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๗

ค�าน�า

วัดญำณสังวรำรำม เป็นพุทธสถำนที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก โปรดให้สร้ำงขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำ ผู้มีพระคุณต่อประเทศ และเทิดพระ-
เกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรม- 
วงศำนุวงศ์ทุกพระองค์

ปัจจุบัน วัดญำณสังวรำรำม เป็นพระอำรำมหลวงชั้นเอก ที่มีควำม
ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีและประเทศไทย อีกท้ังยังมีควำม
งดงำมของศำสนสถำนและกำรจัดแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ ท�ำให้มีผู ้สนใจ 
เข้ำเยี่ยมชมวัดญำณสังวรำรำมเป็นจ�ำนวนมำกในแต่ละปี

หนังสือ ‘คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม’ เล่มนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อประโยชน์ 
แก่ผู้ที่มำสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทัศนำจรและเยี่ยมชมวัดญำณสังวรำรำม ซ่ึงจะ
ได้รู้ประวัติควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของวัดญำณสังวรำรำมอย่ำงถูกต้อง  
รวมถึงมีคู่มือในกำรชมศำสนสถำนภำยในวัดที่ชัดเจน

คณะผู้จัดท�ำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือเล่มนี้จะยังประโยชน์ต่อผู้อ่ำน 
ทุกๆ ท่ำน
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บทที่ ๑ : 

ญำณสังวรำรำม อำรำมแห่งรำชำ   ๑๑

บทที่ ๒ : 

เที่ยวชมวัดญำณสังวรำรำม    ๓๕

บทที่ ๓ : 

รำยรอบขอบรั้ว วัดญำณสังวรำรำม   ๘๗
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   ๑๑

วัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำรในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ต�ำบล
ห้วยใหญ่ อ�ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี มีสมเด็จพระญำณสังวร 

สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก สมเด็จพระสังฆรำช พระองค์ที่ ๑๙  
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นประธำนจัดสร้ำงวัด และทรงตั้งชื่อวัดตำมสมณศักดิ์
ของพระองค์ว่ำ ‘วัดญำณสังวรำรำม’ 

ปัจจุบัน วัดญำณสังวรำรำมมีอำณำบริเวณท้ังหมด ๓๖๖ ไร่ ๒ งำน  
๑๑ ตำรำงวำ โดยที่ดินผืนแรกที่สร้ำงวัด ได้รับกำรบริจำคจำกนำยแพทย์ขจร 
และคุณหญิงนิธิวดี อ้นตระกำร เมื่อพุทธศักรำช ๒๕๑๙ ประมำณ ๑๐๐ ไร่  
๑ งำน ๙๒ ตำรำงวำ ซึง่ต่อมำคณุหญงินธิวิดแีละครอบครวัได้บรจิำคทีด่นิถวำย
เพ่ิมอีก ๑๐๐ ไร่เศษ และคณะผู้สร้ำง ศิษยำนุศิษย์ ผู้ศรัทธำในเจ้ำพระคุณ 
สมเด็จฯ ร่วมกันจัดซื้อที่ดินรอบๆ ถวำยเพิ่มจนมีพื้นที่เท่ำในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่
รวมพืน้ทีโ่ครงกำรในพระรำชด�ำรแิละโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรขิอง
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ซึ่งรำยล้อมอยู่อีกประมำณ ๒,๕๐๐ ไร่ 

บทที่ ๑

ญาณสังวราราม 
อารามแห่งราชา
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เจ้าพระคณุสมเด็จฯ มคีวามต้ังใจทีจ่ะสร้างวดัญาณสงัวรารามให้เป็นส�านกั 
ปฏบิตัธิรรมสายวปัิสสนากรรมฐานทีอ่ยูไ่ม่ไกลจากกรงุเทพมหานคร อกีทัง้ยงัมี 
ความประสงค์ทีจ่ะสร้างวดัเพือ่เทดิพระเกยีรตบิรูพมหากษตัรย์ิไทย และให้เป็น
วัดประจ�ารัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ การสร้างวัด 
จึงต้องมีความเรียบร้อย สมบูรณ์ งดงาม และสมพระเกียรติไปพร้อมๆ กัน  
ด้วยเหตุนี้ วัดญาณสังวราราม จึงแบ่งพื้นที่สิ่งปลูกสร้างออกเป็น ๔ เขต ได้แก่

• ซ้ายบน : คุณหญิง 
นิธิวดี อ้นตระการ เข้าเฝ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน
จ�านวน ๑๐๐ ไร่เศษ  
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๒๖

• ซ้ายล่าง : แม้จะล่วงเข้าสู่ 
วัยชรา คุณหญิงนิธิวดี  
อ้นตระการ ก็ยังเดินทางไป 
ที่วัดญาณสังวราราม 
อย่างสม�่าเสมอ 

• ขวา : คุณหญิงนิธิวดี  
อ้นตระการ ผู้ถวายโฉนดที่ดิน 
ผืนแรกแด่สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก  
เพื่อสร้างวัดญาณสังวราราม

   ๑๓
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   ๑๕

เขตพุทธาวาส เป็นเขตส�ำคัญของวัดญำณสังวรำรำม เปรียบได้กับหัวใจ
ของวัด ประกอบไปด้วย ศำสนสถำนต่ำงๆ อันได้แก่ พระอุโบสถ พระบรมธำตุ- 
เจดีย์มหำจักรีพิพัฒน์ พระมหำมณฑปพุทธบำท ภปร. สก. ศำลำ สว. กว. ศำลำ
มวก. สธ. ศำลำสมเด็จพระศรนีครนิทรำบรมรำชชนน ีพระปกเกล้ำอรยิเขต และ
อรยิำคำร พระเจดีย์พทุธคยำจ�ำลอง วหิำรพระศรอีรยิเมตไตรย รวมถึงพระพทุธ-
มหำวชิรอุตตโมภำสศำสดำที่เขำชีจรรย์ ก็ถือว่ำอยู่ในเขตพุทธำวำสเช่นกัน

ส�ำหรับศำสนสถำนและหมู่อำคำรในเขตพุทธำวำสนี้ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ 
มีควำมตั้งใจสร้ำงเพื่อน้อมถวำยและเทิดทูนอดีตบูรพมหำกษัตริย์ สมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำช สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช รวมถึงพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว และพระบรมรำชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ 

เขตสังฆาวาส เป็นที่ตั้งของเสนำสนะกุฏิพระภิกษุ สำมเณรท่ีจ�ำพรรษำ
อยู่ที่วัดญำณสังวรำรำม โดยตั้งอยู่ริมถนนทำงขึ้นเขำชีโอนตลอดแนวด้ำน 
ขวำมือ ไม่ไกลจำกอำศรมพระอำจำรย์แพทย์ใหญ่ชีวกโกมำรภัจจ์และกุฏิของ
เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ และมีกุฏิบนเขำชีโอน ส�ำหรับพระผู้เน้นวัตรปฏิบัติอีก
จ�ำนวนหนึ่ง

เขตฆราวาส เป็นเขตอบุำสก อบุำสกิำ และสถำนทีต่ัง้ศำลำโรงธรรม ทีพ่กั
อำศัยของผู้มำปฏิบัติธรรม ถือศีล ที่วัดญำณสังวรำรำม รวมถึงเป็นท่ีตั้งของ 
เทวำลัยท่ำนท้ำววิรุฬหกมหำรำชพุทธบัณฑิต โดยเขตฆรำวำสนี้ตั้งอยู่ด้ำนฝั่ง
ซ้ำยมือของถนนเข้ำวัดญำณสังวรำรำม

• ซ้ายบน : พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนิน
มาทรงสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 
เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๓๖

• ซ้ายล่าง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ทรงสนทนาธรรม 
กับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ พระต�าหนัก 
ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
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 เขตโครงการในพระราชด�ารแิละโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
ประกอบด้วยศนูย์ฝึกและพฒันำอำชพีเกษตรกรรมวดัญำณสงัวรำรำม อนัเนือ่ง
มำจำกพระรำชด�ำริ โรงเรียนผู้รู้ ญส.ส. ๘๐ ศูนย์เพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ ์
สัตว์ป่ำบำงละมุง     

ทัง้นีอ้ำจกล่ำวได้ว่ำ วดัญำณสงัวรำรำม เป็นวดัทีก่่อสร้ำงนำนทีส่ดุวดัหนึง่ 
กล่ำวคือ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงศำสนสถำนต่ำงๆ จนแล้วเสรจ็ครบถ้วนถึง ๑๐ ปี 
โดยศำสนสถำนต่ำงๆ ภำยในวดันี ้เจ้ำพระคณุสมเดจ็ฯ ล้วนอ�ำนวยกำรก่อสร้ำง
ด้วยพระองค์เอง เพ่ือให้งดงำมสมพระเกยีรติพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั และ
พระรำชวงศ์ทุกพระองค์

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 
ให้ยกวัดญำณสังวรำรำมเป็นพระอำรำมหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหำวิหำร สังกัด
ธรรมยุติกนิกำย ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๓๑ 

ด้วยน�้ำพระทัยอันแน่วแน่ของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ที่ทรงต้องกำร
สร้ำงวัดเพื่อน้อมถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และน�้ำพระรำชหฤทัย 
อันเปี่ยมล้นของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงรับวัดญำณสังวรำรำม 
ไว ้ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์  และทรงน�ำโครงกำรในพระรำชด�ำริ  รวม 
ท้ังโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริต ่ำงๆ เช ่น ถนน อ่ำงเก็บน�้ำ  
โรงพยำบำล ตลอดจนศูนย์พัฒนำอำชีพและศูนย์เพำะเลี้ยงพันธุ ์สัตว์ป่ำ 
เข ้ำมำพัฒนำพื้นที่ โดยรอบวัดญำณสังวรำรำม เพื่อยังประโยชน ์แก ่ 
พสกนิกร อีกทั้งยังท�ำให้วัดญำณสังวรำรำม ร่มรื่นงดงำม เป็นพระอำรำม 
ซึ่งเชิดชูพระพุทธศำสนำตรำบจนทุกวันนี้

• สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
ทรงเป็นพระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย 
ซึ่งยาวนานที่สุดถึง ๒๔ ปี ตั้งแต่พุทธศักราช 
๒๕๓๒ - ๒๕๕๖ 
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• พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงบาตร
ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ 
หน้าพระที่นั่งจักรี 
มหาปราสาท

• พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และ 
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ  
ทรงมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง
ยาวนาน โดยพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
จะทรงนิมนต์เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ไปสนทนาธรรม
ยังที่ต่างๆ หรือโดยเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรง 
ปิดทองฝังลูกนิมิต 
ตามวัดต่างๆ  
ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ 
เป็นประธานจัดสร้าง
อย่างสม�่าเสมอ
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๒๐    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม

• เจ้าพระคุณสมเด็จฯ 
ขณะทรงแสดงธรรม
ที่วัดญาณสังวราราม

• ขวาบน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงอัญเชิญ 
พระกรัณฑ์ทองค�า ที่สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไว้ ลงในพระเศียรสมเด็จพระพุทธญาณ-
นเรศวร์ ทรงสวมพระรัศมี ทรงตัดลูกนิมิต
กลางพระอุโบสถ และทรงวางศิลาฤกษ์สร้าง
พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 
๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

• ขวาล่าง : เจ้าพระคุณสมเด็จฯ  
ขณะทรงสนทนาธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ  
พระภิกษุรูปหนึ่งของไทย ซึ่งเป็นสหายธรรม
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
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• เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ถึง ๒ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๓๖
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• อาคารมนุษยนาควิทยาทาน  
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นอาคารที่เก็บรวบรวม 
พระประวัติและประวัติของเจ้าอาวาส 
วัดบวรนิเวศวิหารทุกรูป และมีประวัติ ผลงานของ 
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาส 
วัดบวรนิเวศวิหารล�าดับที่ ๖ จัดแสดงไว้ด้วย
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• วัดบวรนิเวศวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นเอก 
ชนิดวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร  
เป็นวัดที่สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส
ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๔ - ๒๕๕๖ 

๒๖    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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๒๘    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม

• ต�ำหนักเพ็ชร ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร  
ที่ตั้งพระศพของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งตลอดระยะเวลำบ�ำเพ็ญ 
พระรำชกุศล จะมีหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นเจ้ำภำพ และมีกำรแสดง 
ถวำยหน้ำพระศพ ในงำนพิธีบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลพระศพของ
เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
มพีระนำมเดมิว่ำ เจริญ คชวตัร เป็นบตุรคนโตของนำยน้อย และนำงกมิน้อย 
คชวัตร มีน้องชำย ๒ คน คือ จ�ำเนียร และ สมุทร คชวัตร

ชีวิตในวัยเยำว์ของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ นั้น บิดำเสียชีวิตเมื่อเจ้ำ-
พระคณุสมเดจ็ฯ อำยไุด้ ๙ ปี เจ้ำพระคุณสมเดจ็ฯ จึงได้มำอยูใ่นควำมอุปกำระ
ของป้ำกมิเฮ้ง พีส่ำวของมำรดำ กระทัง่พทุธศกัรำช ๒๔๖๙ ขณะทีเ่จ้ำพระคณุ
สมเด็จฯ อำยุย่ำง ๑๔ ปี และทรงจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ จึงบรรพชำเป็น
สำมเณรอยู่ใต้ร่มกำสำวพัสตร์ ณ วัดเทวสังฆำรำม จังหวัดกำญจนบุรี

เมื่อเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ มีอำยุครบ ๒๐ ปี ในพุทธศักรำช ๒๔๗๖ ได้
เข้ำพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และเข้ำพิธีทัฬหีกรรม (ญัตติซ�้ำ) เป็นธรรมยุต 
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๔๗๖ โดยมีสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ 
กรมหลวงวชริญำณวงศ์ (ม.ร.ว.ชืน่ สุจิตโฺต) เป็นพระอปัุชฌำย์ พระรตันธชัมนุี  
(จู อิสฺสรญำโณ) เป็นพระกรรมวำจำจำรย์ และจ�ำวัดอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหำร 
กรุงเทพมหำนคร      

จำกกำรที่เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เป็นพระที่มีกิริยำส�ำรวม มำรยำท
เรียบร้อย และถือวัตรปฏิบัติครบถ้วนตำมกิจของสงฆ์ทุกประกำร สมเด็จ 
พระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ จึงประทำนนำมฉำยำให้ว่ำ  
‘สุวฑฺฒโน’ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ ‘ผู้เจริญดี’

เจำ้พระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับพระรำชทำนสถำปนำขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง
สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก พระองค์ที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๒๑ 
เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๓๒ ซึ่งตลอดระยะเวลำแห่งกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ประมขุแห่งสงัฆมณฑล พระองค์ทรงปฏิบตัหิน้ำท่ีอย่ำงดยีิง่ด้วยพระเมตตำต่อ
ประชำชนโดยทั่วไป ไม่เลือกเชื้อชำติศำสนำ อีกทั้งยังทรงเป็นศำสนทูตเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ไปยังประเทศต่ำงๆ ได้แก่ จีน เนปำล อินเดีย ฝรั่งเศส เป็นต้น
จนได้รับกำรยกย่องจำกนำนำประเทศ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ประทับรักษำพระอำกำรประชวร ณ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ กระทั่งวันที่ 
๒๔ ตุลำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้สิ้นพระชนม์เมื่อ
เวลำ ๑๙.๓๐ น. สิริพระชันษำ ๑๐๐ ปี กับ ๒๑ วัน
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บทที่ ๒

วัดญาณสังวราราม แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ เขต คือ เขตพุทธาวาส เขต
สังฆาวาส เขตฆราวาส เขตโครงการในพระราชด�าริและโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส�าหรับพ้ืนที่ที่เปิดให้นักท่องเท่ียวเยี่ยมชม คือ  
เขตพุทธาวาส และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริบางแห่ง ได้แก่

เที่ยวชมวัดญาณสังวราราม
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พระอุโบสถ

พระอุโบสถ สร้ำงขึ้นเพื่อน้อมเกล้ำฯ ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ 
สมเด็จพระเจ ้ำตำกสินมหำรำช พระอุโบสถจ�ำลองแบบจำกวิหำรรังษี 
ในวดับวรนิเวศวิหำร และสร้ำงตำมหลกัภมูโิหรำศำสตร์ ด้ำนหน้ำหนัไปทำงทะเล 
ด้ำนหลังเป็นภูเขำ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนิน
ทรงวำงศิลำฐำนรำกพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๒๓ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม- 
บรมรำชกุมำรี และพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำ- 
ทินัดดำมำตุ ทรงตัดลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๓๐ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๒๕ โดยมี 
สมเดจ็พระบรมโอรสำธริำชฯ สยำมมกฎุรำชกมุำร ทรงเป็นประธำนเฝ้ำฯ รบัเสดจ็ 

อีกทั้งในครั้งนั้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และ 
พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ ทรงปลูก 
ต้นจัน ๔ ต้น รอบพระอุโบสถด้วย
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ในการน�าสมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ ขึ้นประดิษฐานที่วัดญาณสังวรารามนั้น มีเรื่องเล่าว่า ได้มี
การถมดนิสงูขึน้มาจนถงึฐานวางสมเดจ็พระพทุธญาณนเรศวร์ เพือ่ให้พระบารมขีององค์พระปกปัก 
รักษาไปทั่วผืนแผ่นดินไทย อีกทั้งภายในองค์สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ ยังได้บรรจุพระผง 
พุทธพิมพ์ญาณสังวร ทรงสมเด็จฯ จ�านวน ๘๔,๐๐๐ องค์ ไว้ภายในองค์พระด้วย

สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์
สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

ซึ่งจ�าลองแบบมาจากพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร มีวัตถุประสงค์
ในการสร้างเพือ่น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช มีขนาดหน้าพระเพลา ๕ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว มีพระอัครสาวกคือ  
พระมหาโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรอยู่ด้านข้าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เสด็จพระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเททองหล่อสมเด็จพระพุทธ-
ญาณนเรศวร์ ณ มณฑลพธิหีน้าพระอโุบสถเก่าคณะรงัษ ีวดับวรนเิวศวหิาร 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

และเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใน
พระเศียรพระพุทธญาณนเรศวร์

๓๘    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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พระพุทธอภัยมงคลสมังคี
เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้างถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อน�าไปพระราชทานแก่จังหวัดต่างๆ ในโอกาสฉลอง
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ โดยเป็นผลงานการ
ออกแบบของอาจารย์ช่วง มูลพินิจ   

ตราพระราชลัญจกร
ประตูกลางด้านหน้าของพระอุโบสถ อัญเชิญตราพระราช-

ลัญจกรไอยราพต ประจ�าพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
มาประดิษฐานไว้

   ๓๙
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รูปปั้นเสือด�ำ
รูปปั้นเสือด�ำ หน้ำบันไดพระอุโบสถ แกะสลักจำกหินแกรนิต 

เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงต�ำนำนเมื่อแรกสร้ำงวัด ที่มีเรื่องเล่ำว่ำ ในยำมดึก 
ของคืนหลังลงเสำเอกพระอุโบสถ ทหำรซึ่งไปช่วยงำนก่อสร้ำง
เห็นเสือด�ำ ๒ ตัว เดินวนเวียนอยู ่บริเวณที่ก ่อสร้ำงพระอุโบสถ 
จนรุ ่งเช ้ำรอยเท ้ำเสือด�ำก็ยังอยู ่  เหตุกำรณ์นี้ เกิดขึ้นติดต ่อกัน
ถึง ๓ คืน แล้วเสือด�ำนั้นก็หำยไปอย่ำงไร้ร่องรอย เป็นท่ีมำของ 
รูปปั้นเสือด�ำหน้ำพระอุโบสถนี้ ซึ่งด้ำนซ้ำยเป็นเสือด�ำแม่ – ลูก ส่วน 
ด้ำนขวำเป็นเสือตัวพ่อ เสือด�ำนี้เป็นผลงำนกำรออกแบบของ อำจำรย์
โหมด ว่องสวัสดิ์ ศิลปินแห่งชำติสำขำทัศนศิลป์ ประจ�ำพุทธศักรำช 
๒๕๓๑

๔๐    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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พระปกเกล้าอริยเขต

สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ผู้พระราชทานประชาธิปไตยแก่ปวงชน 
ชาวไทย ด้านหน้าบริเวณทางเข้าพระปกเกล้าอริยเขต มีปูนปั้นพระบรม-
สาทสิลักษณ์เฉพาะพระพกัตร์รชักาลที ่๗ ทัง้แบบปกตแิละขณะทรงพระผนวช 
ด้านในสุด คือ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗ หล่อด้วยทองบรอนซ์รมด�า 
ขนาดเท่าพระองค์จริง ประทับบนพระราชอาสน์

