
 



 
ค ำน ำ 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเขาสุกิม ที่มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีส าคัญ ที่มีอยู่ในอ าเภอท่าใหม่ 
ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาและรวบรวมความรู้ จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จึงได้
จัดท าเป็นข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในอ าเภอท่าใหม่ เพื่อให้เป็นเอกสาร
ประกอบการศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยของผู้สนใจที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัดเขาสุกิมได้มีความรู้ยิ่งขึ้น 
ผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูลต่างๆ และเจ้าของหนังสือ เอกสารที่ข้าพเจ้าน ามาใช้ประกอบการเรียบเรียงเป็น
เอกสารฉบับนี้ ทุกๆท่านด้วยความเคารพยิ่งเพราะท่านมีส่วนท าให้เอกสารเล่มนี้สมบูรณ์ ความดีใดอันจากมีจาก
หนังสือเล่มนี้ขอบมอบให้แก่เจ้าของเอกสารที่น ามาอ้างอิงทุกท่าน ผู้เรียบเรียงขอน้อมรับข้อผิดพลาดที่อาจมีขึ้น
จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และยินดีรับค าติชมเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปด้วยความขอบคุณยิ่ง  
นพรัตน์ จิตรกำร ผู้จัดท ำ 

ประวัติควำมเป็นมำ 

 
วัดเขาสุกิม ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ ทางด้านศาสนา โบราณสถาน และโบราณวัตถุท่ีทรงคุณค่า เหมาะ
ส าหรับศึกษาหาความรู้และชื่นชมธรรมชาติอันเงียบสงบในสถานที่แห่งนี้ได้รวบรวมความรู้ต่างๆ ในหลายรูปแบบ 
ตั้งอยู่ที่ ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ .ศ . 2509 ด้วย
แรงศัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารณ์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่บ าเพ็ญภาวนาของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป บริเวณวัดกว้างขวาง ตั้งสูงขึ้นไปอยู่บนเชิงเขา มีเนื้อที่ประมาณ 3280ไร่ ภายในวัดมีศาสน
สมบัติ ศาสนวัตถุ และวัตถุโบรณล้ าค่าต่างๆมากมาย นอกจากนี้มีการ จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของพร 
อาจารณ์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปกว่า 20 ท่าน เช่น หลวงปู่แหวน หลวงปู่วัน พระอาจารย์
มั่น ฯลฯ วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา ถ่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สงบและวิเวก มีป่าเขา สวนผลไม้อยู่ราย
รอบ เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมของ ได้พัฒนา ขึ้นมาอย่างช้าๆ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ได้แก่ ศาสนสถาน ศาสน



สมบัติ ศาสนวัตถุ เช่น เสนาสนะ กุฎิ อาคาร สิ่งของต่างๆ และวัตถุโบราณต่างๆ ที่ มีอยู่ในวัดเขาสุกิมทั้งหมดนั้น 
เกิดข้ึนด้วยบุญญาบารมีพุทธศาสนิกชนที่ใฝ่ความสงบเหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม บริเวณวัดเบื้องล่างเป็นอ่าง
เก็บน้ า และมีพุทธสถานที่งดงาม เช่น พระพุทะรูปศิลาจ าหลัก ด้านบนเป็นบริเวณวัด มีศาสนสถานหลังคา อาทิ
เช่น พระอุโบสถจตุรมุข 2 ชั้น ต าหนักสมเด็จพระสังฆราช ต าหนักเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ตึกธรรมวิจัย และตึก 60 ปี
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุ โบราณหลายยุคหลายสมัย เช่นเครื่องหยก เครื่องมุก เครื่องลายครามที่ผู้มี
จิตศรัทธาน ามาถวาย หอสมุด ห้องประชุม ห้องปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันวัดเขาสุกิม จึงเป็นศาสน
สถานและสถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งของจันทบุรี วัดเขาสุกิมยังมีโรงทานส าหรับเลี้ยงอาหาร
แก่ผู้มาวัด ที่พักจัดไว้ส าหรับธรรม ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ส าหรับผู้ที่รักการศึกษาค้นคว้า ห้องประชุมที่ใช้ส าหรับ
ปฏิบัติธรรมได้ พักผ่อนรอบๆ อ่างเก็บน้ า การข้ึนลงวัดมีทั้งบันไดเดินเท้าขึ้นลง  และมีรถรางชักลากด้วย
ก าลังไฟฟ้าให้บริการฟรี 

