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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
  การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน  เปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสันติสุขและสามารถเกื้อหนุน
การพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานของประเทศ  
ดังนั้น  การศึกษาจึงเปนทั้งกระบวนการและเนื้อหาในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปน
การถายทอดวัฒนธรรมและเปนการสรางภูมิปญญาใหแกสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 
2541, หนา 6)  ซ่ึงสอดคลองกับ อชิรวัฒน  นิลเนตร  (2528, หนา 113)  ทีก่ลาววา  การศกึษาในปจจบุนั
มีเปาหมายที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกดาน  สถาบันการศึกษาจึงไมมีหนาที่แตเพียงให
ความรูดานวิชาการแกเด็ก  อาทิ  การศึกษาตองยกระดับสภาพความเปนอยูของประชาชนในชุมชน
ใหไดดีขึ้นโดยใชโรงเรียนเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมดานตางๆ เชน  การฝกวิชาชีพ  กระตุนให
ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย  การใชความรูดานเกษตร  หัตถกรรม  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  
นันทนาการ  เปนตน  ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ  (2543, หนา 18)  กลาววา  ชุมชนเปนหนวยงานที่ใกลชิดสังคม
มากเปนที่สองรองจากครอบครัว  ความเปนชุมชนมีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรม  ความคิด  คานิยม  
โดยอาศัยบรรทัดฐานทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรม  เชน  ความเชื่อ  คานิยม  ศีลธรรม  การแสดงออก
ดานพฤติกรรม  เปนตน  รัฐมีหนาที่กําหนดแนวทางทางการศึกษา  และรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชน 
  กลาวไดวาการศึกษาและสังคมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  การศึกษาเปนเรื่องของชีวิตคน
และเปนสวนหนึ่งของสังคม  การศึกษากับสังคมเปนสิ่งที่ควบคูกันไปจนไมสามารถแยกออกจากกันได  
เมื่อมีชีวิตก็ตองมีการศึกษา  เมื่อมคีนก็ตองมีสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, หนา 9)
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545 
ซ่ึงถือเปนแมบททางการศึกษาไดใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหแกสังคมโดยใชการศึกษา
เปนเครื่องมือ  ซึ่งปรากฏในมาตรา 25  รัฐตองสงเสริมการจัดแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
ไดแก  หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  
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อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยกีฬาและนันทนาการ  แหลงการเรียนรูอ่ืนๆ อยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ  (กรมวิชาการ, 2542 ก, หนา 20) 
 แหลงเรียนรูจึงเปนเปาหมายที่สําคัญที่โรงเรียนตองใหความสําคัญ จึงจําเปนตองขอความรวมมือ
กับทุกฝายเพือ่สงเสริมสนับสนุนและนําสิ่งที่มีอยูในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน  ใหชวยกันปลูกฝงจิตสํานึก
และคานิยมเปนประชาธิปไตย  ประหยัด  อดออม  อดทนรักและภูมิใจในความเปนไทย  ตลอดจน
การพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  ประเพณีทองถ่ินในจังหวัดชลบุรีเชนเดียวกัน  นับเปนส่ิงสําคัญของ
การปฏิรูปการเรียนการสอน  ทั้งยังชวยสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของชุมชน
อันเปนหลักการสําคัญของการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะเนื้อหาวิชาการที่เปนสหวิทยาการ
ผูเรียนไดเรียนรูส่ิงที่อยูรอบตนเองและสามารถมองเห็นคุณคาของสาระความรูที่จะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  แหลงเรียนรูซ่ึงมีมรดกอยูจํานวนมากในแตละเขตพื้นที่  แตละชุมชนที่จะรวบรวม
เผยแพรใหเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง 
 ปญหาในการจัดการศึกษานั้น  พบวาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  มุงเนนเนื้อหา
ของวิชาที่จะสอนมากเกินไปแทนที่จะมุงที่ตัวนักเรยีน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา 29)  ทําให
นักเรียนไดความรูจากการจินตนาการมากกวาไดพบเห็น  ไดสัมผัสลงมือปฏิบัติจริง  ซ่ึงปญหาดังกลาว
เกิดจากสถานศึกษายังไมมีกําหนดชวงเวลาที่ใชศึกษาแหลงเรียนรู  ขาดงบประมาณสนับสนุนที่จะจัดหา
หรือนาํนักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ได  ครูผูสอนเองไมทราบวาแหลงเรียนรูอยูที่ไหน  มีอะไรบาง
ที่นักเรียนสามารถเรียนรูได  และที่สําคัญไมทราบวาจะนํานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรูไดอยางไร  
(กรมวิชาการ, 2542 ก, หนา 39) 
 ดังนั้นคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบรีุ : ประเพณีทองถ่ิน  จึงมีความสําคัญยิ่งที่จะนํามาใช
เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อศึกษาแหลงเรียนรูของชุมชน  และภูมิปญญาของ
จังหวัดชลบุรี  ซ่ึงจะเปนเครื่องหมายสรางความเขาใจและความรวมมือที่ดีระหวางชุมชนกับ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง สรางความมั่นใจความศรัทธาและความเชื่อถือใหกับชุมชนที่จะกอใหเกิด
ความรวมมือจากชุมชน  จะนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งยั่งยืนตลอดไป 
 ในฐานะผูศึกษาเปนผูบริหารสถานศึกษา  มีหนาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการจัดทําคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับประเพณีทองถิ่นมาเปนสื่อ
ชวยในการศึกษาคนควาของนักเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1.2  วัตถุประสงค 
  
   ในการศึกษาคนความีวัตถุประสงค  ดังนี ้
  เพื่อจัดทําคูมอืแหลงเรียนรูในจังหวดัชลบุรี : ประเพณทีองถ่ิน  จํานวน  5  ดาน  ไดแก 
  1.2.1  ประเพณีเกีย่วกับการเกิด 
  1.2.2  ประเพณีเกีย่วกับการบวช 
  1.2.3  ประเพณีเกีย่วกับการแตงงาน 
  1.2.4  ประเพณีเกีย่วกับการตาย 
  1.2.5  ประเพณีที่คนในสังคมปฏิบัติรวมกนั 

1.3  ขอบเขตของการจัดทําคูมือ 
  
   การจัดทําคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน  ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขต
ของการจัดทําคูมือ  ดังนี้ 
  1.3.1  คูมือ  แหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน ประกอบดวย  ประเพณีเกี่ยวกับ
การเกิด  ประเพณีเกี่ยวกับการบวช  ประเพณีเกี่ยวกับการแตงงาน  ประเพณีเกี่ยวกับการตาย  และ
ประเพณีที่คนในสังคมปฏิบัติรวมกัน 
   1.3.2  เปนคูมือทั่วไปสําหรับใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับ
ประเพณีทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี 

 

1.4  ประโยชนของการจัดทําคูมือครู 
    
   การจัดทําคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน  เลมนี้ใหขอมูลในดาน
กิจกรรมประเพณีทองถ่ินที่สําคัญของจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา  
ไดนําขอมูลแหลงเรียนรูดังกลาวจากคูมือนําไปพัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนรู  เพื่อสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองกับสภาพชุมชนของทองถ่ิน 
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1.5  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
  
   คํานิยามศัพทเฉพาะในการจดัทําคูมือแหลงเรียนรูสําหรบันักเรียนในจงัหวัดชลบุรี  มีดังนี ้
   1.5.1  คูมือ  หมายถึง  เอกสารที่ใหความรู  แนวทางเกี่ยวของกับการคนควา  ประวัติ
ความเปนมาของประเพณีทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี  และครูสามารถนําไปใชในการดําเนินกิจกรรม
การสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  1.5.2  แหลงเรียนรู  หมายถึง  แหลงขอมูลขาวสาร  ความรูและประสบการณทั้งหลาย
ที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  จากการไดคิดเอง  ปฏิบัติเอง  และสรางความรู
ไดดวยตนเอง  ตามอัธยาศัยและตอเนื่อง  จนเกิดกระบวนการเรียนรู  และสุดทายก็จะเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 
  1.5.3  ประเพณีทองถิ่น  หมายถึง  แบบอยางวิถีชีวิตของชาวบานซึ่งประกอบดวย  วัตถุ  
อุปกรณ  วิธีการ  แบบอยางการกระทําและความคิด  ความเชื่อ  คานิยม  ที่ชาวบานยึดถือและรวมใช
สืบทอดตอกันมาเปนประเพณีที่มีมากอนปจจุบัน  และเปนท่ียอมรับกันวาเปนลักษณะเฉพาะของ
ชุมชนชาวบาน  แบงออกเปน  5  เรื่อง  คือ  ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  ประเพณีเกี่ยวกับการบวช    
ประเพณีเกี่ยวกับการแตงงาน  ประเพณีเกี่ยวกับการตาย  และประเพณีที่คนในสังคมปฏิบัติรวมกัน 
   1)  ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  หมายถึง  แบบอยางวิถีชีวิตของชาวบานที่เกี่ยวของกับ   
การเกิด  โดยยึดถือและปฏิบัติรวมกันตามความเชื่อที่สืบทอดตอกันมาชานาน  กอนปจจุบัน 
   2)  ประเพณีทองถ่ินเกี่ยวกับการบวช  หมายถึง  แบบอยางวิถีชีวิตชาวบานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการบวชโดยยึดถือและปฏิบัติรวมกันมาตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาชานานกอนปจจุบัน
   3)  ประเพณีทองถ่ินเกี่ยวกับการแตงงาน  หมายถึง  แบบอยางวิถีชีวิตชาวบานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการแตงงานโดยยึดถือและปฏิบัติรวมกันมา  ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาชานาน  กอนปจจุบัน
   4)  ประเพณีทองถ่ิน เกี่ยวกับการตาย  หมายถึง  แบบอยางวิถีชีวิตชาวบานที่เกี่ยวของ
กับการตายโดยยึดถือและปฏิบัติรวมกันมา  ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาชานาน  กอนปจจุบัน 
   5)  ประเพณีทองถ่ินที่คนในสังคมรวมปฏิบัติ  หมายถึง  แบบอยางวิถีชีวิตชาวบาน
ที่เกี่ยวของกับประเพณีทองถ่ินในสังคมที่รวมปฏิบัติโดยยึดถือและปฏิบัติรวมกันมาตามความเชื่อ
ที่สืบทอดกนัมาชานาน  กอนปจจุบัน 
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บทที่  2 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

  
 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดสํารวจ  คนควาเอกสารเกี่ยวกับแหลงเรียนรูในชุมชน  เพื่อเปน
แนวทางในการจัดทําคูมือแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนในจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงจะนําเสนอเปนลําดับ 
ดังนี้ 

2.1  ประวัติจังหวดัชลบุรี 
 2.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดชลบุรี 

   2.1.2  ตราประจําจังหวดัชลบุรี 
   2.1.3  ธงประจําจังหวัดชลบรีุ 
   2.1.4  ตนไมประจําจังหวดัชลบุรี 
   2.1.5  คําขวัญประจําจังหวดัชลบุรี 
   2.1.6  เขตปกครองจังหวัดชลบุรี 

 2.2  คูมือ 
   2.2.1  ความหมายของคูมือ 
   2.2.2  ประเภทของคูมือ 
   2.2.3  องคประกอบของคูมอื 
   2.2.4  ลักษณะที่ดีของคูมือ 

 2.3  แหลงเรียนรู 
   2.3.1  ความหมายของแหลงเรียนรู 
   2.3.2  ความสําคัญของแหลงเรียนรู 
   2.3.3  ประเภทของแหลงเรียนรู 
   2.3.4  แนวทางการจัดการเรยีนการสอนโดยใชแหลงเรยีนรู 

 2.4  ประเพณทีองถ่ิน 
   2.4.1  ความหมายของประเพณีทองถ่ิน 
   2.4.2  ความสําคัญของประเพณีทองถ่ินในจังหวดัชลบุรี 

 2.5  ประเพณทีองถ่ินในจังหวัดชลบุรี 
   2.5.1  ประเพณีเกีย่วกับการเกิด 
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   2.5.2  ประเพณีเกีย่วกับการบวช 
   2.5.3  ประเพณีเกีย่วกับการแตงงาน 

    2.5.4  ประเพณีเกีย่วกับการตาย 
   2.5.5  ประเพณีที่คนในสังคมปฏิบัติรวมกนั 

 2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
   2.6.1  งานวิจยัในประเทศ 

    2.6.2  งานวิจยัตางประเทศ 

2.1  ประวัติจังหวัดชลบรุี 
  
  สมัยแรกเริ่ม   
 จากหลักฐานทําใหทราบวา  ดินแดนในที่จังหวัดชลบุรีนั้น  มีผูคนอาศัยอยูมาตั้งแต
คร้ังโบราณ  โดยในป  2522  ไดมีการขุดพบรองรอยของชุมชนโบราณกอนประวัติศาสตร  ทําให
นักโบราณคดีสันนิษฐานวา  ภายในกรอบเนื้อที่  4,363  ตารางกิโลเมตรของเมืองชลบุรีในอดีต  
เคยเปนที่ตั้งชุมชนหรือเมืองโบราณที่เคยมีความเจริญรุงเรืองอยูถึง  2  เมือง  และนับวาเกาแกที่สุด
เทาที่ปรากฏหลักฐาน 
 เมืองแรกคือ  เมืองศรีพะโล  ตั้งอยูบริเวณอูตะเภา  ตําบลหนองไมแดง  อําเภอเมืองชลบุรี  
หนาเมืองมีอาณาเขตจดตําบลบางทรายในปจจุบัน  เคยมีผูขุดพบโบราณวัตถุหลายอยาง  เชน  
พระพุทธรูปทองคํา  สัมฤทธิ์  แกวผลึก  ขันทองคํา  ถวยชามสังคโลกคลายของสุโขทัย  จระเขปูน  
กอนศิลามีรอยเทาสุนัข  เปนตน  เมืองศรีพะโลนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานวาเปนเมืองในสมัยขอม  
ยังเรืองอํานาจอยูในภูมิภาคนี้อาจจะรุนราวคราวเดียวกับสมัยลพบุรีซ่ึงอยูหลังยุคอูทอง  และกอนยุค
อยุธยาคือประมาณ  พ.ศ. 1600-1900 
 เมืองตอมาคือ  เมืองพระรถ  ซ่ึงเปนเมืองโบราณยุคเดียวกันกับเมืองศรีพะโลหรือกอนนั้น
เล็กนอย  เนื่องจากปรากฏวามีทางเดินโบราณระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตรติดตอกันไดระหวาง  
2  เมืองนี้  และเมื่อ พ.ศ. 2472  ไดมีผูขุดพบพระพุทธรูป  “พระพนัสบดี”  ที่บริเวณตําบลหนาพระธาตุ  
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  เปนพระพุทธรูปจําหลักจากศิลาดํา  เนื้อละเอียด  นักโบราณคดีกําหนดวา
เปนพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีพระพุทธรูปที่มีลักษณะเชนพระพนัสบดีนี้  มีอยูที่พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนครหลายองค  แตไมมีองคใดงามสูพระพนัสบดีองคนี้ได  ซ่ึงพระพนัสบดีองคที่ขุดพบ
ที่จังหวัดชลบุรีนี้มีพุทธลักษณะแปลกกวาพระพุทธรูปอื่นๆ คือ  เปนพระพุทธรูปปางประทับยืนบน
ดอกบัว  ยกพระหัตถทั้งสองเสมอพระอุระ  จีบนิ้วพระหัตถทั้งสอง  บนฝาพระหัตถทั้งสองมีลายธรรมจกัร  
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เบื้องพระปฤษฎางคมีประภามณฑล  ประทับยืนบนสัตวที่พิเศษกวาสัตวทั้งหลาย  คือเปนสัตวที่เกิดจาก
จินตนาการในการนําเอาโค  ครุฑ  หงส  มารวมเปนสัตวตัวเดียวกันในสมัยพระยาพิพิธอําพลเปน
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  นอกจากมีการขุดพบกรุพระพิมพเนื้อตะกั่ว  คราบไขขาวแลว  เมื่อ พ.ศ. 2460  
ที่บริเวณหนาพระธาตุ  มีพระพุทธลักษณะเชนเดียวกับพระรวงหลังรางปนสวรรคโลก  คือ  พระรวง
หลังลายผาลพบุรีเปนพุทธศิลปะสมัยทวาราวดี  พระเนตรโปนประหนึ่งตาตั๊กแตนไมทรงเครื่องอลังการ  
นับเปนกรุพระที่เลื่องชื่อลือชาในอาณาจักรพระเครื่องยิ่งนัก  นอกจากนั้นยังขุดพบพระพุทธรูป
อีกหลายองคและพระพิมพเนื้อดินดิบขนาดใหญบริเวณวัดหนาพระธาตุ  วัดกลางคลองหลวง  ฯลฯ  
โดยโบราณวัตถุที่ขุดพบสวนใหญเปนศิลปะสมัยทวาราวดี 
 สมัยกรุงศรีอยธุยา   
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจังหวัดชลบุรีไดเร่ิมมีบทบาทในการตอสูเพื่อความเปนเอกราชของ
ชาติไทย  โดยเมื่อในป  พ.ศ. 2309  ขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพมาลอมอยูนั้นกรมหมื่นเทพพิพิธ
ซ่ึงเปนพระลูกยาเธอในสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ  แตถูกเนรเทศไปลังกา  ไดกลับมาเกลี้ยกลอม
ชายฉกรรจทางหัวเมืองตะวันออก  ไดแก  จันทบุรี  ระยอง  บางละมุง  ชลบุรี  และปราจีนบุรี  ไดเขารวม
กองทัพอางวาจะยกไปชวยกรุงศรีอยุธยารบกับพมา  ในครั้งนั้นชาวชลบุรีไดใหการสนับสนุนเขารวม
ในกองทัพเปนจํานวนมาก  จนกระทั่งเมืองชลบุรีแทบจะกลายเปนเมืองราง  เมื่อกรมหมื่นเทพพิพิธ
ยกไพรพลไปตั้งมั่นที่ปราจีนบุรีแลว  จึงมีหนังสือกราบบังคมทูลพระเจาอยูหัวเอกทัศน  ขออาสา
ชวยปองกันพระนคร  แตพระเจาอยูหัวเอกทัศนทรงพระราชดําริ  กรมหมื่นเทพพิพิธเปนคนมักใหญใฝสูง
จนถูกเนรเทศมาแลวคร้ังหนึ่งการที่มาเรียกระดมผูคนเขาเปนกองทัพโดยพลการครั้งนี้ก็เปนการทําผิด
กฏมณเทียรบาลจึงโปรดเกลาฯ ใหยกกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปปราบหมื่นเทพพิพิธจนบอบช้ํา
จากนั้นพมายังไดสงกองทัพออกไปโจมตีกองทัพกรมหมื่นพิพิธจนแตกกระจายไปและในที่สุด
กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชแกพมา  ในป  พ.ศ. 2310  ชาวจังหวัดชลบุรีก็ไดสวมหัวใจนักรบอีกครั้ง  
ดวยการใหความรวมกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในการกอบกูอิสรภาพอยางใกลชิดจนสามารถ
กอบกูเอกราชกลับคืนมา 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 ตั้งแตสมัยรัชกาลที่  4  เปนตนมาพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศไดเสด็จประพาส
ชลบุรีหลายครั้งหลายหนเพราะชลบุรีเปนเมืองชายทะเล  เหมาะแกการพักผอน  มีทัศนียภาพที่งดงาม
และไมไกลจากรุงเทพมหานครมากนัก  ในจดหมายเหตุพระราชกิจประจําวัน  มีหลักฐานปรากฏชัดวา  
รัชกาลที่  4  รัชกาลที่  5  และรัชกาลที่  6  ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศไดเสด็จประพาสชลบุรีเมื่อไร  
ทรงมีพระราชกรณียกิจอะไรบาง  ทําใหชลบุรีเจริญรุงเรืองมาจนตราบเทาทุกวันน้ี  ยิ่งเมื่อพระสุนทรโวหาร
หรือสุนทรภู  กวีเอกของไทย  ไดเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลง  จังหวัด
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ระยอง  ในป พ.ศ. 2350  และไดเขียนไวในนิราศเมืองแกลง  กลาวถึงเมืองตางๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี
จากเหนือไปใตคือ  บางปลาสรอย  หนองมน  บานไร  บางพระ  บางละมุง  นาเกลือ  พัทยา  นาจอมเทียน  
หวยขวาง  หนองชะแงว  (ปจจุบันเรียกบานชากแงว  อยูในเขตอําเภอบางละมุง  ซ่ึงเปนทางที่จะไป
อําเภอแกลง  จังหวัดระยองได)  ดังบทกลอนตัวอยางตอไปนี้ 

เหน็จวนจนบนเจาเขาสํามุก จงชวยทุกขถึงท่ีจะทําถวาย

พอขาดคําน้ําขึ้นทั้งคลื่นคลาย ทั้งสามนายหนาช่ืนคอยเฉ่ือยมา

หยุดตะพานยานกลางบางปลาสรอย พุมกับนอยสรวลสันตตางหรรษา

นายแสงหายคลายโทโสที่โกรธา ชักกัญชานั่งกร่ิมย้ิมละไม

ตะวันคลอยหนอยหนึ่งถึงบางพระ ดูระยะบานนั้นก็แนนหนา

พอพบเรือนเพ่ือนชายช่ือนายมา เขาโอภาตอนรับใหหลับนอน

ในกระแสแลลวนแตโปะลอม ลงอวนออมโอบสกัดเอามัจฉา

โอคิดเหน็เอ็นดูหมูแมงดา ตัวเมียพาผัวลอยเที่ยวเล็มไคล

เขาจบัตัวผัวท้ิงไวกลางน้ํา ระลอกซ้ําสาดซัดใหตัดษัย

พอเมียตายฝายผัวกบ็รรลัย โอเหมือนใจที่พ่ีรักภัคินี

แมนองตายพี่จะวายชีวิตดวย เปนเพื่อนมวยมิ่งแมไปเมืองผี

รําจวนจติคิดมาในวารี จนถึงที่ศาลาบานนาเกลือ

ออกชะวากปากทุงพัทยา นายแสงพาเลี้ยวหลงท่ีวงเวียน

บุกละแวกแฝกแขมแอรมรก กับกอกกสูงสูงเสมอเศียร

ถึงปากชองหนองชะแงวเขาแผวถาง แมนค่ําคางอรัญวาไดอาศัย

เปนที่ลุมขุมขังคงคาลัย วังเวงใจรีบเดินไมเมินเลย

หนทางรื่นพ้ืนทรายละเอียดออน ในดงดอนดอกพะยอมหอมระเหย

หายละหวยดวยพระพายมาชายเชย ชะแงเงยแหงนทัศนามา  
 
(นิราศเมืองแกลง, 2551, อินเทอรเน็ต) 
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และเมื่อใน พ.ศ. 2437  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  5  ก็ทรงเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองราชอาณาจักร  จากแตเดิมที่หัวเมืองตางๆ จะแยกกันอยูตามกระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงกลาโหม  และกรมทา  ดูไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันยากตอการปกครองดูแลใหทั่วถึงและ
เสมอเหมือนกันได  จึงเปลี่ยนเปนใหหัวเมืองตางๆ ทั่วราชอาณาจักรขึ้นอยูกับกระทรวงมหาดไทย
เพียงกระทรวงเดียว   
 การปกครองหัวเมืองหรือที่รูจักในปจจุบันวาเปนราชการสวนภูมิภาคนั้น  ไดเริ่มเปลี่ยนแปลง
จากระบบเดิมมาเปนระบบมณฑลหรือระบบเทศาภิบาลจริงจัง  ตั้งแตป พ.ศ. 2437  เปนตนมา  กลาวคือ  
จากมณฑลแบงยอยออกมาเปนเมือง  เปนอําเภอ  ตําบลหมูบาน  โดยมีผูปกครองบังคับบัญชา  เรียกวา
สมุหเทศาภิบาล  ผูวาราชการเมือง  นายอําเภอ  กํานัน  ผูใหญบาน  ตามลําดับ  ครั้นถึง  พ.ศ. 2458  
ในสมัยรัชกาลที่  6  ก็ไดรวมมณฑลจัดตั้งเปนภาคโดยมีอุปราชเปนผูปกครอง  มีอํานาจเหนือ
สมุหเทศาภิบาลซึ่งมีดวยกัน  4  ภาค  คือ  ภาคพายัพ  ภาคปกษใต  ภาคอีสาน  และภาคตะวันตก  
สําหรับภาคกลางใหคงเปนมณฑลอยูอยางเดิม  เรียกวามณฑลอยุธยา  มีอุปราชปกครองแทน
สมุหเทศาภิบาล  การปกครองหัวเมืองแบบแบงเปนภาค  และมีตําแหนงอุปราชเชนวานี้ไดยกเลิก  
เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2468  ในสมัยรัชกาลที่  7  โดยใหกลับไปใชเปนมณฑลอยางตนไป 
 ตอมา พ.ศ. 2476  ไดยกเลิกเขตการปกครองแบบเมืองทั่วราชอาณาจักร  แลวตั้งขึ้นเปน
จังหวดัแทน  มีขาหลวงประจําจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชา  เมืองชลบุรีจึงเปนจังหวดัชลบุรี
ตั้งแตนั้นเปนตนมา  (กรมวชิาการ, 2542 ข, หนา 22-41)   
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 2.1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ภาพ 1  แผนที่จังหวัดชลบุรี 
 

  จังหวัดชลบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทยหรือชายฝงทะเลดานตะวันออกของ
อาวไทย  ระหวางเสนรุงที่  12-13  องศาเหนือ  และเสนแวงที่  100-102  องศาตะวันออก  อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครไปทิศตะวันออกตามทางหลวงแผนดินสายบางนา-ตราด  ประมาณ  65  กิโลเมตร     
มีพื้นที่ประมาณ  4,363  ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,968,107  ไร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  
ดังนี้ 
 ทิศเหนอื  เขตอําเภอพานทอง  อําเภอพนัสนิคม  และอําเภอเกาะจันทรติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ทิศใต  เขตอําเภอสัตหีบ  และอําเภอบางละมุงติดกับจังหวัดระยอง 
 ทิศตะวันออก  เขตอําเภอบอทอง  และอําเภอหนองใหญ  ติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  
จันทบุรี  และระยอง 
 ทิศตะวันตก  เขตอําเภอเมืองชลบุรี  ศรีราชา  เกาะสีชัง  และบางละมุง  ติดกับทะเล
ฝงตะวันออกของอาวไทย 
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 2.1.2  ตราประจําจังหวัดชลบุรี 
                      
 
 
 

                       

ภาพ  2  ตราประจําจังหวดัชลบุรี 
 

 รูปภูเขาอยูริมทะเล  ภเูขา  หมายถึง  เขาสามมุข  ซ่ึงเปนทีต่ั้งศาลเจาแมสามมุขอนัศักดิสิ์ทธิ์
ของชาวชลบุรี  ตลอดถึงประชาชนทั่วไปที่เคยเดินทางไปมาแถบนั้น  เชื่อถือวาศาลเจาแมสามมุข
สามารถใหความคุมครอง  ชาวชลบุรีและผูทีเ่คารพกราบไหวใหพนจากภยัอันตรายตางๆ ได  โดยเฉพาะ
การออกไปประกอบอาชีพจบัปลาในทองทะเล  เขาสามมุขจึงเปนสถานที่สําคญัและเปนสัญลักษณ
ของชาวชลบุรี 
  2.1.3  ธงประจําจังหวัดชลบรีุ 

 

 

 
  