   ๔๑
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อริยาคาร

อยู่ด้านซ้ายมือของพระปกเกล้าอริยเขต ออกแบบโดยคุณสนิท และ 
คุณปรียา ฉิมโฉม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไว้กลางห้อง ด้านข้างทั้งสองด้านมีหุ่นไฟเบอร์กลาสพระอริยสงฆ์ส�าคัญของ
ประเทศไทย ๒๐ รูป และอุบาสิกา ๒ ท่าน ดังต่อไปนี้

๔๒    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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พระอริยสงฆ์ ๒๐ รูป

พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ 
(หลวงปู่กงมำ จิรปุญฺโญ, พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๕๐๕) 

วัดดอยธรรมเจดีย์ อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร

พระอาจารย์ขาว อนาลโย 
(หลวงปู่ขำว อนำลโย, พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๕๒๖) 

วัดถ�้ำกลองเพล อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล�ำภู

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร 
(พระอำจำรย์สงิห์ทอง ธมมฺวโร, พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๕๒๓) 

วัดป่ำแก้วบ้ำนชุมพล อ�ำเภอสว่ำงแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
(หลวงปู่ฝั้น อำจำโร, พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๕๒๐)

วัดป่ำอุดมสมพร อ�ำเภอพรรณำนิคม 
จังหวัดสกลนคร

   ๔๓
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พระเทพมงคลรังษี 
(หลวงปู่ดี พุทธโชติ, พ.ศ. ๒๔๑๖ - ๒๕๑๐) 

วัดเทวสังฆำรำม อ�ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี

พระราชวุฒาจารย์ 
(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๕๒๖) 
วัดบูรพำรำม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

พระอาจารยแ์หวน สุจิณโณ 
(หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๕๒๘) 

วัดดอยแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่

พระเทพสิทธาจารย์ 
(หลวงปู่จันทร์ เขมิโย, พ.ศ. ๒๔๒๔ - ๒๕๑๖) 

วัดศรีเทพประดิษฐำรำม 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

๔๔    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 
(พ.ศ. ๒๔๑๕ - ๒๕๐๑) 

วัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(สมเด็จโต พฺรหฺมร�สี, พ.ศ. ๒๓๓๑ - ๒๔๑๕) 

วัดระฆังโฆสิตำรำม กรุงเทพมหำนคร

พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร) 
(หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต, พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๙๒) 
วัดป่ำสุทธำวำส อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
(พระครูวิเวกพุทธกิจ) 

(หลวงปู่เสำร์ กนฺตสีโล, พ.ศ. ๒๔๐๒ - ๒๔๘๔) 
วัดเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี

   ๔๕
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พระราชสังวราภิมณฑ์ 
(หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ, พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๕๒๔) 

วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหำนคร

พระอาจารยห์ลุย จันทสาโร 
(หลวงปู่หลุย จันทสำโร, พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๕๓๒) 

วัดถ�้ำผำบิ้ง อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

พระครูญาณวิลาศ 
(หลวงพ่อแดง รตฺโต, พ.ศ. ๒๔๒๒ - ๒๕๑๗) 
วัดเขำบันไดอิฐ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พระอาจารยช์อบ ฐานสโม 
(หลวงปู่ชอบ ฐำนสโม, พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๕๓๘) 
วัดป่ำสัมมำนุสรณ์ อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๔๖    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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พระโพธิญาณเถร 
(หลวงพ่อชำ สุภทฺโท, พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๓๕) 

วัดหนองป่ำพง อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี

พระอาจารยจ์วน กุลเชฏโฐ 
(พระอำจำรย์จวน กลุเชฏโฐ, พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๕๒๓) 

วัดเจติยำคีรีวิหำร (ภูทอก) อ�ำเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกำฬ

พระอาจารย์วนั อตุตฺโม (พระอดุมสงัวรวสิทุธเิถร) 
(หลวงพ่อวัน อุตฺตโม, พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๕๒๓) 

วัดถ�้ำอภัยด�ำรงธรรม (วัดถ�้ำพวง) อ�ำเภอส่องดำว 
จังหวัดสกลนคร

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
(พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์)  

(หลวงพ่อลี ธมฺมธโร, พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๕๐๔) 
วัดอโศกำรำม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร

   ๔๗
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อุบาสิกาไป่ เสียงล�้า 
(คุณแม่แก้ว เสียงล�้ำ, พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๕๓๔) 

ส�ำนักชีบ้ำนห้วยทรำย 
ต�ำบลค�ำชะอี อ�ำเภอค�ำชะอี 

จังหวัดมุกดำหำร

อุบาสิกากี นานายน 
(ท่ำน ก. เขำสวนหลวง, พ.ศ. ๒๔๑๔ - ๒๕๒๑) 
ส�ำนักปฏิบัติธรรมเขำสวนหลวง (อุศมสถำน) 

ต�ำบลเกำะพลับพลำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดรำชบุรี

อุบำสิกำ ๒ ท่ำน ได้แก่

๔๘    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม

• บริเวณด้ำนหน้ำของอริยำคำร อำคำรซึ่งเป็นที่ประดิษฐำนรูปเคำรพของอริยบุคคลที่มีคุณูปกำรต่อกำร
สืบสำนพระพุทธศำสนำในประเทศไทย และถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้มำวัดญำณสังวรำรำมต้องไปเยี่ยมชม 
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ศาลา มวก. สธ.

ศาลา มวก. สธ. สร้างขึน้เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โดยศาลานี้ใช้เป็นที่ท�าวัตรเช้า–เย็น ของอุบาสก อุบาสิกาที่มาถือศีล และเป็นที่
จ�าวัดของสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดญาณสังวราราม ศาลานี้คือ ปีกหงส์
ตามหลักภูมิโหราศาสตร์ คู่กับศาลา สว. กว.

   ๔๙
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พระพุทธไพรีพินาศ
พระพุทธไพรีพินาศ เป็นพระพุทธรูปประธานประจ�าศาลา มวก. 

สธ. มีขนาดหน้าเพลา ๔ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว ซึ่ง ‘ไพรีพินาศ’ มีความหมาย 
ว่า ศัตรูสิ้น เป็นพระพุทธปฏิมาที่สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล 
แด ่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ รูปแบบองค์พระจ�าลองแบบมาจากพระไพรีพินาศ  
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

พระพุทธรูปปางร�าพึง มวก. เป็นพระประจ�าวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประดิษฐานด้านขวา 
ของพระพุทธไพรีพินาศ

พระพุทธรูปปางนาคปรก สธ. เป็นพระประจ�าวนัพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐานด้านซ้าย 
ของพระพุทธไพรีพินาศ

พระปางร�าพึง มวก. และปางนาคปรก สธ.
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พระพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญเพียร

เป็นพระพทุธรปูปางบ�าเพญ็ทกุรกริยิา คอื พระพทุธเจ้าเมือ่ครัง้บ�าเพญ็เพยีร
ทางทกุรกริยิาก่อนทีจ่ะบรรลธุรรม องค์พระปฏมิาตัง้อยูใ่ต้ซุ้มข่อยใหญ่ข้างศาลา
มวก. สธ. ซึง่ซุม้ข่อยน้ี เป็นต้นไม้ทีม่มีาด้ังเดิมต้ังแต่ก่อนสร้างวดัญาณสงัวราราม

หอกลอง

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงแปดเหลี่ยม สูง ๒ ชั้น สร้างแบบ
ไทยประยุกต์ โดยได้ต้นแบบจากป้อมมหากาฬ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 
กรุงเทพมหานคร

   ๕๑
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๕๒    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม

หอพระไตรปิฎก

ตั้งอยู ่ใกล้กับหอกลองและพระบรมธำตุเจดีย์มหำจักรีพิพัฒน์ โดย
สร้ำงตำมคติโบรำณ ซึ่งนิยมสร้ำงหอพระไตรปิฎกไว้กลำงน�้ำ เพื่อเก็บรักษำ 
พระไตรปิฎก พระอภิธรรมคัมภีร์ต่ำงๆ ให้รอดพ้นจำกมด แมลงที่จะกัดกิน 

ตัวอำคำรสร้ำงแบบไทยประยุกต์ ลักษณะคล้ำยหอพระไตรปิฎกวัด 
พระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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   53

พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์

สร้ำงขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหำกษัตริย์แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์
ทุกพระองค์ โดยองค์พระบรมธำตุมีฐำนกว้ำง ๓๙ เมตร สูง ๓๙ เมตร ภำยในมี  
๓ ชั้น ชั้นล่ำง จัดแสดงนิทรรศกำรชั่วครำว ช้ันท่ี ๒ มีแท่นประดิษฐำน
รอยพระพุทธบำทจ�ำลอง ชั้นที่ ๓ เรียกว่ำ ‘ห้องทอง’ เป็นท่ีประดิษฐำน 
พระบรมสำรีริกธำตุและพระธำตุของพระสำวก

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีพระมหำกรุณำธิคุณพระรำชทำนนำม 
ให้ว่ำ ‘พระบรมธำตุเจดีย์มหำจักรีพิพัฒน์’ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ ‘พระเจดีย์ 
ที่บรรจุพระบรมธำตุเพื่อควำมพิพัฒนำสถำพรแห่งพระมหำจักรีบรมรำชวงศ์’
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์พระบรมธาตุ
เจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งเป็น 
ปีครบรอบ ๒๐๐ ปี ของพระบรมราชจักรีวงศ์และกรุงรัตนโกสินทร์ อีกท้ังได ้
เสด็จพระราชด�าเนินเพื่อทรงอัญเชิญตราพระมหาจักรี ๓ องค์ข้ึนประดิษฐาน
บนพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๒๘ และเสด็จฯ ไปทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมฉัตรทองและทรงยกฉัตรขึ้น
ประดิษฐานบนยอดพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๓๑

๕๔    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม

• พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ตั้งอยู่ด้านหลัง 
ของพระอุโบสถ โดยมีถนนเชื่อมถึงกัน เมื่อถึงงานพิธี
ส�าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  
วัดญาณสังวราราม จะจัดให้มีพิธีเดินเทียนรอบ 
พระอุโบสถและพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์

• พระพุทธรูปบุษราคัม (สีเหลืองทอง) พระพุทธรูป 
ปางสมาธิ ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชา
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พระเจดีย์ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
กลางห้องทอง ชั้นที่ ๓ มีพระเจดีย์ทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ประดิษฐานอยู่ องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม ๔ ชั้น รอบฐาน
เป็นลายปนูป้ันสทีอง ประดับด้วยกระจกแก้ว ยอดพระเจดย์ีเป็นฉตัร ๙ ช้ัน

   ๕๕
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อาศรม พระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์

ตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ภายในมีอาศรมชีวก- 
โกมารภัจจ์ ๒ หลัง หลังหนึ่งประดิษฐานพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมาร-
ภัจจ์ เป็นรูปปูนปั้นสีทอง ส่วนอีกหลังประดิษฐานพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่  
ชีวกโกมารภัจจ์ รูปปูนปั้นสีด�า

พระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์ ถือเป็นบรมครูแห่งการแพทย์
แผนโบราณ อกีทัง้ยงัเป็นแพทย์ประจ�าพระองค์ของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

๕๖    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก.