ข้อมูลวัด 
วัดเขาสุกิม(ราษฏร์บูรณะคุราราม) 
 ต าบลเขาบายศรี   อ าเภอท่าใหม่    จังหวัดจันทบุรี 
โทร  081-861 8736 ,  089-226 6251 
ความส าคัญ :ศูนย์ฝึกอบรม แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สายหลวงปู่มั่น 
สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุต 

 
ชีวประวัติ พระวิสุทธิญำณเถร 

(หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ) พระวิสุทธิญารเถร หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านเป็นชาวจังหวดัร้อยเอ็ด เกิดเม่ือวันที่ 7 
เมษายน 2468 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 ปีฉลู เวลาเที่ยงวัน ณ หมู่บ้านเหล่างิ้ว ต าบลจังหาร อ าเภอ
จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โยมบิดาชื่อ สอน นามสกุล มติยาภักดิ์ โยมมารดา ชื่อ บุญ นามสกุล มติยาภักดิ์ โยมมารดา
ของท่านเป็นบุตรีคนเล็กของ คุณหลวงเสนา ผู้น าศาสนาพราหมณ์ ในท้องถิ่นนั้น หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านมีพี่
น้องร่วมบิดามารดา เดียวกันเพียง 2 คน คือ 1. นายหนู มติยาภักดิ์ 2. หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย คุณโยมมารดาของ
ท่านได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเล็กอยู่ มีอายุได้ ประมาณ 2 ขวบหลังจากนั้นก็ได้ตกเป็นภาระของคุณตาหรือคุณ
หลวงเสนาได้ให้การอุปการะ เลี้ยงดูต่อมา แต่ท่านได้อยู่กับคุณตาไม่นานนัก คุณตาก็ถึงแก่กรรมจากไปอีก กล่าวถึง 
คุณหลวงเสนา คีอคุณตาของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย นั้น ทา่นเป็นบุคคลที่มีความส าาคัญคนหนึ่ง และเป็นที่เคารพ
นับถือของประชาชน ในถิ่นนั้นมาก คือท่านเป็นหัวหน้า ใหญ่ เป็นผู้น าศาสนาพราหมณ์ และเป็นผู้น าประกอบพิธี 
กรรมเก่ียวกับการนชาเทวดาตามลัทธิศาสนา หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านได้ถือก าเนิด ในสกุลของศาสนา
พราหมณ์วันขึ้น 15 ค่ าเดือน 5 ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ จะมีการแห่ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ขบวนแห่ในปีนั้นเทพ 
ธิดาทรงหลังเสือ และมีวัวประจ าปีฉลู มีการตั้งขบวนอยู่ที่บ้าน หัวหน้า คือบ้านคุณหลวงเสนา และจะต้องแห่ไป



