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หัวเรื่องที่ 1 
 

วัดปรางค์หลวง 
 

สาระส าคัญ 
1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

วัดปรางค์หลวง ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที ่1 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี     
ต้ังอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษก มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ อยู่ที่ละติจูด 13.8340004 ลองจิจูด 100.422618
มีคลองอ้อมนนท์อยู่ทางด้านทิศตะวันออก และมีคลองบางม่วงอยู่ทางทิศเหนือ มีพ้ืนที่ 1 ไร่ 3 งาน 
15 ตารางวา 

2. ประวัติความเป็นมาของวัดปรางค์หลวง 
 วัดปรางค์หลวง สร้างข้ึนเมื่อประมาณปี พ.ศ.1904 ในสมัยของพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ 
สมเด็จพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยกษัตริย์หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ในสมัยนั้นเป็น      
ผู้สร้างขึ้น เดิมชื่อ วัดหลวง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมา
ทอดพระเนตรองค์พระปรางค์ของวัดหลวง ที่สร้างข้ึนไว้พร้อมกับการสร้างวัด จึงได้เปลี่ยนนามวัดจาก 
วัดหลวง เป็น วัดปรางค์หลวง ตามลักษณะพระปรางค์ซึ่งเป็นปูชนียสถานส าคัญของวัด เจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบัน คือ พระครูปลัดคุณวัฒน์ (อานนท์ เขมทตฺโต) 

3. ความส าคัญของวัดปรางค์หลวง 
วัดปรางค์หลวง เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในอ าเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี            

มีโบราณสถาน ได้แก่ พระปรางค์ มีรูปแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ลักษณะองค์พระ
ปรางค์ก่ออิฐแบบแถวสั้นสลับด้านยาว และสออิฐด้วยดินผสมยางไม้ สูงยอดเจ็ดชั้น ย่อมุมไม้ยี่สิบ 
ประดับลายปูนปั้น และมีพระวิหารน้อย ลักษณะเป็นอาคารไม้ อิฐถือปูน 2 หลัง และโบราณวัตถุ คือ 
หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 9 คืบ หรือ 225 
เซนติเมตร มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในชุมชน และได้ขึ้นทะเบียนกรม
ศิลปากรเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 175 วันที่ 
28 ตุลาคม พ.ศ. 2536 

4. บุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดปรางค์หลวง 
                  บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวของกับวัดปรางค์หลวง ได้แก่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาทอดพระเนตรองค์พระปรางค์ของวัดหลวง จึงทรงเปลี่ยนนามวัดจาก 
วัดหลวง เป็น วัดปรางค์หลวง และพระครูปลัดคุณวัฒน์ (อานนท์ เขมทตฺโต) เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  
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พ.ศ. 2520  อุปสมบทเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปรางค์
หลวง ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ผลงานที่ส าคัญ สร้างศาลาอเนกประสงค์ หน้า
พระอุโบสถหลังเก่า บูรณะศาลาการเปรียญให้สูงขึ้น และจัดกิจกรรมสวนมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่รัชกาลที่ 9 และรัชการที่ 10 ทุกวันจันทร์เป็นประจ า 

5. โบราณสถาน และโบราณวัตถุของวัดปรางค์หลวง 
กกกกกกกกก  วัดปรางค์หลวงมีโบราณสถานส าคัญ ได้แก่ พระปรางค์ ซึ่งเป็นศิลปกรรมสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนต้น มีลักษณะก่ออิฐแบบแถวสั้นสลับด้านยาว และสออิฐด้วยดินผสมยางไม้ สูงยอดเจ็ดชั้น 
ย่อมุมไม้ยี่สิบ ประดับลายปูนปั้น เรือนธาตุมีซุ้มจระน าทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปั้นลง
รักปิดทอง และพระวิหารน้อย เป็นอาคารขนาดเล็กก่อด้วยอิฐ ลักษณะของอาคารแต่ละหลังมีผังรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง อาคารหลังเล็กตั้งอยู่ด้านหน้า และอาคารหลังใหญ่ตั้งอยู่
ด้านหลัง ด้านหน้ามีมุขยื่นออกมาคล้ายระเบียง อาคารทั้ง 2 หลัง มีประตูทางเข้าเพียงทางเดียว  
ลักษณะในการก่อสร้างใช้ระบบผนังรองรับเครื่องบน ไม่มีคาน ไม่มีเสา หลังคามุงกระเบื้องดินเผา  
และวัดปรางค์หลวงมีโบราณวัตถุส าคัญ ได้แก่ หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปิดทอง
ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 9 คืบ หรือ 225 เซนติเมตร หลวงพ่ออู่ทองได้รับการบูรณะซ่อมแซม     
โดยฝีมือช่างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม แต่ยังมีเค้าร่องรอยของ
พระพุทธรูปในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พุทธลักษณะงดงาม อีกท้ังหลวงพ่ออู่ทองยังเป็นพระพุทธรูป
ทีป่ระชาชนในชุมชนนับถือเป็นอย่างมาก และใบเสมา วัดปรางค์หลวง มีใบเสมาอยู่ภายในเขตก าแพง
แก้วปักอยู่ตามต าแหน่งต่าง ๆ รอบพระอุโบสถจ านวน 4 แห่ง คือ บริเวณด้านหลังของพระอุโบสถ 3 
แห่ง และตรงกลางด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ ใบเสมามีขนาดใหญ่ท าจากหินชนวน ประชาชน
ในชุมชนเรียกว่า หินกาบ ไม่มีลวดลาย ใบเสมาที่มีสภาพสมบูรณ์เหลือเพียง 1 ใบ ตั้งอยู่ที่ด้านหน้า
ของพระอุโบสถ 
กกกกกกก 6.  ประเพณีส าคัญของวัดปรางค์หลวง ได้แก่ 
                  ประเพณีส าคัญของวัดปรางค์หลวง ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณีของ
ชาวพุทธที่ได้ร่วมใจกันท าบุญตักบาตรสืบทอดกันมา ถือเอาวันหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจาก
ดาวดึงส์ หรือเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์ ในวันมหาปวารณา คือ วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 พอวันรุ่งขึ้น แรม 
1 ค่ า เดือน 11 ชาวพุทธก็จะตักบาตรเทโวเป็นประเพณีมาแต่ครั้งโบราณ มีขั้นตอนการปฏิบัติ  คือ 
เตรียมอาหารเพ่ือตักบาตรเป็นพิเศษ เช่น ข้าวต้มมัด ข้าวต้มลูกโยน การอาราธนาศีล สมาทานศีล 
รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา ท าสมาธิ แผ่เมตตา และกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติสนิทผู้ล่วงลั บ  
และสรรพสัตว์ทั้งหลาย และประเพณีการท าบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ า เป็นประเพณีหลังวันออก
พรรษาเริ่มในวันแรม 8 ค่ า เดือน 12 ซึ่งถือว่าเป็นวันท าบุญที่แท้จริง พิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวัน
แรม 7 ค่ า เดือน 12 วัดตามริมคลองจะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของแต่ละวัดแห่ไปตามล าน้ า 



37 
 
 

โดยการจัดขบวนแห่อย่างสวยงามมีการร าประกอบ การจัดขบวนแห่เพ่ือประกาศให้ประชาชนได้
ทราบทั่วกันว่าจะมีพิธีท าบุญตักบาตรพระ 108 ขึ้นในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม 8 ค่ า เดือน 12 เป็น
ประเพณีท่ีปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน ในอ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ 
 

ตัวชี้วัด 
1. สามารถจัดท าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของวัดปรางค์หลวงได้ 
2. บอกประวัติความเป็นมาของวัดปรางค์หลวงได้ 
3. อธิบายความส าคัญของวัดปรางค์หลวงได้ 
4. บอกรายละเอียดของบุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดปรางค์หลวงได้ 
5. บอกความแตกต่างระหว่างโบราณสถาน และโบราณวัตถุของวัดปรางค์หลวงได้ 
6. บอกการปฏิบัติตนเมื่อเข้าร่วมประเพณีที่ส าคัญของวัดปรางค์หลวงที่จัดขึ้นได้ 
7. เห็นคุณค่าความส าคัญของวัดปรางค์หลวง 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
2. ประวัติความเป็นมาของวัดปรางค์หลวง 
3. ความส าคัญของวัดปรางค์หลวง 
4. บุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดปรางค์หลวง 
5. โบราณสถาน และโบราณวัตถุของวัดปรางค์หลวง 
6. ประเพณีส าคัญที่จัดขึ้น 

 
เนื้อหา 

1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
1.1  ที่ตั้ง วัดปรางค์หลวง 
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     วัดปรางค์หลวง ตั้งอยู่เลขที ่32 หมู่ที ่1 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด 
นนทบุรี ตั้งอยู่ริมถนนสายกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) มีคลองอ้อมนนท์ อยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออก และมีคลองบางม่วงอยู่ทางทิศเหนือ มีพ้ืนที่โบราณสถาน 1 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา  

1.2  แผนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดปรางค์หลวง 
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                  1.3  พิกัดทางภูมิศาสตร์ อยู่ที่ละติจูด 13.8340004 ลองจิจูด 100.422618 

2. ประวัติความเป็นมาของวัดปรางค์หลวง                                                      
 วัดปรางค์หลวง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระรามาธิบดีที่ 1  หรือสมเด็จพระ
เจ้าอู่ทอง ประมาณปี พ.ศ. 1904 โดยกษัตริย์หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ในสมัยนั้นสร้างขึ้น ภายในวัดปรางค์
หลวงมีพระปรางค์สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัด เดิมมีชื่อว่า วัดหลวง ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จมาทอดพระเนตรพระปรางค์ท่ีสร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัด จึงได้
เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดปรางค์หลวง” มีเจ้าอาวาสตามที่ได้บันทึกไว้ 3 รูป คือ รูปที่ 1 พระอธิการพันธ์ 
จันทสโร ด ารงต าแหน่งถึง พ.ศ. 2494 รูปที ่2 พระครูนนท์เขมาราม อายุ 84 ปี และ รูปที่ 3 พระครูปลัด
คุณวัฒน์ (อานนท์ เขมทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดปรางค์หลวงรูปปัจจุบัน  
 กล่าวโดยสรุป วัดปรางค์หลวง สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.1904 ในสมัยของพระ
รามาธิบดีที่ 1 หรือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยกษัตริย์หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ใน
สมัยนั้นเป็นผู้สร้างขึ้น เดิมชื่อ วัดหลวง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จ
มาทอดพระเนตรองค์พระปรางค์ของวัดหลวง ที่สร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัด จึงได้เปลี่ยนนามวัด
จาก วัดหลวง เป็น วัดปรางค์หลวง ตามลักษณะพระปรางค์ซึ่งเป็นปูชนียสถานส าคัญของวัด         
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปลัดคุณวัฒน์ (อานนท์ เขมทตฺโต) 

3. ความส าคัญของวัดปรางค์หลวง  
     วัดปรางค์หลวง เป็นวัดเก่าแกท่ี่สุดในอ าเภอบางใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1904 ในสมัย 

พระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเป็นโบราณสถาน
แห่งชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 175 วันที่ 28 ตุลาคม 2536 มีโบราณ
สถานที่ส าคัญ ๆ ดังนี้  
                  3.1  พระปรางค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับวัดปรางค์หลวง รูปแบบศิลปกรรม
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ตั้งอยู่ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารน้อย ลักษณะองค์ก่ออิฐ แบบแถว
สั้นสลับด้านยาว และสออิฐด้วยดินผสมยางไม้ สูงยอดเจ็ดชั้น ย่อมุมไม้ยี่สิบ ประดับลายปูนปั้น เรือน
ธาตุมีซุ้มจระน าทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง มีร่องรอย
การบูรณะในสมัยต่อมา สภาพองค์พระปรางค์ช ารุดมาก มีการขุดเจาะกลางเรือนธาตุเห็นเป็นกรุอยู่
ภายใน แต่ไม่มีช่องทางขึ้นสู่ยอดปรางค์ ผนังเรือนธาตุเป็นผนังทึบไม่มีประตู ส่วนฐานช ารุดลงเกือบ
ทั้งหมดจนมองไม่เห็นลักษณะเดิม 
                  3.2  พระวิหารน้อย ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพระปรางค์ ตามประวัติว่าสร้างขึ้นพร้อม
กับพระปรางค์ ลักษณะเป็นอาคารไม้อิฐถือปูน จ านวน 2 หลัง ช ารุดมากเหลือเพียงผนังมีต้นไม้ขึ้น     
ปกคลุม ต่อมาได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2543 จนมีสภาพเหมือนในปัจจุบัน 
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  3.3  หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปกรรมแบบอู่
ทองมีพุทธลักษณะงดงาม หน้าตักกว้าง 9  คืบ หรือ 225 เซนติเมตร มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพ
สักการะของประชาชนในชุมชน 

        กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของวัดปรางค์หลวง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1904 เป็นวัด
ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีโบราณสถาน ได้แก่ พระปรางค์ มีรูปแบบ
ศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ลักษณะองค์พระปรางค์ก่ออิฐแบบแถวสั้นสลับด้านยาว และสอ
อิฐด้วยดินผสมยางไม้ สูงยอดเจ็ดชั้น ย่อมุมไม้ยี่สิบ ประดับลายปูนปั้น และมีพระวิหารน้อย ลักษณะ
เป็นอาคารไม้ อิฐถือปูน จ านวน 2 หลัง และโบราณวัตถุ คือ หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น
ปางมารวิชัยลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 9 คืบ หรือ 225 เซนติเมตร มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่
เคารพสักการะของประชาชนในชุมชน และได้ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรเป็นโบราณสถานแห่งชาติ    
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 175 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2536  

4. บุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดปรางค์หลวง 
4.1 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
  

          
 

     สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นสมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
ได้รับมหาสมณุตตมาภิเษก เมื่อปี พ.ศ. 2453 ในรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ด ารงพระอิสริยยศ 11 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2464 พระชันษา 61 ปี 
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับ
วัดปรางค์หลวง คือ ทรงเปลี่ยนนามวัด ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า วัดหลวง เป็น วัดปรางค์หลวง  
                 4.2 พระครูปลัดคุณวัฒน์ (อานนท์ เขมทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดปรางค์หลวง 

 

     
 

 พระครูปลัดคุณวัฒน์ (อานนท์ เขมทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดปรางค์หลวงรูปปัจจุบัน 
เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2520 อายุ 41 ปี อุปสมบทเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 สังกัด 
มหานิกาย  วุฒิการศึกษาทางธรรมนักธรรมเอก  ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2555           
ถึง ปัจจุบัน ผลงานที่ส าคัญ สร้างศาลาอเนกประสงค์ หน้าพระอุโบสถหลังเก่า บูรณะศาลาการเปรียญ
ให้สูงขึ้น และจัดกิจกรรมสวนมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 และรัชการที่ 10 ทุกวันจันทร์
เป็นประจ า 
 กล่าวโดยสรุป บุคคลส าคัญที่เกี่ยวของกับวัดปรางค์หลวง ได้แก่ สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาทอดพระเนตรองค์พระปรางค์ของวัดหลวง จึงทรง
เปลี่ยนนามวัดจาก วัดหลวง เป็น วัดปรางค์หลวง และพระครูปลัดคุณวัฒน์ (อานนท์ เขมทตฺโต) เกิด
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2520  อุปสมบทเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
เจ้าอาวาสวัดปรางค์หลวง ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลงานที่ส าคัญ สร้างศาลา
อเนกประสงค์ หน้าพระอุโบสถหลังเก่า บูรณะศาลาการเปรียญให้สูงขึ้น และจัดกิจกรรมสวนมนต์
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 และรัชการที่ 10 ทุกวันจันทร์เป็นประจ า 

5. โบราณสถาน และโบราณวัตถุของวัดปรางค์หลวง 
5.1  โบราณสถาน 
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 5.1.1  พระปรางค์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              พระปรางค์ ลักษณะรูปทรงของพระปรางค์ในยุคเริ่มแรกนั้น เป็นรูปแบบ
ศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น หรือราวพุทธศตวรรษที่ 21 ลักษณะฐานก่ออิฐแบบแถวสั้นสลับ
ด้านยาว และสออิฐด้วยดินผสมยางไม้ สูงยอดเจ็ดชั้น ย่อมุมไม้ยี่สิบ ประดับลาย    ปูนปั้น เรือนธาตุ
ทั้งสี่ด้านมีการท ามุมประธานขนาดใหญ่ ขนาบด้วยมุมขนาดเล็กกว่าที่เพ่ิมขึ้นมาจนถึงเสาซุ้มจระน า
ของเรือนธาตุทั้งสี่ด้าน และไม่ปรากฏทางเข้าภายในซุ้ม มีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐาน ส่วนบนของ
เรือนธาตุ หรือบัวรัดประคดมีลายประดับปูนปั้น ในส่วนยอดของพระปรางค์มีการท าชั้นรัดประคด
ซ้อนลดหลั่นกัน 7 ชั้น ประดับด้วยกลีบขนุนตามมุมพระปรางค์ 

5.1.2 พระวิหารน้อย  
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               พระวิหารน้อย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ขององค์พระปรางค์ ห่างจากพระปรางค์ประมาณ 
20 เมตร เป็นอาคารขนาดเล็ก ก่อด้วยอิฐ ลักษณะของอาคารแต่ละหลัง มีลักษณะอาคารเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า อาคารหลังเล็กตั้งอยู่ด้านหน้า มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร และสูงประมาณ 4.2 
เมตร และอาคารอีกหลังตั้งอยู่ด้านหลัง มีขนาดยาวกว่า กว้าง 3 เมตร ยาว 6.5 เมตร สูงประมาณ 
4.2 เมตร ด้านหน้ามีมุขยื่นออกมาคล้ายระเบียง อาคารทั้ง 2 หลัง มีประตูทางเข้าเพียงทางเดียว 
ประตูกว้าง 1.2 เมตร ส่วนหน้าต่างกว้างประมาณ 0.60 เมตร สูงประมาณ 0.8 เมตร ก่อสร้างโดยใช้
ระบบผนังรองรับเครื่องบน ไม่มีคาน ไม่มีเสา หลังคามุงกระเบื้องดินเผา  

5.2  โบราณวัตถ ุ
                    5.2.1 หลวงพ่ออู่ทอง 

 

      - 
 

                            หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 
9 คืบ หรือ 225 เซ็นติเมตร องค์พระพุทธรูปได้รับการบูรณะซ่อมแซม โดยฝีมือช่างในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ จนเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม แต่ยังมีเค้าร่องรอยของพระพุทธรูปในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนต้น พุทธลักษณะงดงามเป็นที่นับถือและศรัทธาของประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก 
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  5.2.2  ใบเสมา  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
 

                       ใบเสมาอยู่ภายในเขตก าแพงแก้วปักอยู่ตามต าแหน่งต่าง ๆ โดยรอบของ         
พระอุโบสถ จ านวน 4 แห่ง คือ บริเวณด้านหลัง และด้านข้างของพระอุโบสถ จ านวน 3 แห่ง และตรง
กลางด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ จ านวน 1 แห่ง ใบเสมามีขนาดใหญ่ท าจากหินชนวน ประชาชน
ในชุมชนเรียกกันว่า หินกาบ ไม่มีลวดลาย เป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมมีขนาดกว้าง ด้านละ 1.5 - 1.7 เมตร 
แต่ละฐานจะอยู่ห่างจากก าแพงแก้ว 80 เซนติเมตร ใบเสมาที่มีสภาพสมบูรณ์เหลือเพียงใบเดียว คือ 
ทางด้านหน้าของพระอุโบสถ   
                       กล่าวโดยสรุป วัดปรางค์หลวงมีโบราณสถานส าคัญ ได้แก่ พระปรางค์ ซึ่งเป็น
ศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น มีลักษณะก่ออิฐแบบแถวสั้นสลับด้านยาว และสออิฐด้วยดินผสม
ยางไม้ สูงยอดเจ็ดชั้น ย่อมุมไม้ยี่สิบ ประดับลายปูนปั้น เรือนธาตุมีซุ้มจระน าทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนปูนปั้นลงรักปิดทอง และพระวิหารน้อย เป็นอาคารขนาดเล็กก่อด้วยอิฐ ลักษณะของ
อาคารแต่ละหลังมีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง อาคารหลังเล็กตั้งอยู่ด้านหน้า 
และอาคารหลังใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลัง ด้านหน้ามีมุขยื่นออกมาคล้ายระเบียง อาคารทั้ง 2 หลัง มีประตู
ทางเข้าเพียงทางเดียว ลักษณะในการก่อสร้างใช้ระบบผนังรองรับเครื่องบน ไม่มีคาน ไม่มีเสา หลังคา
มุงกระเบื้องดินเผา 
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กกกกกกกกกก        และวัดปรางค์หลวงมีโบราณวัตถุส าคัญ ได้แก่ หลวงพ่ออู่ทองเป็นพระพุทธรูป
ก่ออิฐถือปูนปิดทองปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 9 คืบ หรือ 225 เซนติเมตร หลวงพ่ออู่ทองได้รับการ
ซ่อมแซม โดยฝีมือช่างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม แต่ยังมีเค้าร่องรอย
ของพระพุทธรูปในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พุทธลักษณะงดงาม อีกทั้งหลวงพ่ออู่ทองยังเป็น
พระพุทธรูปที่ประชาชนในชุมชนศรัทธาเป็นอย่างมาก และใบเสมาวัดปรางค์หลวง มีใบเสมาอยู่
ภายในเขตก าแพงแก้วปักอยู่ตามต าแหน่งต่าง ๆ รอบพระอุโบสถจ านวน 4 แห่ง คือ บริเวณด้านหลัง
ของพระอุโบสถ 3 แห่ง และตรงกลางด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ ใบเสมามีขนาดใหญ่ท าจาก
หินชนวน ประชาชนในชุมชนเรียกว่า หินกาบ ไม่มีลวดลาย ใบเสมาที่มีสภาพสมบูรณ์เหลือเพียง 1 ใบ 
ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของพระอุโบสถ 

6. ประเพณีส าคัญ 
6.1  ประเพณตีักบาตรเทโว เป็นประเพณีศรัทธาชุมชนประชาชนวัดปรางค์หลวง 

 

     
                                  
                       ประเพณีตักบาตรเทโว ค าว่า เทโว มาจากค าว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ)      
ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงมาจากเทวโลก ซึ่งหมายถึงการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้าตามต านาน
กล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ตอนเหนือของประเทศ
อินเดีย ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี จนถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นเมืองประสูติของ
พระพุทธเจ้า เมื่อทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายครบถ้วนแล้ว จึงทรงปรารถนาจะสนอง
พระคุณของพระมารดา (พระนางสิริมหามายา) ที่สิ้นพระชนม์เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติได้เพียง 7 วัน 
ซึ่งท่านไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ดังนั้นในพรรษาที่ 7 พระพุทธเจ้าจึงเสด็จขึ้นไปจ า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%93%E0%B8%B0
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พรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพ่ือเทศนาพระอภิธรรมปิฎก โปรดพุทธมารดาจนบรรลุเป็น           
พระโสดาบัน เป็นเวลา 1 พรรษา จนถึงวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 จึงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
มาประทับที่เมืองสังกัสสะจากความเชื่อตามต านานดังกล่าว พุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรในวันแรม 
1 ค่ า เดือน 11 เพ่ือระลึกและบูชาพระพุทธเจ้าในโอกาสเสด็จกลับจากการจ าพรรษาบนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ 
 เมื่อถึงวันเทโวโรหณะ หรือวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 หรือวันถัดมา หรือวันแรม 1 ค่ า 
เดือน 11 ในบางแห่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปท าบุญตักบาตรที่วัด โดยการปฏิบัติตนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอาหารเพ่ือตักบาตรเป็นพิเศษ เช่น ข้าวต้มมัด ข้าวต้มลูกโยน 
เป็นต้น วัดบางวัดอาจจ าลองสถานการณ์วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ คือ การที่
ประชาชนจะนั่ง หรือยืนสองฝั่งทางลงจากพระอุโบสถ หรือศาลา ให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงล าดับ
รับบาตรตรงกลาง โดยมีมัคทายกเดินอัญเชิญพระพุทธรูปน าหน้าแถวพระสงฆ์ 
 ขั้นตอนที่ 2 หลังจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล 
 ขั้นตอนที่ 3 รับฟังธรรมเทศนา และท าสมาธิตามโอกาส เพ่ือท าให้จิตใจบริสุทธิ์
ผ่องใส 
 ขั้นตอนที่ 4 แผ่เมตตา และกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติสนิทผู้ล่วงลับ     
และสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

6.2 ประเพณีตักบาตรพระ 108 ทางน้ า 
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                     ประเพณีการท าบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ า เป็นประเพณีหลังวันออกพรรษาเริ่ม
ในวันแรม 8 ค่ า เดือน 12 ซึ่งถือว่าเป็นวันท าบุญที่แท้จริง พิธีจะเริ่มในช่วงบ่ายของวันแรม 7 ค่ า 
เดือน 12 วัดตามริมคลองจะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของแต่ละวัด เช่น หลวงพ่ออาคมวัดไทย
เจริญ หลวงพ่อโตวัดอุทยาน เป็นต้น แห่ไปตามล าน้ า โดยการจัดขบวนแห่อย่างสวยงามมีการร า
ประกอบ จุดประสงค์ของการแห่ขบวนพระนี้ก็เพ่ือประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันว่าจะมีพิธี
ท าบุญตักบาตรพระ 108 ขึ้นในวันรุ่งขึ้น  
   ประเพณีการท าบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ า เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่าง
ช้านาน ในอ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ โดยจัดขึ้นตามวัดริมน้ าในคลองบางกอกน้อยหลาย
วัดด้วยกัน คือ วัดไทยเจริญ วัดอุทยาน วัดบางไกรนอก วัดโบสถ์ วัดบางไกรใน วัดปรางค์หลวง วัด
เสาธงหิน และวัดบางโค เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ท าบุญตักบาตรพระ 
108 ทางน้ า ขณะเดียวกันแต่ละวัดจะแห่พระพุทธรูปส าคัญ ประดับตกแต่งสวยงามไปรับบิณฑบาต 
ชาวบ้านจะแต่งกายเลียนแบบฤาษี โดยน าผ้าเหลืองมาห่มตัว และใช้ขันครอบศีรษะ สมมุติตนเป็น
พระสงฆ์มาร่วมบิณฑบาตด้วย เป็นประเพณีที่สร้างความเป็นสิริมงคล และสร้างความสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 
  กล่าวโดยสรุป ประเพณีส าคัญของวัดปรางค์หลวง ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโว  
เป็นประเพณีของชาวพุทธที่ ได้ร่วมใจกันท าบุญตักบาตรสืบทอดกันมา ถือเอาวันหลังจากที่
พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ หรือเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์ ในวันมหาปวารณา คือ วันขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 11 พอวันรุ่งขึ้น แรม 1 ค่ า เดือน 11 ชาวพุทธก็จะตักบาตรเทโวเป็นประเพณีมาแต่ครั้งโบราณ 
มีขั้นตอนการปฏิบัติ คือ เตรียมอาหารเพ่ือตักบาตรเป็นพิเศษ เช่น ข้าวต้มมัด ข้าวต้มลูกโยน การ
อาราธนาศีล สมาทานศีล รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา ท าสมาธิ แผ่เมตตา และกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศล
ให้กับญาติสนิทผู้ล่วงลับ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย และประเพณีการท าบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ า 
เป็นประเพณีหลังวันออกพรรษาเริ่มในวันแรม 8 ค่ า เดือน 12 ซึ่งถือว่าเป็นวันท าบุญที่แท้จริง พิธีจะ
เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันแรม 7 ค่ า เดือน 12 วัดตามริมคลองจะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของ
แต่ละวัดแห่ไปตามล าน้ า โดยการจัดขบวนแห่อย่างสวยงามมีการร าประกอบ การจัดขบวนแห่เพ่ือ
ประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันว่าจะมีพิธีท าบุญตักบาตรพระ 108 ขึ้นในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม 8 
ค่ า เดือน 12 เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน ในอ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. ก าหนดประเด็นศึกษาค้นคว้าร่วมกัน 
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
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4. พบกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดสังเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ใหม่ร่วมกัน บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (กรต.) 

5. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ไปท าแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมตามใบงานที่มอบหมาย 
6. บันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา และฝึกปฏิบัติ บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (กรต.) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 หัวเรื่องท่ี 1 วัดปรางค์หลวง 

1. สื่อเอกสาร ได้แก่ 
1.1   ใบความรู้ที่ 1 ประวัติของต าบลและวัดในต าบลบางม่วง 
1.2   ใบงานที ่1 วัดปรางค์หลวง 
1.3   หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา สค33162 วัดสวยงาม คู่นาม 

บางใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.4   หนังสือที่เก่ียวข้อง 

กกกกกกกกกกก     1.4.1 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด
นนทบุรี กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ 2542 
กกกกกกกกกกกกก  1.4.2 อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ ศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับแม่น้ าล าคลอง ผศ.ดร.
ประภัสสร์ ชูวิเชียร ปีที่พิมพ์ 2561 
กกกกกกกกกกกกก  1.4.3  รายงานการขุดแต่ง ขุดค้น และบูรณะพระปรางค์ วัดปรางค์หลวง ต าบล
บางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 
จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่พิมพ์ 2499 
                         1.4.4   รายงานการบูรณะวิหารวัดปรางค์หลวง ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี ปีที่พิมพ์ 2543 
                         1.4.5   รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดี โบราณสถานวัดปรางค์หลวง ต าบล
บางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ชื่อผู้แต่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี และส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่พิมพ์ 
2550 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
2.1  ตักบาตรเทโว สืบค้นจาก https://db.sac.or.th 

3. สื่อภูมิปัญญา 

https://db.sac.or.th/


49 
 
 

3.1   พระครูปลัดคุณวัฒน์ (อานนท์ เขมทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดปรางค์หลวง ที่อยู่เลขที่ 
32 หมู่ที่ 1 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-924-8439 

3.2  นายนภดล ภู่ข า ที่อยู่เลขที่ 3/13 หมู่ที่ 1 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 086-829-4279 

4. สื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
4.1  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบางใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 47 หมู่ 4 อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด

นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-926-5846 
4.2  วัดปรางค์หลวง ตั้งอยู่ที่ 32 หมู่ 1 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-276-2720-1 
 
การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
1.1  การสังเกต 
1.2  การซักถาม การตอบค าถาม 
1.3  ตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)                       

2. ประเมินผลรวม ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
2.1  ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ หัวเรื่องท่ี 1 จ านวน 7 ข้อ 
2.2  ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ 
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หัวเรื่องที่ 2 
 

วัดเสาธงหิน 
 

สาระส าคัญ 
1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

วัดเสาธงหิน ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   
และมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ละติจูด 13.856441 ลองจิจูด 100.424464 

2. ประวัติความเป็นมาของวัดเสาธงหิน 
วัดเสาธงหิน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เดิม

เรียกว่า วัดสัก ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ได้น ากองทัพผ่านมาทางวัดสัก เพ่ือจะ
ไปกอบกู้เอกราชที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2310 ขณะพักทัพได้น าธงประจ ากองทัพปักไว้โดยใช้
ก้อนหินทับเสาธงไว้เพ่ือไม่ให้เสาธงล้ม ต่อมาหลังจากได้รับชัยชนะสามารถกอบกู้เอกราชได้ส าเร็จ 
พระองค์ได้เสด็จกลับมาบูรณะวัดสักให้มีความเจริญรุ่งเรือง และได้เปลี่ยนชื่อ วัดสัก มาเป็น 
วัดเสาธงหินในปัจจุบัน  

3. ความส าคัญของวัดเสาธงหิน 
      วัดเสาธงหินเป็นวัดส าคัญหนึ่งในสามวัดของจังหวัดนนทบุรี ที่มีความส าคัญเกี่ยวข้อง
กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มีรับสั่งให้ปักธง
ประจ าทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ณ ต าบลนั้น โดยให้ทหารน าหินก้อนใหญ่ ๆ มากองทับเสาธง 
และล้อมรอบธงไว้มิให้ธงล้ม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกองทัพ และเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหาร 
และเมื่อได้ชัยชนะก็ได้กลับมาท าการบูรณะ และเปลี่ยนชื่อจากวัดสัก เป็นวัดเสาธงหินและเป็นวัดที่ได้
ร่วมจัดกิจกรรมส าคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี  เส้นทางอิสรภาพ “สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช” รัฐบาลได้จัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จาก
จันทบุรีสู่อยุธยาเพ่ือเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปให้ได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์
ชาติไทย 

4. บุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดเสาธงหิน 
วัดเสาธงหินมีบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไดน้ ากองทัพ 

มาพักทัพ และรวบรวมไพร่พลที่ วัดสัก เพ่ือเดินทางไปกอบกู้เอกราชที่กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 เมื่อ
ไดร้ับชัยชนะก็ได้กลับมาท าการบูรณะ และเปลี่ยนชื่อจาก วัดสัก เป็น วัดเสาธงหิน และพระครูปลัด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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ไพฑูรย์ ฐิตาวิทูโร เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2520 ปีมะเส็ง อุปสมบท 3 กรกฎาคม 2544 เจ้าอาวาส
วัดเสาธงหินรูปปัจจุบัน ผลงานที่ส าคัญ สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ และสร้างจุดวางหินหลักปักธง    
ตามโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

5. วัตถ ุและสิ่งก่อสร้างของวัดเสาธงหิน 
 วัตถุของวัดเสาธงหิน  ได้แก่ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ สร้างโดย
พระภิกษุโต และเหรียญหลวงพ่อโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 และสิ่งก่อสร้างของวัดเสาธงหิน คือ 
พระอุโบสถหลังเก่ามีลักษณะ อิฐก่อผนัง และฐานชุกชี หรือฐานพระประธานท ามาจากอิฐก้อนใหญ่
เหมือนกับอิฐที่ใช้สร้างวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา  

6. ประเพณีส าคัญของวัดเสาธงหิน  
                วัดเสาธงหินมีประเพณีที่ส าคัญ  คือ ประเพณีตักบาตรพระ 108 ทางน้ า เป็นประเพณี
หลังวันออกพรรษาเริ่มในวันแรม 8 ค่ า เดือน 12 พิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันแรม 7 ค่ า เดือน 12 วัด
ตามริมคลองจะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของแต่ละวัดไปตามล าน้ า เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา
อย่างยาวนานในอ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังมีพิธีบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจ านวนมาก ได้เรียนรู้หลักธรรม ค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคเรียนพร้อมกัน และพิธีวางหินหลักปักธง วัดเสาธงหินได้ร่วมจัด
กิจกรรมพิธีวางหินหลักปักธง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี เป็นประธานในพิธีตามโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช” เพ่ือเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย 
และท าให้วัดเสาธงหินเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 
ตัวชี้วัด 

1. สามารถจัดท าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของวัดเสาธงหินได้ 
2. บอกประวัติความเป็นมาของวัดเสาธงหินได้ 
3. อธิบายความส าคัญของวัดเสาธงหินได้ 
4. บอกรายละเอียดของบุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดเสาธงหินได้ 
5. บอกความแตกต่างระหว่างวัตถุ และสิ่งก่อสร้างของวัดเสาธงหินได้ 
6. บอกการปฏิบัติตนเมื่อเข้าร่วมประเพณีที่ส าคัญของวัดเสาธงหินที่จัดขึ้นได้ 
7. เห็นคุณค่าความส าคัญของวัดเสาธงหิน 
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ขอบข่ายเนื้อหา 
1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์      
2. ประวัติความเป็นมาของวัดเสาธงหิน  
3. ความส าคัญของวัดเสาธงหิน 
4. บุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดเสาธงหิน 
5. วัตถ ุและสิ่งก่อสร้างของวัดเสาธงหิน 
6. ประเพณีส าคัญที่จัดขึ้น 

 
เนื้อหา 

1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
1.1  ที่ตั้ง วัดเสาธงหิน 
 

                   
  
     วัดเสาธงหิน ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี มีพ้ืนที่ขนาด 9 ไร่ 2 งาน 70 วา อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดกับคลองเสาธงหิน ยาว 90 วา 
(180 เมตร) ทิศใต้ติดกับที่ดินเอกชน ยาว 90 วา (180 เมตร) ทิศตะวันออก ติดกับคลองอ้อมนนท์ 
ยาว 43 วา (86 เมตร) และทิศตะวันตกติดกับที่ธรณีสงฆ์ของวัดเสาธงหิน ยาว 90 วา (180 เมตร) 
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 1.2  แผนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3  พิกัดท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 13.856441 ลองจิจูด 100.424464 
2. ประวัติความเป็นมาของวัดเสาธงหิน 

วัดเสาธงหิน เป็นวัดเก่าแก่ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เดิมเรียกว่า 
"วัดสัก" เนื่องมาจากสถานที่ตั้งของวัดเดิมมีต้นสัก  และต้นยางอยู่มากในสมัยก่อน หลักฐาน
รายละเอียดของ "วัดสัก" ยังหาไม่พบ เพียงแต่สันนิษฐาน และคาดคะเนจากวัสดุก่อสร้างที่ยังพอมี
เหลืออยู่ในขณะนี้ และค าบอกเล่าจากผู้สูงอายุสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึง คุณยายยวง พินรอด อายุ 80 
ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างวัดเสาธงหิน และผู้ใหญ่นวล บุญมี อายุ 80 ปี ชาวบ้านคลองศรีราษฎร์ที่เล่า
ประวัติของวัดเสาธงหินได้ แตท่่านทั้งสองที่ทราบประวัติเดิมของ "วัดสัก" หรือ "วัดเสาธงหิน" ได้ถึง 
แก่กรรมไปแล้วในปี พ.ศ. 2510 

ในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระองค์
ได้เสด็จกรีฑาทัพเพ่ือที่จะกอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยาจากพม่า ได้เสด็จน าทัพผ่านมาทางวัดสัก 
เมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นสักจ านวนมากเป็นที่ร่มรื่นจึงรับสั่งให้หยุดทัพพัก ณ ที่วัดสักแห่งนี้ เพ่ือพัก
และรวบรวมก าลังพลจากที่ต่าง ๆ และกองทัพย่อมมีธงชัยประจ าทัพ หรือธงประจ าตัวของแม่ทัพคน
นั้น ๆ สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เช่นเดียวกัน พระองค์ได้มีรับสั่งให้ปักธงประจ าทัพของพระองค์ลงบน
กองทราย ณ ต าบลนั้น โดยให้หัวหมู่ทหารน าไพร่พลไปหาเอาหินก้อนใหญ่ ๆ มากองทับเสาธง และ
ล้อมรอบธงไว้มิให้ธงล้ม เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของทัพ และเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหาร แม่ทัพ 
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นายกอง และไพร่พลทั้งหลาย จึงพากันเรียกขานจุดนัดหมายนี้ว่า "เสาธงหิน" จากปากต่อปากเรียก
กันมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้  

ขณะที่ทรงประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้ได้ทรงสังเกตเห็นว่า"วัดสัก"นั้นมีสภาพช ารุดทรุด
โทรมมาก องค์พระประธานก็ช ารุด เมื่อทรงเสร็จสิ้นการรบจึงคิดที่จะบูรณะซ่อมแซมเพ่ือเป็นพุทธ
บูชา จึงมีรับสั่งให้ทหารเอก นามว่า "อ าด าดิ่ง" เดินทางไปที่ ต าบลกระจิว ปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นภูมิล าเนาภริยาของท่านมีนามว่า "อ าแดงสุก" ให้รวบรวม
ก าลังคนและ ก าลังทรัพย์เท่าที่จะหาได้มาก่อสร้างวัดที่ช ารุดทรุดโทรมให้เป็นวัดใหม่ที่สมบูรณ์ พร้อม
กับให้สร้างพระประธานและพระสาวก คือ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะขึ้นใหม่ด้วย เพ่ือให้
พระภิกษุสงฆ์จะได้ใช้ในกิจพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ 

ประชาชนทีอ่าศัยอยู่บริเวณ "วัดสัก" ที่ร่วมอาสาออกรบไปในครั้งนั้น เมื่อเสร็จจากการ
รบได้มาร่วมกันช่วยสร้างวัดและอุโบสถด้วย เพ่ือเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่ง ณ ที่แห่งนี้เคยเป็นจุดนัด
หมายของกองทัพพระเจ้าตากสินมหาราช หรือท่ีเรียกกันว่า "จุดหมายเสาธงหิน" รวมถึงชุมชนละแวก
นั้นก็ได้มีส่วนร่วมสร้าง และบูรณะ จึงเรียกกันติดปากว่า "วัดเสาธงหิน" ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ได้มีการขุดพบเสาธงที่ท าจากหินในบริเวณวัดเสาธงหินด้วย ซึ่งนางสุปราณี หลักค า ผู้เขียนหนังสือ 
“ชื่อบ้านนามเมือง” สันนิษฐานว่า เสาธงหินนี้อาจมีมาพร้อมกับการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เป็นได้ 

