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เรื่อง ทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสลกบาตร

รายละเอียด

บทนํา

         เมืองไทยนัน้ไดขึ้นชื่อวาเป็นเมืองพุทธ โดดเดนในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรม มีความเกี่ยวของกับ

พระพุทธศาสนามานานหลายรอยปี ตัง้แตอดีตจนถึงปัจจุบัน ไมวาผานไปกี่ยุคกี่สมัย “วัด” ยังเป็นศูนยรวมจิตใจ

ของคนไทยใหเขาไปกราบไหว ถือศีล หรือปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ และสัง่สอนใหเป็นคนดี ไม

วาจะไปที่ไหน ทําอะไร ชีวิตประจําวันจะเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาอยูเสมอ และทุกครัง้ที่ออกเดินทาง สถานที่

แรกที่มักไปเพื่อเอาฤกษเอาชัยก็คือ “วัด” ที่อยูในทองถิ่นนัน้

         การทองเทีย่วเชงิศาสนาและวฒันธรรมหรอืการทองเทีย่วเชงิจติวญิญาณ กลายเป็นการทองเทีย่วอกีรปูแบบ

หน่ึง ที่ไดรับความนิยมเป็นอยางมากจากนักทองเที่ยวทัง้ชาวไทย และชาวตางประเทศในขณะน้ี โดยใหความ

สนใจเป็นพิเศษ กับวัด แหลงโบราณสถาน และสถานที่ปฏิบัติธรรม เน่ืองจากวัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศไทยที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว และมีการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเน่ืองมาเป็นเวลาชานานแลว มี

คุณคาตอจิตใจและมีความศักดิ ์สิทธและงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวไทย วัดจึงเป็นแหลงทองเที่ยว

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-17 10:10:01 หน า 2

ประเภทหน่ึง คือเป็นแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวประเภทที่มนุษยสรางขึ้น แตมี

ความแตกตางจากแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นประเภทอื่นเน่ืองจากมีคุณคาทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม

และสังคม รวมถึงความผูกพันทางจิตใจตอชนรุนหลัง (กระทรวงวัฒนธรรม, 2557, ออนไลน)

         ตาํบลสลกบาตร ถอืเป็นสถานทีท่างผานหรอืจดุพกัรถของนักทองเทีย่วที่เดนิทางไปเหนือและใต หากสามารถ

ดึงนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในชุมชนได จะทําใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ทัง้น้ีจึงไดแนะนําสถานที่ทอง

เที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่นาสนใจและโดดเดน ไดแก วัดหงษทอง (หลวงพอจุล) วัดสิงคาราม และ วัดสล

กบาตร สําาหรับนักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศที่มุงหวังที่จะไดรับความเพลิดเพลินและไดบุญกุศล

ไปพรอมกัน 

วัดสิงคาราม

         วดัสงิคารามหรอืวดัสงิห เป็นวดัเกาแกคูบานคูเมอืงสลกบาตร มีองคพระเกาที่ชาวบานเรยีก “หลวงป ูสงิห”

สรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาว

บานตําบลสลกบาตรกันมาชานานถือวาเป็นโบราณสถานที่เกาแกของตําบลสลกบาตร

         วัดสิงคาราม เป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของจังหวัดกําแพงเพชร โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2

521 ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมัยทรงอิสริยยศเป็นสยามกุฏราชกุมาร ทรงเสร็จเป็นองคประธานตัดหวายลูกนิมิต

ซึ่งทําใหชาวสลกบาตรภูมิใจ และยังชวยกันทํานุบํารุงวัดสืบกันมา

         ปัจจุบันไดมีการบูรณะวิหารหลวงป ูสิงห โบราณสถาน และโบราณวัตถุอื่นๆ ขึ้นมาอยางสวยงามเพื่อให

ประชาชนชาวสลกบาตรหรือผูที่ผานมาไวแวะมาสักการบูชาและขอพร

         วหิารหลวงหลวงป ูสงิห (หลวงป ูเจาวดั) ทาํฝ าเพดานดวยไมสกัทอง รัว้แกะสลกัประจาํปีเกดิ 12 ราศี ลวดลาย

ภายในวิหารมีความประณีตและสวยงาม

         นอกจากน้ีภายในวดัยงัมีโบราณสถาน โบราณวตัถุ และสิง่ศกัดิ ์สิทธอื่น ๆ ไดแก พระบรมสารีรกิธาตุ อุโบสถ

ตนตะเคียนสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ที่ชาวบานนับถือ ฯลฯ

วัดหงษทอง (หลวงพอจุล)

         วดัหงษทอง (หลวงพอจลุ) เป็นวดัที่ชาวบานสลกบาตรใหความเลื่อมใสศรทัธาและไดรบัการกลาวถงึในเรื่อง

ของวัตถุมงคลเป็นอยางมาก เน่ืองจาก “พระวชิรสารโสภณ” หรือ “หลวงพอจุล อิสสรญาโณ” อดีตเจาอาวาสวัด

หงษทอง และยังเป็นอดีตเจาคณะอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร เป็นพระเถระที่ชาวบานใหความ

เลื่อมใสศรัทธามาชานาน สรางโรงเรียนวชิรสารโสภณและสนับสนุนโรงเรียนสลกบาตรมาเป็นเวลานาน  

         หลวงพอปฏบิตัิในพระธรรมวนัิยโดยเครงครดั มีคณุปูการแกพระศาสนาอเนกประการ อบรมสัง่สอนญาตมิติร

และสาธุชนทัว่ไปใหประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คําสัง่สอนของพระพุทธเจาอยางดีตลอดมา
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         โดยถอืเป็นอจัฉรยิะตัง้อยูในฐานะอภิปชูนียบคุคลสมเป็นที่เคารพนับถอืและรกัใครแกศษิยานศุษิย ญาตมิติร

