน โดยทุกการบริจาคสามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ ๑ เท่า มีรายละเอียดดังนี้  

- บริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท รับชุดเหรียญ (ขัดเงา)  ๑ ชุด ประกอบด้วย เหรียญทองคํา ๙๖.๕% เหรียญทองชมพู 
๕๒% เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงพิเศษ (ชนวน) 

- บริจาค ๓,๐๐๐ บาท รับเหรียญเงิน (เนื้อเงินรมดํา) ๑ เหรียญ 
- บริจาค ๓๐๐ บาท รับเหรียญบรอนซ์ (ทองแดงรมดํา) ๑ เหรียญ 
สอบถามรายละเอียดการสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการก่อสร้างที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระ
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