กล่าวโดยสรุป วัดเสาธงหิน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งมีมาแต่สมัยครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี แต่เดิมเรียกว่า วัดสัก ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระองค์ได้น ากองทัพเสด็จ
ผ่านมาทางวัดสัก เพ่ือจะไปกอบกู้เอกราชที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2310 ขณะพักทัพได้น าธง
ประจ ากองทัพปักไว้โดยใช้ก้อนหินทับเสาธงไว้เพ่ือไม่ให้เสาธงล้ม ต่อมาหลังจากได้รับชัยชนะสามารถ
กอบกู้เอกราชได้ส าเร็จ พระองค์ได้เสด็จกลับมาบูรณะวัดสักให้มีความเจริญรุ่งเรือง และได้เปลี่ยนชื่อ       
วัดสัก มาเป็น วัดเสาธงหินในปัจจุบัน 

3. ความส าคัญของวัดเสาธงหิน 
                 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีความเกี่ยวข้องกับวัดเสาธงหิน ครั้งได้
ล่องเรือเพ่ือเคลื่อนทัพจากจันทบุรีไปยังค่ายโพธิ์สามต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เคลื่อนทัพมา
ทางแม่น้ าเจ้าพระยา และให้หยุดพักค้างแรม ณ วัดสัก หรือ วัดเสาธงหิน ในปัจจุบัน ทรงรับสั่งให้ปัก
ธงประจ าทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ณ ต าบลนั้น โดยให้ทหารน าหินก้อนใหญ่ ๆ  มากองทับเสา
ธงและล้อมรอบธงไว้มิให้ธงล้ม เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของทัพ และเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหาร
เมื่อได้ชัยชนะพระองค์ก็ได้กลับมาท าการบูรณะ และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสาธงหิน ปัจจุบันวัดเสาธงหิน
เป็นวัดเก่าแก่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนในต าบลเสาธงหิน และต าบลใกล้เคียงเป็นสถานที่จัดงาน
ประเพณีการท าบุญต่าง ๆ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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 วัดเสาธงหิน เป็นวัดส าคัญหนึ่งในสามวัดของจังหวัดนนทบุรี ที่มีความส าคัญเกี่ยวข้อง
กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งสามวัดส าคัญประกอบด้วย วัดบางอ้อยช้าง อ าเภอบางกรวย วัด
เสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ และวัดกู้ อ าเภอปากเกร็ด ดังนั้นตามโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยก
พลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ทั้งสามวัด จึงมีโอกาสได้ร่วมจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

     
 

ในปี พ.ศ.2561 รัฐบาลโดยกองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และ 10 จังหวัดที่เป็นเส้นทางการเดินทัพ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพล
ขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” โดยจ าลองประวัติศาสตร์การเดินเรือตาม
เส้นทางยาตราก าลังทางเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพ่ือเผยแพร่ให้ ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
จังหวัดที่ร่วมจัดกิจกรรมดังนี้ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด  จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนอ าเภอบางใหญ่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการ 250 ปี 
ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี เส้นทาง
อิสรภาพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ณ วัดเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในระหว่าง
วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอ าเภอบางใหญ่ เป็นผู้อัญเชิญ
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ธงมหาเดช เพ่ือเข้าร่วมพิธีวางหินหลักปักธง และมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็น
ประธานในพิธีวางหินหลักปักธง จ านวน 250 ก้อน และมีการจัดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช พร้อมจัดมหรสพเฉลิมฉลองตลอดระยะเวลา 4 วัน ท าให้ประชาชนอ าเภอบางใหญ่ได้รู้จัก
ความเป็นมา และความส าคัญของวัดเสาธงหินมากยิ่งข้ึน 
กกกกกกกกกกกล่าวโดยสรุป วัดเสาธงหินเป็นวัดส าคัญหนึ่งในสามวัดของจังหวัดนนทบุรี ที่มี
ความส าคัญเก่ียวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ได้มีรับสั่งให้ปักธงประจ าทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ณ ต าบลนั้น โดยให้ทหารน าหินก้อนใหญ่ ๆ  
มากองทับเสาธง และล้อมรอบธงไว้มิให้ธงล้ม เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของกองทัพ และเป็นสัญลักษณ์จุด
นัดหมายของทหาร และเมื่อได้ชัยชนะก็ได้กลับมาท าการบูรณะ และเปลี่ยนชื่อจากวัดสัก เป็น        
วัดเสาธงหินและเป็นวัดที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมส าคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี เส้นทางอิสรภาพ 
“สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” รัฐบาลได้จัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยาเพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปให้ได้รับ
ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย 

4. บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัดเสาธงหิน 
4.1  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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      หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้น ากองทัพ 
ไปกอบกู้เอกราชที่กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 และได้มาพักทัพ พร้อมทั้งรวบรวมไพร่พลที่ วัดสักต่อมา
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ชัยชนะ ก็ได้กลับมาท าการบูรณะ และเปลี่ยนชื่อจาก วัดสัก เป็น   
วัดเสาธงหิน 

4.2  พระครูปลัดไพฑูรย์ ฐิตาวิทูโร  
 

 
 

กกกกกกก            พระครูปลัดไพฑูรย์ ฐิตาวิทูโร ฐานานุกรม พระราชาคณะชั้นเทพ ภูมิล าเนา 
จังหวัดนนทบุรี อ าเภอบางใหญ่ เกิดวันที่ 19 มกราคม 2520 ปีมะเส็ง อุปสมบท 3 กรกฎาคม 2544 
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก พธ.บ. เดิมด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม ถึงปี พ.ศ. 
2552 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเสาธงหิน ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่  
 กล่าวโดยสรุป วัดเสาธงหินมีบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้อง คือ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช พระองค์ได้น ากองทัพมาพักทัพ และรวบรวมไพร่พลที่ วัดสัก เพ่ือเดินทางไปกอบกู้เอกราชที่
กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 เมื่อได้รับชัยชนะก็ได้กลับมาท าการบูรณะ และเปลี่ยนชื่อจาก วัดสัก เป็น 
วัดเสาธงหิน และพระครูปลัดไพฑูรย์ ฐิตาวิทูโร เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2520 ปีมะเส็ง อุปสมบท 3 
กรกฎาคม 2544 เจ้าอาวาสวัดเสาธงหินรูปปัจจุบัน ผลงานที่ส าคัญ สร้างพระอุโบสถ์หลังใหม่ และ
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สร้างจุดวางหินหลักปกธง ตามโครงการ 250 ปี ตามรอยกงเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 
กกกกกกก5.  วัตถุ และสิ่งก่อสร้างของวัดเสาธงหิน 

            5.1 วัตถุของวัดเสาธงหิน 
กกกกกกกกกกกก   5.1.1  หลวงพ่อโต วัดเสาธงหิน 
 
 

        
 
                             พระภิกษุโต เป็นผู้สร้างหลวงพ่อโต วัดเสาธงหิน โดยเดิมทีท่านเป็นบุตรที่เกิด
ในราชนิกูลสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เมื่อเป็นเด็กท่านเป็นคนสุขภาพไม่แข็งแรง ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ
ใหม่ว่า “โต” เมื่ออายุครบ 20 ปี ก็ได้บวชเป็นพระในส านักปฏิบัติกรรมฐาน พระภิกษุโตพยายาม
ค้นคว้าศึกษาเล่าเรียนพระกรรมฐานกับพระอาจารย์จนเชี่ยวชาญ แล้วก็ลาพระอาจารย์ออกเดินธุดงค์
ไปตามจังหวัดต่าง ๆ ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี และปักกรดอยู่ข้างวัดป่าเลไลยก์ จึงเกิดมีความศรัทธาใน
องค์พระปฏิมาปางป่าเลไลยก์ ต่อมาท่านก็ออกเดินธุดงค์ลงมาทางทิศใต้จนถึงจังหวัดนนทบุรี ก็มาปัก
กรดลง ณ บริเวณป่าสัก เมื่อปักกรดอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่ง ก็ชักชวนญาติโยมโค่นต้นสัก 1 ต้น แล้วเปิด
ปีกเป็นสี่เหลี่ยมท าเป็นลิ้นชัก ท่านได้ท าตะกรุดขึ้น 3 ดอก คือ ตะกรุดทองค า 1 ดอก นาก 1 ดอก 
และเงิน 1 ดอก เรียกว่า ตะกรุดสามกษัตริย์ เสร็จแล้วท่านได้น าไปบรรจุไว้ในลิ้นชักนั้น โดยให้ช่างปูน
พอกปูนปิดไว้  
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พระภิกษุโต ได้ท าการปั้นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ด้วยมือของท่านเอง 
เมื่อปั้นเสร็จแล้วท่านได้ไปนิมนต์พระอาจารย์ของท่าน และพระอาจารย์ต่าง ๆ สายวิปัสสนากรรมฐาน
มาช่วยกันปลุกเสก และแผ่พลังจิตลงไปในพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์อยู่หลายวันหลายคืนจนส าเร็จ 
เพ่ือเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไป และตัวท่านเองเมื่อ
พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์เสร็จตามปรารถนาแล้วท่านก็หยุดธุดงค์ และจ าพรรษาอยู่ ณ ที่นี้ตลอดมา  

นอกจากนี้ มีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตว่า เมื่อครั้งหนึ่ง    
น้ าทะเลได้หนุนสูงถึงจังหวัดนนทบุรี จนชาวบ้านแถบนั้นเดือดร้อนเพราะไม่สามารถใช้น้ าเพ่ือดื่มกินได้ 
แต่เป็นที่หน้าแปลกใจว่า น้ าบริเวณหน้าวัดเสาธงหินแห่งนี้กลับจืดสนิท และสามารถใช้ดื่มกินได้ ท าให้
ประชาชนในบริเวณวัดเสาธงหิน และใกล้เคียงเชื่อว่าสาเหตุที่น้ าบริเวณด้านหน้าของวัดเสาธงหิน   
นั้นจืด ก็เพราะว่าอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตนั่นเอง 
กกกกกกกกกกกก   5.1.2  เหรียญหลวงพ่อโต วัดเสาธงหิน 

 

 
กก 

 เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโต วัดเสาธงหินสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 ซึ่งในการ
สร้างเหรียญรุ่นแรกนี้ถือว่าเป็นการสร้างครั้งใหญ่ โดยมีเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังในยุคนั้นร่วมพิธีพุทธา 
ภิเษกมากมายทั้งเกจิอาจารย์ในจังหวัดนนทบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง อาทิเช่น  หลวงปู่เผือก วัดโมลี 
(หลวงพ่อพระราชปรีมุนี ฉายา ติสสถิโร) เป็นต้น เหรียญรุ่นนี้ เป็นเหรียญที่หายากมาก มีพุทธคุณจน
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เป็นที่กล่าวขานมากมาย และเป็นที่ต้องการของเหล่าบรรดาเซียนพระจังหวัดนนทบุรี และผู้ที่ทราบ
เกี่ยวกับกิติศัพท์ของหลวงพ่อโต วัดเสาธงหิน 

 

กกกกกกกกก5.2  สิ่งก่อสร้างของวัดเสาธงหิน 
กกกกกกกกกกกก   5.2.1  พระอุโบสถหลังเก่า วัดเสาธงหิน 

 

   
 

พระอุโบสถหลังเก่าเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง เช่น อิฐก่อผนัง และฐานชุกชี หรือฐานพระประธาน ท าจากอิฐก้อนใหญ่ ๆ เหมือนกับที่ใช้
ก่อสร้างวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปูนที่ใช้ก่อสร้าง และปูนที่ใช้ฉาบมีส่วนผสมตามแบบช่างในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา หน้าบันทั้งด้านหน้า และด้านหลังพระอุโบสถประดับตกแต่งด้วยเครื่องใช้ถ้วยชามสมัยเก่า 
 กล่าวโดยสรุป วัดเสาธงหินมี วัตถุที่ ส าคัญ  ได้แก่  หลวงพ่อโต เป็น
พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ สร้างโดยพระภิกษุโต และเหรียญหลวงพ่อโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 
และมีสิ่งก่อสร้าง คือ พระอุโบสถหลังเก่ามีลักษณะ อิฐก่อผนัง และฐานชุกชี หรือฐานพระประธานท า
มาจากอิฐก้อนใหญ่เหมือนกับอิฐที่ใช้สร้างวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
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       6.  ประเพณีส าคัญ 
6.1  ประเพณีตักบาตพระ 108 ทางน้ า 

 
กกกกกกกก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ประเพณีการท าบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ า เป็นประเพณีหลังวันออกพรรษา
เริ่มในวันแรม 8 ค่ า เดือน 12 ซึ่งถือว่าเป็นวันท าบุญที่แท้จริง พิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายในวันแรม 7 ค่ า 
เดือน 12 วัดตามริมคลองจะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของแต่ละวัด เช่น หลวงพ่ออาคมจากวัด
ไทยเจริญ และหลวงพ่อโตจากวัดอุทยานไปตามล าน้ า เป็นต้น จุดประสงค์ของการแห่ขบวนพระนี้ก็
เพ่ือประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันว่าจะมีพิธีท าบุญตักบาตรพระ 108 ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้น 
การแห่ขบวนพระนี้จะแห่พร้อมกันหมด เพ่ือประกาศให้ประชาชนได้รับรู้โดยทั่วกัน 
  ประเพณีการท าบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ า เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่าง
ช้านานในอ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ โดยจัดขึ้นตามวัดริมน้ าในคลองบางกอกน้อย คือ วัด
ไทยเจริญ วัดอุทยาน วัดบางไกรนอก วัดโบสถ์ วัดบางไกรใน วัดปรางค์หลวง วัดเสาธงหิน และวัด
บางโค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ขณะเดียวกันแต่ละวัดจะแห่พระพุทธรูป
ส าคัญประดับตกแต่งสวยงามไปรับบิณฑบาต ชาวบ้านจะแต่งกายเลียนแบบฤาษี โดยน าผ้าเหลืองมา
ห่มตัว และใช้ขันครอบศีรษะ สมมุติตนเป็นพระสงฆ์มาร่วมบิณฑบาตด้วย เป็นประเพณีที่สร้างความ
เป็นสิริมงคล และเกิดความสามัคคีของประชาชนในชุมชน 
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6.2  ประเพณีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน 
 