ตั้งอยู ่บนยอดเขาแก้ว สร้างเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์พระมหา-
มณฑป มีฐานกว้าง ๙ เมตร สูง ๓๓ เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทคู่ 
แกะสลักลายมงคล ๑๐๘ ประการ ล้อมรอบด้วยรูปพระอสีติมหาสาวก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ 

   ๕๗
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พระพุทธรูปรอบพระมหามณฑปฯ
ภายในพระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก. มีพระพุทธรูปยืน  

๔ ปาง ประทับอยู่ ๔ มุมของพระมหามณฑปฯ ได้แก่ ปางลีลา ปางร�าพึง  
ปางประทานพร และปางเปิดโลก โดยสื่อความหมายดังนี้

• พระพุทธรูปปางลีลา สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• พระพุทธรูปปางร�าพึง สร้างถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
•  พระพุทธรูปปางประทานพร สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 มหาราช
• พระพุทธรูปปางเปิดโลก สร้างถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
พระพุทธรูปน้ี รวมถึงลายพระพุทธบาทและยักษ์บริเวณเชิงบันได 

ก่อนขึ้นพระมหามณฑปฯ ทั้งหมดออกแบบโดยอาจารย์โหมด ว่องสวัสดิ์ 
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจ�าพุทธศักราช ๒๕๓๑

๕๘    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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โมเสกทอง
เดิมเคยประดับอยู ่รอบองค์พระศรีรัตนเจดีย์ ภายในวัดพระ-

ศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร กระท่ังมีการบูรณปฏิสังขรณ์  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ และมีการสั่งกระเบื้อง
โมเสกทองชุดใหม่ จากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี กระเบื้องโมเสกทอง 
ชุดเก่านี้ จึงถูกน�ามาใช้ประดับที่องค์พระมหามณฑปฯ

บันไดทางขึ้นพระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก. ส่วนหัวบันได เป็น
ปูนปั้นหัวพญานาคสามเศียร ราวบันได เป็นรูปล�าตัวพญานาคท�าตัวโก่ง 
เป็นลอน เรียกว่า นาคสะดุ้ง มีบันไดทั้งหมด ๒๐๐ ขั้น

   ๕๙

บันไดนาค
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หอระฆัง

ตั้งอยู่หลังศาลา สว. กว. หรือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ 
โดยพระภิกษุจะตีระฆังในเวลาตี ๔ เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และผู้มาปฏิบัติ
ธรรมตื่นเพื่อไปนั่งสมาธิและสวดมนต์ท�าวัตรเช้า 

๖๐    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม

ศาลา สว. กว.

ศาลา สว. กว. สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาพระฤกษ์ เพื่อใช ้
เป็นศาลาฉันภัตตาหารเช้าของพระสงฆ์และใช้บ�าเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ 
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   ๖๑

ด้ำนหน้ำพระปฏิมำ มีโต๊ะ
หมู ่บูชำประดับมุก ซึ่งสมเด็จ 
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 
พระรำชทำนถวำยวัดญำณ- 
สังวรำรำม แต่เดิมโต๊ะหมู ่บูชำ
นี้ ตั้งอยู่ภำยในพระอุโบสถ ก่อน
จะน�ำมำเป็นโต๊ะหมู่บูชำในศำลำ  
สว. กว. แห่งนี้ในภำยหลัง

พระพุทธปฏิมำ อปร. มอ.
เป็นพระพุทธรูปประธำน ประจ�ำศำลำ สว. กว. เป็นพระปำงสมำธิ 

แบบพระ ภปร. มีขนำดหน้ำพระเพลำ ๕ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว โดยนำม 
อปร. เป็นพระปรมำภิไธยย่อของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำ- 
อำนันทมหิดล รัชกำลที่ ๘ และ มอ. เป็นพระนำมำภิไธยย่อของสมเด็จ 
พระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก

โต๊ะหมู่บูชำประดับมุก
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ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สร้างขึ้นเพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ในโอกาสพระชนมายุ ๙๐ พรรษา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๓ 

ภายในศาลามีห้องกระจกประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งอยู่สองข้างขององค์พระ
ประธาน ห้องด้านขวาประดิษฐานหุ ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรม- 
ราชชนนี ช่วงพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ประทับนั่งบนพระเก้าอี้ ด้านบนเพดาน 
เป็นไม้สลักเป็นรูปกลุ่มดาวประจ�าจักรราศี ส่วนห้องด้านซ้ายประดิษฐาน 
หุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระบรมราชชนกคู่กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ปัจจุบัน ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใช้เป็นที่อบรม 
ยุวพุทธ ตลอดจนถึงผู้มารับการอบรมธรรมะเป็นหมู่คณะ

๖๒    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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พระเจดีย์พุทธคยาจ�าลอง

สร้ำงขึ้นตำมพระด�ำริของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ที่ต้องกำรให้มีศำสนสถำน 
เป็นทีร่ะลกึถงึพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำภำยในวดัญำณสงัวรำรำม อำคำรนีอ้อกแบบ 
โดย ม.ร.ว.มิตรำรุณ เกษมศรี โดยอำศัยเค้ำโครงเดิมจำกพระเจดีย์พุทธคยำ  
ในประเทศอินเดีย 

พระเจดย์ีพทุธคยำจ�ำลอง มผีงัแบบสมมำตร รปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั กว้ำง - ยำว
เท่ำกัน ด้ำนละ ๒๒.๕๐ เมตร ล้อมด้วยพระระเบียง และก�ำแพงแก้วอีกชั้นหนึ่ง 
ด้ำนนอกเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งเป็นทรงเรขำคณิต

พระเจดีย์ประธำน ฐำนกว้ำง ๑๒ เมตร มีทั้งหมด ๗ ช้ัน แต่ละช้ันสูง  
๓ เมตร ซึ่งหำกนับรวมฐำนชั้นล่ำงด้วยจะเป็น ๙ ชั้น มีบันไดเวียนขึ้นไปจนถึง 
ชั้นบนสุดได้ ชั้นล่ำงมีนิทรรศกำรถำวร เรื่อง ‘พระพุทธเจ้ำตรัสรู ้อะไร?’  
จัดแสดงไว้โดยรอบพระระเบียงด้ำนนอก และภำยในพระเจดีย์ประธำน   

๖๔    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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• บรเิวณชัน้ล่างของพระเจดย์ี 
พุทธคยา มนีทิรรศการเรือ่ง 
‘พระพทุธเจ้าตรสัรูอ้ะไร?’  
ซึง่มเีนือ้หาว่าด้วย ‘วถิแีห่งพทุธะ’ 
ให้ผูช้มได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ของเจ้าชายสทิธตัถะเปลีย่นผ่าน 
ไปสู่การเป็นพระพทุธเจ้า   
โดยผ่านงานศลิปะรปูแบบต่างๆ  
เพือ่ค้นหาวถิแีห่งพทุธะทีซ่่อนอยู ่
ในตวัมนษุย์ทกุคน
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วิหารพระศรีอริยเมตไตรย

ตั้งอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์พุทธคยาจ�าลอง หันหน้าไปทางทิศเหนือ สร้าง
เป็นลักษณะวิหารไทยภาคกลาง ยกพื้นสูง เป็นห้องโถงจตุรมุข ประดิษฐาน
พระศรีอริยเมตไตรย 

องค์พระศรีอริยเมตไตรย ออกแบบโดย อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปิน 
แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจ�าพุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยออกแบบตามนิมิต
ของผู้มีจิตศรัทธาในการสร้าง คือ คุณประนาถ ทัตตานนท์ การสร้างพระศรี- 
อริยเมตไตรยนี้ มีการเตรียมการสร้างตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๗ กระทั่งสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๗ คณะผู้สร้างจึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง และได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วิหารพระศรีอริยเมตไตรยแห่งนี้   
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๐

องค์พระศรีอริยเมตไตรย เป็นพระพุทธรูปสีทองเหลืองอร่ามทั้งองค์  
ทองเหลืองที่ใช้หล่อองค์พระได้จากฝาบาตรจ�านวน ๘๔,๐๔๔ ฝา หมายถึง 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมกับ ๑๒ ราศี และอวัยวะทั้ง ๓๒ ของมนุษย์

๖๖    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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อุทยานพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระบรมราชชนก

และสมเด็จพระบรมราชชนนี

พระราชานุสาวรีย์ประดิษฐานอยู่บนเนินเล็กๆ มีสวนอยู่โดยรอบ มี
ด้วยกัน ๒ พระราชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์แรก คือ พระรูปของสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับยืนเคียงข้าง 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับบนพระเก้าอี้ 

อีกพระราชานุสาวรีย ์ เป ็นพระรูปของสมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี ในพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ประทับนั่งบนก้อนหิน 

อุทยานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรม-
ราชชนนี สร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๒

   ๖๗
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เทวาลัยท้าววิรุฬหกมหาราชพุทธบัณฑิต 
(วนอุทยานจตุรังสี)

ตั้งอยู่ในสวนฝั่งตรงข้ามกับอุทยานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรม- 
ราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี 

เป็นที่ประดิษฐานรูปปั ้นท้าววิรุฬหกมหาราชพุทธบัณฑิต ซึ่งคณะ 
ผู้บริจาคที่ดินและผู้สร้างวัด เคารพศรัทธา ถือเป็นผู้มีพระคุณว่าท�าให้การสร้าง
วัดส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีจึงมกีารสร้างเทวาลยัและสวนล้อมรอบเพือ่เป็นทีส่ถติให้
ผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดและผู้ปฏิบัติธรรมได้สักการบูชา 

๖๘    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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เทวาลัย ออกแบบโดย ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี มีสวนล้อมรอบตั้งแต่
อุทยานจนถึงริมสระน�้า ชื่อว่า ‘วนอุทยานจตุรังสี’ หมายความว่าเป็นอุทยาน 
ที่สถิตของผู้ทรงรัศมีทั้งสี่ คือ จตุโลกบาล พร้อมทั้งเทพบริวาร 