ภาพ  3  ธงประจําจังหวดัชลบุรี 
 

  2.1.4  ตนไมประจําจังหวัดชลบุรี 
ดอกประดูดอกไมประจําจังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  4  ตนไมประจําจังหวดัชลบุรี 
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 ดอกประดู  ดอกไมประจําจงัหวัดชลบุรี ลําตนสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือ     
รูปเจดยีเตี้ย  แผกวางหนาทึบ ใบประกอบขนนก รูปไข เรียบหนาออกดอกเปนชอที่ปลายกิ่ง ม ี 5 กลีบ     
สีเหลือง มีกล่ินหอมออนๆ ดอกบานแลวรวงพรอมๆ กัน ออกดอกชวงเดือน เมษายน-สิงหาคม 
   2.1.5  คําขวัญประจําจังหวัดชลบุรี 
 “ทะเลงาม  ขาวหลามอรอย  ออยหวาน  จกัสานดี  ประเพณีวิ่งควาย” 
 ทะเลงาม  จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดชายฝงภาคตะวันออก  มีทองทะเลที่สวยงามมีหาดทรายขาว
สะอาด  ชายฝงเหมาะแกการพักผอนตากอากาศ  เชน  หาดบางแสน  หาดพัทยา  เปนตน 
 ขาวหลามอรอย  ขาวหลามเปนสินคาสําเร็จรูปที่มีช่ือเสียง  รสอรอย  เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว  
เชน  ขามหลามหนองมน   
 ออยหวาน  ออยเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี  มีรสหวานปริมาณน้ําตาลสูงมากพอที่จะทํา
น้ําตาล  ปลูกมากที่อําเภอบานบึง 
 จักสานดี  เครื่องจักสานเปนศิลปหัตถกรรมที่บงบอกถึงวัฒนธรรม  ตองใชความละเอียด 
ประณีต  ทําจากไมไผและหวาย  ชาวบานในอําเภอพนัสนิคมมีความถนัดในการทําเครื่องจักสาน
เปนพิเศษเครื่องใชในครัวเรือนประเภทกระจาด  และฝาชี  มีรูปแบบเฉพาะถิ่น  มีความประณีตงดงาม 
 ประเพณีวิ่งควาย  เปนประเพณีเกาแกดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรี  เปนจังหวัดเดียวในประเทศไทย
ที่มีประเพณีวิ่งควาย  ชาวชลบุรีจัดใหมีประเพณีวิ่งควายในวันขึ้น  14  ค่ํา  เดือน  11  และวันแรม  1  ค่ํา  
เดือน  11  เปนวันเทศกาลออกพรรษา  มีงานทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ  เมื่อชาวไรชาวสวนนําสินคา
บรรทุกเกวียนมาจําหนาย  จะพักควายบริเวณวัดถือโอกาสพบปะสังสรรคกัน  ประกวดประชัน
ในการบํารุงเลี้ยงควายของกันและกันจึงจัดแขงวิ่งควายขึ้น  และปฏิบัติเปนประเพณีประจําทุกป
จนถึงปจจุบัน (ศูนยพัฒนาวิชาสังคมศึกษาจังหวัดชลบุรี, 2541, หนา 2) 
 คําขวัญประจําอําเภอพนัสนคิม 
  “พระพนัสบดีคูบาน  จักสานคูเมือง  ล่ือเล่ืองบุญกลางบาน  ตํานานพระรถเมรี   
ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด  เกงกาจการทายโจก” 
 คําขวัญประจําอําเภอบางละมุง 
  “ชายหาดงามตา  เมืองพัทยาขึน้ชื่อ  เล่ืองลือเกาะลาน  ตํานานทัพพระยา  ลํ้าคาวัดญาณฯ” 
 คําขวัญประจําอําเภอบอทอง 
  “เมืองเกษตรกรรม  ถํ้าไทแสนสวย  กลวยไขรสดี  มีเหมืองแรทองเมืองของพญาแร” 
      คําขวัญประจําอําเภอศรีราชา 
  “ซอสพริกอรอย  เกาะลอยงามล้ํา  อุตสาหกรรมรุงเรือง  เมืองพระยาสุรศักดิ์  อนุรักษเตาทะเล  
ประเพณกีองขาว” 
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 คําขวัญประจําอําเภอหนองใหญ 
  “มะมวงหินพานตมากมี  ประเพณีวิ่งควาย  เรียงรายปาเขา  สําเนาสวนยาง  ทามกลาง
เกษตรกรรม  เจาอูทองคําศักดิ์สิทธิ์” 
 คําขวัญประจําอําเภอพานทอง 
  “เมืองอิฐแกรง  แหลงเกษตร  เขตอุตสาหกรรม  คุณธรรมหมอพระ  ศลิปะชางทอง” 
 คําขวัญประจําอําเภอสัตหีบ 
  “อนุรักษเตาทะเล  เสนหธรรมชาติ  อภิวาทหลวงพอติ้ว  เขาชีจรรยพระใหญ  
ไหวกรมหลวงชุมพร  ถ่ินขจรนาวี” 
 คําขวัญประจําอําเภอบานบึง 
     “บานบึงสะอาดสดชื่น  คนนับหมื่นกินเจ  ประเพณีวิ่งควาย  เซียนซือไทศักดิ์สิทธ์ิ   
ลือทั่วทิศขนมจีน 
 คําขวัญประจําอําเภอเกาะสีชงั 
  “จุฑาธุชราชฐาน  ศาลเจาพอเขาใหญ  วันไหลเกาะขาม  ลือนามพระพุทธบาท   
หาดทรายงามล้ําคา  เมืองทาพาณิชย 
 คําขวัญประจําอําเภอเกาะจนัทร 
        ปจจุบันยงัไมมี  (พึ่งแยกตัวออกจากอาํเภอบอทอง) 
 2.1.6  เขตปกครองจังหวัดชลบุรี 
 จังหวดัชลบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน  11  อําเภอ  ดังนี ้
 อําเภอเมืองชลบุรี  เดิมมีชื่อวา  อําเภอบางปลาสรอยตอมาไดเปลี่ยนเปน  อําเภอเมืองชลบุรี  
ในป  พ.ศ. 2481  มีพื้นที่ประมาณ  225  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ราบเนินเขา  
พื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกทั้งทํานาและทาํสวน 
 อําเภอพนัสนิคม  เดิมคือเมืองพระรถ  เปนเมืองโบราณ  ไมปรากฏแนชัดวาสรางในสมัยใด  
แตเคยเปนเมืองที่รุงเรืองมากอน ในป พ.ศ. 2371  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวได
โปรดเกลาฯ ใหเปนเมือง  เรียกวา  เมืองพนัสนิคม  และในป พ.ศ. 2440  สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีการปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคใหม  จึงโปรดเกลาฯ ใหเมืองพนัสนิคม
เปนอําเภออยูในเขตความรับผิดชอบของจังหวัดชลบุรีมาจนถึงปจจุบัน 
 อําเภอพนัสนิคมอยูหางจากจังหวัดชลบุรี  22  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  572  ตารางกิโลเมตร  
ลักษณะภูมิประเทศเปนปาทีร่าบเหมาะแกการทํานาและทาํไร  พลเมืองสวนใหญประกอบอาชพีทํานา  
ทําไรออย  ทําสวนเงาะ  ทเุรียน  เล้ียงเปด  ไก  หมู  โค  กระบือ  ทําการประมงและเหมืองแร 
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 อําเภอพานทอง  เดิมมีชื่อวาอําเภอทามะกูด  ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอพานทอง
ในป พ.ศ. 2451  มีพื้นที่ประมาณ  180  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม  เหมาะแก         
การทํานา  มีพื้นที่ดอนเหมาะแกการเพาะปลูกพืชไรและพืชลมลุก  พลเมืองสวนใหญประกอบอาชีพ   
ทํานา  นอกจากนั้นมีการปศุสัตว  และการอุตสาหกรรม 
 อําเภอบานบึง  มีพื้นที่ประมาณ  646  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบ  
มีสวนนอยที่เปนภูเขา  และที่ราบสูงใกลภูเขา  พื้นที่ทั่วไปเหมาะแกการประกอบอาชีพการเกษตร
พลเมืองสวนใหญของอําเภอบานบึงประกอบอาชีพทําไร  ทํานา  ทําสวน  เล้ียงสัตวและอุตสาหกรรม
หลายประเภท  เชน  โรงงานผลิตน้ําตาลทรายขาว  โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง  เปนตน 
 อําเภอหนองใหญ  มีพื้นที่ประมาณ  334  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมปิระเทศเปนเนินสูง
สลับกับที่ราบ  มีภูเขากั้นอยูสามดานเปนเขตแดน  พลเมอืงสวนใหญมอีาชีพทําไร  ทําสวนยางพารา 
 อําเภอศรีราชา  ตั้งอยูทางดานตะวันออกของอาวไทยมีพื้นที่ประมาณ  643  ตารางกิโลเมตร  
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ลาดเนิน  มีภูเขาเล็กๆ กระจายอยูทั่วไป  เหมาะแกการเกษตร  
มีที่ราบลุมทํานาไดเปนบางสวน  มีฝนตกชุก  อากาศอบอุนตลอดป   
 อําเภอบางละมุง  มีพื้นที่ประมาณ  727  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  
เปนที่ราบต่ํา  มีภูเขาเล็กๆ กระจายอยูหลายแหงเหมาะแกการปลูกพชืไร  ทิศใตเปนทะเล  มีเกาะตางๆ 
กระจายอยูทั่วไป  คือ  เกาะลาน  เกาะไผ  และเกาะสาก 
 อําเภอสัตหีบ  มีพื้นที่ประมาณ  348  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบ
เชิงเขาและตดิทะเลริมอาวไทย  เหมาะแกการทําไร 
 อําเภอบอทอง  มีพื้นที่ประมาณ  894  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศทางดานตะวันออก  
ของอําเภอบอทอง  เปนที่ราบสูง  ปกคลุมดวยภูเขา  เนินดินและปาไม  เปนแหลงกําเนิดของตนน้ํา      
ลําธาร  พื้นที่ตอนเหนือและตอนใตมีลักษณะคลายคลึงกับทิศตะวันออก  สวนตอนกลางเปนที่ราบลุม
เหมาะแกการเพาะปลูก 
 อําเภอเกาะสีชัง  เปนเกาะใหญตรงขามกับอําเภอศรีราชา  เดิมอยูในเขตการปกครองของ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  ตอมาไดโอนมาอยูในเขตการปกครองของอําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
และเปนอําเภอเกาะสีชังเมื่อป  พ.ศ. 2537  มีพื้นที่ประมาณ  18  ตารางกิโลเมตร  มีเกาะใหญนอย  
เปนบริวารอีก  8  เกาะ  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนโขดหิน  มีที่ราบเปนสวนนอย 
 อําเภอเกาะจันทร  มีพื้นที่ประมาณ  179  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศ  เปนที่ราบ
สลับเนินเขา  เดิมอยูในเขตการปกครองของอําเภอ  พนัสนิคม  พลเมืองสวนใหญมีอาชีพทําไรทําสวน 
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2.2  คูมือ 
  
  2.2.1  ความหมายของคูมือ 
 คูมือเปนหนังสือที่จัดเรียบเรียงเนื้อหาสาระโดยนํามาเขียนดวยภาษาใหมที่เขาใจงาย  หรือ
อาจมาในรูปแบบของการตั้งคําถามตามประเด็นตางๆ และผูเขียนไดแนวคําตอบไว  แตเดิม  คูมือ
มาชวยเหลือผูมีเวลานอยและไมมีโอกาสหาความรูในชั้นเรียน  (วิชิต นันทสุวรรณ, 2536, หนา 6)  
ดังนั้นคูมือนับเปนตําราหรือบทความชนิดหนึ่งที่เปนสื่อแนะนําใหผูที่ตองการอานและนําไปปฏิบัติ  
คูมือจะแนะนําเรื่องสั้นๆ ที่ใชวิชาการทางปฏิบัติเฉพาะอยางเทานั้น  (สุรพันธ  ยันตทอง, 2539, หนา 15)  
ซ่ึงสอดคลองกับปรีชา  ชางขวัญยืน  และคนอื่นๆ (2539, หนา 153)  ที่ใหความหมายของคูมือวา
เปนหนังสือวิชาการชนิดหนึ่งที่ใชควบคูไปกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เปนหนังสือที่ใหแนวทาง 
การปฏิบัติแกผูใชใหสามารถกระทําส่ิงนั้นๆ ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  ซ่ึงสอดคลองกับ  ฉัตรา  
บุณนาค  และคนอื่นๆ (2542, หนา 26)  ที่อธิบายความหมายของคูมือวา  เปนหนังสือที่ผูจัดทําเรียบเรียง
เนื้อหาสาระ  วิชาการบางแขนง  โดยอาจนํามาเขียนดวยภาษาใหมที่เขาใจงายขึ้น  หรืออาจออกมา
ในรูปแบบของการตั้งคําถามตามประเด็นตางๆ และผูเขียนไดใหแนวตอบไวในหนังสือ  ประเภทนี้
แตเดิมจัดทําขึ้นเพ่ือชวยเหลือผูมีเวลานอย  และไมมีโอกาสหาความรูในหองเรียน  ซึ่งตอมาไดมี
การทําหนังสือประเภทนี้มากขึ้น  ทุกสาขาวิชา 
 สรุปไดวาคูมือเปนหนังสือตําราเอกสารแนะนําและเปนสิ่งที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ควบคูไปกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  มีเนื้อหาสาระสั้นๆ ที่ผูอานสามารถนําไปปฏิบัติไดทันที  
จนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  คูมือมี  3 ประเภทใหญ  ไดแก  คูมือครู  คูมือผูเรียน  และคูมือทั่วไป 
 2.2.2  ประเภทของคูมือ 
  คูมือเปนอุปกรณที่สําคัญและเปนแหลงปฐมในดานตางๆ ดังนั้น  หนวยงานและนักวิชาการ
หลายทาน  ไดกลาวถึงประเภทของคูมือไวมากมาย  ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2534, หนา 19)  ไดจัดทําคูมือการจัดทํากิจกรรมเปนเอกสารใช
ประกอบการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร
ลักษณะการดําเนินกิจกรรม  ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมและการประเมินผลกิจกรรม 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2534, หนา 3-5)  ไดจัดทําคูมือ
การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กกอนประถมศึกษาเปนคูมือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  ประกอบดวย
บทนํา  กิจกรรมเด็ก  หลักการจัดกิจกรรม  สําหรับเด็ก  แนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก  กิจกรรม
ตางๆ และวิธีปฏิบัติ  และบันทึกความกาวหนา   
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  กระทรวงศึกษาธิการ  (2535, หนา 1-2)  ไดจัดทําคูมือนิเทศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยในสถานศึกษาเปนคูมือที่หนวยศึกษานิเทศกจัดทําขึ้นเพื่อใหโรงเรียนในสังกัด
กรมสามัญศึกษา  ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมนักเรียนใหเหมาะสม
กับสถานการณ  ในการพัฒนาประชาธิปไตยประกอบดวยคําชี้แจง  การใชคูมือ  บทนํา  รูปแบบการจดั
กิจกรรม  ตัวอยางกิจกรรมแนวทางการใชและรายงานผล 
  กรมวิชาการ  (2538, หนา 13-16)  ไดจดัทําคูมือดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพ  การเรียนรู
ควบคูการทํางาน  เปนคูมือจดัทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการจัดการศึกษาทีจ่ะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ในดานการจัดการเรียนการสอนประกอบดวยวัตถุประสงคการดําเนินการหลักสูตรการลงทะเบียน  
แนวทางการดําเนนิการในโรงเรียน  การวเิคราะหงาน  การจดัการเรยีนการสอน  การวดัผลประเมนิผล
การเรียน  บทบาทหนาที่ผูเกีย่วของกับการประเมินและผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ซ่ึงประเภทของคูมือ  ปรีชา  ชางขวัญยืน  และคนอื่นๆ (2539, หนา 12)  มีความเห็นตรงกันวา  
โดยทั่วไปมีหนังสือคูมือที่พบมีอยู  3  ประเภท  ไดแก 
    1)  คูมือครูเปนหนังสือที่ใหแนวทางและคําแนะนาํแกครูเกี่ยวกับสาระวิชาการ  
กิจกรรม  ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณและแหลงขอมูลอางอิงตางๆ ปกติใชควบคูเกี่ยวกับการเรียน 
    2)  คูมือผูเรียนคือหนังสือที่ผูเรียนใชควบคูไปกับตําราเรียนปกติ  ประกอบดวย
สาระ  คําสั่ง  แบบฝกหัด  ปญหาหรือคําถามมีที่วางสําหรบัการเขียนคําตอบและการทดสอบ 
    3)  คูมือทั่วไปเปนหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยผูจัดทํา
มุงหวังใหผูอ่ืนหรือผูใชเขาใจและสามารถดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  จากแนวความคิดดังกลาวขางตนนั้นสรุปไดวา  คูมือแบงออกเปน  2  ประเภทไดแก 
    1)  คูมอืเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรเปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางหรือ
เทคนิคการสอน  การใชส่ือหรือนวัตกรรมที่สัมพันธกับรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือระดับชั้นเรียนตางๆ  
ที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ เชน  คูมือรายวิชา  คูมือระดับชั้นเรียน  คูมือที่ใชส่ือนวัตกรรมการเรียน
การสอน  เปนตน 
    2)  คูมือการจัดกิจกรรมการสอนทั่วไปเปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิค
วิธีการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบรรลุจุดประสงค
ที่กําหนดไวและเปนคูมือที่มิไดเกี่ยวของหรือสัมพันธกับเนื้อหาหรือคําอธิบายรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยตรง  เชนคูมือการจัดกจิกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  คูมือปฏิบัติกิจกรรมสรางนิสัยสําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา  เปนตน 
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  จากการศึกษาคูมือประเภทดังกลาวผูศึกษามีแนวคิดในการประยุกตและพัฒนาคูมือเพื่อ
ประโยชนตอครูผูสอนใหศึกษาคนควาจากคูมือครูจะใหเปนผูใหคําตอบถึงสถานที่และแหลงศึกษา
ไดเปนอยางดี 
 2.2.3  องคประกอบของคูมือ 
  ในการจัดทําคูมือนั้น  มีสวนประกอบที่สําคัญสามารถนําไปใชปฏิบัติงานดังไดรวบรวม
ความเห็นของนักวิชาการ  ไวดังตอไปนี้ 
  นิพนธ  เสือกอน  (2537, หนา 23)  ไดจัดทําคูมือการจัดทําแผนที่เนนกระบวนการมีสวนประกอบ
คือ 
    1)  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
    2)  การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ 
    3)  การจัดทําแผนการสอนที่เนนกระบวนการ 
  ปรีชา  ชางขวัญยนื  และคนอื่นๆ  (2539, หนา 129)  อธิบายองคประกอบของคูมือไวดังนี ้
    1)  คําชี้แจงการใชคูมือ 
    2)  ชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการที่จําเปนตางๆ เชน  วัสดอุุปกรณ  ส่ือ  เปนตน 
    3)  เนื้อหาสาระและกระบวนการหรือข้ันตอนในการดําเนินการ 
    4)  ความรูเสริมหรือแบบฝกหัด  หรือแบบฝกปฏิบัติเพื่อชวยในการฝกฝน 
    5)  ปญหาและคําแนะนําเกีย่วกับการปองกนัและแกไขปญหา 
    6)  แหลงขอมลูและแหลงเอกสารอางอิงตางๆ 
 เอกวุฒิ  ไกรมาก  (2541, หนา 54)  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาองคประกอบของคูมือครู  
ควรประกอบดวยรายละเอียดที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้ 
    1)  คําชี้แจงการใชคูมือครู  โดยปกตจิะครอบคลุมถึง 
     (1)  วัตถุประสงคของคูมือ 
      (2)  ความรูพื้นฐานที่จําเปนในการใชคูมือ 
     (3)  วิธีการใช 
     (4)  คําแนะนํา 
    2)  เนื้อหาสาระที่จะสอน  ปกติจะมีการใชเนื้อหาสาระที่จะสอน  โดยมีคําชี้แจง
หรือคําอธิบายประกอบ  และอาจมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระใหผูอานเกิดความเขาใจที่จะอาน 
    3)  การเตรียมการสอน  ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 
     (1)  การเตรียมสถานที่  วัสดุ  ส่ือ  อุปกรณ  และเครื่องมือที่จําเปน 
      (2)  การเตรียมวัสดุเอกสารประกอบการสอน  แบบปฏิบัตขิอสอบคําเฉลย 
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     (3)  การติดตอประสานงานที่จําเปน 
    4)  กระบวนการ  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สวนนี้นับเปนสวนที่สําคัญ
ของคูมือ  คูมือครูจําเปนตองใหขอมูล  หรือรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 
     (1)  คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีดําเนนิการสอน 
     (2)  คําแนะนําและตัวอยาง  กับกิจกรรมการสอนที่จะชวยใหการสอนบรรลุผล 
     (3)  คําถาม  ตัวอยาง  แบบฝกปฏิบัติ  และสื่อตางๆ ที่ใชในการสอน 
      (4)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทํา  ซ่ึงมาจากประสบการณของผูเขียน 
   5)  การวัดผลและประเมินผล  คูมือท่ีดีควรจะใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับการสอน
อยางครบถวนการวัดผลและประเมินผลการสอนนับเปนองคประกอบที่สําคัญของการสอนที่สําคัญ
ของการสอนอีกองคประกอบหนึ่งที่คูมือจําเปนตองใหรายละเอียด  เชน 
     (1)  เครื่องมือวัด 
       (2)  วิธีวัดผล 
      (3)  เกณฑการประเมินผล 
    6)  ความรูเสริม  คูมือครูที่ดี  จะตองคํานึงถึงความตองการของผูใชและสามารถ
คาดคะเนไดวาผูใชมักจะประสบปญหาในเรื่องใดๆ และจัดหาหรือจัดทําขอมูลที่จะชวยสงเสริม
ความรูครู  อันทําใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    7)  ปญหาและคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา  ผูเขียนคูมือ  ควรเปน
ผูมีประสบการณ  ในเรื่องการเขียนมากพอสมควร  ซ่ึงจะชวยใหรูวาในการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ 
มักจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นและจุดออนในเรื่องนั้นมีอะไรบาง  การเปนผูมีประสบการณและสามารถ
นําเอาประสบการณเหลานั้น  มาชวยผูใชหรือผูอานกระทําสิ่งนั้นๆ ไดอยางราบรื่น  ไมเกิดอุปสรรค 
ปญหา  นับวาเปนจุดเดนของคูมือ  จึงถือไดวาไดทําหนาที่ของผูเขียนหนังสือที่ดี 
    8)  แหลงขอมูลและแหลงอางอิงตางๆ หนังสือท่ีดีไมควรขาดการใหแหลงอางอิง  
หรือแหลงขอมูลซ่ึงเปนประโยชนตอผูอาน  ในการศึกษาคนควาตอไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งคูมือครูนั้น  
จะเปนแนวทางในการสอน  หากครูไดรับขอมูลเกี่ยวกับแหลงขอมูลตางๆ ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ตอการเรียนการสอน 
  ดังนั้น  จึงสรุปไดวา  องคประกอบของคูมือนั้นเปนเรื่องที่เขียนใหมีเนือ้หาสาระ  แนวทาง
และขอเสนอแนะเพื่อใหความรูแกครูและผูใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2.2.4  ลักษณะที่ดีของคูมือ 
  ในการพัฒนาคูมือข้ึนนั้น  จําเปนตองคํานึงถึงลักษณะของคูมือเปนสําคัญเพราะผูที่ใชหรือ
ศึกษาคูมือนั้น  จะใหความสนใจหรือไมก็ขึ้นอยูกับลักษณะของคูมือท่ีดีนั่นเอง  ปรีชา  ชางขวัญยืน  
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และคนอื่นๆ (2539, หนา 132)  ใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะการเขียนคูมือที่ดีวา  คูมือจะตองมีความชัดเจน
ใหรายละเอียดครอบคลุม  เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจแจมแจง  การเขียนคูมือ  ตองครอบคลุมประเด็นตาง  ๆ 
ดังนี้ 
    1)  ควรระบุใหชัดเจนวา  คูมือนั้นเปนคูมอืสําหรับใครๆ เปนผูใช 
      2)  กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน  ตองการใหผูใชไดอะไรบาง 
    3)  คูมือนี้ชวยผูใชอยางไร  ผูใชจะไดประโยชนอะไรบาง 
    4)  ควรมีสวนที่ใชหลักการ  หรือความรูที่จําเปนแกผูใช  ในการใชคูมือ  เพื่อให
การใชคูมือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    5)  ควรมีสวนใหคําแนะนําแกผูใชในการเตรียมตัว  เตรียมอุปกรณ 
    6)  ควรมีสวนใหคําแนะนาํแกผูใช  เกี่ยวกับขั้นตอน  กระบวนการในการทําสิ่งใด
ส่ิงหนึ่ง 
    7)  ควรใชคําถาม  หรือกิจกรรมใหผูใชคูมือทําเพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอาน  
หรือการปฏิบัติขั้นตอนที่เสนอแนะ  และเวนวางสําหรับผูใชคูมือในการเขียนคําตอบ  รวมทั้งคําถาม
หรือแนวในการตอบ 
    8)  ควรใชเทคนิคตางๆ ในการชวยใหผูใชคูมือไดโดยสะดวก  เชน  การจัดทํารูปเลม  
ขนาดการเลือกตัวอักษร  ขนาดของตัวอักษร  การใชตัวดํา  การใชสี  การใหภาพ  การเนนขอความ
บางตอน  เปนตน 
    9)  การใชแหลงอางอิงที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน  ซ่ึงอาจเปนบรรณานุกรม  รายช่ือ
ชมรม  รายช่ือส่ือ  รายช่ือสถาบัน  รายช่ือบุคคลสําคัญ  เปนตน 
  การจัดกิจกรรม  นักเรียนนักศึกษานั้น  ผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตองมีความรูความเขาใจ  
แนวทาง  หรือวิธีการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  คูมอื  เปนสือ่ทีจ่ะชวยสนองตอ
ความจําเปนดังกลาว  ใหบรรลุผลได  แตการจัดทําคูมือผูเขยีนตองมีความรูความเขาใจในความหมาย  
องคประกอบ  และแนวทางการการเขียนคูมือใหกระจางเสียกอน  ดังนั้น  การสรางคูมือตองนํา
หลักการเขียนคูมือที่ดีขางตนมาสรางเปนคูมือการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  เอกวุฒิ  ไกรมาก  (2541, หนา 57)  ไดใหความหมายของลักษณะของคูมือที่ดี  ดังนี ้
    1)  สามารถเขาใจ  ลักษณะเนื้อหาขอบขายหรือสิ่งที่จะสอนได  อยางกระจางชัด  
เชน  การมองเห็นโครงรางของการสอนทั้งหมด 
    2)  ชวยใหสามารถ  ดําเนินตามแนวทางและขั้นตอนตางๆ ไดดี  โดยสามารถดัดแปลง
และยืดหยุนเองได  ไมเปนแนวทางบังคับ  ตองเสนอแนะแนวทางโดยสามารถใหปฏิบัติงานไดคลองขึ้น 
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    3)  กิจกรรมที่เสนอแนะ  หรือกําหนดไว  ควรมีการทดลองใชกับเด็กในวัยนั้นๆ  
เด็กจะสนใจและปฏิบัติได  จึงควรใชและเลือกเปนกิจกรรม 
    4)  แนวการเขียน  เนนย้ําแนวปฏิบัติที่มุงสูจุดหมายอยางตอเนื่องนั้น  คือ  มีจุดเนน
ย้ําในที่เดียวกัน  เชน  มุงฝกทํางานเปนกลุม  ก็ฝกอยางตอเนื่องจนเด็กมีแนวทางเองไดแลว  จึงฝก
เปนรายคนเปนตน 
    5)  ความแปลกใหมของกิจกรรม  ควรสงเสริมแกผูปฏิบัติโดยคอยเปนคอยไป  
มิไดมุงกระจายใหแนวใหมทั้งหมด  แตการใหแนวปฏิบัตินั้นๆ ตองเปนการปฏิบัติไดและไดผลดวย 
    6)  รูปแบบและวิธีการ  (ขั้นตอน)  ที่เปนแนวทางในการเขียน  คงรูปแบบและขั้นตอน
โดยสม่ําเสมอเพื่อสะดวกตอการใชเปนตน 
  จากการศึกษาการทําขอมูลประเภทตางๆ กลาวโดยสรุปวา  การจัดทําคูมือแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
ประเพณีทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี  ผูศึกษามีความเห็นวา  คูมือประเภททั่วไป  เปนคูมือที่เหมาะสม
ในการจัดทําคูมือประเพณีทองถ่ินสําหรับนักเรียนในจังหวัดชลบุรี  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา  ครู  
และนักเรียน  มีความเขาใจ  และแนวทางการนําขอมูลประเพณีทองถ่ิน  ไปจัดใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3  แหลงเรยีนรู 
  