         
 

ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งยาเสพติด เกมส์ และอบายมุข เป็น
เรื่องใกล้ตัวของเยาวชน การเปิดโอกาสให้เยาวชนจ านวนมาก ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาค
เรียนพร้อมกันผ่านการบวช หรือการบรรพชาสามเณร ณ วัดใกล้บ้าน จึงเป็นเรื่องส าคัญ และเร่งด่วน 
ควรที่ทุกคนจะให้การสนับสนุน เพ่ือปกป้องลูกหลาน และฟ้ืนฟูสังคมไทยให้ร่มเย็น 

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ปู่ ย่า ตา ยาย จึงปลูกฝังวัฒนธรรมการ
บวชทดแทนคุณให้แก่ลูกหลาน เนื้อแท้ของการบวช หรือการบรรพชานั้น คือ การยกตนของผู้บวชขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ดังนั้น ผู้เป็นบิดามารดาจึงได้ยกฐานะข้ึนเป็นญาติของพระรัตนตรัย ดัง
ค าโบราณว่า “ได้เกาะชายผ้าเหลือง” เพราะบิดามารดาเป็นผู้ให้ก าเนิดชีวิต จึงมีพระคุณอันยากจะ
ตอบแทนได้หมดสิ้น จึงเป็นการดีที่เยาวชนไทยจะได้บวช หรือบรรพชาทดแทนพระคุณ ตั้งแต่ยัง
เยาว์วัยในช่วงปิดภาคเรียน ขั้นตอนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมีดังนี้ 
                         ขั้นตอนที่  1  สมัครบรรพชา ณ วัดทั่วประเทศ 
                         ขั้นตอนที่  2  เข้าพิธีตัดปอยผมโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติ 
                         ขั้นตอนที่  3  เข้าพิธีปลงผมโดยคณะพระภิกษุสงฆ์ 
                         ขั้นตอนที่  4  เตรียมบรรพชา (เป็นนาค รักษาศีล 8) 
                         ขั้นตอนที่  5  เข้าพิธีแห่นาค 
                         ขั้นตอนที่  6  เข้าพิธีขอขมา และรับผ้าไตร  
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                         ขั้นตอนที่  7  เข้าพิธีบรรพชาพร้อมกัน 
                         ขั้นตอนที่  8  บิณฑบาตโปรดญาติโยม 
                         ขั้นตอนที่  9  เดินธุดงค์ เรียนรู้หลักธรรม ค าสอน และร่วมพัฒนาวัด 

6.3 พิธีวางหินหลักปักธง 
 

 
 

                                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ วัดเสาธงหิน ต าบล
เสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มาเป็น
ประธานในพิธีวางหินหลักปักธง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส าคัญที่อ าเภอบางใหญ่  และทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ตามโครงการ “250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช” โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอ าเภอบางใหญ่ เป็นผู้เชิญธงมหาเดช มีหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอบางใหญ่ ผู้น าท้องถิ่น และประชาชนเข้า
ร่วมในพิธีเป็นจ านวนมาก มีการจัดแถวกองเกียรติยศต้อนรับธงมหาเดชจากกองเรือเล็กมาถึงวัดเสาธง
หิน จึงเริ่มพิธีวางหินหลักปักธง โดยการน าของนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็น
ประธานในการวางหินก้อนแรก ต่อด้วยนายอ าเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยผู้ร่วมงานได้ร่วมกันวางหินจน
ครบ จ านวน 250 ก้อน อ าเภอบางใหญ่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดโครงการ “250 ปี 
ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ขึ้น ณ วัดสาธงหิน ซึ่งมีพิธีและกิจกรรม
ต่าง ๆ คือ พิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีปักธง
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มหาเดช อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดมหรสพสมโภช 
เป็นต้น  
  กล่าวโดยสรุป วัดเสาธงหินมีประเพณีส าคัญ คือ ประเพณีตักบาตรพระ 108 ทางน้ า 
เป็นประเพณีหลังวันออกพรรษาเริ่มในวันแรม 8 ค่ า เดือน 12 พิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันแรม 7 ค่ า 
เดือน 12 วัดตามริมคลองจะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของแต่ละวัดไปตามล าน้ า เป็นประเพณี
ที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานในอ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  นอกจากนี้ยังมี
พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจ านวนมาก ได้เรียนรู้หลักธรรม 
ค าสอนในทางพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคเรียนพร้อมกัน และพิธีวางหินหลักปักธง วัดเสาธงหินได้
ร่วมจัดกิจกรรมพิธีวางหินหลักปักธง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีตามโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช” เพ่ือเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย และท าให้วัดเสาธงหินเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. ก าหนดประเด็นศึกษาค้นคว้าร่วมกัน 
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
4. พบกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดสังเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ใหม่ร่วมกัน บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (กรต.) 

5. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ไปท าแบบฝึกหัด ในใบงานที่ 2 วัดเสาธงหิน 
6. บันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา และฝึกปฏิบัติ บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (กรต.) 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1. สื่อเอกสาร ได้แก่ 

กกกกกกกกกก1.1  ใบความรู้ที่ 2 ประวัติของต าบล และวัดในต าบลเสาธงหิน 
กกกกกกกกกก1.2  ใบงานที่ 2 วัดเสาธงหิน 
กกกกกกกกกก1.3  หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา สค33162 วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กกกกกกกกก 1.4  หนังสือที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กกกกกกกกกกก   1.4.1  วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และ  
ภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี  กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ 2542 ม.ป.ท. 
กกกกกกกกกกกก  1.4.2  เที่ยวใกล้กรุงเทพ นนทบุรี มีดีน่าเที่ยว  นางณัฏฐิรา แพงคุณ  ปีที่พิมพ์ 
ม.ป.ป. บริษัท วาสนาดี อาร์ตมีเดีย จ ากัด 
กกกกกกกกกกกก 1.4.3  ชื่อบ้านนามเมือง จังหวัดนนทบุรี  นางสุปราณี  
หลักค ากปีที่พิมพ์ 2550 บริษัทบอลพริ้นติ้ง จ ากัด 
กกกกกกก2.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
กกกกกกกกก 2.1กกปาฏิหาริย์น้ าทะเลลึก หลวงพ่อโต วัดเสาธงหิน สืบค้นจาก http://www.ko 
mchadluek.net/news/knowledge/226331 
กกกกกกกกกก2.2กกประเพณีตักบาตรพระ108 สืบค้นจาก www.travelnonthab.com 
กกกกกกกกกก2.3กกวัดเสาธงหิน สืบค้นจาก www.thailandtourismdirectory.go.th 
กกกกกกกกกก2.4กกวัดเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี สืบค้นจาก www.touronthai.com 
กกกกกกกกกก2.5กกโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน สืบค้นจาก www.dhammakaya 
กกกกกกกกกก2.6กกพระครูกิตติวิริยาภรณ์ สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th 
กกกกกกกกกก2.7กกพิธีวางหินหลักปักธง สืบค้นจาก http://nonthaburi.go.th 
กกกกกกก3.  สื่อภูมิปัญญา ได้แก่ 
กกกกกกกกกก3.1  พระครูกิตติวิริยาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอบางใหญ่ ที่อยู่ 63/1 ริมคลองอ้อม ต าบล
เสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หมายเลขโทรศัพท์ 02-595-1456 
กกกกกกกกกก 3.2 พระครูปลัดไพฑูรย์ ฐิตาวิทูโร เจ้าอาวาสวัดเสาธงหิน ที่อยู่ 38 หมู่ที่ 1 ต าบลเสา
ธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-595-1449 
กกกกกกก4.  สื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ได้แก่ 
กกกกกกกกกก4.1  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบางใหญ่ ตั้งอยู่ที่  47 หมู่ที่ 4 กศน.อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-926-5846 
 

https://www.touronthai.com/article/1863
https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1461847768
http://nonthaburi.go.th/
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กกกกกกกกกก4.2กกวัดเสาธงหิน ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-595-1449 

 
การวัดและประเมินผล 
กกกกกกก1.  ประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธีการ 
กกกกกกก    1.1  การสังเกต                
   ddddd     1.2  การซักถาม การตอบค าถาม                ddddd     
                 1.3  ตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)                       
กกกกกกก2.  ประเมินผลรวม ด้วยวิธีการ 
                 2.1  ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ หัวเรื่องที่ 2 วัดเสาธงหิน จ านวน 7 ข้อ 
                 2.2  ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ 
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หัวเรื่องที่ 3 

 
วัดต้นเชือก 

 
สาระส าคัญ 

1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
                 วัดต้นเชือก ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 4 คลองบางใหญ่ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่ขนาด 25 ไร่ 2 งาน มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ อยู่ที่ละติจูด 13.839231 ลองจิจูด 
100.338447 

2. ประวัติความเป็นมา  
  วัดต้นเชือก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2324 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ปรากฏ
นาม และประวัติของผู้สร้าง วัดต้นเชือกมีการบูรณะ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนมีความ
เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2493 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ได้ผูกผ้าพัทธสีมา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2497 วัดต้นเชือกตั้งอยู่ริมคลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างแม่น้ าสองสาย คือ แม่น้ า
นครชัยศรี กับแม่น้ าเจ้าพระยาเดิมเป็นเส้นทางที่ใช้ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ วัดต้นเชือกเป็นวัด
เก่าแก่ ได้รับการกล่าวถึงจนเป็นที่รู้จัก สามารถศึกษาได้จากบทกลอนของพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
วงษานิราศสนิท พระศรีสุนทรโวหาร (ภู่) และ“นายมี” หรือเสมียนมี หมื่นพรหมสมพัตสรจากเรื่อง
นิราศพระประธม นิราศสุพรรณ และนิราศพระแท่นดงรัง  

3. ความส าคัญของวัดต้นเชือก  
 วัดต้นเชือก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2324 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในสมัย
รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีกวีทั้ง 3 ท่านได้กล่าวถึงวัดต้นเชือกไว้ในบท
กลอน ได้แก่ พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษานิราศสนิท พระสุนทรโวหาร (ภู่) และ“นายมี” หรือ
เสมียนมี หมื่นพรหมสมพัตสร นอกจากนี้มีหลวงพ่อวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ มีกุฎิสามเจ้าอาวาส อาคารบรมครูกวีศรีสยาม หรือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งวัดต้นเชือก มีประเพณี
ประมูลชะลอม ซึ่งเป็นประเพณีท่ีชุมชนจัดขึ้นเพื่อรวบรวมปัจจัยบ ารุงวัด  
 
 
 
 
 



68 
 

 

4. บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัดต้นเชือก 
     วัดต้นเชือก มีบุคคลส าคัญที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พระอาจารย์เพลิน (พระครูนนทกิจพิศาล) 

เจ้าคณะต าบลบ้านบางแม่นาง พระอุปัชฌาย์ และเจ้าอาวาสวัดต้นเชือก ผู้ริเริ่มให้มีการก่อสร้างเมรุ 
สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างโรงเรียนวัดต้นเชือก และโรงเรียนราชวินิตนนทบุรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงนิพนธ์ “นิราศพระประธม” ในปี พ.ศ. 2377 ขณะทรงมีพระชันษา    
26 ปี กล่าวถึงวิถีชีวิตคน“บางเชือก” (วัดต้นเชือก) พระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือสุนทรภู่ เมื่อปี พ.ศ. 
2374 ได้แต่งโคลงนิราศสุพรรณ และนิราศพระประธม และเสมียนมี หรือหมื่นพรหมสมพัตสร ลูก
ศิษย์ของท่านสุนทรภู่ ได้แต่ง นิราศพระแท่นดงรัง และนิราศสุพรรณ จากบทกลอนเหล่านี้ ท าให้
สะท้อนเห็นภาพในอดีตของชุมชนบางเชือก และวัดต้นเชือกไว้อย่างชัดเจน 
กกกกกกก5.  วัตถ ุและสิ่งก่อสร้างวัดต้นเชือก  
                 วัตถุของวัดต้นเชือก ได้แก่ หลวงพ่อวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือ 
หลวงพ่อวิหารมีอยู่ 2 องค์ โดยประทับนั่งเรียงซ้อนหลังกัน เรียกรวมกันว่า หลวงพ่อวิหารทั้งคู่    
สร้างขึ้นด้วยโลหะทองเหลืองบริสุทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอู่ทอง เหรียญหลวงพ่อพระ
วิหาร เป็นวัตถุมงคลที่พระอาจารย์เพลิน หรือพระครูนนทกิจพิศาลสร้างไว้ สิ่งก่อสร้าง คือ กุฎิสาม
เจ้าอาวาส เป็นอาคารทรงไทยใช้ส าหรับจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของอดีตเจ้าอาวาสทั้งสามองค์ ได้แก่ พระ
อาจารย์ไพล หรือพระอธิการไพล พระอาจารย์ทองย้อย หรือพระครูบริหารวิสิทธิ์ และพระอาจารย์
เพลิน หรือพระครูนนทกิจพิศาล  อาคารบรมครูกวีศรีสยาม หรือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งวัดต้นเชือก ใช้เป็น
ที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งและเรื่องราวการผ่านมาของกวีทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิ
ราชสนิท หรือเจ้าชายนวม พระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ และนายมี หมื่นพรหมสมพัตสร เสาหงส์      
ที่บ่งบอกถึงความเป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญ หอระฆัง ตั้งอยู่บริเวณท่าน้ ามีลักษณะเป็นอาคารสูงมี
ยอดแหลมเหมือนเรือนยอด และหอไตรมีลักษณะอาคารเป็นหอสูง หอไตรหรือหอพระธรรมใช้ส าหรับ
เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือหนังสือธรรมะทางพุทธศาสนา 
กกกกกกก6.  ประเพณีส าคัญ วัดต้นเชือกมีประเพณีที่ส าคัญ และถือปฏิบัติมาช้านาน ได้แก่ ประเพณี 
ประมูลชะลอม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าในช่วงขึ้น 8 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี เพ่ือให้ประชาชนมาประมูล
สิ่งของในชะลอมตามราคาที่เจ้าของชะลอมตั้งขึ้น และน าเงินจากการประมูลถวายให้กับวัดต้นเชือก 
เพ่ือน าไปบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่อไป  