ท้าววิรุฬหกมหาราช
ท้าววริฬุหกมหาราช เป็นหนึง่ในจาตมุหาราชกิา ผูท้�าหน้าทีร่กัษาทศิทัง้สี่ 

ประกอบด้วย ท้าวกุเวร หรือที่รู้จักกันในชื่อท้าวเวสสุวรรณ รักษาทิศเหนือ ท�า
หน้าที่ปกครองยักษ์ ท้าวธตรฐ รักษาทิศตะวันออก ท�าหน้าที่ปกครองคนธรรพ์ 
ท้าววิรุฬหก รักษาทิศใต้ ท�าหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์ ท้าววิรูปักษ์ รักษาทิศ 
ตะวันตก ท�าหน้าที่ปกครองพญานาค

   ๖๙
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๗๐    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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   ๗๑

ศาลานาคเล่นน�้านานาชาติ

ศาลานาคเล่นน�้านานาชาติ หรือ ศาลามังกรเล่นน�้า ตั้งอยู่บริเวณประตู
ทางเข้าวัดญาณสังวราราม ริมอ่างเก็บน�้าคลองบ้านอ�าเภอ สร้างขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม-
พระชนมพรรษา ๕ รอบ 

ปัจจุบันมีศาลา ๘ หลัง คือ ศาลาไทยภาคกลาง, ศาลาไทยล้านนา, 
ศาลาไทยอีสาน ของประเทศไทย ศาลาจีนนอกและศาลาจีนใน ของ
ประเทศสิงคโปร์ , ศาลาญี่ปุ ่น ของประเทศญี่ปุ ่น, ศาลาอินเดีย ของ
ประเทศอินเดีย และศาลาฝรั่ง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยศาลา
ของทั้ง ๔ ชาติอาคันตุกะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และออกแบบ 
ตามสถาปัตยกรรมจากประเทศนั้นๆ

1-128���������������PKB020915.indd   71 9/9/2558 BE   3:09 AM



• หอนาฬิกาออกแบบโดย ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี เพื่อเป็นนาฬิกาบอกเวลาให้กับประชาชนทั่วไป และให้เป็น
อาคารในกลุม่ศาลานาคเล่นน�า้นานาชาต ิตวัอาคารเป็นรปูทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสั ตอนบนติดนาฬิกาขนาดใหญ่ทัง้ ๔ ด้าน 
ด้านบนเหนือนาฬิกาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเจาะรูสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านละ ๓ ช่อง ตอนบนตั้งพระเจดีย์ปูนปั้นคล้ายทรงลังกา 
๕ องค์ องค์ประธานอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง ๔ มุม

๗๒    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม

1-128���������������PKB020915.indd   72 9/9/2558 BE   3:49 AM



1-128���������������PKB020915.indd   73 9/9/2558 BE   3:50 AM



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
วัดญาณสังวราราม

ภายในวัดญาณสังวราราม ส ่วนหนึ่ ง เป ็นโครงการอันเนื่ องมา
จากพระราชด�าริด ้านการเกษตร ซึ่งใช ้เป ็นพื้นที่ในการทดลองปลูกพืช
ชนิดต ่างๆ เมื่อได ้ผลพันธุ ์ ดีก็จะแนะน�าส ่ ง เสริมให ้ประชาชนน�าไป 
ปลูกต่อ และยังจ�าหน่ายกล้าพันธุ ์ไม้ต่างๆ เช่น ต้นหม่อน มะนาวตาฮิติ  
แมคคาเดเมีย มะไฟ รวมถึงไม้ประดับ เช่น หน้าวัว และว่านต่างๆ เป็นต้น
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ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าวัดญาณสังวราราม ติดกับโรงพยาบาลวัดญาณ- 
สังวราราม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีเล็ง
เหน็ถงึปัญหาของประชาชนทีอ่าศัยอยูร่อบๆ วดัญาณสงัวราราม ซึง่ในยคุแรกนัน้ 
เป็นเขตพื้นที่แห้งแล้ง เพาะปลูกพืชล�าบาก อีกทั้งยังมีการใช้สารเคมีในการ 
เพาะปลูกสูง จึงมีพระราชด�าริให้ต้ังศูนย์ฝึกด้านการเกษตรข้ึน เพื่อแนะน�า
ประชาชนในการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และฝึกอบรมการเพาะปลูกต่างๆ 

ปัจจบุนัศนูย์ฝึกอบรมฯ ยงัจัดฝึกอบรมด้านการเกษตร เช่น การท�าน�า้หมกั
ชีวภาพ และมีงานแสดงผลิตผลทางการเกษตรเป็นประจ�าทุกปี

   ๗๕
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76    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม

ศูนย์เพาะเลี้ยง
และขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางละมุง

เป็นศูนย์เพำะเล้ียงและขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำ ซึ่งสำมำรถเพำะขยำยพันธุ์
ละมั่ง และไก่ฟ้ำพญำลอ ซึ่งเป็นสัตว์ป่ำที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์ได้เป็นผล
ส�ำเร็จ สัตว์ป่ำที่เพำะเลี้ยงจนเติบโตแข็งแรงแล้ว จะถูกส่งไปยังศูนย์เพำะเลี้ยง
สัตว์ป่ำที่อื่นๆ  หรือน�ำปล่อยคืนสู่ธรรมชำติต่อไป
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   ๗๗

อเนกกุศลศาลา

อเนกกุศลศาลา หรืออีกชื่อหนึ่งว่า วิหารเซียน เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวม 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุงดงามทรงคุณค่าทั้งไทยและจีน เช่น พระพุทธรูป 
โบราณ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว หุ่นทหารดินเผาจากสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
ในประเทศจีน ส่วนป้ายชื่ออเนกกุศลศาลาที่เป็นภาษาจีนนั้น เป็นลายมือของ 
ท่านฝเูจ่ พระอนุชาของจักรพรรดิปยู ี จักรพรรดิพระองค์สดุท้ายของจนี ทีม่อบ 
ให้อเนกกศุลศาลาโดยเฉพาะ

นอกจากนีบ้นชัน้ ๓ ของอเนกกศุลศาลาเป็นทีป่ระดษิฐานพระเกศาธาตุ 
ของเจ้าพระคณุสมเด็จฯ อยูด้่วย
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พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา

พระพทุธมหาวชริอตุตโมภาสศาสดา หรอื พระพทุธรปูเขาชจีรรย์ ประดษิฐาน
อยูท่ี่เขาชจีรรย์ ลักษณะเป็นลายเส้นแกะเป็นรปูพระพทุธรปู อย่างทีเ่รยีกว่า พระพทุธ-
ฉาย ประดบัด้วยโมเสกทองจากประเทศอติาลี 

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงเป็น 
ผูด้�ารสิร้างเพือ่ให้เป็นพระพทุธรปูประจ�ารชักาลที ่ ๙ ทรงต้ังพระทยัทีจ่ะถวาย 
ในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงครองราชย์ ปีที ่ ๕๐ องค์พระพทุธรูป 
เป็นปางมารวิชัย เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา  
มคีวามสูง ๑๐๙ เมตร หน้าตกักว้าง ๗๐ เมตร ฐานบวัสูง ๒๑ เมตร รวมความสงู 
ของพระพทุธรปูและฐาน ๑๓๐ เมตร

นาม พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ได้รับพระราชทานจาก 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั มคีวามหมายว่า ‘พระพทุธเจ้าทรงเป็นศาสดาทีรุ่่งเรือง 
สว่างประเสรฐิ ดจุดงัมหาวชริะ’

๗๘    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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สถานที่ติดต่อ 

วัดญาณสังวราราม
เลขท่ี ๙๙๙ หมู ่๑๑ ต�าบลห้วยใหญ่ อ�าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี๒๐๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๓๔ ๓๖๑๔, ๐ ๓๘๓๔ ๓๖๑๕, ๐๘ ๑๕๘๖ ๐๑๘๘

GPS : 12 � 47.412 N 100 � 57.550 E

    watyansangvararam      watyanchonburi  

www.watyanasangvararam.com

๘๐    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม

ข้อควรปฏิบัติ
• ให้ความเคารพต่อพระพุทธรูป และพระสงฆ์  
•  ส�ารวมกิริยา มารยาท ไม่กอด จูบ ในบริเวณวัด
•  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงไม่สวมใส่เสื้อแขนกุด  
   สายเดีย่ว กระโปรงส้ัน กางเกงส้ัน หรอืรดัรปูมากจนเกนิไป 
•  ผู้ชาย ไม่ใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้นเหนือหัวเข่า
   เมื่อเข้าชมในพระวิหาร อาคารศาสนสถาน  
 ต้องถอดหมวกและนั่งลง
•  ถอดรองเท้าทุกครั้งที่เข้าภายในอาคารศาสนสถาน
•  เดินชมสถานที่ด้วยความสงบ ไม่ส่งเสียงดัง
•  ปฏบิตัติามกฎของวัดอย่างเคร่งครดั เช่น ห้ามถ่ายภาพ 
 ในบริเวณที่มีป้ายห้าม ห้ามแตะต้องพระพุทธรูป
•  ห้ามสัมผัส พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี หรือผู้ปฏิบัติธรรม
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ไปศนูย์เพาะเลีย้ง
และขยายพนัธุส์ตัว์ป่า
บางละมงุ / เขาชโีอน

Silverlake Vineyard

ไปทางหลวงหมายเลข ๓๓๑

ถนนสุขมุวิท 
ไปโรงเรียนผูรู้ ้ญส.ส.๘๐

142 mm
21

0 
m
m

131 mm 131 mm 131 mm

15SR0030AA





วันส�าคัญและพิธีกรรมทางศาสนา ของวัดญาณสังวราราม

 เหตกุารณ์ กจิกรรม

วันขึ้นปีใหม่ (๑ มกรำคม)

วันท�าบุญแผ่นดินไทย 
(วันอำทิตย์ที่ ๒ ของเดือนมกรำคม)

วันมาฆบูชา

วันจักรี (๖ เมษำยน)

วันสงกรานต์

วันวิสาขบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา

วันแม่แห่งชาติ (วันที ่๑๒ สงิหำคม)

วันออกพรรษา

วันปิยมหาราช (วนัที ่๒๓ ตลุำคม)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที ่๕ ธันวำคม)

วันสิ้นปี (วนัท่ี ๓๑ ธันวำคม)

ท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ณ ศำลำ สว. กว.