  2.3.1  ความหมายของแหลงเรียนรู 
  หมายถึงแหลงขอมูล  ขาวสาร  ความรูและประสบการณทั้งหลายที่สามารถทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  จากการไดคิดเอง  ปฏิบัติเอง  และสรางความรูดวยตนเอง  ตามอัธยาศัย
และตอเนื่อง  จนเกิดกระบวนการเรียนรู  และสุดทายก็จะเปนบุคคลแหงการเรียนรู (ดําริ บุญชู, 2548, 
หนา 27) 
  2.3.2  ความสําคัญของแหลงเรียนรู 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่ไดแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
ไดใหความสําคัญของแหลงเรียนรูเปนอยางยิ่ง  จึงกําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ
การจัดตั้งแหลงเรียนรู  ไวในมาตรา  25  ดังนี้ 
 “มาตรา  25  รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
ไดแก  หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการแหลงขอมูลและแหลงการเรียนรู
อ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ”  สําหรับความสําคัญของแหลงเรียนรูสรุปเปนขอๆ ไดดังนี้ 
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    1)  เปนแหลงที่รวมขององคความรูอันหลากหลาย  พรอมที่จะใหผูเรียนไปศึกษา
คนควา  ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล  และเปนการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
    2)  เปนแหลงเชื่อมโยงใหสถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดกัน  ทําให
คนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศกึษาแกบุตรหลานของตน  (ดําริ  บุญชู, 2548, หนา 27) 
    3)  เปนแหลงขอมูลที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  เกิดความสนุกสนาน  
และมีความสนใจที่จะเรียนรู  ไมเกิดความเบื่อหนาย 
    4)  ทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการไดคิดเอง  ปฏิบัติเอง  และสรางความรู
ไดดวยตนเอง  ขณะเดียวกันก็สามารถเขารวมกิจกรรมและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
    5)  ทําใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหรูและรักทองถ่ินของตน  มองเห็นคุณคาและ
ตระหนกัถึงปญหาในชุมชนของตน  พรอมที่จะเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปจจบุันและอนาคต 
 2.3.3  ประเภทของแหลงเรียนรู 
  แหลงการเรียนรู  สามารถจําแนกเปนประเภทตางๆ ได  4  ประเภท  คอื 
    1)  แหลงการเรียนรูประเภทบุคคล  ไดแก  บุคคลทั่วไปที่อยูในชุมชน  ซ่ึงสามารถ
ถายทอดองคความรูใหกับผูเรียนได  เชน  ชาวนา  ชาวสวน  ชาวไร  ชางฝมือ  พอคา  นักธุรกิจ  
พนักงานธนาคาร  ขาราชการ  ภิกษุสงฆ  ศิลปน  นักกีฬา 
    2)  แหลงการเรียนรูประเภทสิ่งที่มนุษยที่สรางขึ้น  เชน  สถานท่ีสําคัญทางดาน
ประวัติศาสตร  โบราณสถาน  สถานที่ราชการ  สถาบันทางศาสนา  พิพิธภัณฑ  ตลาด  รานคา  
หางราน  บริษัท  ธนาคาร  โรงมหรสพ  โรงงานอุตสาหกรรม  หองสมุด  ถนน  สะพาน  เขื่อน  
ฝายทดน้ํา  สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  สนามบิน 
    3)  แหลงการเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาต ิ เชน  ภูเขา  ปาไม  พืช  ดิน  หิน  
แร  ทะเล  เกาะ  แมน้ํา  หวย  หนอง  คลอง  บึง  น้ําตก  ทุงนา  สัตวปา  สัตวน้ํา 
    4)  แหลงการเรียนรูประเภทกิจกรรมทางสังคม  ประเพณี  และความเชื่อ  ไดแก  
ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน  การละเลนพื้นบาน  กีฬาพื้นบาน  วรรณกรรมทองถ่ิน  ศิลปะพื้นบาน  
ดนตรีพื้นบาน  วิถีชีวิตความเปนอยูประจําวัน  (ดําริ บุญชู, 2548, หนา 28) 
 2.3.4  แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู 
 ในการจัดการเรียนรูใหเด็กไดใฝเรียนใฝรูภาคภูมิใจในทองถ่ินบานเกิดจําเปนอยางยิ่งจะให
เด็กคนควาหาความรูไดดวยตนเอง  สนุกสนานกับการสืบคนหาคําตอบจากโจทยที่ชวยกันตั้งขึ้น
ในหองเรียน  การไปศึกษาหาความรูนั้นเพื่อใหทุกคนไดรับประสบการณตรง  จากการสัมผัสของจริง  
สถานที่จริง  ชีวิตจริง  เชน  การออกไปฟงซักถามเรื่องราวตางๆ ที่จะตองรูจากพอเฒาแมแกของ
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หนวยงานดังกลาวหรือเชิญผูมีประสบการณเหลานี้  มาถายทอดสิ่งที่เด็กสนใจใครรูถึงโรงเรยีนสิง่ที่
กลาวมาทั้งหมดสามารถแสวงหาไดในชุมชน  ในทองถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยู  ดังนั้นแหลงเรียนรูเหลานี้
คือส่ือธรรมชาติหรือส่ือการเรียนรูที่หาไดงายที่สุดในทองถ่ินและอยูใกลตัวทานเอง  ซ่ึงในเรื่องนี้  
สุมน  อมรวิวัฒน  (2544, หนา 19-20)  ไดอธิบายไววา  เราสามารถใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินเปน
ส่ือธรรมชาติในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไดเปนอยางดี  ครูสามารถสรางแนวคิดที่ดี  (Best  
Practices)  ในการจัดการเรียนรูที่ประสบความสําเร็จ  รวมทั้งตัวอยางแผนการสอนแบบบูรณาการ
สงมาคัดเลือกพิมพเผยแพรใหครูดวยกันใชเปนแนวทางการสอนในระดับชั้นตามหัวขอที่สนใจ  
เราสามารถทําให  พอแก  แมเฒา  แมคา  ชางไม  ชาวสวน  ขาราชการเกษียณอายุ  เจาของฟารม  
เถาแกโรงสี  ผูนําทางศาสนา  ประธาน  อบต. ฯลฯ  ในชุมชน  ซ่ึงมีความรู  ความสามารถเปนที่ยอมรับกัน
ในทองถ่ินถือเปนปราชญชาวบาน  (Local  wisdom)  อาสาเขามาผลัดเปลี่ยนกันสอนเด็กในแตละสิ่ง
ที่ทานเหลานี้ถนัดโดยการวางแผนรวมกันกับครูผูสอนในวิชาตางๆ หรือบางทานก็ยินดีใหครูนํา
กลุมเด็กที่สนใจออกไปเรียนรูที่บาน  หรือสถานประกอบการของทานโดยไมเก็บเงิน  แถมทําอาหาร
เล้ียงเด็กโดยถือวาเปนลูกศิษยดวยความภาคภูมิใจที่เด็กใหความเคารพ  ตั้งใจเรียนและเรียกทานวา  
“คุณครู” 
 ประเวศ  วะสี  (2543, หนา 20)  เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงเรียนรูในชุมชนวา  ในชุมชน
มีผูรูดานตางๆ มากมาย  มากกวาครูที่สอนทองหนังสือมากนัก  เชน  ผูรูทางเกษตรกรรม  ทางชาง  
มีศิลปน  ผูรูทางศาสนา  หมอพื้นบาน  นักธุรกิจรายยอย  ผูนําชุมชน  ปราชญชาวบาน  ผูนําชุมชน
ที่เปนนักคิด  นักศีลธรรม  มีปญญา  มีความดีมากกวาใครตอใครในระดับสูงๆ ถาเปดโรงเรยีนสูชมุชน
ใหทั้งครูและนักเรียนเรียนรูจากครูในชุมชน  จะมีครูที่มากมายหลากหลายที่รูจริงทําจริงทําใหการเรียนรู
ไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับการปฏิบัติจริง  การเรียนรูจะสนุกไมนาเบื่อหนาย  ที่สําคัญจะเปนการปรับระดับ
คุณภาพเดิม  การศึกษาสอนไมใหเราดูถูกคนมีคาเหลานี้  เพื่อผูรูในชุมชนเหลานี้กลายเปนครูก็จะ
ยกระดับคุณคา  ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของ  ชุมชนอยางแรงในการถักทอทางสังคม 
  สุมน  อมรวิวัฒน  (2544, หนา 13-19)  เขียนเรื่อง  กระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ในชุมชนวา  กระบวนการเรียนรูจากธรรมชาติ  คําวา  ธรรมชาตินี้  มิไดหมายถึงส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ
เชน  ภูเขา  แมน้ํา  ปา  สวน  ไรนา  ลมฟาอากาศ  ฯลฯ  เทานั้น  หากรวมถึงเพื่อนมนุษย  สรรพสัตว
และแมการเรียนรูแตละการเรียนรู   รูจักวิเคราะหในตัวของเราเองการเรียนรูจากธรรมชาติทําใหผูเรียน 
เขาใจความจริงของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง  ผูเรียนจะเรียนรูจากธรรมชาติไดดี  ก็ตอเมื่อไดรับ
การปลดปลอยจากหองเรียนที่กักขังไปสูธรรมชาติและมีโอกาสหันกลับมาเรียนรูเพือ่รูจักตนเองวา  
ธรรมชาติและมนุษยมีความสัมพันธกันอยางไร 
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  จากแนวการจดัการเรียนรูจากการสอนเดก็ดังกลาวพอสรปุไดวา  การเรียนรูเกดิขึ้นไดกับ 
ทุกคนและทุกสถานที่  ทุกเวลา  แหลงเรียนรูจากชุมชนมีมากมาย  ทั้งที่เปนองคกรจัดตั้งสถาบัน
ในชุมชน  วิถีชีวิต  การทํามาหากัน  ประเพณี  พิธีกรรมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  การเรียนรู
ที่เกิดจากที่ทุกฝายสรางเครือขายเชื่อมโยงประสบการณ  เกิดสังคมเรียนรูและสังคมคุณธรรมที่ทุกฝาย
สรางเครือขายเชื่อมโยงประสบการณ  เกิดสังคมเรียนรูและสังคมคุณธรรม  การเรียนรูจากแหลงชมุชน
และธรรมชาติ  เปนกระบวนการที่มีความสุขสรางสรรคความคิดและประสบการณชีวิตที่มีคุณคา 
  กรมวิชาการ  (2543, หนา 9)  ไดเสนอวิธีการจัดการเรียนการเรียนการสอนไวดังนี ้
    1)  ควรมีการวางแผนรวมกนัระหวางครูผูสอนและนกัปราชญทองถ่ิน 
   2)  เนนการศึกษา  วิเคราะห  ทําความเขาใจวิธีคิด 
    3)  นํากระบวนการหรือความคิดแนวปฏิบัติของภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดเปน
กระบวนการการเรียนการสอน 
    4)  เสริมสรางกระบวนการคดิที่เปนระบบ  เปนวิทยาศาสตร 
    5)  ฝกใหนักเรียนคิดหลายดานหลายมุม  คิดอยางอิสระ  แลวสรุปเปนความรู  
และประสบการณที่นําไปใชในการดํารงชีวิต 
    6)  ผสมผสานระหวางความรูสากลและความรูทองถ่ิน 
    7)  เนนกระบวนการมากกวาผลผลิต 
    8)  ครูผูสอนหรือนักปราชญทองถ่ินเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงมีแนวทาง 
การจัดกจิกรรม  4  แนวทางคือ 
     (1)  ครูผูสอนเปนผูควบคุมการใชหลักสูตร  โดยพิจารณาหลักสูตรใหนําไปใช
ใหสอดคลองกับกลุมประสบการณตามในหลักสูตรแมบท  โดยใชระยะเวลาตามคาบที่กําหนดไว
ในแผนการสอนของกลุมประสบการณนั้นๆ   
     (2)  เนนผูเรียนไดปฏิบัติจรงิ 
     (3)  นําบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมใหความรูกับผูเรียน 
     (4)  สอดแทรกคุณธรรมคานิยมตางๆ ที่ปรากฎตามเนื้อหาของหลักสตูร 
  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
ที่มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ  ดังนั้นในการดําเนินกิจกรรมกับการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมทั้งในโรงเรียน
และชุมชน  จึงมุงหวังใหนักเรียนมีสวนรวมดูแลและเอื้อประโยชนตอชุมชน  เปนการพัฒนาเยาวชน
เพื่อชุมชน  เปนการสรางเยาวชนสําหรับการพัฒนาในอนาคต  คือบุคคลที่มองกวาง  คิดไกล  ใฝดี  
รูจักแสวงหาความรูอยางตอเนื่องรวมทั้งมีความตระหนักและรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมกิจกรรม
โครงการตางๆ จะชวยหลอหลอมใหเยาวชนใหเปนคนดีตามที่สังคมปรารถนา 
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 กิจกรรมโครงการที่ครูไดดําเนินการจัดใหนักเรียนบางโครงการ  อาทิ  โครงการสํารวจ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น  โครงการทัศนศึกษาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  หรือการศึกษาระบบนิเวศ  
โดยไดจัดกิจกรรมตางๆ เหลานี้ใหนักเรียนเรียนตอเนื่องหลายป  ในแตละปเมื่อพบกับขอควรแกไข
หรือพัฒนาจะนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมและมีประสิทธิมากมากยิ่งขึ้น 
 การจัดกิจกรรมโครงการของนักเรียนนั้น  ตองมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระและ
มีความเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  และสังคม  ผูสอนจําเปนตองอาศัย
กระบวนการคิดในการออกแบบกิจกรรม  หรือโครงการตางๆ ครูผูสอนตองนําตัวเองใหเปน
นักออกแบบที่มีความคิดสรางสรรค รูปแบบตางๆ เพื่อความเหมาะสมเชนเดียวกับครูผูสอนที่ตอง
คิดวิธีดําเนินกิจกรรมนั้นสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดมีประสิทธิภาพ  สําหรับกิจกรรมโครงการ
ไดพยายามใหนักเรียนมีสวนรวม  และเนนใหมีความหลากหลายในกิจกรรม  โดยนําเสนอรปูแบบ
กิจกรรมโครงการที่ผูสนใจสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสม  หรือใชเปนแนวคิดในการจัดกิจกรรม
โครงการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตอไป  ซ่ึงในเรื่องนี้  สุมน  อมรวิวัฒน  (2544, หนา 39-42)  ไดเสนอ
แนวทางการเรียนการสอน  โดยการสํารวจสิ่งแวดลอมในทองถ่ินเปนกระบวนการเรียนการสอน
ที่ใหผูเรียนเห็นสภาพปญหาและลงมือปฏิบัติจริง  ซ่ึงวธีิการนี้ใหประโยชนแกนักเรียนในดานความรู  
ความเขาใจ  เจตคติ  นักเรียนไดฝกกระบวนการสืบสวนและสงเสริมประสบการณตรง  ทําใหมองเห็น
สภาพที่แทจริงของปญหาตางๆ ที่เปนปญหา  ซ่ึงสอดคลองกับความเชื่อที่วา  การเรียนรูจะเกิดจาก
การกระทํา  ประสบการณเบื้องตนของเด็กควรเกิดจากสภาพจริง  เพื่อเปนรากฐานในการสราง
ความเขาใจอยางแทจริง  ความรูที่เกิดจากการคนพบนั้นเปนความรูที่จําไดนาน  ซ่ึงในเรื่องนี้  อังกูร  
สมคะเนย  (2534, หนา 17-19)  ไดแนะนําขั้นตอนการเรียนการสอนโดยการศึกษาสํารวจสิ่งแวดลอม
ในทองถ่ิน  ดังนี้ 
    1)  ขั้นนําเสนอขอมูลส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
     โดยทั่วไปจะประกอบดวยเรื่อง  แหลงน้ํา  ปาไม  ดิน  สารเคมี  ที่ใชในเกษตรกร  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    2)  ขั้นตั้งจุดมุงหมาย 
     (1)  สํารวจเรื่องอะไร 
     (2)  สํารวจเพือ่ไปศึกษาถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทองถ่ิน 
    3)  ขั้นวางแผน    
     (1)  ครูและนักเรียนรวมกันพจิารณาคัดเลือกเนื้อหาทีเ่หมาะสม  ซ่ึงเปนเนื้อหา
ที่หนวยใหญพอสมควร 
     (2)  ครูและนักเรียนรวมกันตัง้เกณฑในการพิจารณาสถานที่จะไปศึกษา  ดังนี ้
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      ก.  ตรงกับจุดมุงหมายของการเรียน 
      ข.  เหมาะสมกับความสนใจ 
      ค.  สอดคลองกับประสบการณเดิม 
       ง.  มีความสะดวกปลอดภัยในการศึกษาสาํรวจ 
     4)  ขั้นเตรียมการ 
     (1)  ขั้นแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละประมาณ  5-6  คน  โดยเนนนักเรียน
ที่อยูหมูบาน  ตําบลเดียวกันเปนกลุมเดยีวกนั  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการศึกษาสํารวจ 
     (2)  ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกหัวหนาและเลขานุการกลุม 
     (3)  ใหตัวแทนกลุมเลือกสถานที่ๆ จะสํารวจ 
     (4)  เตรียมการดานเอกสารขอมูล  และวัสดุอุปกรณในการสํารวจ 
     (5)  นักเรียนประชุมปรึกษาหารือกันในกลุม 
    5)  ขั้นศึกษาตามจุดประสงคที่วางไว 
     (1)  หัวหนากลุมแตละกลุมเปนผูนํากลุมรับผิดชอบงานและดแูลกลุมของตน 
     (2)  เมื่อถึงสถานที่ที่ศึกษา  สมาชิกในกลุมทุกคนตองแสวงหาคาํตอบจากปญหา  
ตามวิธีการของกลุม  การศึกษาโดยรวมจากแหลงเรยีนรูแตละกลุมที่ศกึษา  ควรมีประเด็นดังนี ้
      ก.  สภาพปญหา  ลักษณะเหตุการณทีเ่กดิขึ้น 
      ข.  สาเหตุของปญหา 
      ค.  ผลกระทบของปญหา 
      ง.  แนวทางในการปองกันแกไข 
    6)  ขั้นประเมนิผล 
     ระยะที่  1  ประเมินผลหลังจากการสํารวจโดยใหนกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทน
ออกมา  อภิปรายหนาชัน้เรียน  ในหัวขอตอไปนี ้
     (1)  ปญหาที่กลุมของตนไดรับ 
     (2)  วิธีแสวงหาคําตอบ 
     (3)  คําตอบที่หามาได 
     ระยะที่  2  ครูผูสอนและนักเรียนแตละกลุมชวยกันประเมินคําตอบวาถูกตอง
มากนอยเพียงใด  ชวยกันสรุปภาพรวมพรอมทั้งขอเสนอแนะแนวทางที่ควรปรับปรุงแกไข  และ
ประเมินผลครั้งสุดทาย  จัดเสนอผลการสํารวจโดยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความรูที่ไดจากสถานที่
ที่ไปศึกษานั้น  และทํารายงานกลุม 
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  สีลาภรณ  นาครทรรพ  (2539, หนา 109)  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอน  เพิ่มเติมวา  ควรพิจารณาเกี่ยวกับการสํารวจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  ดังนี้ 
    1)  แหลงเรียนรูที่กําหนดเปนแหลงศึกษาในชุมชนนั้นๆ สามารถที่จะใหขอมูล
ที่เปนความรูแกนักเรียนไดอยางเพียงพอและสอดคลองกับประเด็นการเรียนรู 
    2)  ครูตองชี้แนะวิธีการเก็บขอมูล  การสังเกต  โดยเฉพาะการสัมภาษณบุคคล
ในชุมชน  ทองถ่ิน  ควรเลือกบุคคลที่อยูอาศัยในชุมชนนานพอสมควร  ควรมีความพรอมที่จะให
ขอมูล 
  กรมวิชาการ  (2533, หนา 31-39)  ไดอธิบายถึง  ขอดีของการศึกษาโดยการสํารวจสิ่งแวดลอม  
ในทองถ่ินดังนี้ 
    1)  เปนกระบวนการเรียนรูที่ยึดหลักการเรียนรูดวยประสบการณจริง  สามารถพัฒนา
ความรู  ประสบการณ  และความรูสึกไดเปนอยางดี 
    2)  สงเสริมการทํางานรวมกันเปนกลุม  มีมนุษยสัมพันธ  และความมีวินัยในตนเอง 
    3)  เปนการเรียนรูเร่ืองราวใกลตัวซ่ึงบางครั้งสงผลกระทบตอตัวนักเรียนและชุมชน
ของนักเรียนเอง  การเรียนรูวิธีนี้จึงเปนการเสริมสรางเจตคติที่ดีตอทองถิ่นและเห็นแนวทาง
ในการรวมมือในการดูแลและพัฒนาทองถ่ินของตน 
    4)  นักเรียนไดรูจักถึงแหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชน  ไดพบกับบุคคลในชุมชนเปน
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนไดอีกทางหนึ่ง 
  นิตยา  เนตรศักดิ์เกษม  (2545, หนา 21-23)  ไดเสนอแนวทางการสํารวจขอมูลทองถ่ินไวดงันี้ 
    1)  ขั้นนาํเสนอขอมูลทองถ่ิน 
     คลองแมลําพัน  เปนคลองที่มีตนกําเนิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอเถิน  จังหวัด
ลําปางไหลเขาสูจังหวัดสุโขทัยที่อําเภอบานดานลานหอย  ไปบรรจบกับแมน้ํายมที่อําเภอเมืองสุโขทัย  
ระยะทางประมาณ  100  กิโลเมตร  คลองนี้ไหลผานชุมชนที่อยูอาศัย  ตําบลบานดานลานหอย  
ตําบลเมืองเกา  ตําบลบานกลวย  และตําบลบานธานี 
    2)  ขั้นตั้งจุดมุงหมาย 
     สํารวจสภาพปญหาและสํารวจสภาพแวดลอมคลองแมลําพนั  ชวงไหนไหลผาน 
ตําบลบานกลวย 
    3)  ขั้นวางแผน 
     (1)  สํารวจสภาพทั่วไปของคลองแมรําพัน  ในเขตตําบลบานกลวย 
      ก.  แผนผังการไหลผานชุมชนของคลองแมลําพัน 
       ข.  ความกวางของคลองแมลําพันโดยประมาณ 
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      ค.  ขอสังเกตอื่นๆ เชน  ลักษณะสีของน้ํา  วัชพืช  เปนตน 
     (2)  ประโยชนที่ไดรับจากคลอง 
      ก.  ดานอุปโภค 
      ข.  ดานบริโภค 
      ค.  ประโยชนดานอื่นๆ   
     (3)  สภาพของคลองและปญหาที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในอนาคต 
      ก.  สภาพปญหา 
      ข.  แนวทางการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น 
      ค.  เสนอวิธีการอนุรักษและพัฒนา 
    4)  ขั้นเตรียม   
     (1)  นักเรียนในกลุมวางแผนปฏิบัติรวมกนั 
     ก.  ฝายสังเกต  จดบันทึก 
     ข.  ฝายสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล 
     ค.  ฝายจัดเตรยีมเอกสารและอุปกรณ 
     (2)  นัดหมายเวลาในการออกสํารวจ 
    5)  ขั้นศึกษา 
     ดําเนินการแสวงหาความรูตามจุดมุงหมายและตามแผนงานที่กลุมของตนได
กําหนดไว 
    6)  ขั้นประเมนิผล 
     (1)  นําเสนอผลงานและสรุปขอมูล  โดยสงตัวแทนออกมาสรุปขอมูล  ดังนี ้
      ก.  สภาพทัว่ไปของลําคลอง 
      ข.  ประโยชนของลําคลอง 
      ค.  สภาพปญหาที่พบ 
      ง.  วิธีการแสวงหาคําตอบ 
      จ.  บุคคลที่ใหขอมูล 
      ฉ.  คําตอบที่หามาได 
     (2)  จัดทํารายงานกลุม 
  เฉลิม  พรกระแส  (2537, หนา 9-11)  ไดอธิบายแนวทางการจัดกิจกรรมบริเวณโรงเรียน  
มีขั้นตอน  ดังนี้ 
    1)  ขั้นใหความรูพื้นฐานและขั้นเตรียมการ 
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    (1)  ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศ  องคประกอบของระบบนิเวศ  
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
     (2)  แบงนักเรียนออกเปนกลุมตามความสมัครใจ  เฉลี่ยคนตามปริมาณนักเรียน
แตละหองเรยีน 
     (3)  กําหนดจดุศึกษาโดยพจิารณาวามีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระเพยีงพอ 
ที่จะใหความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศได  ครูตองสํารวจสถานที่ที่จะกําหนดใหเปนแหลงศึกษาอยางละเอียด 
     (4)  ส่ิงที่ตองการใหศึกษาครตูองมแีบบปฏิบัติกิจกรรมใหกับนกัเรยีน  นกัเรยีน
จะไดรูกรอบของการศึกษาวาควรศึกษาเรื่องใดบาง 
     (5)  ระดมสมองกําหนดขอปฏิบัติที่เหมาะสม  เชน  ความปลอดภัยของนักเรียน 
     (6)  เตรียมเอกสารขอมูล  อุปกรณ  ในการปฏิบัติกิจกรรม  เชน  ดินสอ  ปากกา  
ถุงพลาสติก  เปนตน 
    2)  ขั้นดําเนินการ 
     (1)  นักเรียนแตละกลุมศึกษาระบบนิเวศตามจุดศึกษาที่ไดกําหนดไว 
        ก.  สระน้ําหลังอาคารเรียน 
      ข.  สวนหยอมหรือแปลงดอกไม 
      ค.  สวนปาบริเวณโรงเรยีน 
      ง.  ซากไมผุ 
     (2)  ใหนักเรียนตอบขอคําถามที่ไดจากการสังเกตโดยการจดบันทึกขอมูล
ในแตละแหลงที่ไดศึกษา 
     (3)  ใหนักเรียนแตละกลุมกลับมารายงานผลในหองเรียนระหวางการศึกษา
สํารวจนักเรียนพบเห็นสิ่งใดที่นาสนใจบาง  ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  โดยใหนักเรียนและเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกลุม 
    3)  ขั้นสรุป 
     (1)  สรุปเกี่ยวกับองคประกอบกายภาพและระบบนิเวศ  เชน  ปริมาณแสงแดด
สวนปายอมมีนอยกวาสวนดอกไม 
     (2)  สรุปเกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากแหลงศึกษา  อาทิ  ผูผลิต  ผูบริโภค  องคประกอบ
ของระบบนิเวศซึ่งในแตละจุดการศึกษา  จะมีใกลเคียงกันและแตกตางกัน  เชน  ผูผลิตสวนปา
เปนตนไมใหญ  ผูผลิตในสระน้ําจะเปนผักตบชวาและผักบุง 
     (3)  สภาพปญหาที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศของแหลงที่ศึกษา 
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     (4)  หวงโซอาหารในบริเวณที่ศึกษา  นกัเรยีนสามารถสังเกตและบนัทึกเกี่ยวกับ
หวงโซอาหารอยางหลากหลาย 
    4)  ขั้นประเมนิผล 
     (1)  ประเมินผลจากการบันทกึขอมูลและการนําเสนอรายงานแตละกลุม 
     (2)  นําภาพวาดเกีย่วกับหวงโซอาหาร  จัดบอรดหนาชั้นเรียน 
  ละเอียด  สุขจติต  (2540, หนา 3-9)  ไดเสนอแนวทางการสอนเกี่ยวกับระบบนิเวศบริเวณ
โรงเรียน  
    1)  ครูตองสํารวจสถานที่ที่กําหนดเปนจุดศึกษานิเวศอยางละเอียด  ใหเปนแหลง
เรียนรูที่มีเนื้อหาสาระเพียงพอเหมาะสมสอดคลองกับประเด็นที่ตองศึกษา 
    2)  ควรจัดทําเปนตารางเวลาสําหรับการสังเกต  เพราะการศึกษาตองปฏิบัติ
นอกเวลาเรียน 
    3)  จุดที่ศึกษาตองมีความปลอดภัยสูง  ครูควรใหขอมูลเกี่ยวกับจุดที่อาจกอใหเกิด
อันตรายได 
    4)  การศึกษานอกระบบนิเวศตองใชระยะเวลาในการศึกษา  การสังเกตนานพอสมควร
การใชบริเวณโรงเรียนเปนจุดศึกษาจึงสะดวกตอนักเรียนที่สามารถศึกษาไดอยางตอเนื่อง 
    5)  เปนการฝกในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สอดคลองกับความตองการ  สามารถ
นําขอมูลที่ไดจากการบันทึกมาจัดเรียบเรียงไดอยางเปนระบบ 
  จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู  ดังกลาวมาทั้งหมดนี้  พอสรุปไดวา
ผูบริหารและครูทุกโรงเรียนจําเปนตองจัดกระบวนการเรียนรูที่เปดกวางออกไปสูชุมชน  การบริหาร
การจัดกระบวนการเรียนรูจากแหลงวิทยากรชุมชน  จะเปนสะพานเชื่อมโยงใหนักเรียนและชุมชน
มีความสัมพันธใกลชิดกัน  ทําใหเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหรูและรักทองถ่ินบานเกิด  มองเห็นคุณคา
และปญหาที่หมูบานของเขา  ผูเรียนจึงพรอมที่จะเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนตอไป 
  การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเปนการจัดกระบวนการการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  เพราะเปน
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน  
การเขียน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  รวมทั้งมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  การฝกทักษะ  
ฝกกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาตางๆ ซ่ึงสงผลใหผูเรียนสามารถจดจําองคความรูนั้นไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดตลอดไป  ดังนั้น  สถานศึกษาทุกแหงตองใหความสําคัญกับการจัดการใหมีแหลงเรียนรูทีเ่หมาะสม
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กับผูเรียน  และมีการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูที่มีทั้งในสถานศึกษาและในชมุชนใหเกดิประโยชน
สูงสุด 
 

2.4  ประเพณีทองถิ่น 
    
  2.4.1  ความหมายของประเพณีทองถิ่น 
  ประเพณีทองถ่ิน  หมายถึง  แบบอยางวิถีชีวิตชาวบานซึ่งประกอบดวย  วัตถุ  อุปกรณ  วิธีการ  
แบบอยางการกระทําและความคิด  ความเชื่อ  คานิยม  ที่ชาวบานยึดถือและรวมใชสืบตอกันมาเปน
ประเพณีที่มีมากอนปจจุบัน  และเปนที่ยอมรับกันวาเปนลักษณะเฉพาะของชุมชนชาวบาน (ศูนยพัฒนา
วิชาสังคมศึกษาในจังหวัดชลบุรี, 2541, หนา 84) 

2.4.2  ความสําคัญของประเพณีทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี 
  จังหวัดชลบุรี  เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานไดสั่งสมประเพณีอันงดงามและ
ศิลปวัฒนธรรมอันเกาแกที่สืบทอดกันมาจนเปนเอกลักษณของจังหวัด   ประเพณีทองถิ่น
เปรียบเสมือนกระจกเงาสะทอนของสังคม  ที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนอยู  นิสัยใจคอ  และวัฒนธรรม
ของสังคมในแตละสมัย  นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึงวิวัฒนาการของสังคมจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
  ประเพณีทองถ่ินจังหวัดชลบุรี  เปนประเพณียอยที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง  เนื่องจาก
สภาพทางภูมิศาสตรเปนทะเลและที่ราบ  เปนแหลงที่มีโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สถาปตยกรรม
และศิลปกรรมที่แตกตางจากไปจากที่อ่ืนๆ อาจกลาวไดวาจังหวัดชลบุรี  เปนชุมชนที่มีความเจริญ
มาตั้งแตสมัยโบราณและมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีการดําเนินชีวิตสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน  
ซ่ึงประเพณีดังกลาวจะมีคุณคาตอบุคคล  การประกอบอาชีพ  และสังคม  กลาวคือ 
  คุณคาตอบุคคล  ประเพณีชวยทําใหจิตใจของคนที่ยึดเหนี่ยวเกิดความสุข  มีความเชื่อมั่น  
มีความมุงหวัง  คลายจากความวิตกกังวล  สภาพจิตใจที่มคีวามมั่นคงสงผลใหสภาพรางกายเขมแข็ง
พรอมที่จะแกปญหาได 
    คุณคาตอการประกอบอาชีพ  เนื่องจากการประกอบอาชีพเปนวิถีที่สําคัญยิ่งของมนุษย  
ทําใหเกิดปจจัยสี่  คือ  อาหาร  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรคและเครื่องนุงหม  ดังนั้นประเพณีจึงเขามา
มีบทบาทตอการประกอบอาชีพเปนอยางมาก  เชน  ประเพณีทําขวัญขาวหรือรับขวัญแมโพสพ  
ทําขวัญวัว  ทาํขวัญควาย  เชิญแมยานางเรือ  ไหวแมยานางเกวียน  ฯลฯ  ประเพณีเหลานี้ทําให
ผูประกอบอาชีพเกิดขวัญและกําลังใจ  มคีวามมุงหวังทีจ่ะประกอบอาชีพใหไดผลดีที่สุด 
  คุณคาตอสังคม  ประเพณีเปนกิจกรรมหนึ่งของคนในสังคมที่ปฏิบัติรวมกัน  ทําใหเกิด
ความรวมมือรวมใจเพื่อไปสูเปาหมายที่วางไว  นอกจากนี้ประเพณียงัเปดโอกาสใหคนไดมาพบปะ
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สังสรรคทํากิจกรรมรวมกัน  และรวมกันแกปญหาของสวนรวม  สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
รวมทั้งหลอหลอมสังคมใหดํารงอยูไดอยางมีความสุข 

 จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดที่มีกลุมชุมชนหลายกลุม  ไดแก  กลุมชาวไทย  ชาวไทยมุสลิม  
ชาวไทยเชื้อสายจีน  ชาวลาวเวียง  ชาวคริสต  เปนตน  จึงกอใหเกิดขนบธรรมเนียมประเพณี
เกี่ยวกับชีวิต  เกี่ยวกับความเชื่อ  เกี่ยวกับศาสนา  เกี่ยวกับการละเลนและการบันเทิงที่หลากหลาย    
แตปจจุบันไดมีการผสมผสานกลมกลืนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมชน
เหลานั้นเปนหนึ่งเดียวกัน  ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาชานานโดยไมรูสึกแบงแยกเชื้อสายเดิม
แตอยางใด  (กรมวิชาการ, 2542 ข, หนา 43-45)   
 