  
ตัวชี้วัด 
กกกกกกก1.  สามารถจัดท าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของวัดต้นเชือกได้ 
กกกกกกก2.  บอกประวัติความเป็นมาของวัดต้นเชือกได้ 
กกกกกกก3.  อธิบายความส าคัญของวัดต้นเชือกได้ 
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กกกกกกก4.  บอกรายละเอียดของบุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดต้นเชือกได้ 
กกกกกกก5.  บอกความแตกต่างระหว่างวัตถุ และสิ่งก่อสร้างของวัดต้นเชือกได้ 
กกกกกกก6.  บอกการปฏิบัติตนเมื่อเข้าร่วมประเพณีที่ส าคัญของวัดต้นเชือกที่จัดขึ้นได้ 
กกกกกกก7.  เห็นคุณค่าความส าคัญของวัดต้นเชือก 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 
กกกกกกก1.  ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ วัดต้นเชอืก    
กกกกกกก2.  ประวัติความเป็นมาของวัดต้นเชือก  
กกกกกกก3.  ความส าคัญของวัดต้นเชือก  
กกกกกกก4.  บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัดต้นเชือก  
กกกกกกก5.  วัตถุและสิ่งปลูกสร้างในวัดต้นเชือก  
กกกกกกก6.  ประเพณีส าคัญที่จัดขึ้นของวัดต้นเชือก 

 
เนื้อหา 
กกกกกกก1.   ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ วัดต้นเชือก    
           1.1  ที่ตั้งวัดต้นเชือก 
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ก วัดต้นเชือก ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 4 คลองบางใหญ่ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพ้ืนที่ขนาด 25 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ริมคลองบางใหญ่ ซึ่งเชื่อม
ระหว่างคลองอ้อมนนท์ (คลองสาขาของแม่น้ าเจ้าพระยา) กับแม่น้ านครชัยศรี อาณาเขต ทิศเหนือ 
ยาว 5 เส้น (200 เมตร) ทิศใต้ ยาว 5 เส้น 2 วา (200.60 เมตร) ติดกับคลองบางใหญ่ ทิศตะวันออก
ยาว 5 เส้น ติดกับหมู่บ้าน ทิศตะวันตกยาว 5 เส้น ติดต่อกับถนนหลวง ที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อท่ี 55 
ไร่ 40 ตารางวา 

1.2 แผนที่  
 

 
กกกกกกกกก  
    1.3  พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 13.839231 ลองจิจูด 100.338447 
กกกกกกก 2.  ประวัติความเป็นมาของวัดต้นเชือก 
                  วัดต้นเชือก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2324 เป็นปีสุดท้ายในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ไม่ทราบนาม และประวัติผู้สร้าง วัดต้นเชือกตั้งอยู่ริมคลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นร่องน้ าโบราณที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างแม่น้ าสองสาย คือ แม่น้ านครชัยศรีกับแม่น้ า
เจ้าพระยา วัดต้นเชือกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 เขต
วิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ได้ผูกผ้าพัทธสีมา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2497 ภายใน
วัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถหลังใหม่ กว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2492 
ลักษณะทรงไทย พื้นปูหินขัด หลังคาลดสองชั้น มีกุฏิสงฆ์ จ านวน 15 หลัง เป็นอาคารไม้ และครึ่งตึก
ครึ่งไม้ทรงโบราณ หอสวดมนต์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 ศาลาการเปรียญสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 
พระประธานในวิหารนามว่า “หลวงพ่อวิหาร” สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
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ในปี  พ.ศ. 2377 พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษานิราศสนิท พระราชโอรสในรัชกาลที่  2
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จพระราชด าเนินทางชลมรรคผ่านบ้านบางเชือก แขวง
ต าบลบ้านใหม่ ทรงพระราชนิพนธ์นิราศพระประธมเป็นโคลงสี่สุภาพ ในบางตอนของนิราศได้กล่าวถึง
บ้านบางเชือก อีกทั้งยังมีกวีเอกที่ผ่านบ้านบางเชือกเพ่ือไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ คือ พระสุนทร
โวหาร (ภู่) หรือสุนทรภู่ ได้ล่องเรือผ่านบ้านบางเชือกถึง 2 ครั้ง ท่านได้แต่ง โคลงนิราศสุพรรณ และ
นิราศพระประธม จากนั้นยังมีกวีอีกท่านหนึ่ง คือ “นายมี” หรือเสมียนมี หมื่นพรหมสมพัตสรซึ่งเป็น
ศิษย์ของท่านสุนทรภู่ เดินทางไปนมัสการพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านบ้านบางเชือก โดยมี
บทกลอนกล่าวถึงบ้านบางเชือก และวัดต้นเชือกในนิราศพระแท่นดงรัง  
 เมื่อครั้งบูรณะพระอุโบสถปี พ.ศ. 2549 ได้ขุดพบพระผง สมเด็จหลวงพ่อวิหาร ขนาด 
2 คูณ 3 เซนติเมตร และขนาด 1.5 คูณ 2 เซนติเมตร ประมาณ 500 องค์ พร้อมพระเหรียญรูปไข่ 
ขนาด 3 เซนติเมตร และรูปกลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร ประมาณ 300 องค์ บรรจุอยู่ที ่เกศพระ  
และใต้ฐานพระประธาน พระเหรียญ และพระผงที่พบจึงเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญที่บ่งบอกว่า ต าบล
บ้านใหม่เป็นชุมชนเก่าแก่มาช้านาน ต่อมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 พระอุโบสถซึ่งก าลังอยู่
ระหว่างการก่อสร้างได้พังถล่มลงมา และในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 พระครูเกษมจริยคุณเจ้า
อาวาสวัดต้นเชือก พร้อมด้วยนายประเสริฐ วัดผลัด นายกเทศบาลต าบลบางใหญ่ พ.ต.ท.บรรเทิง     
รุ่งมณี สวป.สภ.บางแม่นาง นายบรรเจิด เพชรรัตน์ วิศวกรโยธา เทศบาลต าบลบางใหญ่ นายจีระศักดิ์ 
วัฒนะสุวรรณ อดีตก านันต าบลบางใหญ่ คณะกรรมการวัดและชาวบ้านประมาณ 300 คน ร่วมท าพิธี
บวงสรวงเพ่ือที่จะรื้อซากอาคารที่พังลงมาจากการดีดยกพระอุโบสถ์ โดยใช้รถยกแผ่นปูนเพดาน      
พระอุโบสถ์ที่ทับองค์พระประธานออก แล้วท าการยกองค์พระประธาน จึงได้พบพระผงสมเด็จหลวง
พ่อวิหาร ขนาด 2 คูณ 3 เซนติเมตร และขนาด 1.5 คูณ 2 เซนติเมตร ประมาณ 500 องค์ พร้อมพระ
เหรียญรูปไข่ ขนาด 3 เซนติเมตร และขนาดกลม 1.5 เซนติเมตร ประมาณ 300 องค์ บรรจุอยู่ที่    
เกศพระ และใต้ฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระที่บรรจุไว้เมื่อปี พ.ศ. 2549 เมื่อครั้งบูรณะพระอุโบสถ
คณะกรรมการได้ให้ประชาชนได้เช่าบูชาพระ และเหรียญหลวงพ่อวิหาร เพ่ือน าเงินไปสมทบทุ่นใน
สร้างก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ต่อไป 
 กล่าวโดยสรุป วัดต้นเชือก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2324 สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ไม่ปรากฏนาม และประวัติของผู้สร้าง วัดต้นเชือกมีการบูรณะ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนมีความ
เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2493 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ได้ผูกผ้าพัทธสีมา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2497 วัดต้นเชือกตั้งอยู่ริมคลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างแม่น้ าสองสาย คือ แม่น้ า
นครชัยศรีกับแม่น้ าเจ้าพระยา เดิมเป็นเส้นทางที่ใช้ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ วัดต้นเชือกเป็นวัด
เก่าแก่ ได้รับการกล่าวถึงจนเป็นที่รู้จักสามารถศึกษาได้จากบทกลอนของพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
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วงษานิราศสนิท พระศรีสุนทรโวหาร (ภู่) และ“นายมี” หรือเสมียนมี หมื่นพรหมสมพัตสรจากนิราศ
พระประธม นิราศสุพรรณ และนิราศพระแท่นดงรัง บ่งบอกว่าวัดต้นเชือก ต าบลบ้านใหม่เป็นชุมชน
เก่าแก่มาช้านานกก 
กกกกกก  3.  ความส าคัญของวัดต้นเชือก 

    วัดต้นเชือก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2324 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวัด 
ที่ตั้งอยู่ริมคลองบางใหญ่เป็นที่รู้จักมานาน ดังปรากฏในบทกลอนของกวีทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พระบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงวงษานิราศสนิท พระสุนทรโวหาร (ภู่) และ“นายมี” หรือเสมียนมี หมื่นพรหม
สมพัตสร มีหลวงพ่อวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดต้นเชือกได้เปิดสอน
พระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2490 ภายในวัดยังมีกุฏิสามเจ้าอาวาส อาคารบรมครูกวีศรีสยาม หรือ
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งวัดต้นเชือก มีโรงเรียนวัดต้นเชือก มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวิหารประชา 
ห้องสมุดประจ าต าบลบ้านใหม่ และ กศน. ต าบลบ้านใหม่  และมีประเพณีที่ส าคัญ คือ ประเพณี
ประมูลชะลอม ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีชุมชนจัดขึ้นเพื่อรวบรวมปัจจัยบ ารุงวัด  
 กล่าวโดยสรุป วัดต้นเชือก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2324 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีกวีทั้ง 3 ท่านได้กล่าวถึงวัดต้น
เชือกไว้ในบทกลอน ได้แก่ พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษานิราศสนิท พระสุนทรโวหาร (ภู่) และ
“นายมี” หรือเสมียนมี หมื่นพรหมสมพัตสร นอกจากนี้มีหลวงพ่อวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีกุฎิสามเจ้าอาวาส อาคารบรมครูกวีศรีสยาม หรือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งวัดต้น
เชือก มีประเพณีประมูลชะลอม ซึ่งเป็นประเพณีท่ีชุมชนจัดขึ้นเพื่อรวบรวมปัจจัยบ ารุงวัด  
 4.  บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัดต้นเชือก  
      4.1  พระอาจารย์เพลิน (พระครูนนทกิจพิศาล) 
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      พระอาจารย์เพลิน (พระครูนนทกิจพิศาล) อดีตเจ้าคณะต าบลบางแม่นาง และ
อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นเชือก ผู้ริเริ่มให้มีการก่อสร้างเมรุ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างโรงเรียนวัดต้น
เชือก และโรงเรียนราชวินิตนนทบุรี ต่อมาภายหลังเมรุ และศาลาอเนกประสงค์ได้ช ารุด ทรุดโทรม 
ท่านจึงริเริ่มให้มีการบูรณะอีกครั้งแต่ไม่แล้วเสร็จ มาแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยหลวงพ่อทองย้อย 
เนื่องจากพระครูนนทกิจพิศาลได้ละสังขาร มีอายุรวม 81 ปี 10 เดือน ปัจจุบันสรีระของพระครูนนท
กิจพิศาลยังตั้งอยู่ในโลงแก้ว ณ วัดต้นเชือก เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา 
 4.2  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 
 

                    
 

             พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงเป็นต้นราชสกุลสนิทวงศ์ 
พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายนวม (สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากค าว่า นวม (นะวะมะ) ซึ่งหมายความ
ว่า “ที่ 9” เนื่องจากพระองค์ประสูติใน วันที่ 9) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 49 ในรัชกาลที่ 2 พระบาท 
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2352 – พ.ศ. 2376) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กับเจ้าจอมมารดา
ปรางใหญ่ แห่งสายราชินิกุลบางช้าง ประสูติเมื่อปลายรัชกาลที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 
และสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2414 รวมพระชันษา 63 ปี 
พระองค์ทรงนิพนธ์ “นิราศพระประธม” ในปี พ.ศ. 2377 ขณะทรงมีพระชันษา 26 ปี เนื่องในโอกาส
เสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ทางชลมารค เนื้อหาของพระนิพนธ์เรื่องนี้ พรรณนาถึงสถานที่ส าคัญ ๆ 
ในระหว่างการเดินทาง เมื่อเสด็จถึง “วัดต้นเชือก” ก็ กล่าวถึง “บางเชือก” (วัดต้นเชือก) ไว้ความว่า 
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                              บางเชือกเดอมเชือกคล้อง  คชสาร 

        เชือกอยู่ด้าวใดวาน  สักน้อย 

   ช่วยพันธ์ผูกรักสมาน  สมรมิ่ง ไว้แม ่

   จงอย่าสร่างสวาดิ์ข้อย  เคร่าถ้าคืนสม ฯ 

       4.3  พระสุนทรโวหาร (ภู่) สุนทรภู่ 
 

     
   

                      พระสุนทรโวหาร นามเดิม “ภู่” หรือที่เรียกว่า สุนทรภู่ (วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 