ท�ำบุญถวำยสังฆทำนพระสงฆ์

สวดมนต์ท�ำวัตรเย็นที่พระอุโบสถ, สวดท�ำนองสรภัญญะ 
บทพทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ, เดินเทยีน ณ ลำนรอบพระ
อุโบสถ และรอบองค์พระบรมธำตุเจดีย์มหำจักรีพิพัฒน์

ท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ทั้ง ณ พระบรมธำตุเจดีย์
มหำจักรีพิพัฒน์

ท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ และถวำยสังฆทำนพระสงฆ์

สวดมนต์ท�ำวัตรเย็นที่พระอุโบสถ, สวดท�ำนองสรภัญญะ 
บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ, เดินเทียน, 
ณ ลำนรอบพระอุโบสถ และรอบองค์พระบรมธำตุเจดีย์
มหำจักรีพิพัฒน์

ตักบำตรดอกไม้ สวดมนต์ท�ำวัตรเย็นที่พระอุโบสถ, 
สวดท�ำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ,  
เดินเทียน ณ ลำนรอบพระอุโบสถ และรอบองค์
พระบรมธำตุเจดีย์มหำจักรีพิพัฒน์

ท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ถวำยร่ม และผ้ำอำบน�้ำฝน 
ณ ศำลำ สว. กว.

ท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ สวดมนต์จุดเทียนถวำยพระพร

ตักบำตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ทุกรูปที่จ�ำพรรษำในวัด 
จะบิณฑบำตจำกพระมหำมณฑปพุทธบำท ภปร. สก.  
เดินลงมำจนถึงศำลำ สว. กว. 

ท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ สวดมนต์ถวำยพระพร 
ณ ศำลำ มวก. สธ.

ท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ สวดมนต์จุดเทียนถวำยพระพร

ท�ำบุญตักบำตร ตอนเย็นแสดงพระธรรมเทศนำ
ถึงเวลำ ๒๓.๓๐ น. สวดมนต์ข้ำมปีจนถึงเวลำ 
๐๐.๓๐ น. ณ พระอุโบสถ

   ๘๑
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การเดินทางไปวัดญาณสังวราราม 

นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางสูว่ดัญาณสงัวรารามได้ทัง้ทางรถยนต์ และรถไฟ
รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ 

(หัวล�าโพง) ไปยังวัดญาณสังวราราม เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันหยุด 
นักขัตฤกษ์เท่านั้น 

ขบวนจากกรุงเทพมหานคร ออกเวลา ๐๖.๕๕ น. ถึงสถานีวัดญาณ- 
สังวราราม เวลา ๑๐.๕๕ น. 

ขบวนจากวัดญาณสังวราราม ออกเวลา ๑๓.๕๕ น. ถึง กรุงเทพมหานคร 
เวลา ๑๘.๒๕ น.

รถยนต์
๑. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา-ตราด) หรือทางพิเศษบูรพาวิถี จนถึง

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อถึง กม. ที่ ๑๖๐ สังเกตป้ายวัดญาณสังวราราม  
เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ ๕ กิโลเมตร

๒. ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์)  
ตามเส้นทางมุ่งหน้าไปเมืองพัทยา ถึงแยกถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายแล้วว่ิงไปจนถึง  
กม. ที่ ๑๖๐ สังเกตป้ายวัดญาณสังวราราม เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ ๕ กิโลเมตร

   ๘๓
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86    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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  ๘๗

บทที่ ๓

จังหวัดชลบุรี เป ็นจังหวัดที่มีประวัติศำสตร์ ควำมเป็นมำตั้งแต ่ 
ยุคทวำรวดี โดยมีหลักฐำนว่ำเคยมีชื่อว่ำ เมืองพระรถ ซึ่งเมือง

โบรำณอยู่ในเขตอ�ำเภอพนัสนิคมในปัจจุบัน กระท่ังถึงสมัยกรุงศรีอยุธยำ  
ก็มชีือ่ชลบรีุปรำกฏเป็นหลกัฐำนในท�ำเนยีบศักดินำหวัเมอืง พทุธศกัรำช ๑๙๑๙ 
มีฐำนะเป็นเมืองจัตวำ มีผู้รักษำเมืองคือ ‘ออกเมืองชลบุรีศรีมหำสมุทร’ 

พุทธศักรำช ๒๓๑๐ เกิดสงครำมจนกรุงศรีอยุธยำเสียแก่ข ้ำศึก 
พระเจ้ำตำกสินมหำรำชได้รวบรวมไพร่พลหัวเมืองฝั่งตะวันออก เพื่อกอบกู้
เอกรำช ครั้งนั้น ชำวชลบุรีได้ร่วมทัพออกรบกับพระองค์เป็นจ�ำนวนมำก อีกทั้ง
ยังมีต�ำนำนกล่ำวขำนว่ำ พระเจ้ำตำกสินมหำรำชเคยตั้งค่ำยพักแรม ณ บริเวณ
ต�ำบลห้วยใหญ่ อ�ำเภอบำงละมุง ซึ่งเป็นสถำนที่ตั้งของวัดญำณสังวรำรำม 
ในปัจจุบันอีกด้วย 

รายรอบขอบรั้ว 
วัดญาณสังวราราม
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ด้านเศรษฐกิจและสังคม เมืองชลบุรีมีความส�าคัญในฐานะเป็นเมืองท่า 
มาแต่โบราณ มีผู้คนหลายชนชาติเข้ามาอาศัย ทั้งจีน เวียดนาม กัมพูชา  
มาค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าทั้งทางบกและทางทะเล จนถึงทุกวันนี้ ชลบุรีก็
ยังคงสถานะความเป็นเมืองท่าที่ส�าคัญเฉกเช่นอดีต มีท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง 
นิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญทางทหาร จึงเป็นที่ตั้งของ 
กองก�าลังทหาร ทั้งฐานทัพเรือสัตหีบและสนามบินอู่ตะเภา

ด้านการท่องเที่ยว เมื่อมีการตัดถนนสุขุมวิท ในพุทธศักราช ๒๔๗๕ - 
๒๔๙๔ เช่ือมระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออก โดยอ�ามาตย์เอก  
พระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) อธิบดีกรมทางหลวงคนที่ ๕ หัวเมืองภาค
ตะวันออกทั้งปากน�้า - สมุทรปราการ บางปะกง และชลบุรี ก็ขยายใหญ่กลาย
เป็นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตัดถนนสายชลบุรี - สัตหีบ - ระยอง 
และจันทบุรี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔ ถนนได้ตัดผ่านอ�าเภอบางละมุง 
และอ�าเภอสัตหีบ ท�าให้ชายหาดบางแสน บ้านอ�าเภอ บางเสร่ และสัตหีบ  
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรู้จัก และไปพักผ่อนสุดสัปดาห์มากขึ้น 

จังหวัดชลบุรี จึงกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
มากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยว 
เพราะมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม และสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน 
อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร 

๘๘    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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ปัจจุบันจังหวัดชลบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ อ�าเภอ ได้แก่ 
อ�าเภอเมืองชลบุรี อ�าเภอพนัสนิคม อ�าเภอพานทอง อ�าเภอบ้านบึง อ�าเภอ
ศรีราชา อ�าเภอเกาะจันทร์ อ�าเภอบ่อทอง อ�าเภอหนองใหญ่ อ�าเภอบางละมุง  
อ�าเภอสัตหีบ และอ�าเภอเกาะสีชัง 

ส�าหรบั พทัยา ใช้ระบบการปกครองท้องถ่ินแบบพเิศษ เรยีกว่า เมอืงพทัยา 
โดยแยกออกจากการปกครองของอ�าเภอบางละมงุ ซึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีอ่ยูไ่ม่ไกล
จากวัดญาณสังวราราม กคื็อในเขตเมอืงพทัยา อ�าเภอบางละมงุ และอ�าเภอสตัหบี
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ชายหาดพัทยา

ชายหาดพทัยา มคีวามยาวประมาณ ๑๕ กโิลเมตร แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ พทัยา
เหนือ พทัยากลาง พทัยาใต้ และหาดจอมเทยีน บรเิวณพทัยาเหนอืค่อนข้างเงยีบ
สงบกว่าทีอ่ื่น ชายหาดเหมาะส�าหรบัการเล่นน�า้และพกัผ่อน รวมถึงมโีรงแรมระดับ 
๕ ดาว เปิดให้บรกิารอยูห่ลายแห่ง 

พัทยากลางและพัทยาใต้ เป็นย่านที่มีธุรกิจการค้าและการบริการ มี 
ห้างสรรพสนิค้า ร้านขายของทีร่ะลกึ ตลอดจนสถานบนัเทงิ ส่วนหาดจอมเทยีน  
เป็นหาดทีนั่กท่องเทีย่วนยิมไปพกัผ่อน เล่นน�า้ เล่นกฬีาทางน�า้กนัมากทีส่ดุ

   ๙๑
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จุดชมวิวเขาพระต�าหนัก

ตั้งอยู่บนภูเขาที่คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน บนยอดเขาเป็น 
ทีต่ัง้ของวดัเขาพระบาท และพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร- 
เขตอุดมศักดิ์ มีจุดชมวิวซึ่งมองเห็นโค้งอ่าวพัทยาที่สวยงาม เหมาะส�าหรับการ
ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นและแสงสีของเมืองพัทยายามค�่าคืน

ที่ตั้ง : ระหว่างพัทยาใต้และหาดจอมเทียน
เวลาเปิด-ปิด : ๐๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. 

   ๙๓
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สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
(เขา ส.ทร.๕)

เป็นสวนสาธารณะทีจ่ดัภมูทิศัน์อย่างสวยงาม มสีวนพฤกษชาต ิสวนไม้ดอก 
และสนามหญ้า ทางเดินและทางวิ่งออกก�าลังกาย รวมท้ังลานอเนกประสงค์ 
เหมาะส�าหรับการน่ังพักผ่อน หรือออกก�าลังกายช่วงเช้าและเย็น อีกทั้งยังมี
ลานจอดรถให้บริการด้วย

ที่ตั้ง : ระหว่างพัทยาใต้และหาดจอมเทียน
เวลาเปิด-ปิด : ๐๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. 