2.5  ประเพณีทองถิ่นในจังหวัดชลบรุี 
  
    2.5.1  ประเพณีเก่ียวกับการเกิด 
  พิธีโกนจุกของชาวไทย 
   ลักษณะพิธี  โกนจกุ  โกนผมไฟ  เพื่อเปนสิริมงคลเกี่ยวกับตัวเด็ก 
   ขั้นตอนพิธี  พิธีโกนจุก   เปนคติของฮินดูที่มาปรับปรุงใหเขากับพุทธศาสนา  
ชาวชลบุรีมีพิธีโกนผมไฟ  โกนจุก  แลวนําเด็กไปฝากกับพระสงฆใหเปนลูกศิษยหรือนําไปฝากไว
กับผูที่มีสุขภาพสมบูรณ  ไมเจ็บไขไดปวย  ประเพณีโกนผมไฟหรือโกนผมจุก  เพื่อเปนสิริมงคล
เกี่ยวกับตัวเด็กโดยประกอบพิธีที่บาน  อาจทําพิธีในวันเดือนคูวันใดก็ไดแลวแตเหตุการณ  มีอุปกรณ  
ดอกไม  มีดโกน  น้ํามนต  หญาแพรก  สายสิญจน  พระภิกษุสงฆและญาติผูใหญมารวมกัน  ประธาน
ในพิธีจุดเทียน  รับศีล  เจาภาพอาราธนาพระปริตร  พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  เสร็จแลวนําเด็ก
มาทําพิธี  ถาเปนเด็กผูชาย  พระสงฆจะนําน้ํามนตมาประพรมให  แลวโกนจุก  ถาเปนหญิงให
ญาติผูใหญโกนให  ขณะที่โกนก็สวดคาถาไปดวย 
  2.5.2  ประเพณีเก่ียวกับการบวช 
  พิธีบวชของชาวไทย 
   ลักษณะพิธี  เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา  และประพฤติตนเปนคนดีเพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนา 
   ขั้นตอนพิธี  กอนการบวช  1-3 วัน  ผูใหญมีบิดามารดาจะใหผูบวชนําดอกไม  ธูปเทียน  
เทียนแพไปลาบวชตอหนาญาติพี่นองและผูที่เคารพนับถือ  ในวนักอนบวชหนึ่งวันจะโกนผม   
โกนหนวด  โกนเคราและแตงตัวใหเรียบรอยเพื่อเตรียมทําขวัญนาค  การทําขวัญนาคนิยมทํา
ตอนกลางคืนหรือตอนเชา  เมื่อถึงวันบวชจะนํานาคไปวัดโดยจะจัดเปนขบวนหรือแห  เมื่อถึง
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พระอุโบสถเรียบรอยแลวจะเดินเวียนขวา  3  รอบ  เมื่อครบ  3  รอบแลว  กอนจะเขาสูพระอุโบสถ
ใหไหวเสมากอน  และเริ่มทําพิธีอุปสมบทโดยมีพระอุปชฌายบวชให  เมื่อเสร็จพิธีอุปสมบทแลว
พระที่บวชใหมถวายของบูชาพระสงฆทุกรูปแทน  ญาติพี่นองถวายของใหพระบวชใหมตอไป  
วันรุงขึ้นมักนิยมไปรับบิณฑบาตที่บานพอแม  ญาติพี่นอง  หรือบุคคลที่เคารพนับถือ 
   คติความเชื่อ  ครอบครัวใดทีม่ีลูกชายนยิมใหบวชกอนแตงงาน 
    2.5.3  ประเพณีเก่ียวกับการแตงงาน 
 พิธีแตงงานของชาวไทย 
   ลักษณะพิธี  เปนพิธีแตงงานของชาวไทย  เพื่อใหญาติพีน่องไดรับการรูวามีการสูขอ  
และเริ่มตองการมีชีวิตคู 
   ขั้นตอนพิธี  วันแตงงานนิยมเดือนคู  ไมนิยมเดือนคี่  ยกเวนเดือนเกา  เร่ิมดวยนิมนตพระ
จํานวน  8-9 รูป  ทําบุญเลี้ยงพระตอนเชา  เจาบาวเจาสาวตักบาตรดวยขันขาวและทัพพีอันเดียวกัน
เพื่อแสดงวารวมศาสนาเดียวกันและทําบุญรวมกัน  เมื่อพระฉันเสร็จและถวายจตุปจจัยแลวเปนเสร็จพิธี
ในตอนเชา  ตอจากนั้นเปนพิธีรดน้ําเพื่อเปนเกียรติเปนสิริมงคลแกคูบาวสาว  เวลาเย็นจะมีการเลี้ยง
อาหารเย็น  ในระหวางสองฝายคือทั้งฝายเจาบาวและฝายเจาสาวและรอฤกษสงตัว  ซ่ึงมักเชิญญาติผูใหญ
ที่แตงงานแลวและอยูดวยกันอยางมีความสุขมาเปนผูปูที่นอน  ใหศีลใหพรคูบาวสาว  สําหรับ
การจดทะเบียนสมรสนั้นอาจเชิญนายทะเบียนไปในงานสมรส  หรืออาจไปจดทะเบียนที่อําเภอ
ในวันตอไปก็ได 
     คติความเชื่อ  การสงตัวเจาบาวเจาสาวเขาหอ  ตองมีพิธีปูที่นอนโดยเชิญสามีภรรยา
ที่อยูกินกันมา  โดยไมเคยทะเลาะวิวาทตบตีกันเลยจนแกเฒา  และเปนผูมีฐานะ  เริ่มพิธีจะนําฟกเขียว  
หิน  หมอน้ําใสน้ํา  ถ่ัวงา  ขาวตอกดอกไมวางไวที่ขางที่นอน  มีความหมาย  ใหคูบาวสาวใจเย็น
เหมือนน้ํากับฟก  ใจหนักเหมือนหิน  เจริญรวดเร็วดังถั่วงา  สดชื่นสวยงามเหมือนดอกไม  และ
เปนผูใหญที่เชิญมาจะนอนเปนตัวอยาง  จะพูดจาไพเราะออนหวานใหถนอมน้ําใจรักใครกันจนถือ
ไมเทายอดทองกระบองยอดเพชร 
 2.5.4  พิธีเก่ียวกับการตาย 
 พิธีศพของคนไทย 
   ลักษณะพิธี  การทําบุญศพเพื่อใหคลายทุกข 
   ขั้นตอนพิธี   เมื่อผูปวยหนักกอนจะสิ้นใจ  ผูรักษาพยาบาลมักจะบอกทางให  การบอกทางนี้
ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง  เพื่อวิญญาณของผูจวนจะตายจะไดส่ิงยึดเหนี่ยว  การบอกกพ็ดูออกมา   
ดังๆ วา  อะระหัง  อะระหัง  หรือ  นะโม  นะโม  พุทโธ  พุทโธ  ก็ไดเพื่อใหจิตยึดเหนี่ยวสิ่งดีงาม
กอนจะสิ้นใจ  เมื่อจะสิ้นใจควรหาดอกไมมาใสในมือ  หรือใหจิตผองแผว  นึกถึงพระพุทธคุณ 
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พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ  ในการรดน้ําศพเมื่อแตงตัวใหศพเรียบรอยก็ยกศพขึ้นบนเตียง  ควรคลุม
ดวยผาแพร  แบมือขวาออกไปนอกเตียงหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก  ถาที่จํากัดก็ไมตองมีหมอนใบเล็กๆ 
รองภาชนะรองรับน้ํา  การสวดหนาศพ  ศพที่ตั้งไวมีเครื่องบูชาตั้งไวหนาศพ  และตั้งเตียงสําหรับ
สวดพระอภิธรรมบางรายสวดถึง  24  นาฬิกา  บางรายก็ตลอดรุง  ปจจุบันถือเปนการประหยัดจะเริ่ม
สวดพระอภิธรรมเร็วขึ้นประมาณ  19.20  นาฬิกา  สวดทุกวันจนกวาจะครบ  3  คืน  5  คืน  7  คืน  
บางงานตั้งศพที่บาน  บางงานตั้งศพบําเพ็ญกุศลที่วัดจนกวาจะเก็บศพ  หรือเผา  การทําบุญมักทํา
ตามฐานะของเจาภาพนอกจากการทําบุญ  7  วัน  50  วัน  100  วัน  การเผาศพแตกตางจากสมัยกอน  
กอนใชเผากลางแจง  ปจจุบันเผาที่เมรุ  ใชวิธีเผาหลอก  ประธานจะนําดอกไมจันทน เผาเปนคนแรก  
ตอจากนั้นจะเปนแขกที่มาในงาน  เมื่อถึงเวลาเผาจริงจะเคลื่อนศพสูเตาเผา  ญาติพี่นองจะอยูรอจน
เผาจริงเสร็จ  ในวันรุงขึ้นจะทําการเก็บอัฐิทั้งหมดใสถาด  เลือกอัฐิตามความตองการใสโกศเก็บไว
บูชาที่บานหรือบรรจุไวในที่สมควร  เชน  เจดีย  สวนเถาถานกระดูกที่เหลือจะฝงหรือลอยในแมน้ํา
หรือทะเล 
   คติความเชื่อ 
    1)  เมื่อส้ินใจไมควรใหบุตรภรรยา  ญาติพี่นองรองไหใหเห็น  จะทําใหผูปวยจิตใจ  
เศราหมองเกิดความหวงใย 
    2)  เมื่อส้ินใจแลวจะจุดเทียนหรือตะเกียงไวทางศีรษะ  เพื่อนําทางใหวิญญาณไปสู
สวรรค 
    3)  การแตงกายศพนิยมเลือกเสื้อผาที่ผูตายชอบใส  ขณะมีชีวิตอยู 
    4)  เมื่อเวลาจะเผาใหเอามะพราวที่เตรียมไวทุบเอาน้ําลางหนาศพ  การเอาน้ํามะพราว
ลางหนาศพถือวาน้ํามะพราวเปนน้ําที่สะอาด  เม่ือลางหนาศพดวยน้ําสะอาด  จะทําใหจิตใจสะอาด
วิญญาณไปสูสวรรค 
    5)  เมื่อกลับจากงานศพถึงบานตองลางหนาทันที บางคนก็อาบน้ํา  ทั้งนี้เพื่อใหรางกาย
สะอาดปราศจากโรคติดตอ 
 2.5.5  ประเพณีท่ีคนในสังคมปฏิบัติรวมกัน  จังหวัดชลบุรีเปนชุมชนที่ตั้งอยูชายฝงทะเล  
เปนชุมชนประมงสวนหน่ึงของภาคตะวันออกตอนลาง  เชน  อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอศรีราชา  
อําเภอเกาะสีชัง  อําเภอสัตหีบ  อําเภอบางละมุง  ชุมชนชลบุรีที่อยูในเขตตะวันออกตอนบน  เปนชุมชน
เกษตรกรรม  ปลูกขาว  พืชสวน  พืชไร  เชน  เขตอําเภอพนัสนิคม  อําเภอพานทอง  อําเภอบอทอง  
อําเภอหนองใหญ  อําเภอบานบึง  เปนตน  ปจจัยทางภูมิศาสตรและการประกอบอาชีพ  ทําใหเกิด
ประเพณีพื้นบานที่สําคัญ  ดังตอไปนี้ 
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    1)  ประเพณีวิง่ควาย 
     ลักษณะประเพณี  เปนประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อใหควายซึ่งเปนสัตวเล้ียงสําหรับ
ใชงานในไรในนาไดพักผอน 
     ขั้นตอนประเพณี  เปนประเพณีที่ทํากันในวันที่มีเทศนมหาชาติ คือ วันขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 11 โดยเจาของกัณฑเทศนซ่ึงสวนใหญเปนชาวนา  ชาวสวน จะนําเครื่องกัณฑเทศนบรรทุกเกวียน
มารวมทั้งสิ้น 13 เลม  ตามจํานวนกัณฑเทศน 13 กัณฑ  ใหควายเทียมเกวียน 26 ตัว  โดยเจาของกัณฑเทศน
นําเครื่องกัณฑเทศนมาเตรียมไวที่วัดกอน  สวนประเพณีการแขงควายในวันขึ้น 14 ค่ํา ทําใหเกิดประเพณี
วิ่งควาย  ประเพณีวิ่งควายเริ่มตนดวยการแตงตัวควายใหสวยงาม เพื่อประกวด  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ประกวดความสมบูรณแข็งแรงของควาย  การแขงขันแบงออกเปนสายสายหนึ่ง  จะมีประมาณ 15 ถึง 
20 ตัว  แลวก็คัดเอาตัวที่ชนะในสายที่ขึ้นอันดับหนึ่ง สอง และสาม ในสายนั้นๆ มาวิ่งแขงกันอีกที
ในรอบที่สอง และรอบที่สาม ควายตัวใดชนะในรอบที่สามทําคะแนนไดยอดเยี่ยม ก็จะไดรับรางวัล 
       2)  ประเพณีกินเจ 
     ลักษณะประเพณี  เปนประเพณีถือศีลเพื่อลางบาป  ใหหมดเคราะหกรรมตางๆ    
     ขั้นตอนประเพณี  ประเพณีกินเจจะเริ่มในวันที่  1 เดือน  3  ของทุกปจีน  เปนเวลา  
10  วัน  การกินเจตองกินกอนถึงพิธี  3 วัน  เพื่อเปนการลางทอง  เมื่อเร่ิมกินเจในวันพิธีผูกินเจตอง
นุงขาวหมขาวเปนเวลา  13  วัน  การกนิเจ ตองงดเวนเนื้อสัตวทุกชนิด กินแตอาหารที่ทํามาจากพืชผักเทานั้น  
ยกเวนผักที่มีกล่ินฉุน  5  ชนิด คือ  กระเทียม  หัวหอม  กุยชาย  หลักเกียว  และใบยาสูบ  เพราะผัก
เหลานี้มีรสหนัก กล่ินรุนแรง ซ่ึงคนจีนเชื่อวามีสารพิษที่ทําลายพลังธาตุทั้งหาในรางกาย เปนเหตุให
อวัยวะหลักสําคัญภายในทั้งหาทํางานไมเปนปรกติ  คือ หัวใจ ไต ปอด ตับ และมาม โดยมีพิธีการดังนี้ 
     วันที่  1  ผูกินเจตองมาลงชื่อที่โรงเจ  ทุกคนจะตองถือธูปใหญแหเปนขบวนไปที่
ชายทะเล  เพื่อรับเทพเจา  (หุดโจว)  และทําพิธีไหวเจา  ขณะเดียวกันทางโรงเจ  พระจีนจะทําการสวด
รายช่ือผูกนิเจใหเจารับรู  ผูทรงเจาจะดลใจใครก็ไดใหหยิบถาดแลววิ่งไปยังโรงเจ  ผูกินเจที่รวมขบวน
จะแห  วิ่งไปตามโรงเจ  นําธูปไปปกที่กองทรายหลังศาลเจา 
     วันที่  2,4,5  และ  7  พระจีนจะสวดและนําผูกินเจเวียนธูปแบบมังกรเลื้อย  
คอคดไปคดมา  3  รอบ  เมื่อถึงรอบที่  3  เจาหนาที่จะเก็บธูปและมีเสียงระฆังเคาะ 
     วันที่ 3,6  และ 9  จะมีพิธีไหวใหญ ซ่ึงผูกนิเจตองอยูที่โรงเจทั้งวัน โดยมพีระสวด
ตลอดทั้งวัน 
     วันที่  8  ทําพิธีลอยกระทง  และนําของมาไหวฮอเฮียตี๋  (ผีไมมีญาติ)  มีการปลอยเตา
เพื่อสะเดาะเคราะห 
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     วันที่  10  เปนวันสุดทายของการกินเจ  ถือเปนวันไหวใหญ  จะมีพิธีไหวเจา  
ผูใดตองการใชบนหรือขอบนก็ทํากันในวันนี้  มีการไหวหัวหนาผี  ทําเปนรูปกระดาษสูง  6  เมตร  
และไหวฮอเฮียตี๋  พระจีนจะสวดทั้งวัน  มีการโปรยทาน  ขาวสาร  และสตางค  โยนซาลาเปาเปนทาน
ใหแกผูกินเจ  ซึ่งจะนําไปบูชาเพื่อเปนสิริมงคลแกบานของตนขณะโปรยทานจะทําพิธีเผาหุน
หัวหนาผี  เผาเสื้อของหุดโจว  และเผาเสื้อผาเครื่องใชที่ทําดวยกระดาษใหแกผีไมมีญาติ  กลางคืน
มีการไหวตามปกติ 
     วันที่  11  เวลา  04.00  น.  ผูกินเจทั้งหลายจะทําพิธีสงเจานํากระถางธูปไปลอยทะเล
ชาวประมงจะคอยแยงกระถางธูป  เพราะถือวาเปนสิริมงคล  ซ่ึงผูไดกระถางธปูตองกนิเจทกุป  จากนัน้
ผูกินเจจะกินเจมื้อเชาของวันนั้นเปนมื้อสุดทาย   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 279-280) 
     3)  ประเพณบีุญกลางบาน 
     ลักษณะประเพณี  เปนการทําบุญตลอดจนบูชาและอุทิศสวนกุศลใหแกพระภูมิ
เจาที่  เจากรรมนายเวร ฯลฯ  เพื่อขอความคุมครองใหอยูเย็นเปนสุข และประสบความเจริญรุงเรือง
ในหนาที่การงาน  ขับไลส่ิงเลวรายตางๆ ในรอบปที่ผานมาใหหมดส้ินไป  โดยการสะเดาะเคราะห  
ขอใหฝนตกตองตามฤดูกาลอันจะทําใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ  (บางตําบลมีการแหนางแมว
ขอฝน)  ผลที่ไดรับจากการทําบุญกลางบานทางออม  คือความสามัคคี การไตถามสารทุกขสุกดิบ
ซ่ึงกันและกัน มีปญหาปรึกษาชวยกันแกไข 
     ขั้นตอนประเพณี  การทําบุญกลางบานมีขั้นตอนพิธี คือตอนเยน็นมินตพระสงฆ  
9  รูป หรืออาจจะมากกวานี้มาสวดมนตเย็น  หลังจากพระสวดจบ  1  บท  ในชุมชนบางแหง  เชนที่
วัดโบสถ  วัดหลวง  และบานสวนตาล  จะมีการตีฆอง  3  คร้ัง  แตในบางแหงอาจมีการละเลนจําพวก  
หมอลํา  ลิเก  ขี้เมา (รองกันเอง)  รําวง  บางแหงก็ไมมี  เชาวันรุงขึ้นจึงนิมนตพระสงฆมาฉันเชา  
โดยชาวบานจะนําขาวหมอแกงหมอมารวมกันเพื่อตักแบงถวายพระ  ในบางแหงจะมีการเผาขาวหลาม
ถวายพระดวย สวนอาหารนั้นสุดแตใครจะนํามา แตในบางสถานทีอ่าจตกลงกนัวา  ใครจะทาํอะไรบาง  
บางแหงจะมีการทํากระทงดวยใบตอง  ใสลงไปในถาดกาบกลวยที่ทําเปนรูปสี่เหล่ียม  ใชกาบกลวย
ตัดเปนรูปคน  หรือบางครั้งใชดินเหนียวปนเปนรูปคนเทาจํานวนคนในบานรวมไปถึงวัวควาย  ไก
หรือสัตวเล้ียงอื่นดวย  ใสเสื้อผาใหดวย  (พบวาการทํากระทงนี้นิยมทํากันในกลุมคนเชื้อสายลาว)  
จากนั้นนําถาดนี้ไปวางไวทางทิศตะวันตก  ของที่ใสในกระทงนั้นบางแหงใสช้ินพลาปลายํา (ผักพลา
ปลายํา)  พริกแหง  เกลือ  หัวหอม  ขาวดํา  ขาวสาร  บางแหงไมใสขาวขาว  แลวจุดธูปปกลงในกระทง  
บางแหงจุดดอกเดียว  บางแหงก็สุดแลวแตจํานวนกระทงและใสสตางคไปดวย  เมื่อพระฉันเสร็จแลว
ก็จะนําน้ํามารูปละ 1 แกว ยืนเปนวงกลม แลวสวดมนตกรวดน้ําราดลงไปในกระทง บางแหงวา
อุทิศใหคนอยู  บางแหงวาอุทิศใหคนตาย เสร็จแลวชาวบานจะนําไปวางที่ทางสามแพรงหรือโคก 
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   หลังเสร็จพิธีชาวบานจะมานั่งรับประทานอาหารรวมกัน  ไตถามความเปนอยู  ตลอดจน
ชวยกันแกไขปญหาตางๆ บางสถานที่เชนที่ชุมชนบานหนาพระธาตุมีความเชื่อวาอาหารที่นํามา
จะตองรับประทานใหหมด หากเหลือจะตองทิ้งไปไมใหนํากลับ แตโดยสวนใหญเมื่อรับประทานเหลือ
ก็ตักแบงกันไป หลังจากนั้นจึงแยกยายกันกลับบาน  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, 2546, 
หนา 35-37) 
      4)  ประเพณีกองขาวบวงสรวง 
     ลักษณะประเพณี  ตามประวัติกลาวกันวานิยมจัดกันในงานประจําปในฤดูรอน  
ราวเดือนเมษายนของทุกป  โดยมีความเชื่อวา  เมื่อกระทําแลวจะทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข  
ประชาชนไมเจ็บปวย  ในงานมีการเชิญเจาเขาทรง  ณ  ศาลเจาพอหลักเมืองของจังหวัดชลบุรี  
ซ่ึงตั้งอยูที่ปากซอยฑีฆามารถ  ถนนวชิรปราการ  ฝงตะวันตก  มักทําติดตอกันเปนเวลา  3  วัน 
        ขั้นตอนประเพณี  ในแตละวันจัดพิธีเปน  2  ตอน  คือ  ตอนเชาและตอนเย็น 
โดยที่เมื่อใกลจะถึงกําหนดวนังาน  กองขาว  ชาวบานที่สมัครเปนลูกจางของเจาจะนัดประชุมหารือ
และแบงปนหนาที่กัน  เชน  หนาที่ในการชาํระลาง  ปดกวาดตกแตงศาลเจาพอ  การจัดเตรียม
เครื่องรับรองเจา  ไดแก  ขันทองเหลือง ขนาดเสนผาศูนยกลาง  18  นิ้วฟุต  ประมาณ  3-4  ใบ 
การเตรยีมเครือ่งแตงตวัของเจา  เชน  ผามวง  ผาแพร  อยางละ  3-4  ชดุ  การจัดเตรยีมหมากพลู  บหุร่ี  
เครื่องบูชา  เชน  หัวหมู  บายศรีปากชาม  และขนมตมขาว  ขนมตมแดง  ตลอดจนถึงการจัดหา
พิณพาทยมาบรรเลงในวันงาน  บางก็รับหนาที่ตีฆอง ประชาสัมพันธใหทราบทั่วกันวา  วันพรุงนี้
จะเริ่มพิธีกองขาว  จึงขอเชิญผูคนใหไปรวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน  ชาวบานที่ไดยินก็จะบอก
ตอๆ กันไป  (ศูนยพัฒนาวิชาสังคมศึกษาจงัหวัดชลบุรี, 2541, หนา 88-90) 
     5)  ประเพณีวนัไหล 
     ลักษณะประเพณี  ทําบุญตักบาตร  ทําบุญเล้ียงพระ  บังสกุุลกระดกูบรรพบุรุษ 
     ขั้นตอนประเพณี  มีการประกอบกิจกรรมมากมาย  ระหวางวันที่  13-15  เมษายน  
เชน  การออกราน  แสดงนิทรรศการ  ประกวดนางสงกรานต  การแสดงวัฒนธรรมและประเพณี  
มีการทําบุญตักบาตร  ทําบุญเลี้ยงพระ  บังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ  อาหารพื้นบานในวันสงกรานต
ประกอบดวย  ขาวเหนียวแดง  กาละแมกวน  มีการปลอยนกปลอยปลา  ทําบุญทําทาน  ชวงตอนบาย
มีการแหนางสงกรานต  แหพระพุทธรูปไปตามทองถนนเพื่อใหประชาชนทั่วไปสรงน้ําพระพุทธรูป  
ชวงเย็นจะมีการสรงน้ําพระสงฆที่วัดใกลบาน  บางแหงมีการกอพระทราย  ประชาชนรวมกันเอาทราย
มากอเปนรูปเจดียแบบตางๆ สวยงาม  มีการประดับประดา  ตกแตงเจดียทราย  อาจมีการแขงขัน
กันไปดวย  มีการขนทรายเขาวัด  เพราะเชื่อวาการขนทรายเขาวัด  เพื่อกอพระเจดียทรายนี้ถานําทราย
ละเอียด  มากอพระเจดียอยางสวยงาม  ชาติหนาจะเปนคนรูปรางหนาตาสวยงาม  ผิวพรรณงดงาม  
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ในชวงเย็นหนุมสาวและเด็กพากันเลนสาดน้ํา  นําน้ําอบ  น้ําปรุง  เสื้อผา  ไปรดน้ําคนเฒาคนแก  เพื่อ
แสดงความกตัญูและขอพร  บางบานนําพระพุทธรูปมาสรงน้ํา  ทําความสะอาดในวันสงกรานตนี้ดวย  
ชวงกลางคืนจะมีการเลนสนุกสนานตามประเพณีการละเลนพื้นบาน  เชน  เลนผีแมศรี  ผีลิง  ผีกระดง  
ชวงรํา  เปนประเพณีการละเลน  และการบันเทิงพื้นบานที่สําคัญ  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, 
2546, หนา 34-35) 
     6)  ประเพณีตกับาตรเทโว 
     ลักษณะประเพณี  ทําบุญดวยขาวตมหาง 
     ขั้นตอนประเพณี   เมื่อถึงวันแรม  1  ค่ํา  เดือน  11  เปนวันแรกของการออกพรรษา
ชาวบานจะเตรียมนําอาหารคาวหวานมาทําบุญที่วัด  เรียกกันวา  การตักบาตรเทโว  อาหารที่ขาดไมได
คือขาวตมหาง  หรือใบมะพราวออนปลอยหางใหยาว  นําอาหารที่เตรียมไวมาทําบุญใสบาตร  
คณะกรรมการวัดจัดกระบวนพระพุทธรูป  นําแถวพระสงฆ  เดินผูคนที่เรียงรายอยูสองขางทาง   
เพื่อใหชาวบานใสบาตร  บางวัดที่อยูบนเชิงเขา  จะจัดแถวพระสงฆมารับบาตรจากชาวบานเปน
การจําลองภาพเมื่อคร้ังพระพุทธเจาเสด็จกลับจากเทวโลก  สวรรคช้ันดาวดึงส  กลับจากการโปรด
พุทธมารดา  1  พรรษา  ชาวชลบุรีจะนิมนตพระจากหลายวัด  จํานวน 100 รูป  ออกรับบิณฑบาต
ในตลาด  เพื่อใหชาวบานศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, หนา 209) 
      7)  ประเพณีถีบกระดาน 
     ลักษณะประเพณี  เปนการถีบกระดานเพื่อหาสัตวน้ํา 
    ขั้นตอนประเพณี  จะใชไมกระดานแบนๆ ยาวประมาณ  1.50  เมตร  หัวไมเชิด
เล็กนอย  เพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่  วางลงบนโคลนหรือเลนตามชายฝงทะเล  แลวคุกเขาลงขางใด
ขางหนึ่ง  เทาที่เหลืออีกขางหนึ่งจะถีบโคลนเลนเบาๆ เพื่อใหกระดานเคลื่อนที่ไปขางหนา  มือจะวาง
ลงบนลังไมหรือถัง  การคุกเขาจะนิยมตามความถนัดถาคุกเขาขางขวา  เทาขางซายจะถีบโคลนหรือ
เลนสลับกันบนกระดานถีบ  บางครั้งจะวางลังไมเอาไวใสหอย ปู  ปลา  หรือใสน้ํา  อาหาร  ของจําเปน
สวนตัว 
     ปจจุบันนี้การถีบกระดานเลนของราษฏรแถบชายฝงทะเลหรือชาวประมง
จังหวดัชลบุรีจะสูญไปแลว  (กรมวิชาการ, 2542 ข, หนา 51-52) 
     8)  ประเพณีการเลนทายโจก 
     ลักษณะประเพณี  เปนการทายคําปริศนา 
     ขั้นตอนประเพณี  ประเพณีนี้การเลนในงานเทศกาลตางๆ เชน  งานประจําป    
อําเภอพนัสนิคม  งานประจําจังหวัด  และงานศพ  เปนตน  การเลนทายโจกเปนการฝกเชาวนปญญา  
โดยผูทายโจกหรือผูเลนทายโจก  จะนํากระดานที่เขียนโจกไวแลวประมาณ  10-15 แผน  มาขึงติดกับ
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ราวเชือกแลวเปานกหวีดใหสัญญาณใหเร่ิมทายได  ถาทายถูกหมดคนออกโจกจะเปานกหวีด  หรือ
ส่ันกระดิ่งใหรางวัล  ประเพณีนี้  นอกจากเปนการฝกเชาวนปญญา  ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
ยังใหความรูเกี่ยวกับโคลงกลอนอีกดวย  (กรมวิชาการ, 2542 ข, หนา 53-54) 
      9)  ประเพณีการชกมวยตับจาก 
     ลักษณะประเพณี  เปนการชกมวยตับจากโดยมกีารผูกตานกัมวยทั้ง  2  เพื่อไมให 
มองเห็นกนั 
     ขั้นตอนประเพณี  มักจะเลนในงานเทศกาลตางๆ บริเวณลานวัดอําเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี  วิธีการเลนมวยตับจากนี้ใชเชือกขึงเปนเวทีที่มีเสาตอกทั้งสี่มุมบนพื้นดินปูดวยตับจาก  
เมื่อถึงเวลานักมวยทั้งสองจะเขาไปในเวที  กรรมการจะใชผาขาวมาหรือผาอื่นๆ ที่ใชผูกตานักมวย
ทั้งสองไมใหมองเห็นกัน  จากนั้นจับตัวนักมวยหมุนไปรอบๆ เวที  ในการชกมวยตับจากนั้นจะชกกัน
เพียง  3  ยก  นักมวยตองใชหูเปนพิเศษเพื่อหาทิศทางของคูตอสูอาจชกถูกบาง  ผิดบาง  คนดูจะเปน
ผูสงเสียงเชียรและบอกทิศทางใหนักมวย  ฝายใดชกคูตอสูไดมากที่สุดจะเปนฝายชนะ 
     การชกมวยตับจากนอกจากใหความสนุกสนานและใหความสามัคคีแลวยังเปน
การฝกปฏิภาณไหวพริบและความชางสังเกตอีกดวย  ปจจุบันนี้มีการละเลนชนิดนี้ในเทศกาล
ประเพณีกองขาว  (กรมวิชาการ, 2542 ข, หนา 52-53) 
     10)  ประเพณีแหเทียนพรรษา 
    ลักษณะประเพณี  เกีย่วกับกจิกรรมของพระสงฆที่ตองการแสงสวาง 
    ขั้นตอนประเพณี  มีการหลอเทียนตนใหญ  คาดวาจะจุดไดตลอดเวลา  3  เดือน  
ไปถวายพระภิกษุในวัดใกลๆ บานเปนพุทธบูชา  เทียนดังกลาวเรียกวา  “เทียนจํานําพรรษา”  กอน
จะนําเทียนไปถวายนี้  ชาวบานมักจัดเปนขบวนแหแหนกันไปอยางเอิกเกริก  สนุกสนาน  เรียกวา  
“ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา”  ตอมา  จึงเรียกส้ันๆ วา  “ประเพณีแหเทียนพรรษา”  (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, 2546, หนา 39) 
       11)  ประเพณแีหพญายม 
    ลักษณะประเพณี  เปนการเรียกขวัญกําลังใจ  สะเดาะเคราะห  ปลอยส่ิงเลวราย  
เชน  การเจ็บไข  ความตาย  ใหลอยพนไปกับพญายมและเปนไปเพื่อความสามัคคีของประชาชน
ทั้ง  2  ฝงคลองบางพระ 
    ขั้นตอนประเพณี  แยกเปน  3  ชวงเวลา  คือ  เชา  บาย  เย็น  ดังน้ี  ชวงเชา  
สถานที่จัดพิธีตอนเชาคือ  บริเวณชุมชนคอเขาพัฒนา  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
มีการทําความสะอาดสถานที่ตั้งโตะ  เกาอี้  จัดโตะหมูบูชา  กิจกรรมในชวงเชาประกอบดวย
การบุญเล้ียงพระ  การสรงน้ําพระ  การรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 
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    ชวงบาย  พิธีเริ่มประมาณ  13.00  น.  สถานที่จัดงานชุมชน  คอเขาพัฒนา 
บริเวณลานหนาบาน  เลขที่  117  ม.4  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  การแตงกายชาวบาน  
นิยมใสเสื้อลายดอกตามประเพณีสงกรานตเขารวมขบวนแหพาหนะที่ใชแหพญายมเปนรถบรรทุกเล็ก  
การอัญเชญิพญายมขึ้นรถจะอัญเชิญไปพรอมกับแพที่รองรับอยูดวยเพื่อใหสามารถนําไปลอยน้ํา
ไดเลย  ขบวนแหพญายมประกอบดวย  ขบวนกลองยาวรถบรรทุกอัญเชิญรูปหลอพระเกจิอาจารย
ซ่ึงเปนที่เคารพของชาวบางพระ  3  องค  ไดแก  หลวงพอฉ่ิง  หลวงพอกัง  และหลวงพอบู 
    ชวงเย็น  ในชวงเวลานี้สถานที่จัดกิจกรรม  ไดแก  ตลาดลางบางพระ  (ชายทะเล
บางพระ)  ซ่ึงเปนจุดสิ้นสุดขบวนแหพญายมที่ตั้งจะเปนโตะขนาด  3X4  เมตร  มีการจัดบายศรี  
กระถางธูป  แจกันดอกไมไวบนโตะ   (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, 2550, หนา  112-117) 
 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   
   แหลงเรียนรูในชุมชนมีจํานวนมาก  แตละผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงหรือมีการศึกษา
เพื่อจัดทําคูมือยังมีไมมากนัก  มีแตผลงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน  ซ่ึงพอที่จะสามารถนํามาใชประกอบ
การศึกษา  คนควาเกี่ยวกับแหลงเรียนรูในชุมชนไดดังนี้ 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
  ชัชวาล  อํามาตยมณี  (2531, หนา 52-70)  ไดศึกษางานการบริหารโรงเรียนมัธยมการศึกษา
ในเขตการศึกษา  8  ใน พ.ศ. 2531  พบวา  การศึกษาในชุมชนการศึกษาเขต  8  ยังอยูในระดับแนวต่ํา
และพบวา  ปญหาในการศึกษานั้นโรงเรียนไมไดดําเนินการสอนที่เกิดจากภูมิปญญาหรือความรู
ดั้งเดิมมาสอนใหกบันักเรียน  จึงเปนสาเหตุใหนักเรียนไมมีความรูเพียงพอ  ที่จะสืบทอดอาชีพที่อยู
ในชุมชนได 
  ผองศรี  หมื่นจําเริญ  (2535, หนา 61)  ไดศึกษาวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เพื่อปลูกฝง
คานิยมดานสิ่งแวดลอม  แกนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนทามะกาบุญสิริวิทยา  จังหวัด
กาญจนบุรี  จํานวนนักเรียนทดลอง  40  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนหลักสูตรทองถิ่นและ
แบบวัดประเมินดานสิ่งแวดลอม  6  ดาน  คือ  การเห็นคุณคาของธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมการรวมพิทักษรักษา
ทองถ่ินของตนและสังคมการยอมรับบุคคล  กลุมชาติพันธุที่แตกตางไปจากตนเอง  การมีเจตคติที่ดี
ตอการเปลี่ยนแปลง  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยหลักสูตรทองถ่ินที่มีคานิยมดานสิ่งแวดลอม
สูงกวานักเรียนที่เรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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  สงัด  มิตกิตติ  (2535,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาในชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  ในจังหวัดเชียงราย  พบวา  ครูมีความตองการแหลงเรียนรูดานวิชาการมากที่สุด  
สวนดานสังคมและวัฒนธรรม  ดานโภชนาการและอนามัย  ดานการชวยเหลือกจิกรรมของชุมชน  
ครูมีความตองการในระดับกลางทุกกลุม  เพื่อเปรียบเทียบความตองการแหลงเรียนรูจากชุมชนกับ
การมีสวนรวมระหวางผูบริหาร  ครู  และชุมชน  พบวายังมีปญหาดานงบประมาณและปญหาดาน
บุคลากรไมเพียงพอที่จะใหบริการดานการศึกษา 
  ประจบ  โพธ์ิปาน  (2539, หนา 91)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความตองการของผูปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับการมีสวนรวมในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดราชบุรี  พบวา  การนําเอาภูมิปญญา
จากชาวบานมาใหนักเรียนเห็นภายใตสภาพแวดลอมในทองถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหนักเรียน
เห็นผลการปฏิบัติและยอมรับ  นําไปใช  เชน  การทําปุยหมัก  การทาํสบูใชเองการประกอบอาหาร
โดยใชวิธีการสาธิตและชักนํานักเรียนใหมามีสวนรวมในการทดลองปฏิบัติระหวางปฏิบัติใหมี
การเปรียบเทียบวิธีเกากับวิธีใหม  ผูที่จะทําการสาธิตตองเปนผูประสบความสําเร็จในดานนั้นๆ 
จนเปนที่ยอมรับนับถือโดยทั่วไป 
 อุดม  ปญญา  (2539, หนา 132)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  ความรวมมือของชุมชน  โรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี  ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน  ครูและกรรมการสภาตําบลพบวา
ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนในสวนการศึกษา  เศรษฐกิจ  และอาชีพดานการพัฒนา  ชุมชนและ
รวมกิจกรรมชุมชน  อยูในระดับกลาง  ซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ  สิรัตน  สุทธิดารา  
(2539, หนา 92)  ที่ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาของชุมชนโรงเรียนมัธยม  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
 2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 ฮารเนท  (Harnet, 1987, p. 6-8)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนกับโรงเรียน
ไดมีการจัดกิจกรรมชุมชนบอยๆ คร้ัง  จะทําใหโรงเรียนมีความสัมพันธและเขาถึงชุมชนมากขึ้น  
และควรนําแหลงวิทยากรในชุมชนมาใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของเด็ก  สรางความสัมพันธ
โดยอาศัยเด็กเปนส่ือ  เชน  ไปศึกษาดูงาน  นอกจากนี้อาจทําประโยชนบริการสังคม  เชน  ชวยทํา
ความสะอาดถนน  หรือปลูกตนไมตามที่สาธารณะ  เปนตน 
 เอเปค  (APEC, 1970, p. 27)  รายงานผลการวิจัยการประชุมปฏิบัติการของโครงการ
นวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย  เร่ืองการดําเนินงานการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  
ในรายงานการวิจัยของประเทศเกาหลีใต  ไดช้ีใหเห็นถึงการศึกษาชุมชนวา  เนนกิจกรรมทางการศึกษา
ที่จะพัฒนาชนบททั้งในลักษณะกิจกรรมศึกษาในระบบและนอกระบบซึ่งสรุปแยกรายละเอียด
ใหเห็นได  ดังนี้  กิจกรรมการศึกษาในโรงเรียนไดแก  1.  การสอนในหองเรียน  2.  การแนะนําชีวิต
ในโรงเรียน  3.  กิจกรรมโรงเรียนที่บริการตอสาธารณะ  4. กิจกรรมการเรียนที่สงเสริมผลผลิต  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
41 

