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ประวัติ พระพุทธสรณังกร  

 

 ปีพุทธจักราช ๒๕๕๒ พลอากาศโท ดิเรก  พรหมประยูร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้ปรับปรุง

พัฒนาอาคารหมายเลข ๔๓๗๑ สถาปนาขึ้นเป็นอาคารพุทธสถานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อใช้เป็น

สถานที่ปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญบุญ ศาสนพิธี และพิธีทางราชการ ตามภารกิจของ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

และก าหนดเป็นอาคารส านักงานกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อย่างเป็นทางการ 

 กาลนั้น พลอากาศโท ดิเรก  พรหมประยูร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ หม่อมหลวงสิริฉัตร                   

พรหมประยูร ภริยา พร้อมด้วยกัลยาณมิตรญาติธรรมผู้มีศรัทธา ได้ด าเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ 

เนื้อโลหะปิดทองค าแท้ หน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานประจ าพุทธสถานนั้น                  

โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ ่งได้รับประทานมาจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์                    

เจ้าอาวาสวัดปากน ้า กรุงเทพมหานคร บรรจุไว้ภายในยอดพระเกศนั้นด้วย โดยมีการประกอบพิธีจัดสร้าง                

ท้ังปวงตามแบบโบราณประเพณีตามล าดับฤกษ์ดังนี้  

  เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ พิธีป้ันหุ่นองค์พระ โดยอาจารย์ สุชาติ  เลิศภูมิปัญญา 
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  วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาที พิธีเททอง ณ โรงหล่อพระบ้านภูมิ 

จังหวัดนครปฐม มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน และได้มีการน าแผ่นทอง เงิน นาก บรรจุดวง

ชาตาบุรพการีกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองอนุศาสนาจารย์ คละผู้บริจาคทรัพย์ร่วมสร้าง หล่อหลอม 

เป็นองค์พระด้วย 

   วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๖ นาฬิกา ๒๕ นาที พิธีพุทธาภิเษก ณ มณฑลพิธีพุทธสถาน 

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณ  สมเด็จพระพุฒาจารย์     

(เก ี ่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู ้ปฏ ิบ ัต ิหน้าที ่สมเด ็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานจุดเทีย นช ัย                                

พลอากาศโท ด ิ เรก  พรหมประย ูร เจ ้ากรมย ุทธศ ึกษาทหารอากาศ เป ็นประธานฝ ่ายฆราวาส  

โดยได้อาราธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ พระเกจิวิปัสสนาจารย์ เจริญจิตภาวนา นั่งปรกอธิษฐานจิต ราม ๘ รูป 

ประกอบด้วย 

๑.  พระราชวิสุทธิมงคล (หลวงพ่อแคล้ว สุธมฺโม)     วัดดอนเมือง กรุงเทพฯ  

๒.  พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (หลวงพ่อส าอางค์ ตานทินโฺน) วัดประยรูธรรมาราม จ.ปทุมธานี  

๓.  พระมงคลวชิราจารย์ (หลวงปู่สุข สงฆฺโสภโณ)   วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี  

๔.  พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด อินฺทว โส)  วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา  

๕.  พระครูสุนทรธรรมวินิฐ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)   วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา  

๖.  พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป)  วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา  

๗.  พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (หลวงพ่อพนู ฐิตสีโล)   วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา  

๘.  พระครูปทุมวรกิจ (พระอาจารย์ช านาญ อุตฺตมปญโญ)  วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี  

๙.  พระปลัดอิทธิพล ปธานิโก (พระอาจารย์อ๊อด)   วัดสายไหม จ.ปทุมธานี  

 ว ันอ ังคารที ่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พ ิธ ีอ ัญเช ิญเบญจปฎลเศวตรฉ ัตร (ฉ ัตรขาว ๕ ช ั ้น 

จัดสร้างโดยส านักพระราชวัง) ยกถวายเป็นพุทธบูชาเหนือองค์พระและถวายพระนามว่า “พระพุทธสรณังกร” 

ซึ ่งมีความหมายว่า “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู ้ทรงเป็นสรณะที ่พึ ่งที ่ ระลึกสูงสุด ของเทวดา 

และมนุษย์ท้ังหลาย”  

 พระพุทธสรณังกร พระนามของพระพุทธเจ้า ในจ านวน ๒๘ พระองค์ ซึ่งปรากฏอยู่ในอาฏานาฏิยปริตร  

ลักษณะ : พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเรียวเหลือบลงต ่า  

ปลายพระเนตรตวัดขึ ้นเล ็กน้อย พระนาสิกค่อนข้างยาวและโด่งเป็นส ัน พระโอษฐ์ค ่อนข้างบาง  
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ร ิมฝ ีพระโอษฐ ์บนจ ีบพองาม พระกรรณยาว ปลายพระกรรณงอนออกเล ็กน ้อย ส ่วนพระเศ ียร  

มีขมวดพระเกศาค่อนข้างเล็ก องค์พระพุทธรูปครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดอยู่บน  

พระอังสาซ้ายได้ยาวตกลงมาถึงพระนาภี มีส่วนปลายเป็นลายเขี้ยวตะขาบ พระหัตถ์ทั้งสองวางประสานกัน 

อยู่เหนือพระเพลา ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานดอกบัว 

  งบประมาณในการด าเนินการจัดสร้างองค์พระพุทธปฏิมานั ้น เป็นเงิน ๖๗๓,๖๕๔.๐๐.-บาท  

(หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาท้ังสิ้น 

 สพฺพสิทฺธิกิจจ  เป็นอันประมวลสรรพกิจประสิทธิมงคล สัมฤทธิผลแห่งพิธีทุกประการ ส าเร็จเป็นบุญ

สถานมงคลวันศักดิ์สิทธิ์ประจ ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้ท านุบ ารุงพระบวรพุทธศาสนา

ให้เจริญ วัฒนาสถาพร สืบไปเบ้ืองหน้าจวบพระพุทธศาสนายุกาลถ้วนครบ ๕๐๐๐ พระวัสสานั้นแล... 

จิรัง ตฎิฐตุ พุทธสาสนงั 

ขอพระพุทธศาสนาจงสถิตมั่นตลอดจิรัฎฐิติกาล เทอญ 

จารึกไว้ ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔     

     

 
 
 

จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 
คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ก ำลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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