2329 - พ.ศ. 2398) อายุรวม 69 ปี เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับการยกย่องเป็น

เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย พระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ได้ล่องเรือผ่านคลองลัดบ้านบางเชือก ต าบล

บ้านใหม่ ได้แต่งโคลงนิราศสุพรรณ พรรณนาถึงสิ่งที่ท่านพบเห็นเรื่องราวต่าง ๆ กล่าวถึงสภาพความ

เป็นอยู่ วิถีชีวิตของประชาชนในยุคนั้น และในปี พ.ศ. 2358 สุนทรภู่ ได้ล่องเรือผ่านไปนมัสการพระ

ปฐมเจดีย์อีกครั้ง จึงแต่งกลอนโคลงนิราศสุพรรณ กล่าวถึง “บางเชือก” (วัดต้นเชือก) ไว้ความว่า 

    ล่วงย่านบ้านวัดร้าง  เรือนโรง 

    วัดใหม่ธงทองโถง  ที่ติด ตื้นแฮ่ 

    ควายลากฝากเชือกไขว้  เคลื่อนคล้อยลอยแล่น ฯ 
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นิราศพระปฐม กล่าวถึง “บางเชือก” (วัดต้นเชือก) ไว้ความว่า 

    “ถึงบ้านใหม่ธงทองริมคลองลัด  ที่หน้าวัดเห็นเขาปักเสาหงส์ 

ขอความรักหนักแน่นให้แสนตรง  เหมือนคันธงแท้เที่ยงอย่าเอียงเอน 
ได้ชมวัดศรัทธาสาธุสะ   ไหว้ทั้งพระปฏิมามหาเถร 
นาวาล่องคล่องแคล่วเขาแจวเจน  เฟือยระเนนน้ าพร่างกระจ่างกระจาย 
ดูชาวบ้านพรานปลาท าลามก  เที่ยวดักนกยงินกเนื้อมาเถือขาย 

   เป็นทุ่งนาป่าไม้ร่ าไรราย            พวกหญิงชายชาวเถื่อนอยู่เรือนโรง 
   ที่ริมคลองสองฝั่งเขาตั้งบ้าน   น่าส าราญเรียงรันควันโขมง 
   ถึงชวากปาช่องชื่อคลองโยง   เป็นทุ่งโล่งลิบลิ่วหวิวหววิใจ 
   มีบ้านช่องสองฝั่งชื่อบางเชือก   ล้วนตมเปลืกเปอะปะสวะไสว 
   ที่เรือน้อยลอยล่องค่อยคล่องไป   ที่เรือใหญ่โป้งโล้งต้องโยงควาย 
   เวทนากาสรสู้ถอนถีบ    เขาตีรีบเร่งไปน่าใจหาย 
   ถึงแสนชาติจะมาเกิดก าเนิดกาย  อย่าเป็นควายรับจ้างที่ทางโยง” 

      4.4  เสมียนมี หมื่นพรหมสมพัตสร ศิษย์ท่านสุนทรภู่  
 

        
  

  หมื่นพรหมสมพัตสร นามเดิม มี เกิดในสมัยรัชกาลที่ 1 ปี พ.ศ. 2338 ในช่วงที่
ก าลังบวชได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ ดังที่ได้เขียนเล่าไว้ในวรรณคดีที่
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แต่งหลายเรื่อง เช่น กล่าวไว้ในนิราศถลางว่า “ฉันเป็นศิษย์สุนทรยังอ่อนศักดิ์ พิไรรักมิ่งมิตรกนิษฐา” 
ส านวนกลอนของนายมี หรือหมื่นพรหมสมพัตสรมีความไพเราะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2387 นายมีได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหมื่นพรหมสมพัตสร นายอากรหรือผู้รับผูกขาดภาษีอากร เมือง
สุพรรณบุรี 
  เสมียนมี หรือหมื่นพรหมสมพัตสร ลูกศิษย์ของท่านสุนทรภู่ เมื่อครั้งที่ท่าน
เดินทางมาถึงบริเวณวัดต้นเชือกนี้ ได้แต่งนิราศพระแท่นดงรัง ความบางตอนกล่าวถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชนบ้านบางเชือก ในเรื่องการล่องเรือผ่านล าคลอง ซึ่งมีโคลนตมต้องใช้เชือกโยงควาย เพื่อลากเรือ
ให้ผ่านร่องน้ าไปได้ จึงเรียกชุมชนนี้ว่า ชุมชนบ้านบางเชือก  
               “มาตะบึงลุถึงหัวโยงเชือก  เป็นโคลนเทือกท้องนาชลาสินธุ์ 
                             คลองก็เล็กน้ าก็ตื้นเห็นพ้ืนดิน  ไม่น่ากินน้ าท่าระอาใจ 

        ต้องจ้างโยงโยงเรือเหลือล าบาก  ให้ควายลากเรือเลื่อนเขยื้อนไหว 
        ผูกระนาวยาวยืดเป็นพืดไป  ทั้งเจ๊กไทยปนกันสนั่นอึง 
        ไม่พักแจวพักถ่อให้รอรา   เป็นราคาจ้างประจ าล าละสลึง 
        ควายก็เดินดันดังกันกังกึง   พอเชือกตึงเรือตามกันหลามมา” 

นิราศสุพรรณ (พุทธศักราช 2378)  กล่าวถึง “บางเชือก” (วัดต้นเชือก) ไว้ความว่า 

   เป็นโคลนตมหล่มถล าน้ าก็แห้ง ฤดูแล้งคลองเขินเดินไม่ไหว 

   ต้องจ้างโยงโยงเรือน่าเบื่อใจ เอาเงินให้แต่พองามตามราคา 

   เขาก็เอาเชือกหนังมาท้ังขด ผูกเข้าหมดเรือใหญ่ให้ไปหน้า 

   ดูเรียงล าล าดับเป็นตับมา  ควายก็พาเชือกหนังรั้งกันไป 

     กล่าวโดยสรุป วัดต้นเชือก มีบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระอาจารย์เพลิน 
(พระครูนนทกิจพิศาล) เจ้าคณะต าบลบ้านบางแม่นาง พระอุปัชฌาย์ และเจ้าอาวาสวัดต้นเชือก      
ผู้ริเริ่มให้มีการก่อสร้างเมรุ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างโรงเรียนวัดต้นเชือก และโรงเรียนราชวินิต
นนทบุรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงนิพนธ์ “นิราศพระประธม” ในปี พ.ศ. 
2377 ขณะทรงมีพระชันษา 26 ปี กล่าวถึงวิถีชีวิตคน “บางเชือก” (วัดต้นเชือก) พระสุนทรโวหาร 
(ภู่) สุนทรภู่ เมื่อปี พ.ศ. 2374 ได้แต่งโคลงนิราศสุพรรณ และนิราศพระประธม และเสมียนมี หรือ
หมื่นพรหมสมพัตสร ลูกศิษย์ของท่านสุนทรภู่ ได้แต่งนิราศพระแท่นดงรัง และนิราศสุพรรณ จากบท
กลอนเหล่านี้ ท าให้สะท้อนเห็นภาพในอดีตของคนบางเชือก และวัดต้นเชือกไว้อย่างชัดเจน 
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กกกกกกก5.  วัตถุและสิ่งก่อสร้าง 
กกกกกกกกก 5.1  วัตถุที่ส าคัญภายในวัดต้นเชือก   
                        5.1.1  หลวงพ่อวิหาร 
  

      
 

หลวงพ่อวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือ หลวงพ่อวิหารมี
อยู่ 2 องค์ โดยประทับนั่งเรียงซ้อนหลังกัน เรียกรวมกันว่า หลวงพ่อวิหารทั้งคู่ องค์ข้างหน้าเป็นองค์
เล็ก ลักษณะเงยพระพักตร์นิดหนึ่ง ส่วนองค์ประทับข้างหลังเป็นองค์ใหญ่ ลักษณะก้มพระเศียรโค้ง 
หลวงพ่อวิหาร สร้างหล่อขึ้นด้วยโลหะทองเหลืองบริสุทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอู่ทอง 
นับว่าเป็นพระพุทธปฏิมากรที่เก่าแก่ท่ีสุดองค์หนึ่ง องค์ประทับหน้ามีขนาดย่อมกว่า สันนิษฐานได้ว่ามี
การสร้างขึ้นภายหลังเล็กน้อย ปรากฏรูปโลหะที่หล่อบาง เคาะดูจะได้ยินเสียงโลหะกังวาน ส่วนองค์
ประทับข้างหลังมีขนาดใหญ่กว่า รูปร่างขององค์เป็นโลหะหนาทึบมาก เป็นองค์รุ่นเก่ากว่าองค์หน้า
เคาะดูตามองค์ไม่ได้ยินเสียงกังวานของโลหะทั้ง 2 องค์ มีขนาดต่างกันดังนี้ คือ องค์ประทับข้างหน้า
ขนาดหน้าตักกว้าง 26 นิ้วฟุต สูงวัดจากฐานก้นด้านหลังจรดปลายพระเกตุ 40 นิ้วฟุต วัดจากหน้าตัก
จรดปลายจมูก 20 นิ้วฟุต วัดโดยรอบหน้าอก 28 นิ้วฟุต ประทับข้างหน้า มีขนาดหน้าตักกว้าง 36 นิ้ว
ฟุต สูงวัดจากฐานก้นด้านหลังจรดปลายพระเกตุ 46 นิ้วฟุต วัดจากหน้าตักจรดปลายจมูก 24 นิ้วฟุต 
วัดโดยรอบหน้าอก 34 นิ้วฟุต 
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                       5.1.2  เหรียญหลวงพ่อพระวิหาร 
 

                    
 

                                วัตถุมงคลที่พระอาจารย์เพลิน  หรือพระครูนนทกิจพิศาล สร้างไว้ ได้แก่ 
รุ่นที่ 1 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514 รุ่นที่ 2 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 และ รุ่น 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2525 
                5.2  สิ่งก่อสร้าง 
                       5.2.1  กุฎิสามเจ้าอาวาส 
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กุฎีสามเจ้าอาวาส เดิมเป็นอาคารร้าง ทางวัดต้นเชือก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่ และเทศบาลต าบลบางใหญ่ ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมข้ึนมาใหม่ และได้จัดแสดง 
หุ่นขี้ผึ้งของอดีตเจ้าอาวาสทั้งสามองค์ ได้แก่ พระอาจารย์ไพล หรือพระอธิการไพล พระอาจารย์
ทองย้อย หรือพระครูบริหารวิสิทธิ์ และพระอาจารย์เพลิน หรือพระครูนนทกิจพิศาล  เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนได้มาศึกษาเรียนรู้ และกราบไหว้สักการะบูชา 
                       5.2.2  อาคารบรมครูกวีศรีสยาม หรือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งวัดต้นเชือก 
 

 

 
 

 อาคารบรมครูกวีศรีสยาม หรือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งวัดต้นเชือก ตั้งอยู่เลขท่ี  
8 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพ่ือจัดแสดง
หุ่นจ าลอง และเรื่องราวการผ่านมาบ้านบางเชือกของกวีทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พระบรมวงศ์เธอกรมหลวง
วงษาธิราชสนิท หรือเจ้าชายนวม ทรงนิพนธ์เรื่องนิราศพระประธม (พ.ศ. 2377) พระสุนทรโวหาร 
หรือสุนทรภู่ แต่งโคลงนิราศเมืองสุพรรณ (พ.ศ. 2384) และกลอนนิราศพระประธม (พ.ศ 2385) และ
นายมี หมื่นพรหมสมพัตสร แต่งโคลงนิราศพระแท่นดงรัง (พ.ศ. 2379) และโคลงนิราศสุพรรณ (พ.ศ. 
2387) การด าเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งวัดต้นเชือก เกิดขึ้นจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ นายวสุ ผันเงิน และนายพิภพ บุญธรรม นายอ าเภอบางใหญ่ ได้ปรึกษาหารือเพ่ือสร้างให้
เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของต าบลบ้านใหม่ ซึ่งนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี ได้เห็นชอบให้สร้างพิพิธภัณฑ์วัดต้นเชือก อาคารบรมครูกวีศรีสยามจึงได้เกิดขึ้น และ
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เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ โดยนายวสุ ผันเงิน ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ นางมณฑา เจริญสุขสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  นายสรเดช คลังทอง จึง
ร่วมกันจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ า โดยมีค าขวัญว่า “ล่องเรือเที่ยวคลองบางใหญ่ ตามรอยกวี
ไทย ไหว้พระเก้าวัด ตลาดเก่าบางคูลัด พิพิธภัณฑ์วัดต้นเชือก” 
                       5.2.3  เสาหงส์ 

 

 
 

 เสาหงส์ ไม่พบหลักฐานการสร้างเมื่อใด เสาหงส์เป็นลักษณะของวัดมอญ มี
ลักษณะเป็นเสาต้นหนึ่งปักอยู่มองขึ้นไปบนยอดเสา จะเห็นรูปตัวหงส์  โดยคนมอญเชื่อว่า หงส์นั้น
เกี่ยวข้องกับ ต านานการเกิดเมืองหงสาวดี อันเป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ของอาณาจักรมอญ 
ก่อนจะสิ้นแผ่นดินให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2300 นอกจากนี้หงส์ในทางพุทธศาสนายังเป็นสัญลักษณ์ แห่ง
ความบริสุทธิ์ และภูมิธรรมอันสูงด้วยชาวพุทธเชื่อว่า หงส์เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ 
เสาหงส์ วัดต้นเชือกพบหลักฐานปรากฏอยู่ในบทกลอนของพระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือสุนทรภู่ เมื่อครั้ง
ล่องเรือผ่านคลองลัด เมื่อปี พ.ศ. 2358 ความว่า  
 “ถึงบ้านใหม่ธงทองริมคลองลัด ที่หน้าวัดเห็นเขาปักเสาหงส์ 
   ขอความรักหนักแน่นให้แสนตรง เหมือนคันธงแท้เที่ยงอย่าเอียงเอน” 
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                       5.2.4  หอระฆัง 
 