๙๔    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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Under Water World

พิพิธภัณฑ์สัตว ์น�้ำแห่งแรกของเมืองไทย มีอุโมงค์ใต ้น�้ำยำว ๑๐๐ 
เมตร จ�ำลองควำมงำมใต้ท้องทะเลไทยให้ชม อีกท้ังยังมีกิจกรรมและ 
กำรแสดงพิเศษ เช่น แสดงกำรให้อำหำรปลำภำยในอุโมงค์ใต้น�้ำ เป็นต้น

๙๖    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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ที่ตั้ง : ๒๒/๒๒ หมู่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ต�ำบลหนองปรือ 
อ�ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
เวลาเปิด-ปิด : ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ๒๕๐ บำท เด็ก ๑๕๐ บำท  
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๗๕ ๖๘๗๗-๘
www.underwaterworldpattaya.com

   ๙๗
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ตลาดน�้า ๔ ภาค

เป็นตลาดน�้าซ่ึงมีการขุดคลองจ�าลองขึ้น แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ภาค คือ  
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยตกแต่งพื้นที่
แต่ละส่วนตามวฒันธรรม วถิชีวีติของภาคนัน้ๆ ภายในตลาดน�า้ ๔ ภาค มสีนิค้า
ให้เลือกซื้อหลากหลาย ทั้งของที่ระลึก เสื้อผ้า ของเล่นโบราณ รวมไปถึงมีร้าน
อาหารหลายชนิด ทั้งก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง ส้มต�า - ไก่ย่าง และขนมหวาน

๙๘    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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ที่ตั้ง : ๔๕๑/๓๐๔ หมู่ ๑๒ ถนนสุขุมวิท ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
เวลาเปิด-ปิด : ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ค่าเข้าชม : ชำวต่ำงชำติ ๒๐๐ บำท 
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๗๐ ๖๓๔๐ 
www.pattayafloatingmarket.com

   ๙๙
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เกาะล้าน

เกาะล้าน เป็นเกาะที่อยู่ใกล้พัทยามากที่สุด ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๕ 
นาที บนเกาะมีส่วนที่เป็นชายหาด จึงเหมาะกับการพักผ่อน เล่นน�้า หรือเล่น
กิจกรรมทางน�้า เช่น เรือสปีดโบ๊ต ใกล้เกาะล้าน มีเกาะครก และเกาะสาก  
ซึ่งมีจุดด�าน�้าชมปะการัง ทั้งน�้าลึกและน�้าตื้น นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือจาก
เกาะล้าน หรือพัทยาใต้ไปเที่ยวชมและด�าน�้าดูปะการังได้

การเดินทาง : ท่าเรือพัทยา (แหลมบาลีฮาย) มีเรือโดยสารให้บริการเป็นรอบ 
ตั้งแต่เวลา : ๐๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.

๑๐๐    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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๑๐๑
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อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา มีพื้นที่กว่า ๑๗๕ ไร่ ภายในแบ่ง
พื้นท่ีจัดแสดงออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ อุทยานหินและดอกไม้ สวนบอนไซ  
สวนหิน และสวนไม้ดอกไม้ประดับ 

สวนสัตว์ เป็นส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ เช่น เสือโคร่ง เสือขาว ช้าง อูฐ หมี 
กวาง รวมถึงนก และปลาอีกหลายชนิด และส่วนสุดท้าย คือ ฟาร์มจระเข้  
ซึง่มจีระเข้น�า้เคม็มากทีส่ดุแห่งหน่ึงของประเทศ นอกจากส่วนจดัแสดงท่ัวไปแล้ว 
อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา ยังมีการแสดงโชว์จระเข้ให้ชมทุกวัน 
วันละ ๘ รอบ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๑๐๒    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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ที่ตั้ง : ๒๒/๑ หมู่ ๑ ต�ำบลหนองปลำไหล อ�ำเภอบำงละมุง 
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
เวลาเปิด–ปิด : ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บำท เด็ก ๗๕ บำท 
ชำวต่ำงชำติ ๔๐๐ บำท เด็ก ๒๐๐ บำท
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๒๔ ๙๓๔๗-๙
http://thaistonepark.org/th.htm

   ๑๐๓
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The horseshoe PoinT
สถานที่ฝ ึกขี่ม ้าและโรงแรมระดับ ๔ ดาว รวมพื้นท่ีกว่า ๓๐๐ ไร่  

ประกอบด้วยสนามขี่ม้าทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง มีสนามครอสคันทรี และ 
สนามโปโล อกีทัง้ยงัมกีารแสดงศิลปะการบงัคับม้าชัน้สงู ให้นกัท่องเทีย่วชมด้วย

ที่ตั้ง : ๑๐๐ หมู่ ๙ ต�าบลโป่ง อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ 
เวลาเปิด-ปิด : ๐๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๒๕ ๓๕๐๐ 
www.horseshoepoint.com

๑๐๔    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม ๓ มิติ 
(Art in pArAdise)

จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ ภาพวาดทั้งหมดเป็นภาพ ๓ มิติ เมื่อไป 
ถ่ายภาพในมุมที่จัดไว้จะท�าให้ภาพที่ออกมาดูเสมือนจริง มีห้องแสดงภาพ
ทั้งหมด ๑๐ ห้อง เช่น ห้องภาพลวงตา ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ป่า

ที่ตั้ง : ๗๘/๓๔ หมู่ ๙ ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ 
เวลาเปิด-ปิด : ๐๙.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.
ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ ๑๘๐ บาท เด็ก ๑๒๐ บาท 
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๓๐๐ บาท เด็ก ๒๐๐ บาท 
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๐๐  
www.artinparadise.co.th

   ๑๐๕
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MiNi SiaM

เมืองจ�ำลอง หรือ Mini Siam เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว ซ่ึงได้จ�ำลองสถำนที่
ส�ำคัญทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ในอัตรำส่วน ๑ : ๒๕ จุดที่น่ำสนใจ
ได้แก่ เมืองจ�ำลองสยำม ประกอบไปด้วยสถำนที่ท่องเที่ยว ปูชนียสถำน และ
สถำนทีส่�ำคญัของประเทศไทย เช่น วดัพระศรรีตันศำสดำรำม สะพำนพระรำม ๙ 
สนำมบินดอนเมือง สถำนีรถไฟหัวล�ำโพง เป็นต้น

๑๐๖    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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ที่ตั้ง : ๘๗ หมู่ ๖ อ�ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐ 
เวลาเปิด-ปิด :  ๐๗.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น.
ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ ๑๒๐ บำท  เด็ก ๖๐ บำท
ชำวต่ำงชำติ ผู้ใหญ่ ๓๐๐ บำท เด็ก ๑๕๐ บำท  
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๗๒ ๗๓๓๓, ๐ ๓๘๗๒ ๗๖๖๖
www.minisiam.com

   ๑๐๗
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พิพิธภัณฑ์ริบลีส์

ประกอบด้วย ส่วนพิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เชื่อหรือไม่ ซึ่งจัดแสดงสิ่งของ และ 
เรื่องรำวที่นำยโรเบิร์ต ริบลีส์ ชำวอเมริกัน เป็นผู้รวบรวมเรื่องรำวแปลก
ประหลำดและส่ิงมหัศจรรย์ต่ำงๆ จำกทั่วโลกกว่ำ ๓๐๐ ช้ิน เช่น ม้ำสำมขำ 
มนุษย์สี่ตำ ศีรษะมนุษย์ย่อส่วน เป็นต้น

นอกจำกนี ้พพิธิภณัฑ์รบิลส์ี ยงัมส่ีวนอืน่ๆ ให้เยีย่มชมอกี ได้แก่ โรงภำพยนตร์ 
๔ มิติ ห้องมหัศจรรย์เขำวงกต บ้ำนผีสิง และโกดังผีสิง

๑๐๘    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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ที่ตั้ง : ภายในศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซา ชั้น ๓  อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐ 
เวลาเปิด-ปิด : ๑๑.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๗๑ ๐๒๙๔-๘
www.ripleysthailand.com

   ๑๐๙
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๑๑๐    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม

ปราสาทสัจธรรม

ปรำสำทสัจธรรม ตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมรำชเวช อ่ำววงพระจันทร์ มีเนื้อที่
ประมำณ ๘๐ ไร่ ตัวปรำสำทเป็นอำคำรทรงไทยจตุรมุข สร้ำงด้วยไม้แกะสลัก
ท้ังหลงั ภำยในตกแต่งอย่ำงวจิติรพสิดำรตำมจนิตนำกำรของคณุเลก็ วริยิะพนัธุ์ 
เจ้ำของโครงกำร 

ควำมพิเศษอีกอย่ำงของปรำสำทสัจธรรม คือ เป็นอำคำรไม้ท่ีใช้ฝีมือ 
เชงิช่ำงไทย ลงสลกั ตอกลิม่ ยดึไม้โดยไม่ใช้ตะปแูม้แต่ตัวเดยีว นอกจำกนีภ้ำยใน
ยังประดับประดำด้วยงำนไม้แกะสลักเป็นรูปต่ำงๆ อันมีเนื้อหำเกี่ยวกับศำสนำ
พุทธและปรัชญำตะวันออก ซึ่งหำชมได้ยำก

ปรำสำทสัจธรรม เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวในโครงกำร ‘มุมมองใหม่ 
เมืองไทย’ หรือ ‘Unseen in Thailand’ ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และได้รับรำงวัลอตุสำหกรรมท่องเทีย่วไทย (รำงวลักนิร)ี ประเภทรำยกำรแหล่ง
ท่องเที่ยวดีเด่น ประจ�ำพุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

ที่ตั้ง : ๒๐๖/๒ หมู่ ๕ ต�ำบลนำเกลือ 
อ�ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ 
เวลาเปิด-ปิด : ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ๕๐๐ บำท  เด็ก ๒๕๐ บำท
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๓๖ ๗๒๒๙-๓๐
http://sanctuaryoftruth.com
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SilvErlakE viNEyard

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เป็นไร่องุ่นขนำดใหญ่มีพื้นที่กว่ำ ๑,๐๐๐ ไร่ ปลูกองุ่นไว้
ถึง ๑๒ สำยพันธุ์ เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปี นักท่องเที่ยวสำมำรถชมวิวไร่องุ่นริม
อ่ำงเก็บน�้ำ ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงำมโดยเฉพำะช่วงพระอำทิตย์ตก นอกจำกชมไร่
องุ่นแล้ว ที่นี่ยังจ�ำหน่ำยองุ่นสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกองุ่น เช่น องุ่นกวน 
น�้ำองุ่น รวมถึงมีร้ำนอำหำรให้บริกำรด้วย 

ไร่องุ ่นซิลเวอร์เลค อยู่ใกล้กับเขำชีจรรย์ ห่ำงจำกวัดญำณสังวรำรำม 
เพียง ๖ กิโลเมตร

๑๑๒    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม
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ที่ตั้ง : ๓๒/๖๒ หมู่ ๗ ต�ำบลนำจอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๕๐ 
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
วันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๐๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๙๓ ๘๑๒๓
www.silverlakevineyard.com

