
 
ศึกษาประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรม  

วัดโสธรวรารามวรวิหาร, วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร, วิหารเซียน, เขาชีจรรย์ 
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดชลบุรี 
น าทีมโดย ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร  

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. 
  
 แนวคิดทางวิศวกรรมศาสตร์นั้นมีปรากฏมาแต่ยุคโบราณกาลแล้ว นับแต่มนุษย์สามารถประดิษฐ์
เครื่องมือพื้นฐาน เช่น ล้อ, รอก และคาน เครื่องมือประดิษฐ์เหล่านั้นถูกนิยามถึงในวิศวกรรมศาตร์ยุคปัจจุบัน
และถูกใช้ประโยชน์ในงานกลศาสตร์พื้นฐานเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือและวัตถุ และสิ่งก่อสร้างที่ได้สร้างข้ึนมา
ในอดีตล้วนแล้วแต่เกิดจากงานด้านวิศวกรรมทั้งสิ้น อาทิเช่น วัดวาอาราม ดังที่จะได้น าท่านไปร่วมชมและ
ศึกษาการก่อสร้างของแต่ละสถานที่ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สวุิชย ์ รัศมิภมิ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ที่
สามารถเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้ดีและชัดเจนที่สุด  
 

ก าหนดการและเส้นทาง 
07.30 น. ลงทะเบียน 
08.00 น. รถออกจาก วสท. 

09.30-10.30  น. ถึง วัดโสธรวรารามวรวิหาร  

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ าบางปะกง ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดมิชื่อว่า วัดหงษ์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
ของฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร 
ฝีมือช่างล้านช้าง 

การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นครอบพระอุโบสถหลังเดิม โดยใช้เทคนิควิศวกรรม
สมัยใหม่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร และพระพุทธรูปทั้ง 18 องค์  งาน
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม โดยนายประเวศ ลิมปรังษี งานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดย 
ส านักออกแบบนายอรุณ ชัยเสรี 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหาร)  

13.00-13.40 น. วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ในปี พ.ศ. 2519 นายแพทย์ขจรและคุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ และครอบครัว ได้
ถวายที่ดินเพื่อขอให้สร้างวัดเนื้อท่ีประมาณ 300 ไร่เศษ ต่อมา คณะผู้สร้างวัดได้ซื้อที่ดินเพิ่ม
รวมได้เนื้อที่ 366 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา เพ่ือขอสร้างวัด วัดได้รับการอนุญาตให้สร้างเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519


ส านักสงฆ์ญาณสังวรารามเมื่อ พ.ศ. 2520 และเปลี่ยนเป็นวัดญาณสังวรารามเมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โดยไดร้ับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 25 
มีนาคม พ.ศ. 2525 ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๑ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราช
กิจจานุเบกษา เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง ความว่า ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้ยกวัดญาณสังวราราม ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพระอาราม
หลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวหิาร ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ มีผลตั้งแต่ ๔ มีนาคม 
๒๕๓๑ 

  ปูชนียสถานที่ส าคัญ 
๑. พระอุโบสถ 
๒. พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ 
๓. พระมหามณฑปพระพุทธบาท ภปร.สก. 
๔. ศาลาอเนกกุศล สว.กว. 
๕. ศาลาอเนกกุศล มวก.สธ. 
๖. พระต าหนักทรงไทย 
๗. ศาลานานาชาติ หรือ ศาลามังกรเล่นน้ า 
๘. พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา 

14.00-14.40 น. วิหารเซียน หรือ อเนกกุศลศาลา  
เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุโบราณของงานศิลปะของไทยและจีน อาคารวิหารเซียน มีจ านวน 3 
ชั้น ด้านนอกอาคารได้จัดแสดง รูปหล่อโลหะแปดเซียนข้ามทะเล รูปหล่อพระศรีอาริย
เมตไตรยโพธิสัตว์ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร รูปหล่อของอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ 
ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของวิหารเซียน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 ไร่ เป็นพื้นที่ท่ีได้รับพระราชทาน
จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และชื่อ  อเนกกุศลศาลา ก็เป็นชื่อ
พระราชทานเช่นกัน 

เป็นที่ประดิษฐานหุ่นทหารดินเผาเหล่านี้ขุดพบในสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เมืองซีอานประเทศจีน 
อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ ได้รับมอบเป็นพิเศษจากประเทศจีน ถือว่าเป็นของเก่าที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์มาก ซึ่งรัฐบาลจีนไม่เคยมอบเป็นการถาวรให้กับประเทศใดมาก่อน แสดง
ถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง อาจารย์สง่า และ รัฐบาลจีน 

15.00 -16.00 น. เขาชีจรรย์  

ชมพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในโลก การแกะสลักพระพุทธรูปบนเขา
ชีจรรย์เกิดข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 
50 ปี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธมหา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


อุตตโมภาสศาสดา” หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐดังมหา
วชิระ 

การแกะสลักพระพุทธรูปเริ่มจากการระเบิดเจาะหินให้เป็นลายเส้นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
จากนั้นจึงประดับด้วยโมเสกสีทองดูเป็นประกายสวยงาม และสะท้อนให้เห็นพระพุทธรูปได้
แต่ไกล นอกจากพระพุทธรูปสลักบนหน้าผาชีจรรย์อันงดงามแล้ว บริเวณโดยรอบหน้าผา
จัดเป็นสวนพักผ่อน ตกแต่งด้วยมวลหมู่ไม้ เพิ่มความร่มเย็นให้กับผู้มาเยี่ยมชม 

16.00 น.  เดินทางกลับ 

17.30 น.  ถึง กรุงเทพฯ 

ค่าลงทะเบียน  

สมาชิก วสท.    2000 บาท 

บุคคลทั่วไป    2500 บาท 

หมายเหตุ อัตราค่าลงทะเบียนรวมอาหารว่าง 2 เมื้อ อาหารเช้า 1 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ    

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ 
คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ 
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510  E-mail: runglawan@eit.or.th  
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ใบสมัคร ศึกษาประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรม  
วัดโสธรวรารามวรวิหาร, วัดญาณสังวราราม, วิหารเซียน, เขาชีจรรย์ 

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดชลบุรี 
น าทีมโดย ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร  

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. 
 

ชื่อ-สกุล.....................................................................เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)............................... .......................... 

ชื่อ-สกุล.....................................................................เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) ......................................................... 

ชื่อ-สกุล.....................................................................เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)............................... .......................... 

ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท ...................................................................................................................................................  

เลขที่ ............................... หมู่ที่ .......................................... อาคาร .................................... ซอย ...................................     
ถนน ................................... ต าบล/แขวง ................................. อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด .......................   
รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร .....................................     
ผู้ประสานงานโดย ......................................................................................................................   
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ...........................................................................   ส านักงานใหญ่  หรือ   สาขา 
 

ค่าลงทะเบียน  

 สมาชิก วสท.    2000 บาท 

 บุคคลทั่วไป    2500 บาท 

การช าระเงิน 

 เงินสด  ช าระที่ อาคาร วสท.  ช้ัน  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม.. 
  สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์    เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควส ์   เลขท่ี 162-0-09914-4 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร กรณุาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ 
ส่งแฟกซ์มาที่ คุณรุ่งลาวรรณ์  โทรสาร 02-184-4662  E-mail: runglawan@eit.or.th   

 

mailto:runglawan@eit.or.th