รอบๆ หมู่บ้าน ปกติจะต้องเริ่มแห่ตอนเที่ยงวัน โดยบังเอิญบุตรีของท่านปวด ท้องคลอดบุตรตรงกับเที่ยงวันพอดี 
คุณหลวงเสนามาวุ่นอยู่ใน เรื่องคลอดบุตรท าให้เลยเวลาแห่ ตามธรรมดา คุณหลวงเสนาจะต้องออกไปสั่งให้ จุดพลุ 
ตะไล ตีฆ้อง ตีกลอง เมี่อท่านไม่ได้ ออกมาสั่ง การแห่ก็เลยหยุดแค่นั้น ปีนั้นก็เลยไม่ได้แห่ แล้วสัญลักษณ์รูปเฟัอ
และวัว ก็มาตั้งอยู่ที่ปลายเท้าเด็กท่ีคลอดออกมา ชาวบ้านทั้งหลายก็รังเกียจในตัวทารก เนื่องจากเกิดมาท าลายพิธี
การแห่ครั้งนี้ ด้วยนิมิตหมายในครั้งนี้ คุณหลวงเสนาได้พยากรณ์ ท านายท่านไว้ว่า "เด็กคนนี้จะต้องเป็นผู้
เปลี่ยนแปลงศาสนาเดิมของตระกูลในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเนี่องจากการเกิดของท่านต้องท าให้เสียพิธีจึงถือ
เป็นลางอย่างหนึ่งที่จะท า ให้ศาสนาพราหมณ์ในถิ่นนั้นสิ้นสุดลง และต่อมาปรากฏว่าภาย หลังหลวงปู่สมชายู ฐิตวิ
ริโย ได้อุปสมบทในบวรพุทธศาสนา แล้ว ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมะจนเกิดความซาบซึ้งใน พระศาสนา
พอสมควรแล้ว ท่านก็ได้เอาธรรมะไปอบรมสั่งสอน ประชาชนชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นให้เกิดศรัทธาปสาทะปัจจุบัน 
ประชาชนชาวบ้านในท้องถิ่นก็ได้หันมานับถือพุทธศาสนา กันจนหมดสิ้น 

 

สถำนที่ส ำคัญวัดเขำสุกิม 

 
สมเด็จพระมงคลมุนีไพรีพินาศศาสดาจารย์ บริเวณทางข้ึนวัด 

 
สมเด็จพระมงคลมุนีไพรีพินาศศาสดาจารย์ บริเวณทางข้ึนวัด (ปัจจุบันองค์พระเป็นสีทอง ) 



 

วัตถุโบราณเก่าแก่หลายยุคหลายสมัยในตึกธรรมวิจัย ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาน ามาถวายเป็นสมบัติของพระศาสนา โดย
เปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมทุกวัน  (ปัจจุบันได้ย้ายของส่วนใหญ่มาไว้ที่ชั้น 3 ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ) 

 

ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติชั้นที่ 4 สถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เครื่องหยก เครื่องมุก เครื่องปั้นลายครามและ
อ่ืนๆ ที่ควรแก่การศึกษาอีกมากมาย  เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง ของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติหลายองค์

ด้วยกัน 

กำรเดินทำง 
การเดินทางไปวัดเขาสุกิม สามารถไปได้หลายเส้นทาง คือ จากถนนสุขุมวิท  กม. 105 บริเวณบ้านห้วยสะท้อน มี
ทางแยกเข้าทางหลวงหมายเลข   3322 ไปวัดเขา สุกิมเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร หรือหากเลยแยกนี้ไปจะมี
ทางเข้าวัดได้อีกทางหนึ่งที่บริเวณบ้านเนินสูงเป็นระยะทาง 16  กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางไปน้ าตกกระทิงก็ได้ 
โดยแยกจากถนนสุขุมวิทที่บริเวณสี่แยกเขาไร่ยาเข้าไปประมาณ  7   กิโลเมตร ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ   
10  กิโลเมตรโดยมีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่บ าเพ็ญภาวนาของ พุทธศาสนิกชนทั่วไป วัดมีบริเวณกว้างขวาง อยู่
สูงขึ้นไปบนเนินเขา มีพ้ืนที่ประมาณ 3,280 ไร่ ภายในวัดมีศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ และวัตถุโบราณล้ าค่าต่างๆ  
มากมาย   มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปกว่า  20  ท่าน  
เช่น หลวงปู่แหวน หลวงปู่วัน พระอาจารย์มั่น ฯลฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น 