   ๑๑๓
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สวนนงนุช

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่แห่งแรกของ 
จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ ๑,๕๐๐ ไร่ มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ สวนน�้าพุ สวนยุโรป สวน
ดอกไม้ สวนกล้วยไม้ สวนสบัปะรดส ีสวนเฟิร์น สวนตุก๊ตากระถาง สวนฝรัง่เศส 
สวนตะบองเพชร สวนผเีสือ้ สวนสตัว์ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) จ�าลอง น�า้ตก
จ�าลอง รถไฟจ�าลอง อีกทั้งยังมีศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดง
ช้างให้ชมด้วย

๑๑๔    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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ที่ตั้ง : ๓๔/๑ หมู่ ๗ ต�ำบลนำจอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๕๐ 
เวลาเปิด-ปิด : ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บำท เด็ก ๗๕ บำท 
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๒๓ ๘๐๖๑-๒
www.nongnoochtropicalgarden.com

   ๑๑๕
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หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว เป็นชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งของชายทะเลสัตหีบ  
ต้ังอยูใ่นโรงเรยีนชมุพลทหารเรอื กรมยทุธศกึษาทหารเรอื บรเิวณชายหาดเป็น 
หาดทรายขาวสะอาด เหมาะส�าหรบัเล่นน�า้ และด�าน�า้ชมปลาชายฝ่ัง โดยบรเิวณ
หาดทรายแก้วมีบังกะโล รวมถึงมีบริเวณลานกางเต็นท์ไว้ให้บริการ

ที่ตั้ง : โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ต�าบลบางเสร่ อ�าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๕๐ 
โทรศัพท์ : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่   
อ�าเภอสัตหีบ แผนกกิจการพลเรือน กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ ต่อ ๗๑๐๖๐, ๗๑๐๖๑ 
www.navy.mi.th

1-128���������������PKB020915.indd   116 9/9/2558 BE   1:58 AM



พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

เป็นหนึ่งในโครงการที่กองทัพเรือ จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชด�าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
(อพ. สธ.) 

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติวทิยาเกาะและทะเลไทย ประกอบด้วยอาคารพพิธิภณัฑ์ 
สวนพฤกษศาสตร์ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งลัดเลาะตามไหล่เขา ตาม
หลักวิชาการว่าด้วยการพิพิธภัณฑ์ ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่า NATURAL-  
HISTORY MUSEUM อันเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุธรรมชาติ ทั้ง
ในด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ ชีววิทยาทางทะเลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ที่ตั้ง : เขาหมาจอ ต�าบลแสมสาร อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
เวลาเปิด-ปิด : ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็กอายุ ๓-๑๕ ปี ๒๐ บาท
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๔๓ ๒๔๗๕
www.tis-museum.org/index_sub.html

   ๑๑๗
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ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศูนย์อนุรกัษ์พนัธ์ุเต่าทะเล ต้ังอยูร่มิหาดจกุเสมด็ ในพืน้ทีข่องหน่วยบญัชาการ
ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงและอนุบาล 
ลกูเต่าทะเลซึง่เกบ็มาจากเกาะคราม มพีืน้ทีใ่ห้นกัท่องเทีย่วเยีย่มชมได้ ๔ แห่ง คอื 
อาคารนิทรรศการ อควาเรียม บ่ออนุบาลลูกเต่าทะเล และชายหาดจุกเสม็ด

๑๑๘    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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ที่ตั้ง : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่ง ต�าบลสัตหีบ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๔๓ ๗๖๐๐
www.turtles.navy.mi.th/contact/derivation.html 

   ๑๑๙
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อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม

เกาะขามเป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร ห่าง
จากอ�าเภอสัตหีบประมาณ ๙ กิโลเมตร โดยอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ  
เนื่องจากบนเกาะและบริเวณรอบชายฝั ่ง มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์และสวยงาม กองทัพเรือจึงสงวนพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชื่อว่า ‘อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม’

กิจกรรมท่องเที่ยวบนเกาะขาม ประกอบด้วย การนั่งเรือท้องกระจกชม 
ปะการังน�้าตื้น การด�าน�้าชมปะการัง เล่นน�้าทะเล โดยนักท่องเที่ยวต้องติดต่อ
ล่วงหน้าก่อนเดินทางขึ้นไปยังเกาะ

๑๒๐    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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เวลาเปิด-ปิด : เฉพำะวันเสำร์-วันอำทิตย์ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บำท เด็กอำยุไม่เกิน ๑๓ ปี ๑๕๐ บำท
(รวมค่ำเรือไป - กลับ, ค่ำเรือท้องกระจก และค่ำบ�ำรุงรักษำสถำนที่บนเกำะ)
ติดต่อ : กองกิจกำรพลเรือน กองทัพเรือภำคที่ ๑ 
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๔๓ ๗๙๒๗
www.nac1.navy.mi.th/kham 
หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวที่ต้องกำรไปเที่ยวเกำะขำม ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 
และโทรศัพท์ยืนยันก่อนวันเดินทำง ๕ วัน

   ๑๒๑
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จับจ่าย ของกินของฝาก
 

ตลาดหนองมน ต้ังอยูร่มิถนนสขุมุวทิ ห่างจากทางเข้าหาดบางแสน  
ประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมของกนิของฝาก ทัง้ผลติภณัฑ์อาหาร
ทะเลสดๆ และอาหารแปรรปู เช่น ปลาเค็ม กุง้แห้ง หมกึแห้ง กะปิ น�า้ปลา 
อาหารปรุงส�าเร็จ เช่น ห่อหมก ทอดมนั หอยจ๊อ แจงลอน จนถึงข้าวหลาม 
ขนมจาก และขนมไทยอื่นๆ

อ่างศิลา เป็นชุมชนเก่าที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุง- 
ศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเก่าอ่างศิลาขึ้น
ใหม่ จึงได้มีการบูรณะโบราณสถาน รวมถึงพระต�าหนักมหาราช เพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น  

สินค้าขึน้ชือ่ของอ่างศลิา คอื ครกหนิ และผลติภณัฑ์อาหารแปรรปู 
เช่น หมึกแห้ง กุ้งแห้ง กะปิ น�้าปลา 

บางเสร่ เป็นชุมชนชาวประมง อยู่ห่างจากหาดพัทยา ประมาณ 
๑๖ กโิลเมตร มถีนนตดัเลยีบชายหาดซึง่เรยีงรายไปด้วยร้านอาหาร และ
บังกะโล นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�าหน่าย เช่น ปลาเค็ม 
หมึกแห้ง กะปิ น�้าปลา

ช่องแสมสาร เป็นชมุชนชาวประมงเก่าแก่ ต้ังอยูป่ลายแหลมสตัหบี 
ในหมู่บ้านจะมีชาวบ้านน�าอาหารทะเลสดๆ มาจ�าหน่ายในราคาไม่แพง 
ทั้ง ปูม้า หมึก และปลาทะเลหลากหลายชนิด

๑๒๒    คู่มือน�าชมวัดญาณสังวราราม
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คณะบรรณาธิการ
ประสานงานการผลิต

นายก้องวรงค์ สมสา 

บรรณาธิการ

นายศรัณย์ บุญประเสริฐ 

นักเขียน

นางสาวธัญยธรณ์ นาราเต็มทรัพย์ 

ช่างภาพ

นายสายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์ 

นายอ�านาจ เกตุชื่น

นายประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ 

บรรณาธิการศิลปกรรม

นายประทีป ปัจฉิมทึก 

ภาพวาดประกอบ

นางสาวชาษ์ฐิณี วิสุว์ลายเดชา 

นายพรศักดิ์ แซ่ล้ิม 

พิสูจน์อักษร

นางเจนจิรา ต่ายเทศ 

นางพรกรัณย์ พลับพลี 

ฝ่ายผลิต

นางรัตนา โค้ว 

นักแปลภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม

นักแปลภาษาจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ

๑๒๖    คู่มือน�ำชมวัดญำณสังวรำรำม

อ�านวยการผลิต 
วัดญาณสังวราราม

ที่ปรึกษาคณะผู้จัดท�า
สมเด็จพระวันรัต

พระธรรมบัณฑิต

นายเกษม วัฒนชัย

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายวุฒิ สุมิตร

นายบัณฑูร ล�่าซ�า

     

คณะท�างาน
นายธงชัย เจริญสิทธิ์

นายอนุชา เสมารัตน์

นางสาวดาราณีย์ ตันชัยสวัสดิ์

นายจิรายนต์ สังฆสุวรรณ

ผู้จัดการมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

นายสุรพงษ์ บ�ารุงสุข

นายสมศักดิ์ ลลิตวงศา

นายจรัญ มหารัตน์

นายสุรชัย ฉายินทุ

นายพีรพงษ์ สุทธวิรีสรรค์

นายชนากร ธรรมรงค์

 

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

นางสาวสมลักษณ์ วงศ์งามข�า

รองศาสตราจารย์ สุเชาวน์ พลอยชุม
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   ๑๒๗

เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพ
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) 

พระครูใบฎีกาฐานเศรษฐ์ ชุติถาโม  

ฐิตรัตโน ภิกขุ, สุขโรจโน ภิกขุ, 

อภิรัตโน ภิกขุ, สุวโร ภิกขุ, 

สุรสังโส ภิกขุ

แม่ชีบุญสวน ภูแผ่นนา

นางสาวดลินี พงศ์ทองปาน 

กรรมการบริหารวัดญาณสังวราราม

นางสาวจินตนา กุลกอบเกียรติ 

กรรมการผู้จัดการอเนกกุศลศาลา

นายอรรถพล จงอติเรกลาภ

นายสุวิทย์ ใจป้อม

เจ้าของ 
วัดญาณสังวราราม

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑๑ ต�าบลห้วยใหญ่ 

อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๓๘ ๓๔๓ ๖๑๔, ๐๓๘ ๓๔๓ ๖๑๕, 

๐๘ ๑๕๘๖ ๐๑๘๘

ผู้จัดท�า
บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ็ป จ�ากัด (มหาชน)

อาคาร GM Group ๙๑๔ ถนนพระราม ๕

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๘๐๐๐

แยกสี
บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๕ ๑๕๘๘

พิมพ์ท่ี
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๗๕ ๕๖๐๐

ISBN 978-616-394-640-9

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

จ�านวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม

ขอบคุณ
วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ส�านักพระราชวัง

ส�านักราชเลขาธิการ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

กองทัพเรือ

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ส�านักหอสมุดแห่งชาติ

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดชลบุรี

ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานพัทยา

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)

โรงเรียนผู้รู ้ ญส.ส. ๘๐

เว็บไซต์
http://www.burapajan.com

http://www.luangta.com

http://www.komchadluek.net/mobile/

detail/20131107/172201.html

http://sangharaja.org

http://www.watbowon.com
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