5.  การใหชุมชนมาใชส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงเรียน  6.  ซ่ึงการจัดกิจกรรมการศึกษาในระบบ  
ดังกลาวนี้  ใหโรงเรียนดําเนินการ  และกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ไดแก  1.  กิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  2.  การฝกอบรมทักษะที่เพิ่มผลผลิตแกประชาชน  3.  การใหการศึกษา
กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา  และ  4.  การใหการดําเนินงานกลุมในการพัฒนา 
 ยูเนสโก  (UNESCO, 1980, p. 26-39)  กลาวถึงรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาชนบทวา  การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานนั้นอาศัยจากพื้นฐานความตองการ  
จิตใจ  เจตคติและการจูงในของชุมชนในชนบทเองประชาชนในชนบทตองแสดงความมุงหวัง
ในการพัฒนาโดยสอดคลองกับคานิยม  ประเพณี  และการกระทําของเขาเอง  โรงเรียนจะตองให
นักเรียนเขาใจปญหา  ความตองการและเกิดคานิยมในการพัฒนาตนเอง  การที่เขาจะเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาจะเห็นไดจากการมีความสนใจและเกิดแรงจูงใจ  มีความเขาใจและตระหนัก
ในความสําคัญ  มีเจตคติที่ดีตอการมีสวนรวม  การมีสภาวะทางการเมืองทองถ่ิน 
 เฟอรกูสัน  (Ferguson, 1997, p. 32)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาของเด็กในชนบทของ
สหรัฐในอลาสกา  ในการศึกษาดังกลาว  จะมีทั้งโปรแกรมการพัฒนาภูมิปญญาและความคิดสรางสรรค
สําหรับกลวิธีที่ใชในการพัฒนาภูมิปญญาที่อยูในรูปแบบของการผสมผสานระหวางวิธีระดมสมอง
ระดับชุมชนกับการเสริมแรงดานความคิดสรางสรรค  โดยการนําเด็กออกไปหาประสบการณนอก
สถานที่  พบกับผูประกอบอาชีพทองถ่ิน  พบกับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของชุมชน  เพื่อใหเด็กไดเกิด
แนวคิดแปลกๆ ใหมๆ และกาวไกลดานภูมิปญญา  หลังการทดลองดังกลาวรวม  5  สัปดาห  
แลวทําการประเมินผลการศึกษาพบวา  เด็กสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับความคิดของ
ตนไดดีกวาการศึกษาภายในโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ ลอเรย  (Lawey, 1998, p. 17)  ไดศึกษาวิจัย
เร่ืองการพัฒนาสังคมในทองถ่ิน  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  การใหความสําคัญกับทองถ่ินโดยการดึงเอา
ภูมิปญญาระดับทองถ่ินที่มีความรูในศาสตร  สาขาวิชาตางๆ เขามาสูโรงเรียนจะชวยใหการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน  โรงเรียน  ไดในเวลา  3  วัน  
แนวทางคือ  1.  การใหพื้นที่ชุมชนเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา  2.  องคกรในระดับทองถิ่น 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  3.  ชุมชน  ผูปกครองมีสวนรวมในการศึกษา 
 จากการศึกษาดังกลาว  จึงสรุปไดวา  การจัดทําคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณี
ทองถ่ิน  ทั้ง  5  ดาน  คือ 
    1)  ประเพณีเกีย่วกับการเกดิ 
   2)  ประเพณีเกีย่วกับการบวช 

  3)  ประเพณีเกีย่วกบัการแตงงาน 
   4)  ประเพณีเกีย่วกับการตาย 
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   5)  ประเพณีทีค่นในสังคมปฏิบัติรวมกัน 
 มีประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ดังนี้   
    1)  ผูบริหารไดนําขอมูลแหลงเรียนรูจากคูมือไปพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาและไดรับความรวมมือระหวางชุมชนกับสถานศึกษา 
    2)  ครูซ่ึงมีหนาที่จัดการเรียนการสอนสามารถนําขอมูลในคูมือไปกําหนดการเรียน
การสอนของครูผูสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
   3)  ครูผูสอนสามารถนําขอมูลที่มีอยูในคูมือไปจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับ
มาตรฐานและสาระหลักสูตรชวงชั้น 
   4)  ผูเรียนสามารถศึกษาขอมูลที่มีอยูในคูมอืกอนออกไปศึกษาจากสภาพจริง 
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บทที่  3 
ข้ันตอน  และวิธีการจดัทําคูมือ 

 

 ในการจดัทําคูมือแหลงเรยีนรูในจังหวดัชลบุรีเกีย่วกับประเพณีทองถ่ินผูศึกษาไดดําเนินการ  
ดังนี ้
 

3.1  ขั้นตอนและวิธีการจดัทําคูมือ 
 

    ขั้นตอนที่  1  ศึกษาเอกสาร / สํารวจประเพณีทองถ่ินในจังหวดัชลบุรี 
    ขั้นตอนที่  2  จัดทําโครงรางของคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน 
   ขั้นตอนที่  3  ประเมินผลความเปนไปไดของการนําคูมือไปใช 
   วิธีการจัดทํามีรายละเอียด   ดังนี ้
 ขั้นตอนที่  1  ศึกษาเอกสาร / สํารวจประเพณีทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี 
    1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีจากคูมือ  ตํารา  บทความ  วารสาร  อินเทอรเน็ต 
งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับประเพณีทองถ่ิน  จากหองสมุด  และหนวยงานทองถ่ินตางๆ  
      2.  ศึกษาหลักการเขียนคูมือจากหนังสือ  คูมือตางๆ และเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวของในการจัดทําคูมือ 
    3.  รวบรวมและสรุปแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการทําคูมือ  ประเพณีทองถ่ิน  
ในจังหวัดชลบุรี 

 ขั้นตอนที่  2  จัดทําโครงรางของคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถิ่น   
      1.  การจัดทําคูมือ  แหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับประเพณีทองถ่ิน  
ผูศึกษาไดกําหนดกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีทองถิ่น  5  ดาน  ไดแก  ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  
การบวช  การแตงงาน  การตาย  และประเพณีที่คนในสังคมปฏิบัติรวมกัน  คูมือจะประกอบดวย
เอกสารดังนี้ 
      1.1  ปก 
      1.2  คํานํา 
      1.3  สารบัญ 
      1.4  คําแนะนําการใชคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน   
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      1.5  วัตถุประสงคของคูมือ 
       1.6  ประโยชนของคูมือ 
      1.7  แหลงเรียนรูในจังหวดัชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน   
        1.7.1  ประเพณีเกีย่วกับการเกิด 
        1.7.2  ประเพณีเกีย่วกับการบวช 
            1.7.3  ประเพณีเกีย่วกับการแตงงาน 
        1.7.4  ประเพณีเกีย่วกับการตาย 
        1.7.5  ประเพณีที่คนในสังคมปฏิบัติรวมกนั 
        1.8  การประเมินผลความเปนไปไดของการนําคูมือไปใช 

     2.  นําคูมือฉบับราง  (ภาคผนวก ฉ)  ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คนเสนอแนะ
ใหความคิดเห็นและเสนอแนะจํานวนประเพณีที่สําคัญรวมทั้งตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับประเพณีทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี  โดยมีหนังสือขอความรวมมือ
จากโรงเรียนวัดอรุณรังษี  ถึงผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงมีคุณสมบัติและรายนามดังตอไปนี้ 
       คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญมดีังนี ้
        1)  มีประสบการณการศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเพณีทองถ่ินใน
จังหวดัชลบุรี   
        2)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท 
        3)  มีความรูความสามารถในการเขยีนผลงานทางดานวิชาการ 
        4)  มีความรูความสามารถในดานการวจิยั 
        5)  ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี  อยางนอย  4  ป 
       รายนามผูเชี่ยวชาญ 
      1)  นางนภิา  เจียมโฆษิต หัวหนาสํานกังานวัฒนธรรมจงัหวัดชลบุรี 
         2)  นางศุภดี  วถีิธรรมศักดิ์ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมศาสนา  ศิลปะ   
             และวัฒนธรรม 
           สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดชลบุรี 

      3)  ดร.วรศักดิ์  วัชรกําธร ศึกษานิเทศก  
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1 
       วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

           4)  นายฉัตรชยั  บูรณพงศ  ศึกษานิเทศก  
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
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         5)  นายพสุธา  ล้ิมลาวัลย ศึกษานิเทศก  
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1                   
 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ     
    3.  นําขอคิดเห็น/คําแนะนาํที่ไดมาปรับปรุงและจัดทาํรายละเอียดตามราง 
และนําเสนออาจารยที่ปรึกษา 
  ขั้นตอนที่  3  ประเมินผลความเปนไปไดของการนําคูมือไปใช 
 เปนการตรวจสอบคูมือที่ไดจัดทําขึ้นวา  มคีวามเหมาะสมในการนําไปใชเพียงใด  ผูศกึษา
จึงไดนําคูมือฉบับสมบูรณใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  16  คน  ประกอบดวยนักวิชาการจํานวน  5  คน  
ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  5  คน   และครูผูสอน  จํานวน  6  คน  โดยดําเนินการดังนี ้
       ตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือโดยมีหนังสือขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามขอมูล  คุณสมบัติและรายนามดังตอไปนี ้
         นักวิชาการ  คุณสมบัติของนกัวิชาการมดีังนี้ 
        1)  มีประสบการณการศึกษาคนควาเกีย่วกบัประเพณีทองถ่ินในจังหวดั
ชลบุรี   

   2)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท 
   3)  มีความรูความสามารถในการเขียนผลงานทางดานวชิาการ 
   4)  ปฏิบัติงานในจังหวดัชลบุรีอยางนอย  4  ป 

         รายนามนักวชิาการ 
        1)  นายสุรชาติ  มานิตย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ชลบุรี  เขต  1 
        2)  นายวิฑูรย  ขวัญสังข รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ชลบุรี  เขต  2 
        3)  นายไพรวัลย สูยะนันทน  ศึกษานเิทศก สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
           ชลบุรี  เขต  1 
         วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
        4)  นางประภาศรี พิวอนทอน  ศึกษานิเทศก สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
           ชลบุรี  เขต  1 
          วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
        5)  นายสมพร  หรายเจริญ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ชลบุรี  เขต  1 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
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       ผูบริหารสถานศึกษา  คณุสมบัติของผูบริหารสถานศึกษามีดังนี ้
     1)  มีประสบการณการศึกษาคนควาเกีย่วกบัประเพณีทองถ่ินในจังหวดั
ชลบุรี   

   2)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท 
   3)  มีความรูความสามารถในการเขียนผลงานทางดานวชิาการ 
   4)  มีความรูความสามารถในดานการวิจยั 
   5)  ปฏิบัติงานในจังหวดัชลบุรีอยางนอย  4  ป 
  รายนามผูบริหารสถานศึกษา 

        1)  นางสังเวยีน  ตังคณาพร ผูอํานวยการโรงเรียนวดันาเขื่อน 
             วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
        2)  นายสมาน  นัยรัมภ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปง 
             วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
        3)  นายมณเฑยีร  เดชจนิดา ผูอํานวยการโรงเรียนบานโสม 
            วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
        4)  นางวไิลวรรณ  สงพอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยมะไฟ 
             วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
                  5)  นายณัฏฐพล  ไหวพรหม ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยยาง 
             วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
       ครูผูสอน  คุณสมบัติของครูผูสอนมีดังนี้ 

   1)  มีประสบการณในการสอนอยางนอย  4  ป  
   2)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 
   3)  เปนผูสนใจเกี่ยวกบัประเพณีทองถ่ิน 
  รายนามผูบริหารสถานศึกษา 

        1)  นางสุนีย  ไหวพรหม      ครู  โรงเรียนบานหนองชาก  
            วิทยฐานะชํานาญการ 
         2)  นางประไพ  ตรีภูริทัต        ครู  โรงเรียนบานมาบลําบิด  

     วิทยฐานะชํานาญการ 
        3)  นางทิพวรรณ  ศิรินภาทรัพย   ครู  โรงเรียนบานหนองปรือ  
            วิทยฐานะชํานาญการ 
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        4)  นายไพศาล  เจริญศรี         ครู โรงเรียนบานเกาะไมแหลม  
            วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
        5)  นางนัฏกานต  จันทนา       ครู  โรงเรียนบานหนองปรือ  
           วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
        6)  นางจิตจงกล  กองพล          ครู  โรงเรียนวัดอรณุรังษี   
           วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

 3.2  เกณฑตรวจสอบความเปนไปไดของการนําคูมือประเพณีทองถิ่นในจังหวัดชลบุรีไปใช 
  
  เกณฑการตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือประเพณีทองถ่ินจังหวัดชลบุรี  กําหนดเกณฑ
การทดสอบโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น  โดยใชมาตราสวนประเมินคา  (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ
ตามเกณฑของ LIKERT  (Best & Kahn, 1984, pp. 179-255)    
 เห็นดวยมากทีสุ่ด /  สามารถนําไปปฏิบัติไดมากที่สุด เทากับ  5 
              เห็นดวยมาก / สามารถนําไปปฏิบัติไดมาก  เทากับ  4 
  เห็นดวยปานกลาง /  สามารถนําไปปฏิบัติไดปานกลาง   เทากับ  3 
             เห็นดวยนอย /  นําไปปฏิบัติไดนอย   เทากับ  2 
            เห็นดวยนอยที่สุด /  นําไปปฏิบัติไดนอยที่สุด  เทากับ  1 
   นําขอมูลจากการตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือประเพณีทองถ่ินชลบุรีไปใช  โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นและทําการสรุป  วิเคราะห  โดยใชคาเฉลี่ย   ( X )  แบงเปน  5  ระดับ 
ตามเกณฑของ Best  (1993, p. 247)  ดังนี ้
  คาเฉลี่ย  4.51-5.00 แปลความหมายวา    เห็นดวยมากทีสุ่ด / สามารถนําไปปฏิบัติได 

             มากที่สุด 
 คาเฉลี่ย  3.51-4.50 แปลความหมายวา   เห็นดวยมาก / สามารถนําไปปฏิบัติไดมาก  
   คาเฉลี่ย  2.51-3.50 แปลความหมายวา  เห็นดวยปานกลาง /สามารถนําไปปฏิบัติได 
                                                                    ปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.51-2.50 แปลความหมายวา   เห็นดวยนอย / นําไปปฏิบัติไดนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00-1.50 แปลความหมายวา   เห็นดวยนอยที่สุด / นําไปปฏิบัติไดนอยทีสุ่ด 
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บทที่  4 
คูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถิ่น 

 

  การนําแหลงเรียนรูที่มีอยูในทองถ่ิน  และในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูเขามามีสวนรวม
การจัดการศึกษานั้น  นับเปนเปาหมายสําคัญที่สถานศึกษาจะตองใหความสําคัญโดยสงเสริม
สนับสนุนและนําเอาแหลงเรียนรูที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนกับตัวผูเรียน  เพื่อสรางจิตสํานึกและ
คานิยมความเปนประชาธิปไตย  ประหยัด  อดทน  รักและภูมิใจในความเปนไทย  ตลอดจนการสราง
ความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษา  ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูที่มีอยูในจังหวัดชลบุรีนี้  ผูบริหาร
สถานศึกษา  ครู  และนักเรียนสามารถใหการศึกษา  จะทําใหผูเรียนไดรับความรูจากการพบเห็นได
สัมผัส  และลงมือปฏิบัติ  แทนการไดรับจากการจินตนาการของผูเรียนเอง    
   ผูศึกษาจึงหวังเปนอยางยิ่งวา  คูมือนี้จะเปนประโยชนในการเสริมสรางจัดการเรยีนการสอน
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี  ใหผูเรียน
มีโอกาส  ไดศึกษาความเปนจริง  ตามความตองการของผูเรียนเอง 
    ในบทนี้  ผูศึกษาไดจัดทําโครงรางของคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน  
5  ดาน  ไดแก  ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  ประเพณีเกี่ยวกับการบวช  ประเพณีเกี่ยวกับการแตงงาน  
ประเพณีเกี่ยวกับการตาย  และประเพณีที่คนในสังคมปฏิบัติรวมกนั  (ภาคผนวก  จ)  หลังจากนั้น
ผูศึกษานําไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  16  คน  ตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือ  (ดังตาราง  1)  
รวมถึงสรุปขอคิดเห็นจากนักวิชาการ  (ดังตาราง  2)  จากนั้นนําเสนอคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัด
ชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
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แหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการศึกษาแหลงเรียนรูในจังหวดัชลบุร:ีประเพณีทองถิ่น 
โรงเรียนวัดอรุณรังษี สํานักงานเขตพื้นการศึกษาชลบุรี เขต 1 
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คํานํา 
 

  การจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน  เนนกระบวนการเรียน
ที่ปลูกจิตสํานึกในความถูกตองเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของ
ประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมของชาวกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  
และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งพาตนเองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคใฝรู  และเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

  การจัดทําคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน เลมนี้ขึ้นเพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษา  ครู  อาจารย  และนักเรียนใชเปนแนวทางในการศึกษาขอมูลแหลงเรียนรูไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษารายละเอียดของคูมือเลมนี้จะชวยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจากสถานการณจริงหรือประสบการณตรงของนักเรียนมีประสิทธิภาพ  ในเนื้อหา
ของคูมือเลมนี้มีรายละเอียดของประเพณีที่สําคัญของจังหวัดชลบุรี  สอดคลองกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และหลักสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว 

  การนําคูมือแหลงเรียนรูในจังหวดัชลบุรี : ประเพณีทองถ่ินเลมนี้ไปใชในการจดัการเรียน   
การสอน  หากผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาคูมือเลมนี้  สามารถเสนอความคิดเห็นตอฝายวิชาการ  เพื่อประเมินผลการพิจารณาปรับปรุง
ใหคูมือเลมนี้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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4.1  คําแนะนําการใชคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถิ่น 
     เพื่อใหการใชคูมือเลนนี้มปีระสิทธิภาพสูงสุด  จงึใหผูที่มหีนาที่เกีย่วของกับการจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนในสถานศกึษา  ปฏิบัติดงันี้ 
 4.1.1  ผูบริหารสถานศึกษา 
                  1)  ศึกษาขอมลูในคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน  เพื่อนําไปใช
ในการวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงการศึกษาในสถานศึกษา 

     2)  วางแผนการนําขอมูลในคูมือไปใชในการแบงงาน  และมอบหมายหนาที่  การจดั 
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

      3)  จัดอบรมเกีย่วกับการนําแหลงเรียนรูจากคูมือไปใชจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหครูผูสอนและผูเรียน  เพื่อใหมีความรูความเขาใจตรงกนั 

      4)  ประเมินผลผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  และครูผูสอนสอนในการใชคูมือ
แหลงเรียนรูในจงัหวัดชลบรีุ :  ประเพณีทองถ่ิน 
  4.1.2  ครู  นักเรียน  และผูมหีนาที่จดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา  สามารถดําเนินการ
ตามขั้นตอน  ดังนี ้
   1)  ศึกษาเนื้อหาขอมูลในคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน  
เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับแหลงเรียนรูในจังหวดัชลบุรีไดถูกตองตามความจริง 

       2)  วางแผนจัดการศกึษาแหลงเรียนรูและนาํนักเรียนออกไปศึกษาจากสภาพจริง 
      3)  วเิคราะหเปรียบเทียบการศึกษาจากแหลงเรยีนรูจริงกบัการศกึษาภายในสถานศึกษา 
       4)  ประเมินผลการศึกษา 
       5)  ประเมินผลการใชคูมือ  แหลงเรียนรูสําหรับนักเรยีนในจังหวดัชลบุรี 

4.2  วัตถุประสงคของคูมือ 
 ในการจัดทําคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถิ่น มีวัตถุประสงคที่สําคัญ  
ดังนี้ 
 4.2.1  เพื่อเปนการสงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาที่ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ 

  4.2.2  เพื่อใหครูผูสอนและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษานําขอมูลที่มีอยูในคูมอืไปจดักจิกรรม       
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน 

 4.2.3  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาและ
การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางชุมชนและสถานศึกษา 
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4.3  ประโยชนของคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี :  ประเพณีทองถิ่น 
 คูมือแหลงเรียนรูในจังหวดัชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน จะเปนประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษา  ดังนี ้
  4.3.1  ผูบริหารไดนําขอมูลแหลงเรียนรูจากคูมือไปพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาและไดรับความรวมมือระหวางชุมชนกับสถานศึกษา 
  4.3.2  ครูซึ่งมีหนาที่จัดการเรียนการสอนสามารถนําขอมูลในคูมือไปกําหนดการเรียนการสอน
ของครูผูสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
  4.3.3  ครูผูสอนสามารถนําขอมูลที่มีอยูในคูมือไปจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับ
มาตรฐานและสาระหลักสูตรชวงชั้น 
  4.3.4  ผูเรียนสามารถศึกษาขอมูลที่มีอยูในคูมือกอนออกไปศึกษาจากสภาพจริง 

 ดังนั้น  ขอมูลจากคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ินจึงสามารถสงเสริม
ใหมีการจัดกิจกรรมเรียนรูใหสอดคลองกับการปฏิรูปศึกษาในปจจุบัน  จะสงผลใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาพบเห็นสัมผัสและลงมือปฏิบัติจริง  จนเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ินและภูมิใจในความเปนไทย 

4.4  เนื้อหา 
            4.4.1  ประเพณีเก่ียวกับการเกิด 
   

พิธีโกนผมไฟของชาวไทย 
 

 
 
ภาพ 5  พิธีโกนผมไฟของชาวไทย 
 
 พิธีโกนผมไฟจะทําเมื่อทารกคลอดออกมาจากครรภมารดาครบ 1 เดือน  ในพิธีมีการสวดมนต
เย็นกอนวันฤกษ 1 วัน  รุงเขาจะเปนการเลี้ยงพระ  ผูเปนประธานจะแตะน้ําในสังขลงบนศีรษะของเดก็  
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แลวหยิบมีดขึ้นแตะผมเด็กพอเปนพิธีวาโกน  ขณะนั้นพระสวด  ชยันโตฯ และมีวงมโหรีประโคม
เปนการอวยชัย 
 เมื่อโกนผมเด็กเสร็จแลว  พราหมณจะทําพิธีอาบน้ําเด็ก  โดยนําน้ําพระพุทธมนตและ
น้ําอุนมาผสมกันในอางและนําเด็กลงจุมพอเปนพิธีแลวสงเด็กใหผูอุมซึ่งอาจจะเปนยาหรือยาย  
พราหมณจะทําขวัญตามพิธีของพราหมณ  เพื่อเปนการปดเปาสิ่งชั่วรายออกจากตัวเด็กและเสริม
ความเปนมงคล  เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแลวก็จะเปนพิธีเอาเด็กลงอู  โดยการที่พราหมณจะเปนผูจัดเตรียม  
ที่นอนเด็กในเปล  และเอาของที่จัดไวใหเด็ก  วางตามขอบเปลใตเบาะ  ใตหมอน  จากนั้นนําแมว
เล้ียงที่สะอาด  มีสรอยที่คออุมลงในเปลแลวอุมออก  การที่เอาแมวลงเปลกอนนั้นก็มีความเชื่อวา
เด็กจะไดเล้ียงงายเหมือนแมว  หลังจากนั้น  พราหมณก็จะอุมเด็กมาลงนอนในเปลแลวเหกลอมตาม
แบบภาษาพราหมณ  เปนอันเสร็จพิธี 
 พิธีโกนผมไฟ  จะจัดเปนงานใหญโต  ประกอบพิธีกรรมเต็มรูปแบบหรือจะทําแบบรวบรัด
ก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฐานะของบิดา  มารดา  และกําลังทรัพย  ถาตองการกระทําพิธีแบบรวบ
รัดก็สามารถทําไดโดยใชดายสายสิญจนผูขอมือเด็ก  เรียกมิ่งขวัญ  แลวทําพิธีโกนผมตามฐานะของ
ตนเองเทานั้นก็เปนการเพียงพอ 

พธีิโกนจุกของชาวไทย 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  6  พิธีโกนจุกของชาวไทย 
 

 ลักษณะพิธี  เปนพิธีการตัดผมจุกใหเด็ก 
 ขั้นตอนพิธี  ทําน้ํามนตกอน 1 คืน มีขวานรองไวขางหลังหมอ  เพื่อใหเปนน้ํามนตเทวดา 
วันรุงขึ้นตอนเชา ทําน้ํามนตตอนเชามืด ประมาณ ตี 5-6  ผูที่โกนจุกเปนบิดามารดา  ปูยา  ตายาย 
ลางมือดวยน้ํามนตกอนตัดจุก ประดับจุกดวยหญาแพรก  เหมือนพวงมาลัยครอบจุกกอนตัด  ผูตัดจุกเสร็จ
ตองไปลางมืออีกครั้งหนึ่ง  เมื่อประกอบพิธีเสร็จเรียบรอยแลว นําเด็กไปอาบน้ํา แตงตัวใหสวยงาม 
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 คติความเชื่อ  ถาในครอบครัวนั้นมีคนโกนจุกคนแรกใชอาหาร  3  สํารับ  คนที่  2  ใช  7  สํารับ 
คนที่  3  ใช  9  สํารับ  ของในสํารับที่ใชไหวผีมอญ  ประกอบดวย  ขนมทอด  มะพราว  กลวย  กุง 
ปลา  แกง  3  อยาง  คือ  แกงฟก  ตมสมปลา  แกงลกูโยน  มีขาวตอก  ขาวเหนียว  ทําน้ํามนต  3  หมอ  
หมอที่ 1  น้ําไสผัก  หมอที่ 2  น้ําสมปอย  หมอที่ 3  น้ําขมิ้น  
  ในปจจุบันนี้พิธีโกนจุกไดเลือนหายไปจากสังคมไทย  เนื่องจากเด็กไมนิยมจะไวผมจุก  
เพราะความเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมจึงทําใหพิธีกรรม  ในสมัยโบราณไดสูญหายไป 
 พิธีโกนจุกจะกระทําเมื่อเด็กยางเขาวัยหนุมสาว  หมายความวา  ชายจะมีอายุ 13 ป  สวนหญงิ
จะมีอายุ  11  ป  จึงมีการบอกกลาวแกญาติมิตร  โดยเรียกวา  พิธีมงคลโกนจุก 
 ในพิธีการสวดมนตเย็นกอนวันฤกษ  1  วัน  วันรุงขึ้นเล้ียงพระแลวตองตัดจุกเด็กตามเวลาฤกษ  
ในตอนบายจะมีการเวียนเทียนสมโภชทําขวัญเด็กตามแบบพิธีพราหมณ  โดยสวนมากพิธีโกนจุก
จะหาโอกาสทํารวมกับพิธีมงคลอื่นๆ เชน  การทําบุญขึ้นบานใหม  การทําบุญวันเกิด  เปนตน 
 ผมของเด็กที่จะโกนจะแบงออกเปน  3  ปอย  ซ่ึงประธานในพิธีจะตัดผมปอยที่หนึ่ง  ญาติผูใหญ
ตัดปอยที่สอง  พอตัดปอยที่สาม  เมื่อตัดครบสามปอยเรียบรอยแลวก็จะตองโกนผมให  เกล้ียงเกลา  
ถือวาเปนอันเสร็จพธีิ 
 

พิธีโกนผมไฟของชาวอิสลาม 
 

 
 