และสาธุชนทัว่ไป เมื่ออายุมาก สังขารรวงโรย หลวงพอจุลมีอาการอาพาธเป็นเบาหวานและโรคปอด หลวงพอ

มรณภาพ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2512 สิริอายุได 74 ปี พรรษาที่ 51

         หลังจากหลวงพอไดมรณภาพ คณะศิษยานุศิษยที่เคารพเลื่อมใสศรัทธารวมกันจัดสรางวัตถุมงคลขึ้น มีอยู

หลายรุน ซึ่งเป็นที่นิยมของบรรดานักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลคือ “เหรียญรูปเหมือนหลวงพอจุลรุนแรก วัดหง

ษทอง กําแพงเพชร พ.ศ. 2499” จัดสรางขึ้นวาระที่คณะศิษยชาวเมืองกําแพงเพชรสรางเป็นที่ระลึกถวายไวแจก

เป็นที่ระลึก ลักษณะเป็นเหรียญรูปสี่เหลี่ยม มีหูหวง จัดสรางเป็นเน้ือทองแดงกะไหลทองดานหน าเหรียญ ตรง

กลางเป็นรูปเหมือนหลวงพอจุลนัง่ขัดสมาธิเต็มองคหันหน าตรง ใตรูปเหมือน เขียนคําวา “ที่ระลึกในงานถวาย

ของขวัญพระครูวิกรมวชิรสาร วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2499” ดานหลังเหรียญตรงเป็นตรงกลางเป็นอักขระยันต

เหรียญหลวงพอจุล เป็นเหรียญที่ไดรับความนิยมในวงการ มีพุทธคุณโดดเดนดานแคลวคลาดปลอดภัย ปัจจุบัน

เหรียญรุนดังกลาวเริ่มหายาก สวนใหญถูกตามเก็บเขากรุ 

         ชาวบานไดรวมแรงรวมใจกนัสรางรปูหลอหลวงพอจลุ เพื่อระลกึถงึทานและถอืเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อใหชาวบาน

สลกบาตรและผูที่ผานมาเขามากราบไหวขอพร

         บรรยากาศภายในวดัหงษทอง (หลวงพอจลุ) รมรื่น สงบ มีโบราณสถาน โบราณวตัถุตาง ๆ รอบวดั นอกจาก

กิจกรรมทางศาสนา วัดยังมีบอปลาไวใหอาหารปลา รวมถึงไดสรางศาลาทรงไทยพิพิธภัณฑพื้นบานเพื่อเป็นแหลง

ศึกษาใหกับชาวบานและบุคลลที่มาเยี่ยมชม

วัดสลกบาตร

         วดัสลกบาตร เป็นวดัปาที่รกัษารปูแบบการถอืศลีแบบพระธดุง เดมิใชชื่อวา “สาํนักพทุธรกัษา” สรางขึ้นเมื่อ

พ.ศ. 2524 นําโดยพระมหาแกวพุทธรกขิโต ชาวบานไดนิมนตทานมาพํานักอยูจําพรรษา เน่ืองจากเป็นป า

ธรรมชาติเหมาะแกการเจริญสมณธรรม

         ซึ่งตอมาคณุจอยและคณุจนัทร เรอืงศรีจนัทร และครอบครวั ไดยกทีด่นิจาํนวน 6 ไร เพื่อใชสรางวดัใชชื่อวา

สํานักสงฆพุทธรักษา และมีการพัฒนาตอเน่ืองมาเป็นลําดับ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2528 ไดประกาศตัง้วัด

ใชชื่อวาวัด “สลกบาตร” โดยมีพระครูวชิรประภากร เป็นรักษาการแทนเจาอาวาสในขณะนัน้

         ชาวบานสลกบาตร นักเรยีน นักศกึษา และบคุคลทัว่ไปนิยมใชวดัสลกบาตรเป็นสถานที่สาํหรบัถอืศลี เขาคาย

ธรรมะ ปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมทางศาสนา

         วดัสลกบาตร เป็นวดัปาที่รกัษารปูแบบการถอืศลีแบบพระธดุงค ซึ่งชาวบานเรยีกกนัตดิปากวา “วดัปาสลกบ

าตร” วัดสลกบาตรไดจัดใหมีการบวชชีพราหมณบอยครัง้และไดสรางองคพระขนาดใหญ คือ “หลวงพอทันใจ”

ซึ่งชาวสลกบาตรรวมแรงรวมใจกันสรางเสร็จภายในวันเดียวเพื่อใหประชาชนชาวสลกบาตรหรือผูที่ผานไปมาได

แวะสักการะบูชาขอพร
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บทสรุป

         แหลงทองเทีย่วเชงิศาสนาและวฒันธรรมของตาํบลสลกบาตร สะทอนถงึวถิีชีวิต วฒันธรรมชมุชน ของคนใน

พื้นที่นัน้ๆ การสืบสานพระพุทธศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามใหอยูคูชาติไทย เมื่อวัดเป็นสถานที่ชวย

บมเพาะปลูกจิตสํานึกใหคนเป็นคนดี ดังนัน้คนในชุมชนจึงจําเป็นตองชวยกันสนับสนุนกิจของวัดทัง้ทางกาย ทาง

ใจ และกําลังทรัพยใหมีคุณคาตอจิตใจ มีความศักดิส์ิทธิ ์และงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาตอไป

คําสําคัญ : ทองเที่ยว, ศาสนาและวัฒนธรรม, สลกบาตร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสล

กบาตร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-21

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2106&code_db=610002&code_type=06
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