


“ศรัทธา”
“ความเชื่อ”

“ชุมชน”
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ภาคเหนือ
§ จังหวัดพิจิตร แพร่ น่าน เชียงราย

ภาคกลาง
§ จังหวัดชัยนาท สระบุรี เพชรบุรี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
§ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม 

ภาคตะวันออก 
§ จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี

ภาคใต้ 
§ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา สงขลา 

15 เส้นทาง
นําร่อง
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สระบุรี
2 วัน 1 คืน

เส้นทาง

*เส้นทางท่ีได้ความพึงพอใจสูงสุด
จากการทํากิจกรรมทดสอบเส้นทาง

Cultural
Tourism



Cultural
Tourism



วิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์

ขอพรหลวงพ่อสําเร็จศักด์ิสิทธ์ิ พระพุทธรูปเก่าซ่ึงถูกขุดพบโดยบังเอิญ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 12 คํ่า เดือน 12 ปีกุน พ.ศ. 2502 จึงมีเรื่องราวกล่าวขานถึง

มหัศจรรย์เลข 2 นี้ อีกทั้งความศักด์ิสิทธ์ิของหลวงพ่อสําเร็จศักด์ิสิทธ์ิยังเป็นที่

เลื่องลือ จึงมีคนเดินทางมานมัสการขอพรอย่างไม่ขาดสาย เป็นที่เคารพสักการะของ

ประชาชน จึงเป็นจุดหมายที่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมากราบไหว้บูชา

“สายมูตอ้งมา”
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วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

สักการะรอยพระพุทธบาท ณ วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ

ปี พ.ศ. 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีปูชนียสถานสําคัญคือ 

“รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับบนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต 

หรือเขาสัจจพันธคีรี ด้วยเป็นรอย พระบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึง

โปรดให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระบาทไว้ 

นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระพุทธบาท ซ่ึง

เก็บรวบรวมศิลปวัตถุต่าง ๆ เช่น เครื่องทรงของสมเด็จพระเจ้าทรง

ธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสําริดโบราณ ศาสตราวุธ

โบราณ รอยพระพุทธบาทจําลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่า พัดยศ 

ของพระสมัยต่าง ๆ และท่อประปาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก

ด้วย
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“เสริมมงคลชีวิตให้สุดปัง”



วัดพระพุทธฉาย

เดินขึ้นบันไดสูง สักการะภาพสีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนชะง่อนผา 

มีลักษณะเป็นเงาสีแดงคล้ายประภามณฑลหรือรัศมีโดยรอบพระพุทธรูปคล้ายสีดินเทศ มีความ

สูงประมาณ 5 เมตร ถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ผู้คนมักมาขอพร

เพ่ือสิริมงคลในชีวิต

บนยอดเขาภายในบริ เวณวัดพระพุทธฉาย  มีมณฑปน้อยประดิษฐานรอย

พระพุทธบาทเบ้ืองขวาที่ถูกค้นพบเมื่อครั้งบูรณะวัดในปี พ.ศ. 2537 นอกจากนั้นยังสามารถชมวิว

สระบุรีมุมสูงจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย

“เสริมสิริมงคลพร้อมวิวสระบุรีมุมสูง”
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ตลาดหัวปลี

ตลาดที่มีโต๊ะไม้หลายชุดกลางสวนไผ่ถูกวางไว้ให้ผู้คนซ้ืออาหารอร่อย ๆ 

ที่ขายอยู่รายรอบมานั่งกินได้ ด้านหน้ามีตะกร้าสานสําหรับหยิบยืมไปใช้ซ้ือสินค้าชุมชน 

ผักปลอดสารพิษ  และเมนูอร่อยฝีมือชาวบ้านด้านในเพ่ือลดการใช้พลาสติก 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทําจานจากกาบกล้วยตากแห้งให้ผู้มาเยือนได้ร่วมสนุก ซ่ึง

ตลาดแห่งนี้เปิดเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น

“ตลาดชุมชนเอกลักษณ์เมืองสระบุร”ี
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วัดศาลาแดง

กราบไหว้ขอพรพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูป

ประจําทิศตะวันออก หนึ่งในพระพุทธรูป 4 องค์ ที่กรมการรักษาดินแดนสร้างขึ้นเพ่ือ

ถ ว ายคว ามจง รั ก ภั ก ดี แ ด่พ ร ะ บ าทสม เ ด็ จพร ะ ม งกุ ฎ เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว 

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ในขณะนั้น) และเมื่อวันที่ 27 

ธันวาคม พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน

ให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี

เดิมเรียกว่า "วัดแก่งม่วง" โดยมีต้นมะม่วงใหญ่ยืนต้นอยู่บนแก่งเป็น

สัญลักษณ์ ต่อมานํ้าได้พัดเอาแก่งและต้นมะม่วงจมหายไปกับนํ้า คงเหลือแต่ศาลา

หลังหนึ่งมีหลังคามุงกระเบ้ืองสีแดง ซ่ึงใช้เป็นที่พักสําหรับคนเดินทางไปนมัสการ

รอยพระพุทธบาทและพระพุทธฉาย จึงเรียกว่า “วัดศาลาแดง” ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 

(ปัจจุบันศาลาแดงหลังนั้นไม่อยู่แล้ว)

นอกจากนี้ ในวัดยังมีอุโบสถโบราณซ่ึงถูกรักษาไว้อย่างดีให้ประชาชนได้

เข้ามาสักการะ และมีพระเจ้าทันใจที่ชาวบ้านมักเข้ามาขอพรประดิษฐานอยู่ด้วย

“กราบไหว้พระพุทธรูปประจําทิศตะวันออก”
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วัดถ้ําพระโพธิสัตว์

มีอีกชื่อว่า "ถํ้าพระงาม" หรือ "ถํ้าเขานํ้าพุ" 

ชมถํ้าหินสวยงาม ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เช่น 

ถํ้าพระโพธิสัตว์ ถํ้าพระธรรมทัศน์ ถํ้าลุมพินีสวนหิน 

และถํ้าสงัดเจดีย์ โดยถํ้าพระโพธิสัตว์มักจะเป็นถํ้าที่

ผู้คนนิยมเดินขึ้นไปสักการะมากที่สุด เนื่องจากผนัง

ถํ้าเหนือศีรษะปรากฏภาพแกะสลักศิลปะแบบทวารวดี 

ซ่ึ ง ก รมศิ ล ป าก ร ไ ด้ ป ร ะก าศขึ้ น ท ะ เ บี ยน เ ป็ น

โบราณสถานเอาไว้ด้วย 

“ชมภาพแกะสลักศิลปะแบบทวารวดี”
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วัดป่าสว่างบุญ

สักการะ “พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ” 

หรือ “เจดีย์ 500 ยอด” เป็นมหาเจดีย์ที่สวยงามแตกต่างไปจากองค์มหา

เจดีย์อ่ืน ๆ ในเมืองไทย เจดีย์องค์ประธานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เมตร 

มีทั้งหมด 9 ชั้น มีบริวาร 500 องค์ ถูกสร้างสรรค์อย่างประณีตสวยงาม 

เคลือบด้วยสีทองอร่าม มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศ

เนปาล อินเดีย ศรีลังกา และสาธารนุชน มาร่วมบรรจุในพระมหาเจดีย์ครบ

ทั้ง 500 ยอด

ด้วยบรรยากาศของวัดที่ค่อนข้างเงียบสงบ ด้านหลังวัดติดกับ

เชิงเขา อากาศเย็นสบาย ผู้คนจึงนิยมใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมซ่ึงมีประชาชน

สนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก

“สักการะเจดีย์ 500 ยอด”
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