ภาพ  7  พิธีโกนผมไฟของชาวอิสลาม 
 

 ลักษณะพิธี  จดัขึ้นเพื่อเปนสิริมงคลแกเด็กที่เกิดใหม  ทําขวัญเด็กใหความอบอุนแกเดก็ 
 ขั้นตอนพิธี  ประกอบพิธีที่บานและมัสยิด  หลังจากที่เด็กคลอดแลวประมาณ  7  วัน  บิดา
มารดาเตรียมอุปกรณ  คือ  น้ํามันมะพราว  น้ําผึ้ง  กลวยบด  ขาว  กรรไกร  แหวนเงิน  แหวนทอง  
แหวนนาก  เบาะที่จะอุมเด็ก  ภาชนะใสของ  นําเด็กหลังคลอด  7  วันมาทําบุญ  เชิญผูนําศาสนา
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ที่เคารพนับถือมารวมขอพรแดองคอัลเลาะหและคําอวยพรใหเด็กมีความสุข  เสร็จพิธีการเลี้ยงอาหาร
แกผูมารวมพิธี  ญาติผูใหญจะใหเงินแกเด็กเปนการทําขวัญและเปนเงินกนถุง  บิดามารดาจะแตงกาย
เด็กดวยเพชรนิลจินดามากมายเพื่อเปนสิริมงคลแกเด็ก  จากนั้นผูรูทางศาสนาพูดกรอกหูเปนภาษา
อาหรับวา 
   “องคอัลเลาะหผูทรงยิ่งใหญ องคอัลเลาะหผูยิ่งใหญ ขาขอปฏิญาณวา นบีมูฮัมหมัด
เปนทูตพระองคจงละหมาด  กราบไหวพระผูเปนเจาเถิด  จงมาสูแนวทางที่ถูกตองเถิด  แทจริงที่ไดยิน
ละหมาดแลว  องคอัลเลาะหผูทรงยิ่งใหญ  ไมมพีระเจาอื่นใด  นอกจากพระองค” จะพูดกรอกทั้งหูซาย
หูขวา ประโยคละ  2 คร้ังเพื่อเปนสิริมงคลแกเด็กและเปนกําลังใจแกบิดามารดา  
 ประเพณีการตั้งชื่อของชาวอิสลาม  
 ลักษณะพิธี  เพื่อเปนสิริมงคลแกเด็กทีเ่กดิใหม หลังจากคลอดได  7  วัน 
 ขั้นตอนพิธี  ใหผูนําศาสนาประกอบพิธี  หลังจากโดนผมไฟแลวพอแมจะนําเด็กมาให
ผูนําทางศาสนาเปนผูตั้งชื่อใหก็ได  วิธีการตั้งชื่อมีหลักเกณฑดังนี้คือ  สําหรับเด็กผูชาย  ตั้งชื่อตาม 
องคอัลเลาะหพระผูเปนเจาแตจะตองนําหนาดวย “อับดุล” แปลวา บาว เชน 
   -  อับดุลเราะหมาน แปลวา บาวของเอกองคอัลเลาะหผูทรงกรุณา 
   -  อับดุลรอฮีม  แปลวา บาวของเอกองคอัลเลาะหผูทรงเมตตา 
   -  อับดุลเลาะห  แปลวา บาวของพระเจา 
 นะบี  หมายถึง  ทูตของประองค ซ่ึงเปนผูเผยแพรศาสนา  ซ่ึงถูกแตงตั้งจากพระเจา  เชน   
มูฮัมหมัด  อาดํา หรืออาจตั้งชื่อดวยภาษาอาหรับ  ซ่ึงมีความหมายในทางที่ดี  เชน ไซนุล อาบีดิน 
อันวาร,  อันดรา  มุตรา  เปนตน 
 สําหรับผูหญิง  ใหตั้งชื่อตามภรรยาหรอืบุตรของทานนะบี  เชน  อาอีซะห  ฮาลีมะห  เปนตน 

พิธีลางบาปทารกของชาวคริสต 

 

 

 

 
   

ภาพ  8  พิธีลางบาปทารกของชาวคริสต 
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 ลักษณะพิธี  เพื่อแสดงความรักแกเด็กและเปนกําลังใจใหกับผูปกครองในการเลี้ยงดู  
เพื่อใหเด็กทารกเปนสวนหนึ่งของรางกายพระคริสตเจา  เพื่อเปนสมาชิกของศาสนจักร 
 ขั้นตอนพิธี  ประกอบพิธีที่โบสถในวันเสารหรืออาทิตย  อุปกรณลางบาป  มีน้ํามัน        
คริสมาส  เสื้อขาว  เทียนขาว  ผูเขารวมพิธี  คือ  มารดา  บิดา  เด็ก  พระ  พอทูนหัว  ญาติ  พี่นอง  
เปนพิธีที่สําคัญพิธีหนึ่งของขาวคริสต พิธีกรรมนี้จะปฏิบัติเฉพาะเด็กทารกของชาวคริสตัง พิธีเร่ิมดวย
การตอนรับเด็กและคนที่มารวมพิธีโดยสังฆบริกรถามบิดามารดาถึงคํามั่นสัญญาที่จะอบรมเลี้ยงดู
บุตรหลานตามศรัทธา  ศาสนบริกรทําเครื่องหมายไมกางเขนบนหนาผากทารก  ตอจากนั้นบิดามารดา      
พอทูนหัวแมทูนหัวทําเครื่องหมายไมกางเขนบนหนาผากทารกดวย ทําพิธีอานบทภาวนาขับไลปศาจ
และเจิมหนาอกเด็กดวยน้ํามนตแหงศีลลางบาป  เจิมน้ํามันคริสมาสบนศีรษะเด็ก  สวมเสื้อสีขาว
ใหเด็ก  พิธีสงทายไดแกแหไปยังพระแทนการภาวนาบาท  “ขาแตพระบิดา” และอวยพรใหมารดา
ที่กําลังอุมทารก  พอทูนหัว  แมทูนหัว  และผูเขารวมพิธี 

         4.4.2  ประเพณีเก่ียวกับการบวช 
พิธีบวชของชาวไทย 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

ภาพ  9  พิธีบวชของชาวไทย 

 ลักษณะพิธี  เพือ่ทดแทนคณุบดิามารดา  และประพฤติตนเปนคนดีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 ขั้นตอนพิธี  กอนการบวช  1-3 วัน  ผูใหญมีบิดามารดาจะใหผูบวชนําดอกไม  ธูป  เทียน  
เทียนแพไปลาบวชตอหนาญาติพี่นองและผูที่เคารพนับถือ  ในวันกอนบวชหนึ่งวันจะโกนผม  
โกนหนวด  โกนเคราและแตงตัวใหเรียบรอยเพื่อเตรียมทําขวัญนาค  การทําขวัญนาคนิยมทําตอน
กลางคืนหรือตอนเชา  เมื่อถึงวันบวชจะนํานาคไปวัดโดยจะจัดเปนขบวนหรือแห  เมื่อถึงพระ
อุโบสถเรียบรอยแลวจะเดินเวียนขวา  3  รอบ  เมื่อครบ  3  รอบแลว  กอนจะเขาสูพระอุโบสถ
ใหไหวสีมากอน  และเริ่มทําพิธีอุปสมบทโดยมีพระอุปชฌายบวชให  เมื่อเสร็จพิธีอุปสมบทแลว
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พระที่บวชใหมถวายของบูชาพระสงฆทุกรูปแทน  ญาติพี่นองถวายของใหพระบวชใหมตอไป  
วันรุงขึ้นมักนิยมไปรับบิณฑบาตที่บานพอแม  ญาติพี่นอง  หรือบุคคลที่เคารพนับถือ 
 คติความเชื่อ  ครอบครัวใดทีม่ีลูกชายนยิมใหบวชกอนแตงงาน 
 4.4.3 ประเพณีเก่ียวกับการแตงงาน 

พิธีแตงงานของชาวไทย 

 

 

 
   
 
 
 

ภาพ  10  พิธีแตงงานของชาวไทย 
 

 ลักษณะพิธี  เปนพิธีแตงงานของชาวไทย  เพื่อใหญาติพีน่องไดรับการรูวามีการสูขอ  และ  
เร่ิมตนการมีชวีิตคู 
 ขั้นตอนพิธี  วนัแตงงานนิยมเดือนคู  ไมนยิมเดือนคี่  ยกเวนเดือนเกา  เร่ิมดวยนิมนตพระ
จํานวน  8-9 รูป  ทําบุญเล้ียงพระตอนเชา  เจาบาวเจาสาวตักบาตรดวยขนัขาวและทัพพีอันเดยีวกัน
เพื่อแสดงวารวมศาสนาเดียวกนัและทําบุญรวมกัน  เมื่อพระฉันเสร็จและถวายจตุปจจยัแลวเปนเสร็จพิธี 
ในตอนเชา  ตอจากนั้นเปนพิธีรดน้ําเพื่อเปนเกยีรติเปนสิริมงคลแกคูบาวสาว  เวลาเย็นจะมีการเลีย้ง
อาหารเย็น  ในระหวางสองฝายคือทั้งฝายเจาบาวและฝายเจาสาวและรอฤกษสงตัว  ซ่ึงมักเชิญญาติผูใหญ
ที่แตงงานแลวและอยูดวยกันอยางมีความสุขมาเปนผูปูที่นอน  ใหศีลใหพรคูบาวสาว  สําหรับ 
การจดทะเบียนสมรสนั้นอาจเชิญนายทะเบียนไปในงานสมรส  หรืออาจไปจดทะเบียนที่อําเภอ
ในวันตอไปก็ได 
   คติความเชื่อ  การสงตัวเจาบาวเจาสาวเขาหอ  ตองมีพิธีปูที่นอนโดยเชิญสามีภรรยาที่อยูกินกันมา  
โดยไมเคยทะเลาะวิวาทตบตีกันเลยจนแกเฒา  และเปนผูมีฐานะ  เร่ิมพิธีจะนําฟกเขียว  หิน  หมอน้าํ
ใสน้ํา  ถ่ัวงา  ขาวตอกดอกไมวางไวที่ขางที่นอน  มีความหมาย  ใหคูบาวสาวใจเย็นเหมือนน้ํากบัฟก  
ใจหนักเหมือนหิน  เจริญรวดเร็วดังถ่ัวงา  สดชื่นสวยงามเหมือนดอกไม  และเปนผูใหญที่เชิญมาจะนอน
เปนตัวอยาง  จะพูดจาไพเราะออนหวานใหถนอมน้ําใจรักใครกันจนถือไมเทายอดทองกระบองยอดเพชร 
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พิธีแตงงานของชาวไทยเชื้อสายจีน 
 

    
 
 
 
 
 

ภาพ  11  พิธีแตงงานของชาวไทยเชื้อสายจีน 
 

 ลักษณะพิธี  เปนพิธีแตงงานของชาวจีน  เพื่อใหญาติพี่นองไดรับรูวามีการสูขอและเริ่มตน
การมีชีวิตคู 
 ขั้นตอนพิธี  กอนถึงพิธีแตงงานประมาณ  10  วัน  จะมีพิธีหมั้น  โดยฝายชายจะสวมแหวนหมั้น
ใหฝายหญิง และฝายหญิงสวมแหวนหมั้นใหฝายชาย  แลวมีการกินเลี้ยงฉลอง  เมื่อถึงวันแตงงาน      
ฝายชายจะนําซองบรรจุเงินมาเพื่อไหวเจาที่บานฝายหญิง  ของไหวก็มีหัวหมู  หมู  เปด  ไก และ 
เครื่องเซนตางๆ ฝายเจาสาวจะนําอาหาร 1 อยาง อาหารที่ขาดไมไดคือ ขนมเจียมอี๋  เจาบาวจะให
ซองอั้งเปาแกผูมาเชิญ  แลวนําขนมเจียมอี๋และของเซนไหวอ่ืน ๆ มาใหเจาบาวรับประทาน รวมทั้ง
แขกที่มาในพิธีดวย จากนั้นเจาบาวจะยกน้ําชามาใหพอแมของเจาสาวเพื่อแสดงการคารวะ  พอเจาสาว
จะใหเงิน  สวนแมจะใหทองแกคูบาวสาว  แลวยกน้ําชาใหญาติพี่นอง  เสร็จพิธียกน้ําชา  เจาบาว
จะถือดอกไมแลวเชิญเจาสาวมาลาพอแม  พอแมอวยชัยใหพรแกคูบาวสาว  เมื่อถึงบานเจาบาว
จะตองมีฤกษเขาบานและหาคนที่มีลักษณะดี  เชน  อายุยืน  มียศศักดิ์  มาจูงเจาสาวเขาบาน  
แลวไหววิญญาณบรรพบุรุษดวยของไหว  เชน  หมู  เปด  ไก  น้ําชา  ที่ฝายเจาบาวเตรียมมาไว
ในหองบรรพบุรุษ  รุงขึ้นมีพิธีทําบุญตักบาตร  แลวเจาสาวยกน้ําชาใหพอแม พอแมจะใหทับทิม
ปนปกผมเจาสาวเปนการยอมรับไวเปนลูกสะใภ  เปนเสร็จพิธี 

 

พิธีแตงงานของชาวคริสต 
 

 
 

    

ภาพ  12  พิธีแตงงานของชาวคริสต 
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 ลักษณะพิธี  ประเพณกีารสมรส  เพื่อแสดงการสมัครใจของคูบาวสาวทีจ่ะมอบตวัแกกัน  
เพื่อใหทราบพนัธะของการแตงงานกัน  เพือ่แสดงความในใจของคูสมรส  และเปนเครื่องหมายของ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่โบสถศาสนาคริสต 
 ขั้นตอนพิธี  ในวันเสาร-อาทิตย  คูบาวสาว  บิดามารดา  บาทหลวงผูทําพิธีกรรม  ญาติพี่
นองมารวมพิธีมอบแหวนสมรส  ทําพิธีตอหนาบาทหลวง  มีการสวมแหวนสมรสใหแกกัน  เพื่อเปน
เครื่องหมายแหงความรักและความซื่อสัตย มีการสวดภาวนาอุทิศแกมวลชน และสวดอวยพร
ใหคูบาวสาว  บทสวดใชภาษาเรียบงายที่ทุกคนเขาใจ  มีการวอนขอใหเจาสาวเปนภรรยาและมารดาที่ดี  
และใหเจาบาวเปนสามีที่ซ่ือสัตยตอภรรยาและเปนสามีที่ดี 

พิธีแตงงานของชาวอสิลาม 
    

 

ภาพ  13  พิธีแตงงานของชาวอิสลาม 
 

 ลักษณะพิธี  จะประกอบพิธีที่บานฝายหญิงหรือฝายชาย  หรือที่มัสยิด  และที่บานผูที่
เคารพนับถือ  โดยทําพิธีพรอมกับญาติทั้งสองฝาย  โดยมีสินสอดและเครื่องใชตามประเพณีนิยม
ตามหลักศาสนาอิสลาม  การแตงงานตองยึดหลัก  5  ประการ  คือ 
 1.  ตองเปนมสุลิม 
 2.  ตองทําการแตงงาน 
 3.  เปนหญิงทีม่ีผูปกครอง 
 4.  มีการบอกและกลาวรับ 
 5.  มีพยานอยางนอยสองคน 
 ถาขาดขอหนึ่งขอใด ถือวาการแตงงานไมสมบูรณ 
 ขั้นตอนพิธี  การแตงงานของชาวมุสลิม จะตองมีเถาแกไปสูขอ พูดจาตกลงกันในสวนของ
สินสอดทองหมั้น  พรอมกําหนดวันแตงงานตามความพรอมและเหมาะสม  เมื่อถึงวันแตงงานกจ็ะมี
ขบวนแหฝายชายซึ่งเปนเจาบาวไปบานเจาสาว  โดยฝายชายจะตองนําเงินสินสอดและสิ่งของตางๆ 
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ซ่ึงเตรียมไวตามที่ฝายหญิงเรียกรอง เมื่อฝายชายไปถึงบานฝายหญิงอาจจะมีประตูกั้นกอนขึ้นบาน
ฝายหญิง  เมื่อขบวนฝายชายขึ้นบาน  ฝายหญิงเสร็จเรียบรอยแลว จะทําพิธีทางศาสนา  ขอพรแด
พระอัลเลาะห  ตอจากนั้นก็ทําพิธีนิกะห  หรือแตงงาน  เปนการกลาวบอกและกลาวรับเปนภาษา
มาลายูหรือภาษาไทยก็ได  เมื่อทําพิธีนิกะหแลว  ทุกคนที่มารวมงานจะรวมรับประทานอาหาร   
หลังจากนั้นจะสงตัวเจาบาวเขาหองเจาสาว  จะกลาวขอพรใหคูบาวสาวแดองคเอกอัลเลาะห  พรอมทัง้
ทําการสั่งสอน  เปนการเสร็จพิธีนิกะหของฝายชาย  เวนชวงระยะเวลาพอสมควรฝายหญงิจะนาํเจาสาว
ไปสงยังบานเจาบาวเรียกวาสงเจาสาว  จะแหเจาสาวไปเชนเดียวกัน เมื่อถึงบานแลวเจาบานจะทํา
พิธีทางศาสนาขอพรแดองคอัลเลาะห  เสร็จแลวรวมรับประทานอาหารเปนอันเสร็จพิธี 
 คติความเชื่อ  เวลาที่มีการแหเจาสาวไปยังบานเจาบาว จะนําขนมนมเนย ผลไม ไปไหว       
ฝายชายดวย  หลังจากนั้นตางฝายตางก็นําคูของตัวเองไปความเคารพญาติผูใหญของตน  ญาติผูใหญ
ก็จะมีของขวัญหรือเงินกนถุงให  จากนั้นตองไปเคารพผูนําทางศาสนา  หรือโตะอิหมามดวย  ฝายชาย
หรือฝายที่ไมใชมุสลิมโดยกําเนิด  กอนแตงงานตองกลาวคําปฏิญาณ เขานับถือศาสนาอิสลามเสียกอน
จึงจะแตงงานได  เครื่องแตงกายในการประกอบพิธีแตงงานอาจเปนชุดสากลนิยม   หรือชุดตามประเพณี
อิสลามก็ไดทั้งสองฝาย  สินสอดในการสมรสศาสนาอิสลามบังคับไววาตองมีเงิน  125  บาทเปนหลัก 
สวนทางฝายหญิงจะเรียกรองเงินหรือไมเรียกก็ได 

      4.4.4  ประเพณีเก่ียวกับการตาย 

 

พิธีศพของคนไทย 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
ภาพ  14  พิธีศพของคนไทย 
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 ลักษณะพิธี  การทําบุญศพเพื่อใหคลายทุกข 
 ขั้นตอนพิธี  เมื่อผูปวยหนักกอนจะสิ้นใจ  ผูรักษาพยาบาลมักจะบอกทางให  การบอกทางนี้
ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง  เพื่อวิญญาณของผูจวนจะตายจะไดส่ิงยึดเหนี่ยว  การบอกกพ็ดูออกมา
ดังๆ วา  อะระหัง  อะระหัง  หรือ  นะโม  นะโม  พุทโธ  พุทโธ  ก็ไดเพื่อใหจิตยึดเหนี่ยวส่ิงดีงาม
กอนจะสิ้นใจ  เมื่อจะสิ้นใจควรหาดอกไมมาใสในมือ  หรือใหจิตผองแผว  นึกถึงพระพุทธคุณ  
พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ  ในการรดน้ําศพเมื่อแตงตัวใหศพเรียบรอยก็ยกศพขึ้นบนเตียง  ควรคลุม
ดวยผาแพร  แบมือขวาออกไปนอกเตียงหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก  ถาที่จํากัดก็ไมตอง  มีหมอน
ใบเล็กๆ รองภาชนะรองรับน้ํา  การสวดหนาศพ  ศพที่ตั้งไวมีเครื่องบูชาตั้งไวหนาศพ  และตั้งเตียง
สําหรับสวดพระอภิธรรม บางรายสวดถึง  24  นาฬิกา  บางรายก็ตลอดรุง  ปจจุบันถือเปนการประหยัด
จะสวดพระอภิธรรมเร็วข้ึนประมาณ  19.20  นาฬิกา  สวดทุกวันจนกวาจะครบ  3  คืน  5  คืน  7  คืน  
บางงานตั้งศพที่บาน  บางงาน  ตั้งศพบําเพ็ญกุศลที่วัดจนกวาจะเก็บศพ  หรือเผา  การทําบุญมักทําตาม
ฐานะของเจาภาพ  นอกจากการทําบุญ  7  วัน  50  วัน  100  วัน  ตามประเพณีแลว  บางรายอาจมีการเทศน
ประกอบการเผาศพแตกตางจากสมัยกอน  ซึ่งใชเผากลางแจง  ปจจุบันเผาที่เมรุ  ใชวิธีเผาหลอก  
ประธานจะนําดอกไมจันทนเผาเปนคนแรก  ตอจากนั้นจะเปนแขกที่มาในงาน  เมื่อถึงเวลาเผาจริง
จะเคลื่อนศพสูเตาเผา  ญาติพี่นองจะอยูรอจนเผาจริงเสร็จ  ในวันรุงขึ้นจะทําการเก็บอัฐิทั้งหมดใสถาด  
เลือกอัฐิตามความตองการใสโกศเก็บไวบูชาที่บานหรือบรรจุไวในที่สมควร  เชน  เจดีย  สวนเถาถาน
กระดูกที่เหลือจะฝงหรือลอยในแมน้ําหรือทะเล 
 คติความเชื่อ 
 1.  เมื่อส้ินใจไมควรใหบุตรภรรยา  ญาติพี่นองรองไหใหเหน็  จะทําใหผูปวยจิตใจ  เศราหมอง
เกิดความหวงใย 
 2.  เมื่อส้ินใจแลวจะจุดเทยีนหรือตะเกยีงไวทางศีรษะ  เพื่อนําทางใหวญิญาณไปสูสวรรค 
 3.  การแตงกายศพนยิมเลือกเส้ือผาที่ผูตายชอบใส  ขณะมีชีวิตอยู 
 4.  เมื่อเวลาจะเผาใหเอามะพราวที่เตรียมไวทุบเอาน้ําลางหนาศพ  การเอาน้ํามะพราวลางหนาศพ
ถือวาน้ํามะพราวเปนน้ําที่สะอาด  เมื่อลางหนาศพดวยน้ําสะอาด  จะทําใหจิตใจสะอาดวิญญาณไปสู
สวรรค 
 5.  เมื่อกลับจากงานศพถึงบานตองลางหนาทันที  บางคนก็อาบน้ํา  ทั้งนี้เพื่อใหรางกายสะอาด
ปราศจากโรคติดตอ 
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ประเพณีสารทจีน 

 
 

ภาพ  15  ประเพณีสารทจีน 
 

 ลักษณะพิธี  เปนพิธี  จัดทําขึน้เพื่อไหวบรรพบุรุษที่เสียชีวติแลว เพื่อเปนสิริมงคลของชาวจีน 
สงเสริมความกตัญูรูคุณ 
 ขั้นตอนพิธี  ทําพิธีในบาน  วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 7 จีน เปนเวลา 1 วัน จัดเตรียมของไหว  อาหาร
ไวใหพรอม  เมื่อถึงวันสารทจีนตอนเชาจึงทําพิธีไหว  โดยนําโกศที่บรรจุกระดูกบรรพบุรุษ
มาวางไวดวย  หรือไมก็อาจใชการระลึกถึงบรรพบุรุษก็ได  แลวจุดธูปเชิญบรรพบุรุษมารับเครื่องไหว  
โดยใหผูอาวุโสสูงสุดในครอบครัวไหวกอน  แลวไหวเรียงกันตามลําดับอาวุโส  เมื่อธูปหมดดอก
ก็ลาเอาอาหารมาเลี้ยงกัน ไหวเสร็จแลวเผากระดาษเงินกระดาษทอง ตอนบาย ไหวผีไมมีญาติ 
 คติความเชื่อ  การไหวนี้ตองไหวกอน 11.00 น. ถาชากวานี้เชื่อวาวิญญาณบรรพบุรุษ
จะไมมารับไหว  เมื่อไหวเสร็จแลวเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ซ่ึงถือวาแทนการสงเงินทองใหกับ
บรรพบุรุษ ตอนบายไหวผีสาธารณะ หรือผีทั่วไป เปนผีไมมีญาติ  ไหวกันในตอนเชาใหไดกินอิ่มกัน 
แลวเผากระดาษเงินกระดาษทองใหเรียกวา ไหวฮอเฮียตี๋ 
 

ประเพณีเช็งเมงหรือไหวบรรพบุรุษ 
 

 
 
 
         
                    
   

ภาพ  16  ประเพณีเช็งเมงหรอืไหวบรรพบรุุษ 
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 ลักษณะของพธีิ  เปนประเพณีของชาวจนีเพื่อระลึกถึงและแสดงความกตัญู ตอบรรพบุรุษ 
ในบริเวณฮวงซุยที่ฝงศพบรรพบุรุษ 
 ขั้นตอนพิธี  ประเพณีเดิมทํากันในวันที่  3  เดือน  3  จีน  ในปจจุบันจะทําวันใดก็ไดในเดือน
เมษายน เปนประเพณีของคนในครอบครัว กอนวันเช็งเมง  1  วัน  จะมีการเตรียมตมหมู  เปด  ไก 
และอาหารอื่นๆ เมื่อจัดการของไหวเรียบรอยแลว ในวันเช็งเมงทุกคนจะเดินทางไปยังฮวงซุยที่ฝงศพ  
ไหวเจาที่ตั้วแปะกง และเผากระดาษเงินกระดาษทอง  หงิ่งเตี๋ยและกิมจั้วเพื่อสงใหเจาที่  จากนั้น
ความสะอาดและประดับตกแตงบริเวณฮวงซุยใหสะอาด สวยงาม จัดเครื่องกระดาษที่จําลองเสื้อผา  
เครื่องใช  เงินทองตางๆ วางไวหนาฮวงซุย  ผูอาวุโสในครอบครัวจุดธูป  1  กํา  กี่ดอกก็ได แลวไหว
พรอมพูดเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมากินอาหาร มาดูแลลูกหลาน แลวปกธูปรอบฮวงซุย  เสร็จแลว
สมาชิกคนอื่นในครอบครัวไหว  รอเวลาประมาณ  1  ช่ัวโมง  ก็เก็บกระดาษเงินกระดาษทอง  
เครื่องรวมกัน สมาชิกในครอบครัวทุกคนรับประทานอาหารรวมกัน แลวลาฮวงซุยกลับ 
 คติความเชื่อ  อาหารที่ใชเซนไหวจะเวนจาํพวกปูทั้งตัว  ทุเรียนทั้งเปลือก  เพราะเชื่อวา 
ถาไหวดวยปู จะทําใหเปนคนคดเหมือนการเดินของปู และถาไหวดวยทุเรียน หนามทุเรียนจะตํา
หลังศพ  บางชุมชนนิยมแกะเปลือกหอยแครงโยนไวในฮวงซุยจํานวนมากเพื่อเปนการเสริมสราง
ความกตัญูรูคุณบรรพบุรุษ  และเปนสัญลักษณวามีการไหวบรรพบรุุษแลว 
 4.4.5  ประเพณีท่ีคนในสงัคมปฏิบตัิรวมกัน 
               1)  ประเพณวีิ่งควาย  

 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพ  17  ประเพณวีิ่งควาย 
 

     เปนประเพณีเกาแกดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรี  เร่ิมมีมาตั้งแตสมัยใดไมมีหลักฐาน
ปรากฏ  เมื่อใกลกับวันออกพรรษา  เดือน  11  ชาวสวน  ชาวนา  ชาวไรจะจัดกิจกรรมวิ่งวัว  วิ่งควายขึ้น  
โดยสมัยกอนชาวบานจะใชทั้งมา  วัว  ควาย  ชวยทํางาน แตเนื่องจากการเลี้ยงมาจําเปนตองมี
ผูดูแลเลี้ยงดูเปนอยางดีทําใหมีภาระมาก  และปจจุบันก็มีแตวัวนมและวัวเนื้อ  วัวพันธุที่ใชทํางาน
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ลดเหลือนอยลง ทุกที  เกษตรกรชาวบานทั่วไป  จึงนิยมเล้ียงควายเพื่อใชงานแทน  ซ่ึงก็มีจํานวนนอยลง
เนื่องจากเกษตรกรใชเครื่องจักรทดแทนแรงงานควาย  ปจจุบันจึงคงเหลือแตประเพณีวิ่งควาย
ปรากฏใหเห็น และถือเปนประเพณีของจังหวัดชลบุรีที่มีอยูเพียงแหงเดียวในประเทศไทย 
    ประเพณีวิ่งควายเปนกิจกรรมฉลองงานบุญอยางหนึ่ง  เมื่อถึงวันขึ้น  14  ค่ํา  
เดือน  11  ชาวบานจะเตรียมปจจัยไทยธรรมใสเกวียนไปวัด  เพื่อชวยกันจัดเตรียมงานที่ศาลาวัด
สําหรับการเทศนมหาชาติในวันรุงขึ้น  เนื้อเร่ืองที่ใชในการแสดงเทศนมหาชาติคือ  เวสสันดรชาดก  
ซ่ึงกลาวถึงพระประวัติในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา  กอนจะประสูติเปนเจาชายสิทธัตถะ  
มีทั้งหมด 13 ตอน หรือ  13  กัณฑ  โดยเริ่มจากกัณฑทศพร สําหรับเกวียนที่ใชใสปจจัยไทยธรรมมี  
13  เลม  ควายที่ใชเทียมเกวียน  26  ตัว  และเมื่อมีผูคนมาชุมนุมกันเปนจํานวนมาก กิจกรรมตางๆ 
จึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมนี้จะมีควายมาชุมนุมกันเปนจํานวนมากดวย  ประเพณีวิ่งควายจึงเกิดขึ้น
และถือเปนเอกลักษณของทองถ่ินชลบุรี  โดยมีประวัติความเปนมา ดังนี้ 
    เมื่อประมาณ  100  ปเศษมาแลว  ณ  วัดใหญอินทาราม พระอารามหลวง  ซ่ึงตั้งอยูที่
ถนนเจตนจํานง เจาอาวาสตลอดจนอุบาสกและอุบาสิกาของวัด  ไดปรึกษาหารือกันและมีความเห็น
พองกันวา  ควรจัดใหมีเทศนมหาชาติเปนงานประจําป ณ วัดแหงนี้  โดยกําหนดเอาเวลารุงอรุณของ
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ซ่ึงเปนวันพระและวันออกพรรษา  เปนเวลาเริ่มการเทศนมหาชาติกัณฑทศพร  
โดยในปแรกนั้นผูรับเปนเจาของกัณฑเทศนสวนมากเปนชาวนาและชาวสวน  ซ่ึงสมัยนั้นนิยมใช
อาหารพื้นเมืองเปนเครื่องติดกัณฑเทศน เชน  ขาวเปลือก  ขาวสาร  หมาก  มะพราว  กลวย  ออย  
ฟกเขียว  ฟกทองและปลาแหง  เปนตน  ดังนั้นการที่จะนําเครื่องกัณฑเทศนดังกลาวมาที่วัด  
จึงจําเปนตองใชเกวียน  โดยใชพื้นเกวียนสวนลางเปนที่บรรจุของ  สวนดานบนใชไมขัดเปนรอด
วางแครใหคนแก  ผูหญิง และเด็กนั่ง  และมีประทุนครอบกันแดดกันฝนอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี
การตกแตงเกวียนของตน ใหแลดูสวยงาม  เปนตนวา  ที่หนาประทุน  ก็รอยดอกไมเปนมานหอย  และ
ใชหนอกลวยกับตนออยผูกขนาบสองขาง  และมีทะลายมะพราว  และทะลายจากประดับใหดูงามตา  
ตอนทายเกวียนก็มีการตกแตงประดับประดาดวยเชนกัน  เมื่อเกวียนมาถึงวัดพรอมกันแลว  ตกบาย  
คนขับเกวียนก็จะชวนกันขี่ควายไปยังสระบัว  ซ่ึงเปนสระน้ําขนาดใหญ  มีดอกบัวข้ึนเต็ม อยูหางจาก
วัดไปทางทิศเหนือเปนระยะทางไกลมาก  เพื่อใหควายไดกินและอาบน้ําในสระน้ํา 
    เมื่อมีคนขี่ควายไปชุมนุมพรอมๆ กันจํานวนมากเชนนั้น จึงเกิดมีคนนึกสนุก
ทาผูอื่นใหขี่ควายแขงประลองฝเทากัน  ดูวาควายของใครจะมีฝเทาเร็วกวากัน  ดังนั้นเมื่อถึงวันขึ้น  
14  ค่ํา เดือน 11  ของปตอๆ มา ควายเทียมเกวียนที่บรรทุกเครื่องกัณฑเทศนมาวัด  (เจาของกัณฑ
ที่เปนคนในตลาด  ก็ตกแตงเกวียนเขารวมเชนเดียวกัน)  จึงถูกนําออกมาวิ่งในตลาดใหคนชม จนทาํให
เจาของควายที่อยูในตําบลใกลเคียงตองการนําควายของตนมารวมวิ่งแขงขันบาง ตลอดจนอาจมี
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บางคนนําควายของตนมาวิ่งแกบนในปตอๆ มา  ควายจึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นๆ ทุกป  สวนคนที่อยูตาม
อําเภอตางๆ ก็พากันมาดูงาน  วิ่งควายมากขึ้นจนกลายเปนประเพณี  และภายหลังไดเปลี่ยน
เวลาจากตอนบายมาเปนตอนเชา  และจํานวนควายก็เพิ่มขึ้นมากกวา  100  ตัว  
   สําหรับควายที่นํามาวิ่งนั้น  เจาของจะใชดายดิบสีขาวสลับสีแดงหรือใชผาสี
คาดหนาผากระหวางเขาทั้งสองขาง  และใชกระดาษแข็งตัดเปนรูปใบโพ  ปดทับดวยแผนโลหะฉลุ
สลับสี  เปนลวดลายหอยไวระหวางหนาผาก  สวนเขาทั้งสองขางถูกสวมดวยถุง  ซ่ึงเย็บดวยผาสีตางๆ 
ปลายเขาติดพู  ถามิไดสวมถุง  ก็ใชน้ํามันทาเขาใหเปนเงา  ที่คอผูกกระดิ่งใบใหญ เวลาควายวิ่งจึงมี
เสียงดังสนั่น 
   ในอดีตสภาพตลาดชลบุรี  ยังไมเจริญเหมือนทุกวันนี้  เกวียนที่บรรทุกสินคามา
จําหนายในเมือง  จึงพักเกวียนอยูตามลานวัดใกลเคียงกับตลาดที่ติดตอคาขายกันที่บริเวณขางวัดใหญ
อินทาราม  และขางวัดตนสนมีสถานที่ของเอกชนแหงหนึ่งซ่ึงชาวบานนิยมใชเปนที่พักเกวียนเพื่อ
ขนถายสินคา  ชาวบานเรียกกันวา  ตลาดทาเกวียน  ทุกวันขึ้น  14  ค่ํา  เดือน  11  และวันแรก  1  ค่ํา  
เดือน  11  (วันออกพรรษา)  จะมีชาวบานนําสินคามาจําหนายในตลาดกันเปนจํานวนมากและ
นําควายมาพักไวในบริเวณวัด  หรือไมก็จูงควายเขามาเที่ยวตลาด โดยแตงตัวใหสวยงามทั้งคนและ
ควาย  เพื่อเปนการทําขวัญควาย  การแตงควายจึงวิจิตรพิสดารไปตามความคิด เชน ทําถุงสวมเขาควาย 
ตกแตงเชือกจูงควาย และหวายเฆี่ยนควาย ตลอดจนทํากระบังแตงหนาควาย  เปนตน  การจูงควาย
เขาเที่ยวตลาดเพื่อจับจายซื้อของตามความประสงคตลอดจน  นําควายวิ่งไปรอบๆ  ตลาด
ดวยความสนุกสนานนี้เองที่ตอมาไดกลายเปนประเพณีวิ่งควายตามลานวัดตางๆ ซ่ึงเมื่อถึงวันแขง
วิ่งควาย  ชาวบานจะนําควายมาพักกอนที่จะนําควายเขาวิ่งแขงขัน  ในระหวางปหากควายเกิด
การเจ็บปวย  เจาของควายก็จะบนบานศาลกลาวดวยการนําควายมาวิ่งแกบน จนกลายเปนประเพณี
สืบตอกันมาจนทุกวันนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, หนา 195-208) 
     2)  ประเพณกีินเจ 
 

 

ภาพ  18  ประเพณีกนิเจ 
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 ประวัติความเปนมา  เจ  แปลวา  ไมมีคาวหรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวาอุโบสถหรือการถือศีล 
จึงเกิดเปนที่มาของคําวา “ถือศีลกินเจ” 
 ที่มาของการกินเจนี้มีวากันหลายตํานานและเหตุผล  เชน  เพื่อชําระลางรางกายใหสะอาด
เพื่อการถือศีล เพื่อระลึกถึงพวกนักรบที่มีบุญคุณตอประเทศชาติ เพื่อใหเทพเจาตางๆ คุมครองให
ประสบแตโชคดี เปนตน 
 ลักษณะประเพณี  เปนประเพณีถือศีลเพื่อลางบาป  ใหหมดเคราะหกรรมตางๆ    
 ขั้นตอนประเพณี  ประเพณีกินเจจะเริ่มในวันที่  1 เดือน  3  ของทุกปจีน  เปนเวลา  10  วัน  
การกินเจตองกินกอนถึงพิธี  3 วัน  เพื่อเปนการลางทอง  เมื่อเริ่มกินเจในวันพิธีผูกินเจตองนุงขาวหมขาว
เปนเวลา  13  วัน  การกินเจ ตองงดเวนเนื้อสัตวทุกชนิด กินแตอาหารที่ทํามาจากพืชผักเทานั้น 
ยกเวนผักที่มีกล่ินฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หัวหอม กุยชาย หลักเกียว และใบยาสูบ เพราะผักเหลานี้
มีรสหนัก กล่ินรุนแรง ซ่ึงคนจีนเชื่อวามีสารพิษที่ทําลายพลังธาตุทั้งหาในรางกาย  เปนเหตุให
อวัยวะหลักสําคัญภายในทั้งหาทํางานไมเปนปรกติดังนี้  คือ  หัวใจ  ไต  ปอด  ตับ  และมาม  โดยมี
พิธีการดังนี้ 
 วันที่  1  ผูกินเจตองมาลงชื่อที่โรงเจ  ทุกคนจะตองถือธูปใหญแหเปนขบวนไปที่ชายทะเล  
เพื่อรับเทพเจา  (หุดโจว)  และทําพิธีไหวเจา  ขณะเดียวกันทางโรงเจ  พระจีนจะทาํการสวดรายชื่อ
ผูกินเจใหเจารับรู  ผูทรงเจาจะดลใจใครก็ไดใหหยิบถาดแลววิ่งไปยงัโรงเจ  ผูกินเจที่รวมขบวนจะแห
วิ่งไปตามโรงเจ  นําธูปไปปกที่กองทรายหลังศาลเจา 
 วันที่  2,4,5  และ  7  พระจีนจะสวดและนําผูกินเจเวียนธูปแบบมังกรเลื้อย  คอ  คดไปคดมา  
3  รอบ  เมื่อถึงรอบที่  3  เจาหนาที่จะเก็บธูปและมีเสียงระฆังเคาะ 
 วันที่ 3,6 และ 9  จะมีพิธีไหวใหญ ซ่ึงผูกินเจตองอยูที่โรงเจทั้งวัน โดยมีพระสวดตลอดทั้งวัน 
 วันที่  8  ทําพิธีลอยกระทง  และนําของมาไหวฮอเฮียตี๋  (ผีไมมีญาติ)  มีการปลอยเตาเพื่อ
สะเดาะเคราะห 
 วันที่  10  เปนวันสุดทายของการกินเจ  ถือเปนวันไหวใหญ  จะมีพิธีไหวเจา  ผูใดตองการ
ใชบนหรือขอบนก็ทํากันในวันนี้  มีการไหวหัวหนาผี  ทําเปนรูปกระดาษสูง  6  เมตร  และไหวฮอเฮียตี๋  
พระจีนจะสวดทั้งวัน  มีการโปรยทาน  ขาวสาร  และสตางค  โยนซาลาเปาเปนทานใหแกผูกินเจ  
ซ่ึงจะนําไปบูชาเพื่อเปนศิริมงคลแกบานของตนขณะโปรยทานจะทําพิธีเผาหุนหัวหนาผี  เผาเสื้อ
ของหุดโจว  และเผาเสื้อผาเครื่องใชที่ทําดวยกระดาษใหแกผีไมมีญาติ  กลางคืนมีการไหวตามปกติ 
 วันที่  11  เวลา  04.00  น.  ผูกินเจทั้งหลายจะทําพิธีสงเจาโดยการนํากระถางธูปไปลอยทะเล
ชาวประมงจะคอยแยงกระถางธูป  เพราะถือวาเปนสิริมงคล  ซ่ึงผูไดกระถางธูปตองกินเจทุกป       
จากนั้นผูกินเจจะกินเจมื้อเชาของวันนั้นเปนมื้อสุดทาย   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 279-280) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
68 

  3)  ประเพณีบญุกลางบาน 
 

 
 
    
 
 
 
 

ภาพ  19  ประเพณีบุญกลางบาน 
 

   งานบุญกลางบานถือไดวามีขึ้นพรอมกับการตั้งถ่ินฐานของชุมชน  การทําบุญ
กลางบานเปนงานบุญที่นาสนใจและแตกตางไปจากการทําบุญอื่นๆ ซึ่งแทนที่จะทําบุญกันที่วัด  
ที่อาคารหรือที่บาน  แตจะทําบุญ  ณ  บริเวณลานกวางกลางหมูบาน อันเปนที่สาธารณะ  หรือลานวัดราง  
หรือลานทองนา  โดยนําเอาความเชื่อถือเร่ืองผีแบบโบราณเขามาผสมผสานกับพิธีทางพุทธศาสนา  
คือ  มีการสวดมนตเย็น (สวดพระปริตร) ในบริเวณพิธี  และในตอนเชาวันรุงขึ้นก็จะมีการสวดมนต
ทําบุญเล้ียงพระสงฆ 
   สําหรับประเพณีทําบุญกลางบานอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  จะจัดงาน
อยางยิ่งใหญ  โดยมีเทศบาลเมืองพนัสนิคม  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยรวมกันจัดงาน  โดยมี
ประวัติความเปนมา  ดังนี้ 
   ตามความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมการทําบุญกลางบานจะกระทํากันระหวางเดือน  3  
ถึงเดือน 6  โดยมีความเชื่อวาบุคคลผูทําบุญเดือน  3  กลางเดือน จะเปนผูอยูรอดปลอดภัย  
มีความอุดมสมบูรณเหลือกินเหลือใช  ซ่ึงประเพณีไดถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานนับรอยปแลว 
   การทําบุญกลางบาน  เปนการทําบุญตลอดจนบูชาและอุทิศสวนกุศลใหแก
พระภูมิเจาที่  เจากรรมนายเวร ฯลฯ  เพื่อขอความคุมครองใหอยูเย็นเปนสุข  และประสบความเจริญรุงเรือง
ในหนาที่การงาน ขับไลส่ิงเลวรายตางๆ ในรอบปที่ผานมาใหหมดสิ้นไป โดยการสะเดาะเคราะห  
ขอใหฝนตกตองตามฤดูกาลอันจะทําใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ  (บางตําบลมีการแหนางแมว
ขอฝน)  ผลที่ไดรับจากการทําบุญกลางบานทางออม  คือความสามัคคี  การไตถามสารทุกขสุกดิบ
ซ่ึงกันและกัน  มีปญหาปรึกษาชวยกันแกไข 
   การทําบุญกลางบานมีขั้นตอนพิธี คือตอนเย็นนิมนตพระสงฆ  9  รูป  หรืออาจจะ
มากกวานี้มาสวดมนตเย็น  หลังจากพระสวดจบ  1  บท  ในชุมชนบางแหง  เชนที่วัดโบสถ  วัดหลวง  
และบานสวนตาล  จะมีการตีฆอง  3  ครั้ง  แตในบางแหงอาจมีการละเลน  จําพวก  หมอลํา  ลิเก  
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ขี้เมา (รองกันเอง)  รําวง  บางแหงก็ไมมี  เชาวันรุงขึ้นจึงนิมนตพระสงฆมาฉันเชา  โดยชาวบานจะนํา
ขาวหมอแกงหมอมารวมกันเพื่อตักแบงถวายพระ  ในบางแหงจะมีการเผาขาวหลามถวายพระดวย 
สวนอาหารนั้นสุดแตใครจะนํามา แตในบางสถานที่อาจตกลงกันวา ใครจะทําอะไรบาง  บางแหง
จะมีการทํากระทงดวยใบตองใสลงไปในถาดกาบกลวยที่ทําเปนรูปสี่เหลี่ยม  ใชกาบกลวยตัด
เปนรูปคน  หรือบางครั้งใชดินเหนียวปนเปนรูปคนเทาจํานวนคนในบานรวมไปถึงวัวควาย  ไก
หรือสัตวเล้ียงอื่นดวย  ใสเสื้อผาใหดวย (พบวาการทํากระทงนี้นิยมทํากันในกลุมคนเชื้อสายลาว)  
จากนั้นนําถาดนี้ไปวางไวทางทิศตะวันตก  ของที่ใสในกระทงนั้นบางแหงใสชิ้นพลาปลายํา  
(ผักพลาปลายํา)  พริกแหง  เกลือ  หัวหอม  ขาวดํา  ขาวสาร  บางแหงไมใสขาวขาว  แลวจุดธูป
ปกลงในกระทง  บางแหงจุดดอกเดียว  บางแหงก็สุดแลวแตจํานวนกระทงและใสสตางคไปดวย  
เมื่อพระฉันเสร็จแลวก็จะนําน้ํามารูปละ 1  แกว  ยืนเปนวงกลม  แลวสวดมนตกรวดน้ําราดลงไป
ในกระทง  บางแหงวาอุทิศใหคนอยู บางแหงวาอุทิศใหคนตาย  เสร็จแลวชาวบานจะนําไปวางที่
ทางสามแพงหรือโคก 
   หลังเสร็จพิธีชาวบานจะมานั่งรับประทานอาหารรวมกัน  ไตถามความเปนอยู  
ตลอดจนชวยกันแกไขปญหาตางๆ บางสถานที่เชนที่ชุมชนบานหนาพระธาตุมีความเชื่อวาอาหาร
ที่นํามาจะตองรับประทานใหหมด หากเหลือจะตองทิ้งไปไมใหนํากลับ  แตโดยสวนใหญ
เมื่อรับประทานเหลือก็ตักแบงกันไป หลังจากนั้นจึงแยกยายกันกลับบาน 
   การใสบาตร  จะทําที่วางบาตรไวโดยใชผาหรือทําที่ใสบาตรเฉพาะ  โดยนําบาตร
มาวางเรียงกันไว ขณะที่พระสวดพาหุง  8  ทิศ  ชาวบานเริ่มใสบาตรได  การทําบุญใสบาตรจะทํา
ในราวเดือน  3  หรือเดือน  6 โดยผูเฒาผูแก  หรือชาวบานจะเปนผูรวมกําหนดวันทําบุญ โดยถือ  
เอาวันวางและสะดวก การที่กําหนดทําบุญในเดือน 3 กลางเดือน โบราณวาเปนวัน “กบไมมีปาก  
นาคไมมีกนขี้”  หมายความวา  กบรองที่ไหนคนก็จะตามเสียงรองนั้นไปและไปจับมากิน  พญานาค
เมื่อกินอาหารแลว  ไมถายออกมาก็ไมหิว อาหารก็จะเหลืออยู  ซ่ึงหมายความวา  ผูที่ทาํบุญในเดือน 3 
กลางเดือน  จะเปนผูอยูรอดปลอดภัยและอุดมสมบูรณเหลือกินเหลือใช  (สํานักงานวัฒนธรรม 
  
   4)  ประเพณีกองขาวบวงสรวง 

 

 
 
 
 
 

จังหวดัชลบุรี, 2546, หนา 35-37) 

ภาพ  20  ประเพณีกองขาวบวงสรวง 
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   เปนประเพณีทองถ่ินของจังหวัดชลบุรี จัดใหมีขึ้นในหลายอําเภอ  อาทิ  อําเภอ
เมืองชลบุรี  อําเภอศรีราชา  อําเภอบางละมุง  อําเภอพนัสนิคม  อําเภอเกาะสีชัง  เปนตน  แตปจจุบัน
ประเพณีกองขาวในจังหวัดชลบุรี  บางพื้นที่ไดเลิกปฏิบัติไปนานแลว  เทาที่ยังมีปรากฏอยูคอือําเภอ
ศรีราชาเพียงแหงเดียว  และไดพยายามอนุรักษและฟนฟูมาตราบจนถึงทุกวันนี้ 
   ประเพณีกองขาวหรือพิธีกองขาวของเมืองชลบุรี  ตามประวัติกลาวกันวา  นิยม
จัดเปนงานประจําปในฤดูรอนราวเดือนเมษายนของทุกป  โดยมีความเชื่อวา  เมื่อกระทําแลวจะทําให
บานเมืองอยูเย็นเปนสุข  ประชาชนไมเจ็บปวย  ในงานจะมีการเชิญเจาเขาทรง  ณ  ศาลเจาพอหลักเมอืง
ของจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงตั้งอยูที่ปากซอยฑีฆามารค  ถนนวชิรปราการ  ฝงตะวันตก  มักทําติดตอกัน
เปนเวลา  3  วัน  ในแตละวันจัดพิธีเปน 2 ตอน คือ ตอนเชาและตอนเย็น โดยที่เมื่อใกลจะถึงกําหนด
วันงาน  กองขาว ชาวบานที่สมัครเปนลูกจางของเจาจะนัดประชุมหารือและแบงปนหนาที่กัน  เชน  
หนาที่ในการชําระลาง  ปดกวาดตกแตงศาลเจาพอ  การจัดเตรียมเครื่องรับรองเจา ไดแก  ขันทองเหลือง  
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  18  นิ้วฟุต  ประมาณ  3-4  ใบ  การเตรียมเครื่องแตงตัวของเจา  เชน  ผามวง  
ผาแพร  อยางละ  3-4  ชุด  การจัดเตรียมหมากพลู  บุหร่ี  เครื่องบูชา  เชน  หัวหมู  บายศรีปากชาม  
และขนมตมขาว  ขนมตมแดง ตลอดจนถึงการจัดหาพิณพาทยมาบรรเลงในวันงาน  บางก็รับหนาที่
ตีฆอง  ประชาสัมพันธใหทราบทั่วกันวา  วันพรุงนี้จะเริ่มพิธีกองขาว  จึงขอเชิญผูคนใหไปรวมพิธี
โดยพรอมเพรียงกัน ชาวบานที่ไดยินก็จะบอกตอๆ กันไป 
   พิธีกองขาวของอําเภอพนัสนิคม  มีลักษณะคลายคลึงกับของอําเภอศรีราชา  สําหรับ
ประเพณีกองขาวของชาวศรีราชานั้น  ผูสูงอายุหลายทานกลาววา  ไดปฏิบัติสืบทอดกันมาชานานแลว  
เมื่อดวงอาทิตยเคล่ือนยายราศีเขาสูปใหม  หรือที่เรียกกันวา  สงกรานต  ลวงประมาณ  3-4  วัน  
ชาวบานจะนําอาหารคาวหวานไปที่ชายหาด และแบงอาหารคนละเล็กละนอยใสกระทงรวมกันไว
ริมหาด  จากนั้นจึงจุดธูปเทียนแลวรองเชิญภูตผีปศาจหิวโหยมากินอาหาร  เสร็จแลวก็ตั้งวง
รับประทานอาหารรวมกันโดยปจจุบันประเพณีกองขาวของชาวศรีราชาจะกระทํากันประมาณวันที่ 
19-21 เมษายนของทุกป  โดยจัดขึ้นที่บริเวณเขื่อนหนาบานพักนายอําเภอ  บริเวณเกาะลอย  แหลมฟาน 
แหลมทาวเทวา  และที่บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองศรีราชา  โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ไดรวมกันจัดงานประเพณีกองขาวขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2536  และยังเพิ่มกิจกรรมบันเทิงหลายอยาง 
รวมทั้งอนุรักษกีฬา การละเลน เชนเพลงพื้นบานและมวยตับจากดวย  (ศูนยพัฒนาวิชาสังคมศึกษา
จังหวัดชลบุรี, 2541, หนา 88-90) 
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   5)  ประเพณีวนัไหล 
 

 
 
 
 
 
       
 
ภาพ  21  ประเพณีวันไหล 
 

   วันไหล  คือ  วันทําบุญปใหมของชาวทะเล  โดยกําหนดหลังวันสงกรานตประมาณ  
5-6 วัน  เดิมเรียกวา  ประเพณีกอพระทรายน้ําไหล  วัดใดอยูใกลแมน้ํา  หวย  หนอง  คลอง  บึง  
ในบริเวณนั้น  ก็จะจัดประเพณีนี้ขึ้น  โดยชาวบานจะชวยกันขนทรายตามชายหาดใกลๆ เขาวัดทําให
วัดนั้นๆ ไดรับประโยชนในการใชทรายกอสรางเสนาสนะ  และปูชนียสถานในวัด  หรือถมบริเวณวัด 
   วันกอพระทรายน้ําไหล  เปนวันที่ชาวบานขนทรายมาเขาวัด  เพื่อกอเปนเจดียองคใหญ
บางเล็กบาง  บางคนกอเปนรูปกรวยเล็ก  เพื่อใหครบ  84,000  กอง  เทากับจํานวนพระธรรมขันธ  
เจดียทรายตกแตงอยางวิจิตรบรรจง  ประดับดวยดอกไม  และธงตาง  ๆเพื่อเปนพุทธบูชามีการละเลนพืน้เมอืง
เพื่อความสามัคคีและสนุกสนานรื่นเริง  มีการทอดผาปา  ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลตรุษไทย  
และจัดเลี้ยงผูคนที่มารวมงานดวย 
   ปจจุบันสภาพบานเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  การขนทรายเขาวัด  ดังเชน
ในอดีตที่เคยใชการหาบเขามาก็เปลี่ยนเปนบรรทุกใสรถยนตแทน  เพื่อใหเกดิความสะดวกและรวดเรว็  
วัดหลายวัดจึงไมเห็นความจําเปนที่จะใชทรายที่ถูกซัดมารวมที่  คู  หนอง  บึง  ประกอบกับสถานที่
ดังกลาวเกิดสภาพตื้นเขิน  งานกอพระทรายจึงเปลี่ยนไป  และเรียกกันงายๆ วา  วันไหล  หรือ
ประเพณีวันไหล 
   จังหวัดชลบุรี  ไดจัดงานวันไหล  และสงเสริมการทองเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน  
และชายหาดพัทยาขึ้น  ประมาณวันที่  17-18  เมษายนของทกุป  ในเทศกาลวนัไหลจะมกีารจดักจิกรรม
หลายอยาง   อาทิ  การทําบุญใสบาตร   การสรงน้ําพระพุทธรูป  การเลนสาดน้ําสงกรานต  
การกอพระเจดียทราย  การแขงกีฬาพื้นเมือง  การแขงขันดานอาชีพ  ฯลฯ  นอกจากนี้สุภาพสตรีคนใด
ที่มารวมงานดวยการแตงกายแบบไทย  ก็จะมีแมวมองสงเขาประกวดขวัญใจงานวันไหลโดยให
ประชาชนเปนผูตัดสิน  ซ่ึงสามารถสรางความสนใจในหมูชาวไทยและชาวตางประเทศไดอยางดียิ่ง  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
72 

ในป  พ.ศ. 2540  การจัดงานประเพณีวันไหลชายหาดบางแสน  ไดเปลี่ยนชื่องานเปนงานกอพระทราย
วันไหลบางแสน  นับเปนประเพณีทองถ่ินที่ทรงคุณคาและควรแกการอนุรักษไว  (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, 2546, หนา 34-35) 
  6)  ประเพณีตกับาตรเทโว 
 
 
 
 
 
       
 
 
    
 

ภาพ  22  ประเพณีตักบาตรเทโว 
 

   ประเพณีตักบาตรเทโวสืบเนื่องมาจากครั้งพุทธกาล  ขณะที่พระพุทธเจายังดํารง
พระชนมชีพอยู  ไดบัญญัติใหพระสงฆสาวกของพระองคตองอยูจําพรรษาในฤดูฝนเปนเวลา  3  เดือน
เร่ิมตั้งแตเดือน  8  แรม  1  ค่ํา  ไปถึงเดือน  11  ขึ้น  15  ค่ํา  ทั้งนี้เพราะฤดูฝนเปนฤดูทํานาของชาวบาน  
พระสงฆที่จารึกไปประกาศพระพุทธศาสนาในที่ตางๆ กัน  ตองเดินทางผานไปตามทุงนา  ทําให
ตนขาวกลาในนาเกิดความเสียหาย  และเกิดความไมสะดวก 
   ในพรรษาที่  7  นั้น  พระองคไดแจงใหสาวกของพระองคไดทราบวาพระองค
มีพระประสงค  จะขึ้นไปจําพรรษาบนดาวดึงสเทวโลก  เพื่อที่จะแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา  
ซ่ึงไดสวรรคตแลวไปกําเนิดในชั้นดุสิตแตเสด็จลงมาประทับที่ชั้นดาวดึงสเพื่อเปดโอกาสใหเทวดา
ชั้นดาวดึงสไดฟงพระอภิธรรมเพราะเทวดาชั้นต่ํากวาจะขึ้นไปบนสวรรคชั้นสูงกวามิได  
เปนการสนองคุณพระพุทธมารดา    
     เมื่อพระองคเสด็จขึ้นไปจําพรรษาจนถึงเดือน  11  ขึ้น  15  ค่ํา  ซ่ึงเปนวันออกพรรษาแลว  
จึงตรัสใหพระโมคคัลลานะ  พระอัครสาวกเบื้องซายของพระองคไดไปแจงขาวใหชาวเมือง
สังกัดนครทราบวา  พรุงนี้เชา  (วันแรม  1  ค่ํา  เดือน  11)  พระพุทธองคจะเสด็จกลับจากเทวโลก  
เพื่อโปรดแกชาวเมืองนั้น  เมื่อชาวเมืองไดทราบตางมีความปติยินดี  เพราะไมไดเฝาพระองคมานานแลว  
จึงเตรียมอาหารไวใสบาตรและคอยรับเสด็จอยู  ดังนั้นตามฝาผนังในโบสถของชาวพุทธ  จึงได
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เขียนภาพสมมติ  ตอนที่พระพุทธเจาเสด็จกลับมาจากเทวโลก  (ลงมายังมนุษยโลก)  ภาพที่เขียนไว
โดยมากเขียนใหพระพุทธองคเสด็จลงมาตามบันไดจากที่สูงและที่เชิงบันไดนั้น  มีชาวพุทธยืนถือ
ส่ิงของที่จะใสบาตร  (ภาพตอนนี้เรียกวาพระเจาเปดโลก)  ผูริเริ่มตักบาตรเทโวของชลบุรีคือ  
คุณนายผูชวยเจาพนักงานเก็บภาษีสุราทานหนึ่งและทานเจาคุณเขมทัสสี  (เอี่ยม)  เจาอาวาสวดัเขาบางทราย  
ใหถือเอาวันแรม  1  ค่ํา  เดือน  11  ซ่ึงเปนวันกอนพรรษา  1  วันเปนวันตักบาตรเทโว  ณ  ที่บนเขา
พระบาทบางทราย  จึงเปนประเพณีเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้  การตักบาตรเทโวนี้  บางคนเรียกวา  
“ตักบาตรขาวตมหาง” 
    ในวันแรกที่มีการตักบาตรเทโว  (ปลายสมัยสงครามโลกครั้งที่  2)  ไดทําพิธี
อยางเอิกเกริก  โดย ม.ร.ว.แสง  ภูชงค  เปนผูไปติดตอนําแตรวงทหารมหาดเล็กจากกรุงเทพฯ  
ประมาณ  20  กวาคน  มาเดินนํากระบวน  และมีนายชื่น  ไชยศิริ  ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  
เดินนาํกระบวนในพิธีตักบาตรเทโวดวย  การตักบาตรเทโวในปแรกนั้น  ออกจะเกิดปญหายุงยาก
อยูมาก  กวาพระเณรจะเดินรับบิณฑบาตมาจนถึงวัดโพธิ์  ก็เปนเวลาสายมาก  ชาวบานนําขาวสุก
และอาหารอื่นที่เก็บไวไมไดมาใสบาตร  ในปตอไปมีการนําขาวสาร  หรือเงินมาใสแทนบาง
โดยจะขอใหทางวัดจัดบาตรและภาชนะใสลอเล่ือนมาคอยรับ  เมื่อเสร็จงานแลวจะไดนําขาวสาร
และเงินมาจัดแบงถวายแกวดัตางๆ เพื่อเปนการปองกันใหขาวสารเสียนอย  ของที่ชาวบานนํามาใส
บาตรเปนขาวตมหางเปนสวนมาก  จนเปนประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, 
หนา 209) 
   7)  ประเพณีถีบกระดาน 
 

 
 

ภาพ  23  ประเพณีถีบกระดาน 
    
   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดเสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี
หลายครั้งหลายวาระ  จึงทรงมีความคุนเคยกับสภาพและความเปนอยูของชาวชลบุรีเปนอยางยิ่ง  
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เมื่อราว  พ.ศ. 2419  ไดเสด็จประพาสชลบุรีและประทับแรมที่อางศิลาเปนเวลาหลายวัน  ไดมี
ลายพระราชหัตถเลขาเมื่อวันที่  9  มกราคม  2419  ขอความตอนหนึ่งวา 
     ราษฎรที่ทําโปะจับปลาในทะเลนั้น  ทําไดแตเดือน  12  ไปจนถึงเดือน  3  เปนฤดู
ลมตะเภาพัดกลา  คล่ืนจัดโปะแตก  ตองหยุดการจับปลาไปจนเดือน  12  ในระหวางหยุดการจับปลา
ทําโปะไมไดนั้น  ราษฎรทํามาหากินดวยลงเฝอกจากอวนจับปลาและถีบกระดานเก็บหอยชายทะเล  
เวลาน้ําลงไปที่ชายเลนก็จะเห็นชาวบานถีบกระดานดูรวดเร็วคลองแคลวนัก” 
   ขอความจากพระราชหัตถเลขานี้ชี้ชัดวา  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดทอดพระเนตรการถีบกระดานหาหอยชายทะเลของชาวเมืองชล  ซึ่งเปนอาชีพสวนหนึ่งของ
ชาวชลบุรี  ฉะนั้นในงานประจําปจังหวัดชลบุรีในอดีต  จึงจัดใหมีการแขงขันการถีบกระดาน  
เพื่อเปนการสงเสริมและเอกลักษณของอาชีพประมงไว  ตอมาไดวางเวนการถีบกระดานไปหลายป
ถึงงานประจําป  2530  ไดมีการฟนฟูการแขงขันถีบกระดานขึ้นมาใหมเมื่อวันที่  16  เมษายน  2530  
ผูวาราชการจังหวัด  ไดลงถีบกระดานรวมกับขาราชการและชาวประมง  จึงจารึกเปนเกียรติประวัติไว 
   ปจจุบันการใชกระดานถีบยังคงมีอยูทั่วไป  เฉพาะในหมูบานประมงเล็กๆ ในเขต
อําเภอเมืองชลบุรี  แตลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว  เนื่องจากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  เชน  
น้ําเนาเสีย  โคลนเลนสกปรก  ทําใหสัตวน้ําอาศัยอยูบริเวณโคลนเลนลดลง  เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
ประชาชนมีอาชีพจับหอย  จบัปู  จับปลา  ลดลง  (กรมวชิาการ, 2542 ข, หนา 51-52) 
    8)  ประเพณีการเลนทายโจก   

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพ  24  ประเพณีการเลนทายโจก   
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   ประเพณีการเลนทายโจก  เปนการละเลนพื้นบานของชาวจังหวัดชลบุรี  จะมี
การเลนกันทุกอําเภอ  ประเพณีนี้มักจะเลนในงานเทศกาลตาง ๆ  เชน  งานประจําปพนัสนิคม  
งานประจําปจังหวัด  และงานศพ  เปนตน  การเลนโจกเปนการฝกเชาวนปญญา   
    โจกคือ   ปริศนา   ภาษาศิลป 
    กล่ันกรองริน  หล่ังหลาก  จากสมอง 
    แฝงเงื่อนงํา   คําทาย   ในรอยกรอง 
    เปนการลอง   ปญญา   ภาษาไทย 
   ความหมาย  โจก  มาจากคําวา  “JOKE”  ของภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ตลกขบขัน
จนหัวเราะ  มีผูใหคําแนะนําวา  ตลกทั้ง  2  อยาง  คือ  คําประพันธที่นํามาเปนคํานามของปริศนา  
นอกจากแปลกแลวยังไมจําเปนตองถูกตองตามตําราฉันทลักษณ  และคําตอบของปริศนาที่ภายนอก
ออกมาก็ยิ่งแปลกนาทึ่ง  และตลกขบขันอยูในตัว 
   ความเปนมา  โจก  เกิดขึ้นในสมัยรัชการที่  5  ตอนตน  เดิมเรียกวา “โคลงทาย”  
จึงทําใหสันนิษฐานไดวา  คําทายครั้งแรกชอบเขียนเปนโคลงมากกวาเปนกลอน  หรือคําประพันธ
ชนิดอ่ืนการเลนทายคํา  มีจุดมุงหมายเพื่อความสนุกสนาน  และฝกปฏิภาณไหวพริบ  เลนกันมาก
ทุกอําเภอโดยเฉพาะอําเภอพนัสนิคมมีการตั้งชมรม  “โจก”  เดิมนิยมเลนกันในงานตรุษ  งานสงกรานต           
งานทอดกฐิน  แตใจปจจุบันนิยมเลนในงานศพ 
   การเลนโจก  หรือการทายโจกนี้ประกอบดวย  อุปกรณดังนี้  กระดาษขนาดใหญ
พอมองเห็นกันทั่ว  สําหรับเขียนคําทํานายโจก  กลองเล็ก ๆ 1  ใบ  กระดิ่งหรือกริ่งหรือนกหวีด
อยางใดอยางหนึ่ง 
   ขั้นตอนในการเลน  ผูทายโจกหรือเรียกวา  คนออกโจก  จะนํากระดาษที่เขียนโจก
ไวแลวประมาณ  10-15  แผน  มาขงึตรึงตดิกับราวเชือก  แลวเปานกหวดี  ใหสัญญาณใหคนเริ่มทายได   
คนอื่น ๆ จะเปนใครก็ไดที่มาอานโจก  ถาคิดวาทายขอไหนไดก็เรียกชื่อปญหาโจกดงั ๆ โจกทุกขอ
มีช่ือและหมายเลขลําดับของโจก  แลวอานโจก  ทายทีละบาทจนครบทุกบาท  ถาทายถูกหมด  
คนออกโจกจะเปานกหวีดหรอืส่ันกระดิ่งใหรางวัลเล็ก ๆ  นอย ๆ เชน ลูกอม  ถาทายไมถูกคนออกโจก
จะตีกลองถาตีกลองเบา ๆ ก็แสดงวาคําตอบเกือบถูก  แตถาตีกลองดังหรือเร็วแสดงวาทายผิดมาก
ตองพยายามใหม  เลนกันจนเบื่อจึงเลิก  (กรมวิชาการ, 2542 ข, หนา 53) 
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   9)  ประเพณีการชกมวยตบัจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  25  ประเพณีการชกมวยตับจาก 
 

   ประเพณีการชกมวยตับจากมักจะเลนกันในงานเทศกาลตาง ๆ บริเวณลานวัด
อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  วิธีการชกมวยตับจากนี้ใชเชือกขึงเปนเวทีมีเสาตอกทั้งสี่มุมบนพืน้ดนิ
ปูดวยใบจาก  เมื่อถึงเวลานักมวยทั้งสองจะเขาไปอยูในเวที  กรรมการจะใชผาขาวมาหรือผาอื่น ๆ  
ก็ไดผูกตานักมวยทั้งสองเพื่อไมใหมองเห็นกัน  จากนั้นจับตัวนักมวยทั้งสองหมุนไปรอบ ๆ เวที  
ในการชกมวยตับจากนั้นจะชกกันเพียง  3  ยก  นักมวยตองใชหูเปนพิเศษเพื่อหาทิศทางของคูตอสู
อาจชกกันถูกบางผิดบาง  คนดูจะเปนผูสงเสียงเชียรและบอกทิศทางใหนักมวย ฝายใดชกถูกคูตอสู
มากกวาจะเปนฝายชนะ 
   การชกมวยตับจากนอกจากจะใหความสนุกสนานและความสามัคคีแลวยังเปน
การฝกปฏิภาณไหวพริบและความชางสังเกตอีกดวย  ปจจุบันนี้มีการนําการละเลนชนิดนี้ไปเลนใน
เทศกาลประเพณีกองขาวบวงสรวงของเทศบาลเมือง  อําเภอศรีราชา  และงานเทศกาลอื่น ๆ บาง 
(กรมวิชาการ, 2542 ข, หนา 53) 
    10)  ประเพณีแหเทียนพรรษา 
 
                                                                                           
 
   
  
 
 
ภาพ  26  ประเพณแีหเทยีนพรรษา 
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   เกิดขึ้นจากความจําเปนที่วาสมัยกอน  ยังไมมีไฟฟาใชกันดังปจจุบัน  เมื่อพระสงฆ
จําพรรษารวมกันมาก ๆ ก็จําเปนตองปฏิบัติกิจวัตร  เชน  การทําวัตรสวดมนตเชามืดและตอนพลบค่ํา  
การศึกษาพระปริยัติธรรม  กิจกรรมเหลานี้ลวนตองการแสงสวางโดยเฉพาะแสงสวางจากเทียน
ที่พระสงฆจุดบูชาพระรัตนตรัย  และเพื่อตองการใชแสงสวางโดยตรง  ดวยเหตุนี้  พุทธศาสนิกชน
จึงนิยมหลอเทียนตนใหญ  กะวาจะจุดไดตลอดเวลา  3  เดือน  ไปถวายพระภิกษุในวัดใกล ๆ บาน
เปนพุทธบูชา  เทียนดังกลาวเรียกวา  “เทียนจํานําพรรษา”  กอนจะนําเทียนไปถวายนี้  ชาวบาน
มักจัดเปนขบวนแหแหนกันไปอยางเอิกเกริก  สนุกสนาน  เรียกวา  “ประเพณีแหเทียนจาํนาํพรรษา”  
ตอมา  จึงเรียกสั้น ๆ วา  “ประเพณีแหเทียนพรรษา” 
   จังหวัดชลบุรีรวมกับยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี  ในพระสังฆราชูปถัมถ  จัดประเพณี
แหเทียนพรรษาขึ้นเปนประจําทุกป  โดยมีสถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ สงเทียนพรรษาและ
ร้ิวขบวนเขารวมกิจกรรมประเพณีแหเทียนพรรษา  การมอบทุนการศึกษา  และมอบเทียนพรรษา
ใหแกอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดชลบุรี  เพื่อนําไปถวายวัดในเขตอําเภอนั้น  เปนตน  กิจกรรมนี้จะจัดขึ้น
กอนถึงวันอาสาฬหบูชา  และวันเขาพรรษา (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, 2546, 39) 
   11)  ประเพณีแหพญายม 

 
 
 
 
  
 

ภาพ  27 ประเพณแีหพญายม 

    ประเพณีแหพญายมเปนประเพณีเกาแกของตําบลบางพระ  จากการศึกษาประเพณี
แหพญายมของชาวบางพระ  พอสรุปไดวา  นายเปยก  ซ่ึงอยูในวัดบางพระวรวิหาร  ในสมัยท่ีหลวงพอกัง
ยังมีชีวิตอยู  เปนผูคิดริเริ่มเรื่องการแหพญายมขึ้นเปนครั้งแรกในวันสงกรานตวันสุดทายของ
คนสองฝงคลอง  เพื่อเปนการเชื่อมความสามัคคี  เนื่องจากในสมัยนั้นตําบลบางพระถูกแบงพื้นที่
ออกเปนสองฝงคลอง  คือฝงบานไรกับฝงทายบาน  ถนนหนทางก็ยังไมคอยสะดวก  มีรถยนตเพียง 
2-3  คัน  การเดินทางตองใชการเดินเทา  และถาหากเกิดมีคนเจ็บปวยก็ตองใชการเดินเทาไป
โรงพยาบาลสมเด็จ  ณ  ศรีราชา  บางครั้งเดินไปไมทันก็เสียชีวิตระหวางทางก็มี  เหตุการณเชนนีท้าํให



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
78 

ชาวบานเชื่อวา  พญายมมาเอาชีวิตไป  จึงคิดหาวิธีวาจะทําอยางไรถึงจะปดเปาความเจ็บปวย  
ความตายใหพนไปได  จึงไดใชวิธีการสรางหุนพญายมขึ้นมา  โดยเนนที่ความนากลัวเปนหลัก  
เพื่อที่จะไดนําความชั่วรายฝากไวกับองคพญายม  แลวนําไปลอยน้ําในเวลาโพลเพลที่เชื่อกันวาเปน
เวลาของพญายม  ทําใหเรามองเห็นเปนเงาตะคุมๆ  ดูนากลัว  ซ่ึงวิธีนี้เปนวิธีเรียกขวัญและกําลังใจ
อยางหนึ่ง 
 ขั้นตอนการปฏิบัติประเพณีแหพญายม  ขั้นตอนปฏิบัติกอนประเพณีการแหพญายม  มีดังนี้ 
   1)  การกําหนดวัน  ในประเพณีแหพญายมของชาวตําบลบางพระมีการกําหนดที่แนนอน  
คือ วันที่  17-18  เมษายนของทุกป 
   2)  การปนรูปพญายม  เหตุที่ตองปนรูปพญายมก็มาจากความเชื่อที่วาพญายม
เปนเจาแหงความตายจึงปนรูปพญายม  เพื่อนําความทุกขโศกโรคภัยลอยไปกับพญายม  ถือเปน
การสะเดาะเคราะห  และเชื่อมความสามัคคีของชาวบางพระดวย  สถานที่ปนคือวัดเขาบางพระ  
กําหนดวันปนจะเริ่มปนกอนแหพญายมประมาณ 1-2  เดือน  โดยจะเริ่มปนในวันพฤหัสบดี 
   3)  การทําพิธีเบิกเนตร  จากการสัมภาษณกลุมแกนนําในการปนรูปปนพญายม
ไดขอมูลวา  เมือ่มีการปนรูปปนพญายมเรียบรอยแลว  เชาวันที ่ 17  เมษายนกอนทีจ่ะมกีารแหพญายม
มาที่ลานพิธีนั้นจะมกีารทําพธีิเบิกเนตร  โดยกอนการอัญเชิญมาจะตองมีการทําพิธีเบิกเนตรกอน   
   4)  กิจกรรมในวันสุกดิบ  คือวันที่ 17  เมษายน  ของทุกป  ประกอบดวยการอัญเชิญ
พญายมมาตั้งที่ประทับ  จากการสัมภาษณและเก็บขอมูลพอสรุปไดวา  การอัญเชิญพญายมมานั้น
จะอัญเชิญขึ้นรถมาพรอมโตะที่ประทับ  มีการฉลอง  การกอพระทราย  การทําบุญกลางบาน  การจัด
พุมผาปาทําบุญ  การเตรียมสถานที่จะประกอบดวย  โตะหมูบูชา  อาสนะสําหรับพระสงฆ  สถานที่
สําหรับชาวบานมารวมพิธี  เตรียมวัสดุเครื่องมือเครื่องใชงานเตรียมสถานที่สําหรับพญายมประทับ  
โดยการใชไมไผผูกเปนแพขนาดประมาณ  2X4  เมตร  วางไวบนถังน้ํามันขนาด  200  ลิตร  2  ถัง 
แลวใชตนไมมาประดับตกแตงใหดูสวยงาม  หันหนาไปทางทิศตะวันตก  อัญเชิญรูปปนมาที่ลานพิธี  
การสวดมนตเย็น  นิมนตพระ  9  รูป  จัดอาสนะหันหนาไปทางทิศตะวันออก  การจัดเครื่องไทย
ธรรมถวายพระ  ประกอบดวย  ดอกไมธูปเทียน  ปจจัย  อาหารถวายพระมีอาหารคาวหวาน  
ชาวบานนํามารวมดวย  ธูป 3  ดอก  เทียน  2  เลม  และเทียนขาวสําหรับทําน้ํามนต 1  เลม 
 ขั้นตอนประเพณี  แยกเปน  3  ชวงเวลา  คอื  เชา  บาย  เยน็  ดังนี้   
  ชวงเชา  สถานที่จัดพิธีตอนเชาคือ  บริเวณชุมชนคอเขาพัฒนา  มีการทําความสะอาด
สถานที่ตั้งโตะ  เกาอี้  จัดโตะหมูบูชา  กิจกรรมในชวงเชาประกอบดวยการทําบุญเลี้ยงพระ  
การสรงน้ําพระ  การรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 
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  ชวงบาย  พิธีเร่ิมประมาณ  13.00  น.  สถานที่จัดงานชุมชน  คอเขาพัฒนา บริเวณ
ลานหนาบาน  เลขที่  117  ม.4  การแตงกายชาวบาน  นิยมใสเสื้อลายดอกตามประเพณีสงกรานต
เขารวมขบวนแหพาหนะที่ใชแหพญายมเปนรถบรรทุกเล็ก  การอัญเชิญพญายมขึ้นรถจะอัญเชิญไป
พรอมกับแพที่รองรับอยูดวยเพื่อใหสามารถนําไปลอยนํ้าไดเลย  ขบวนแหพญายมประกอบดวย  
ขบวนกลองยาวรถบรรทุกอัญเชิญรูปหลอพระเกจิอาจารยซ่ึงเปนที่เคารพของชาวบางพระ  3  องค  
ไดแก  หลวงพอฉ่ิง  หลวงพอกัง  และหลวงพอบู 
  ชวงเย็น  ในชวงเวลานี้สถานที่จัดกิจกรรม  ไดแก  ตลาดลางบางพระ  (ชายทะเลบางพระ)  
ซ่ึงเปนจุดส้ินสุดขบวนแหพญายมที่ตั้งจะเปนโตะขนาด  3X4  เมตร  มีการจัดบายศรี  กระถางธูป  
แจกันดอกไมไวบนโตะ 
 คุณคาอันเกดิจากการปฏิบัติประเพณแีหพญายม  แยกไดเปน  2  ทาง  คือ 
   1)  คุณคาทางดานสังคมและวัฒนธรรม  เราพบวาประเพณีแหพญายมทําใหครอบครัว
มีความสุขไมทะเลาะวิวาทกันไดทํากิจกรรมรวมกันผลที่เกิดกับชุมชนทําใหคนในชุมชนรูจักกันมากขึ้น
เกิดความสัมพันธระหวางหมูบานกันมากขึ้น  เกิดความสามัคคีในหมูคณะ  ทําใหชุมชนใน  อ.ศรีราชา  
มีการติดตอสัมพันธกันมากขึ้นและเขาถึงหนวยงานของรัฐมากขึ้น 
   2)  คุณคาดานเศรษฐกิจ  ในการจัดประเพณีแหพญายมทุกป  พบวาทีนักทองเที่ยว
เขามามากขึ้นกอใหเกิดการจับจายใชสอยมากตามไปดวย  และพบวาบางสวนมีรายไดจากการประกอบ
มากขึ้นจากการประกอบอาชีพ  และนอกจากนี้คุณคาของประเพณีแหพญายมยังแฝงไวดวยการ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน  ทําใหคนในชุมชนออกมาทําบุญรวมกัน  และยังเปนเอกลักษณ
ของชุมชนอีกดวย  ทั้งยังเปนจุดขายดานการทองเที่ยวของ  อําเภอศรีราชา  และเปนเครื่องเตือนใจ
ใหคนใชชีวิตอยางไมประมาท  ผานรูปปนพญายมซึ่งเปนเทพเจาแหงความตาย  เพราะชวงเทศกาล
สงกรานตแตละปคนมักไมนึกถึงความตาย  แตจะนึกถึงความสนุกสนานรื่นเริง  และการทองเที่ยว
กันมากกวา  ประเพณีการแหพญายมจึงสามารถชวยเตือนใจคนไดมากทีเดียว (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุรี, 2550, หนา 112-117) 
   

4.5  การประเมินผลความเปนไปไดของการนําคูมือไปใช   
 
   การประเมินผลความเปนไปไดของการนําคูมือไปใช  ดังตาราง  1  ดังนี ้
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ตาราง  1  ผลการประเมินความเปนไปไดของการนําคูมือไปใช  ตามระดบัความคิดเหน็ของนักวิชาการ   ผูบริหาร ครู  และผูที่มีความรูเกี่ยวของกบัแหลงเรียนรู 
                ในจงัหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถิ่น  จํานวน  16  คน 
 

ขอที่ ลําดับที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

รวม 

1 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 113 
2 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 121 
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 114 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 114 
5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 5 5 114 
6 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 114 
7 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 113 
8 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 111 
9 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 113 
10 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 117 
11 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 111 
12 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 119 
13 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 116 
14 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 115 
15 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 115 
16 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 117 
รวม 74 72 70 71 69 72 70 69 67 69 72 69 69 67 72 66 76 72 73 77 71 74 65 73 68 70 1,837 

X  4.63 4.50 4.38 4.44 4.31 4.50 4.38 4.31 4.19 4.31 4.50 4.31 4.31 4.19 4.50 4.13 4.75 4.50 4.56 4.81 4.44 4.53 4.06 4.56 4.25 4. 38 4.41 

80 
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  ตาราง  1  พบวาผลการตรวจสอบความเปนไปไดของการนําคูมือไปใชตามระดับความคิดเห็น
จากนักวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน  มีคะแนนเฉลี่ย  4.41  แสดงวาความเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก/สามารถนําไปปฏิบัติไดมาก 
 
ตาราง  2  สรุปความคิดเห็นจากนักวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีความรูเกี่ยวกับประเพณีทองถ่ิน   
               ในจงัหวัดชลบุรี  จากแบบสอบถามเปนรายขอ 
 

ขอท่ี รายการความคดิเห็นความเปนไปไดของคูมือ   ( X )    ระดับความคดิเห็น 
1 คูมือมีความสอดคลองกับวตัถุประสงค 

ที่กําหนด 
4.63 เห็นดวยมากทีสุ่ด/สามารถ

นําไปปฏิบัติไดมากที่สุด 
2 ปกคูมือฯ  จัดทําไดเหมาะสม/ครบถวน 4.50 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
3 คํานําของคูมือฯ  จัดทําไดเหมาะสม 4.38 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
4 สารบัญของคูมือฯ  จัดทําไดเหมาะสม/

ครบถวน 
4.44 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
5 คําแนะนําการใชคูมือฯ จัดทาํไดเหมาะสม/

ครบถวน  
4.31 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
6 เนื้อหาแหลงเรยีนรูมีความเหมาะสม/ครบถวน

   
4.50 เห็นดวย/สามารถนําไป 

ปฏิบัติไดมาก 
7 ความชัดเจนของเนื้อหาในคูมือฯ จัดทําได

เหมาะสม/ครบถวน 
4.38 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติมาก  
8 การลําดับขั้นตอนของเนื้อหาในคูมือฯ  

จัดทําไดเหมาะสม/ครบถวน 
4.31 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติมาก 
9 รูปแบบการนาํเสนอในคูมือฯ  ดึงดูดความสนใจ 4.19 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
10 เนื้อหาที่นําเสนอในคูมือฯ อานแลวเขาใจงาย

  
4.31 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
11 ความเหมาะสมของภาพประกอบในแตละเรื่อง 4.50 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
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 ตาราง  2  (ตอ)  สรุปความคิดเห็นจากนักวชิาการ  ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีความรูเกี่ยวกับ 
                            ประเพณีทองถ่ินในจังหวดัชลบุรี  จากแบบสอบถามเปนรายขอ 
 

ขอท่ี รายการความคิดเห็นความเปนไปไดของคูมือ   ( X )    ระดับความคดิเห็น 
12 ขอมูล/เนื้อหาในคูมือฯ  เปนปจจุบัน  4.31 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
13 ภาษาทีใ่ชในคูมือฯ  กระชับ/ไมซับซอน 4.31 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
14 ขนาดรูปเลมของคูมือฯ  เหมาะสม/สะดวกใช

  
4.19 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
15   ประโยชนที่ไดรับจากคูมือฯ  4.50 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
16     เมื่ออานคําชี้แจงในคูมือฯ  แลว  ชวยใหเขาใจ

และสามารถปฏิบัติไดจริง 
4.12 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
17    ครูสามารถนําคูมือฯ  ไปกําหนดกิจกรรม 

การเรียนการสอนได 
4.75 เห็นดวยมากทีสุ่ด/สามารถ

นําไปปฏิบัติไดมากที่สุด 
18 ครูสามารถนําขอมูลแหลงเรียนรูในคูมือฯ  

ไปเขียนโครงการเพื่อนํานกัเรียนไปศึกษา  
นอกสถานที่ได 

4.50 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป
ปฏิบัติไดมาก 

19 ผูบริหารสถานศกึษา  ครู  สามารถนําขอมูล
แหลงเรียนรูจากคูมือฯ ไปกาํหนดหลักสูตร
สถานศึกษาได 

4.56 เห็นดวยมากทีสุ่ด/สามารถ
นําไปปฏิบัติไดมากที่สุด   

20 ครูผูสอนสามารถนํานักเรียนไปศึกษา 
แหลงเรียนรูตามที่ระบุไวในคูมือฯ ไดจริง 

4.81 เห็นดวยมากทีสุ่ด/สามารถ
นําไปปฏิบัติไดมากที่สุด 

21 ขอมูลแหลงเรียนรูในคูมือฯ  มีสวนชวยให
นักเรียนสนใจศึกษาสถานทีจ่ริงได    

4.44 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป
ปฏิบัติไดมาก 

22 ผูบริหาร  ครู  นักเรียนสามารถเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของแหลงเรียนรู  สถานที่สําคัญ        
เกี่ยวกับประเพณีทองถ่ินในจังหวดัชลบุรี 

4.53 เห็นดวยมากทีสุ่ด/สามารถ
นําไปปฏิบัติไดมากที่สุด 
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   ตาราง  2  (ตอ)  สรุปความคิดเห็นจากนักวชิาการ  ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีความรูเกี่ยวกับ 
                            ประเพณีทองถ่ินในจังหวดัชลบุรี  จากแบบสอบถามเปนรายขอ 
  

ขอท่ี รายการความคิดเห็นความเปนไปไดของคูมือ   ( X )    ระดับความคดิเห็น 
23     ครูและนักเรยีนพอใจใฝหาความรูเพิ่มเติมได

จากแหลงเรียนรูในจังหวดัชลบุรี  จากคูมือฯ นี ้
4.06 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป

ปฏิบัติไดมาก 
24 ผูบริหาร  ครู  นักเรียนเหน็ความสําคัญ 

ที่จะเผยแพรแหลงเรียนรู/สถานที่สําคัญของ
จังหวดัชลบุรีใหเปนที่รูจกัเพยีงใด 

4.56 เห็นดวยมากทีสุ่ด/สามารถ
นําไปปฏิบัติไดมากที่สุด 

25   คูมือฯ  นี้สามารถสงเสริม  สนับสนุนให
สถานศึกษาใชแหลงเรียนรู/สถานที่สําคัญ 
ในทองถ่ินเพิ่มคานิยมใหกับนักเรียนได 

4.25 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป
ปฏิบัติไดมาก 

26   คูมือฯ  นี้สามารถปลูกฝงใหเด็กไทยรูจัก
แสวงหาความรูเพิ่มเติม  ไดดวยตนเอง 

4.38 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป
ปฏิบัติไดมาก 

เฉล่ีย 4.41 เห็นดวยมาก/สามารถนําไป
ปฏิบัติไดมาก 

 
  จากตาราง  2  แสดงวาการตรวจสอบความเปนไปไดขอคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี :
ประเพณีทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.41  แสดงวาเห็นดวยมาก/สามารถนําไป
ปฏิบัติไดมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดในระดับ
เห็นดวยมากที่สุด ไดแก  ขอ  20  ที่กําหนดไววาครูผูสอนสามารถนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู
ตามที่ระบุไวในคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ินไดจริง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 
( X = 4.81)  แสดงวาเห็นดวยมากที่สุด/สามารถนําไปปฏิบัติไดมากที่สุด  รองลงมาคือครูสามารถ
นําคูมือไปกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75  ( X  = 4.75)  แสดงวา  เห็นดวย
มากที่สุด/สามารถนําไปปฏิบัติไดมากที่สุด  ครูและนักเรียนพอใจใฝหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรู
ในจังหวัดชลบุรี  จากคูมือฯ นี้มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ( X =4.06)  แสดงวา  เห็นดวยมาก/สามารถนําไป
ปฏิบัติไดมาก 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 

  
 

  การศึกษาคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ินในครั้งนี้  เพื่อใหนักเรียน 
ผูบริหาร  ตลอดจนครูที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนไดทราบขอมูลประเพณีทองถ่ินที่สําคัญ
ในจังหวัดชลบุรีเพื่อใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับชุมชนและทองถ่ิน
ของโรงเรียน 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อจัดทําคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน 
จํานวน  5  ดาน  ไดแก 
  1.  ประเพณเีกี่ยวกับการเกดิ 

  2.  ประเพณเีกี่ยวกับการบวช 

  3.  ประเพณเีกี่ยวกับการแตงงาน 

  4.  ประเพณเีกี่ยวกับการตาย 

  5.  ประเพณีทีค่นในสังคมปฏิบัติรวมกัน 

 วิธีการสรางคูมือ 

 1.  ศึกษาขอมูลจากเอกสาร สํารวจประเพณีทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี 

 2.  ศึกษาหลักการเกี่ยวกับคูมือจากตํารา บทความ  วารสาร  อินเตอรเน็ต  งานวิจัยและเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวของในการจัดทําคูมือ 

 3.  รวบรวมและสรุปแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการทําคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี :   
ประเพณีทองถ่ิน 

 4.  ขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของในการตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

 ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนกลุมประชากรจากนักวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษา  และ
ครูผูสอนที่มีความรูเกี่ยวกับประเพณีทองถ่ิน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ  เปนแบบสอบถามแหลงเรียนรู
ในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน  จํานวน  5  ดาน  ไดแก  1.  ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  2.  ประเพณี
เกี่ยวกับการบวช  3.  ประเพณีการเกี่ยวกับการแตงงาน  4.  ประเพณีเกี่ยวกับการตาย  และ  5.  ประเพณี
ที่คนในสังคมปฏิบัติรวมกัน  แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  ที่มี  5  ระดบั
ตามแนวคิดของ LIKERT  (Best & Kahn, 1984, pp. 179-255) 
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 5 หมายถึง  เห็นดวยมากทีสุ่ด / นําไปปฏิบัติไดมากที่สุด 
 4 หมายถึง  เห็นดวยมาก / สามารถนําไปปฏิบัติไดมาก 

 3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง / สามารถนําไปปฏิบัติไดปานกลาง 

 2 หมายถึง  เห็นดวยนอย / สามารถนําไปปฏิบัติไดนอย 

 1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด / สามารถนําไปปฏิบัติไดนอยที่สุด 

การที่รวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ออกหนังสือจากโรงเรียนวัดอรุณรังษี ถึงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ในการตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

  2.  ออกหนังสือจากโรงเรียนวัดอรุณรังษี ถึงผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  16  คน  ในการสอบถาม
ความเปนไปไดของการนําคูมือไปใช 
  3.  ผลการรวบรวมแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  16  คน  ไดรับแบบสอบถาม
กลับมาจํานวน  16  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100  ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 

  การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษานําขอมูลที่ไดมาดําเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดความหมายคาเฉลี่ย 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
  

   ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
 5.1.1  ขอมูลของแบบสอบถามจําแนกตาม 

          1)  นักวชิาการ จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ  31.25 
          2)  ผูบริหาร     จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ  31.25 
          3)  ครูผูสอน    จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ   37.50 

5.1.2  ความคิดเห็นตอคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน อยูในระดับเฉลี่ย 
4.41  จากมากไปหานอย  ดังนี้ 
 ครูผูสอนสามารถนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูตามที่ระบุไวในคูมือฯ ไดจริง  เฉล่ียเทากับ 
4.81 (เห็นดวยมากที่สุด / นําไปปฏิบัติไดมากที่สุด)  ครูสามารถนําคูมือฯ ไปกําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนได เฉล่ียเทากับ  4.75  (เห็นดวยมากที่สุด / นําไปปฏิบัติไดมากที่สุด ครูและนักเรียนพอใจ
ใฝหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี จากคูมือฯ นี้เฉล่ียเทากับ 4.06  (เห็นดวยมาก/
นําไปปฏิบัติไดมาก) 
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5.2  อภิปรายผล 
  

  การอภิปรายผล ผูศึกษาขอกลาวถึงประเด็นสําคัญที่คนพบการทําคูมือ ดังนี ้
 การประเมินความเปนไปไดของการนําคูมือไปใชอยูในระดับคาเฉลี่ย 4.41 หมายถึง 
เห็นดวยมาก / สามารถนําไปปฏิบัติไดมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ตอความเปนไปไดในระดับเห็นดวยมากที่สุด ไดแกขอ  20  ที่กําหนดไววาครูผูสอนสามารถนํานักเรียน
ไปศึกษาแหลงเรียนรูตามที่ระบุไวในคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถิ่นไดจริง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ( X = 4.81)  หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด/ สามารถนําไปปฏิบัติไดมากที่สุด 
รองลงมา คือ ขอ 17  ครูสามารถนําคูมือไปกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนได เฉลี่ยเทากับ  4.75 
( X  = 4.75)  หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด/สามารถนําไปปฏิบัติไดมากที่สุด  และขอท่ีมีความคิดเห็น
ความเปนไปไดต่ําสุดคือ  ขอที่ 23  ครูและนักเรียนพอใจใฝหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรู
ในจังหวัดชลบุรี จากคูมือฯนี้ เฉล่ียเทากับ 4.06  ( X =4.06)  หมายถึง  เห็นดวยมาก/สามารถนําไป
ปฏิบัติไดมาก 
  ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผูศึกษาไดแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะ
ดังนี้ 
  5.2.1  คูมือควรมีภาพประกอบที่สดใสสวยงาม 
  5.2.2  ควรเพิ่มประเพณแีหพญายมและประเพณีตกับาตรเทโว และประเพณีแหเทยีนเขาพรรษา 

   5.2.3  เนื้อหาดีอยูแลวควรเพิ่มภาพประกอบ 

5.3  ขอเสนอแนะ 
        
   5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําคูมือไปใช 

  ในการจัดทําคูมือแหลงเรียนรูในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ินนั้น ผูศึกษามีความมุงหมาย
ที่จะใหเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยใชแหลงเรียนรูที่มีอยูในทองถ่ิน มาเปนแหลง
ศึกษาหาความรูจากสภาพ และสถานการณจริง ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในคูมือเลมนี้ไดรวบรวมแหลงเรียนรูในจังหวัด
ชลบุรี 5  เร่ือง คือ  1.  ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  2. ประเพณีเกี่ยวกับการบวช  3. ประเพณีเกี่ยวกับ
การแตงงาน  4.  ประเพณีเกี่ยวกับการตาย และ  5.  ประเพณีที่คนในสังคมปฏิบัติรวมกัน ซ่ึงขอมูล
ในคูมือนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย  และนักเรียน  ที่มีสวนในการจัด 
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การเรียนการสอนไดทราบขอมูลแหลงเรียนรูและใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
ชุมชนและทองถ่ินของโรงเรียนตอไป 

  เพื่อใหการใชคูมือเลมนี้ มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้นผูใชจะตองมีการศึกษาขอมูลในคูมือฯ เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับแหลงเรียนรู
ในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีทองถ่ิน  ถูกตองตามความเปนจริง  มีการวางแผนนํานักเรียนออกไป
ศึกษาจากสภาพจริง  และมีการวิเคราะหเปรียบเทียบการศึกษาจากแหลงเรียนรูจริงกับการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  
         5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําคูมือในครั้งตอไป    
   จากการศกึษาการทําคูมือในครั้งนี้ทําใหเกดิความคิดวาควรจะมกีารทาํคูมือในลักษณะอื่น  ๆอีก  
เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอางอิง 
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