 

 
 

 หอระฆังวัดต้นเชือก ตั้งอยู่บริเวณท่าน้ าวัดต้นเชือก ลักษณะของหอระฆัง ใน
ก่อสร้างเป็นอาคารสูงมียอดแหลมเหมือนเรือนยอด และตั้งอยู่ใกล้โบสถ์หรือวิหาร  เนื่องจากการตี
ระฆังเป็นการให้สัญญาณที่ต้องการให้ได้ยินไปไกลที่สุด  การตีระฆังเพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแจ้ง
หรือประกาศวาระของการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเข้าพรรษา จะมีการตีระฆังในช่วงเช้ามืดเวลา 
04.00 – 04.30 น. เพ่ือปลุกพระภิกษุสงฆ์ สามเณร มาร่วมกันท าวัตร คือ การสวดมนต์ การตีระฆัง
จะตีในเวลา 08.00 น. และ 16.00 น. เพ่ือส่งสัญญาณให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนเข้า
ร่วมท าวัตรเช้าและเย็น (ท าวัตร แปลว่าการท ากิจกรรมอันเป็นปกติ หมายถึง การสวดมนต์ เรียกว่า 
ท าวัตรสวดมนต์)  
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                       5.2.5  หอพระไตรd 
 

 
 
 
 
 
 

กกกกกก 

 
 
 
 
 
 

หอไตรวัดต้นเชือก มีลักษณะอาคารเป็นหอสูง หอไตร หรือหอพระธรรมใช้
ส าหรับเก็บคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือหนังสือธรรมะทางพุทธศาสนา หรือจารึกความรู้เรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
เรื่องต ารายาโบราณ วรรณคดีโบราณ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และหาได้ยาก ส่วนใหญ่นิยม
สร้างเพ่ือมุ่งบุญกุศลเป็นส าคัญ ด้วยถือคติว่าสร้างไว้เก็บรักษาพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า  จึง
นิยมสร้างอย่างวิจิตรงดงาม มีรูปทรงพิเศษโดยช่างที่มีฝีมือในยุคสมัยนั้น ๆ หอไตรวัดต้นเชือกเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้มาศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธ
ประวัติ ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา 

กล่าวโดยสรุป วัตถุของวัดต้นเชือก ได้แก่ หลวงพ่อวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่มี
คุณลักษณะพิเศษ คือ หลวงพ่อวิหารมีอยู่ 2 องค์ โดยประทับนั่งเรียงหลังกัน เรียกรวมกันว่า หลวงพ่อ
วิหารทั้งคู่ สร้างขึ้นด้วยโลหะทองเหลืองบริสุทธิ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอู่ทอง เหรียญหลวง
พ่อพระวิหาร เป็นวัตถุมงคลที่พระอาจารย์เพลิน หรือพระครูนนทกิจพิศาลสร้างไว้ สิ่งก่อสร้าง คือ กุฎี
สามเจ้าอาวาส เป็นอาคารทรงไทยใช้ส าหรับจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของอดีตเจ้าอาวาสทั้งสามองค์ ได้แก่ 
พระอาจารย์ไพล หรือพระอธิการไพล พระอาจารย์ทองย้อย หรือพระครูบริหารวิสิทธิ์ และพระ
อาจารย์เพลิน หรือพระครูนนทกิจพิศาล  อาคารบรมครูกวีศรีสยาม หรือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งวัดต้น
เชือก ใช้เป็นที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง และเรื่องราวการผ่านมาบ้านบางเชือกของกวีทั้ง 3 ท่าน คือ พระบรม
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วงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท หรือเจ้าชายนวม พระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ และนายมี หมื่น
พรหมสมพัตสร เสาหงส์ ที่บ่งบอกถึงความเป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญ หอระฆัง ตั้งอยู่บริเวณท่าน้ ามี
ลักษณะเป็นอาคารสูงมียอดแหลมเหมือนเรือนยอด และหอไตรมีลักษณะอาคารเป็นหอสูง หอไตร 
หรือหอพระธรรมใช้ส าหรับเก็บคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือหนังสือธรรมทางพุทธศาสนา 
กกกกกกก6.  ประเพณีส าคัญ 
กกกกกกกกก การประมูลชะลอมวัดต้นเชือก 
 

                     
 

                 ประเพณีการประมูลชะลอม เป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นในช่วงขึ้น 8 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี โดย
ทางวัดต้นเชือกจะให้ชาวบ้านสานชะลอม และมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ต้องการจะน าสิ่งของใส่ชะลอม 
เพ่ือน ามาประมูล โดยเจ้าของชะลอมเป็นผู้ตั้งราคาขึ้น ถ้ามีผู้ประมูลราคาสูง และไม่มีผู้ประมูลแข่ง
ราคาจะถือว่าชนะการประมูลในชะลอมนั้น ปัจจุบันวัสดุที่ใช้ท าชะลอมจากไม้ไผ่หายาก จึงเปลี่ยนเป็น
ตะกร้าพลาสติกแทนเพ่ือความสะดวก ความแข็งแรง และประโยชน์ใช้สอยส าหรับผู้ที่มาประมูล 

ก กล่าวโดยสรุป วัดต้นเชือกมีประเพณีที่ส าคัญ และถือปฏิบัติมาช้านาน ได้แก่ ประเพณี 
ประมูลชะลอม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าในช่วงขึ้น 8 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี เพ่ือให้ประชาชนมาประมูล
สิ่งของในชะลอมตามราคาที่เจ้าของชะลอมตั้งขึ้น และน าเงินจากการประมูลถวายให้กับวัดต้นเชือก 
เพ่ือน าไปบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่อไป  
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กกกกกกก1.  ก าหนดประเด็นศึกษาค้นคว้าร่วมกัน 
กกกกกกก2.  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
กกกกกกก3.  บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
กกกกกกก4.  พบกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดสังเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ใหม่ร่วมกัน บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (กรต.) 
กกกกกกก5.  สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ไปท าแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมตามใบงานที่มอบหมาย 
กกกกกกก6.  บันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา และฝึกปฏิบัติ บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (กรต.) 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
กกกกกกกหัวเรื่องที่ 3 วัดต้นเชือก 
กกกกกกก1.  สื่อเอกสาร ได้แก่ 
กกกกกกกกก 1.1  ใบความรู้ที่ 3 ประวัติของต าบล และวัดในต าบลบ้านใหม่ 
กกกกกกกกก 1.2  ใบงานที่ 3 วัดต้นเชือก 
กกกกกกกกก 1.3  หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา สค33162 วัดสวยงาม คู่นาม      
บางใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กกกกกกกกก 1.4  หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
                       1.4.1  นนทบุรีศรีมหานคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปีที่พิมพ์ 2561 
                      1.4.2  วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัด
นนทบุรี  กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ 2542 
                      1.4.3  เที่ยวใกล้กรุงเทพมหานคร นนทบุรี มีดีน่าเที่ยว จัดท าโดย จังหวัดนนทบุรี 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี บริษัท วาสนาดี อาร์ตมีเดีย จ ากัด ม.ป.ป 
                      1.4.4  ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูนนทกิจพิศาล อดีตเจ้าคณะต าบล
บางแม่นาง และอดีตเจ้าอาวาสวัดต้นเชือก วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2540  
กกกกกกก2.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
กกกกกกกกก 2.1  วัดต้นเชือกนนทบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานกรุงเทพฯ หมายเลข
โทรศัพท์ 02-250-5500 สืบค้นจาก www.tourismthailand.org/bangkok  
กกกกกกกกก2.2  พิพิธภัณฑ์วัดต้นเชือก สืบค้นจาก www.museumthailand.com  
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กกกกกกกกก2.3  สถานที่ส าคัญต าบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี  สืบค้นจาก http://baanmai-non.go.th  
กกกกกกกกก2.4  บรม บุตรศิริ ครูใหญ่โรงเรียนวัดต้นเชือก เนื่องในงานวางศิลาฤกษ์พระวิหารของ
หลวงพ่อวิหาร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2514  สืบค้นจาก http://non2550.tripod.comกก     กกกกกก
กกกกกกก3. สื่อบุคคลและภูมิปัญญา 
กกกกกก      3.1  พระอธิการวันชัย ธมมปูชโก เลขที่ 8 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 083-5445-726 
       3.2  นายวสุ ผันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ หมายเลขโทรศัพท์  
 092-893-5650 
       3.3  นายพนม พ่ึงสุขแดง ก านันต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 094-654-4991   
      3.4  นายอนุชา โอสถ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 089-787-2676  
      3.5  นายสรเดช คลังทอง ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์วัดต้นเชือก หมายเลขโทรศัพท์   
087-532-7967 
กกกกกกก4.  สื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
กกกกกกกกก  4.1  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบางใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 47 หมู่ที่ 4 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอ 
บางใหญ ่จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-926-5846 
กกกกกกกก ก 4.2  วัดต้นเชือก ตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 083-5445-726 

 
การวัดและประเมินผล 
กกกกกกก1.  ประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธีการ 
กกกกกกก      1.1  การสังเกต                
กกกกกกก      1.2  การซักถาม การตอบค าถาม                ddddd     
กกกกกกก      1.3  ตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)                        
Ddddddd 2.  ประเมิน โดยวิธีการ ดังนี้ 
กกกกกกก      2.1  ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ หัวเรื่องที่ 3 วัดต้นเชือก จ านวน 5 ข้อ  
กกกกกกก      2.2  ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ 
 

สืบค้นจาก%20http:/non2550.tripod.com/
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หัวเรื่องที่ 4 
 

วัดท่าบันเทิงธรรม 
 

สาระส าคัญ 
1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์  

 วัดท่าบันเทิงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาล 1 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี และมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 13.847674 ลองจิจูด 100.393984 

2. ประวัติความเป็นมาของวัดท่าบันเทิงธรรม  
 วัดท่าบันเทิงธรรม สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนมาในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่ง 

เกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2385 หรือประมาณปี  พ.ศ. 2386 โดยผู้สร้างอยู่ในราชสกุล 
“ปราโมช” ชื่อ หม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมท จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดท่า” ต่อมาวัดได้รับการ       
ท านุบ ารุงให้เจริญขึ้นมาตามล าดับเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา จึงได้เพ่ิมเติมนามวัดเป็น “วัดท่า
บันเทิงธรรม” วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2389 เขตวิสุงคามสีมากว้าง       
8 เมตร ยาว 22 เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2389 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย    

3. ความส าคัญของวัดท่าบันเทิงธรรม  
 วัดท่าบันเทิงธรรม เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างข้ึนมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2385 หรือประมาณปี พ.ศ. 2386 
จนถึงปัจจุบันมีอายุรวม 177 ปี  

4. บุคคลส าคัญของวัดท่าบันเทิงธรรม  
บุคคลส าคัญของวัดท่าบันเทิงธรรม มีดังนี้ พระวิจิตรธรรมภาณี (สิงห์ สุขปุญโญ) เป็น 

เจ้าอาวาสรูปแรกหลังจากที่วัดท่าบันเทิงธรรมเป็นวัดร้าง  ได้พัฒนาจนประชนชนกลับมาศรัทธาและ
ได้ก่อตั้ง โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ในปี พ.ศ.2498 พระครูมงคลธรรมมานุวัตร (จ านงค์) ได้ซ่อม
บ ารุงพระอุโบสถ์เก่า ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 มีลักษณะเป็นแบบพระราชนิยม และได้สร้าง
ศาลาการเปรียญ เมรุ เขื่อนไม้สักรอบวัด เป็นต้น พระครูประสานวัตรคุณ (ประสาน พัฒนาดี)        
ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานใน
พิธีวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถหลวงพ่อหมอหลังใหม่ สร้างกุฏิไม้ทรงไทย 4 หลังติดกัน สร้างวิหารหิน
อ่อนประดิษฐานหลวงพ่อขาว สร้างกุฏิเจ้าอาวาสหลังใหม่สูง 3 ชั้น สร้างเหรียญหลวงพ่อหมอที่โด่งดัง 
และ  พระครูวุฒิการโกศล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 
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5. วัตถุและสิ่งก่อสร้างของวัดท่าบันเทิงธรรม  
วัดท่าบันเทิงธรรมมีวัตถุที่ส าคัญ คือ หลวงพ่อหมอ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

ตั้งอยู่ภายในพระวิหาร เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนในชุมชน และมีสิ่งก่อสร้างส าคัญ ได้แก่ 
พระอุโบสถทรงไทยของวัดสร้างข้ึนใน พ.ศ. 2540 มีลักษณะหลังคาลด 3 ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา 
และหางหงส์ หน้าบันด้านหนึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์ พระวิหารของวัดท่า
บันเทิงธรรม สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสังเกตจากการตกแต่งแบบพระราชนิยม คือ หลังคาไม่มี
ช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ของจีน และรอยพระพุทธบาท
ของวัดท่าบันเทิงธรรม มีภาพมงคล 108 ที่สื่อความหมายถึงภาพสวรรค์ และรูปพรหมมีประมาณ 24 
ภาพ ประกอบด้วย สวรรค์ 6 ชั้น รูปพรหม 16 ชั้น รอยพระพุทธบาทนี้สร้างในสมัยปลายรัชกาลที่ 3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

6. ประเพณีส าคัญของวัดท่าบันเทิงธรรม  
วัดท่าบันเทิงธรรม มีประเพณีท่ีส าคัญ คือ ประเพณีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดร 

ชาดก เป็นประเพณีที่จัดมาแต่โบราณ จะจัดหลังฤดูทอดกฐินผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูหนาว โดยนิยม
จัดเป็นงานสองวัน คือ วันแรกเป็นวันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ และวันที่สองเป็นวันเทศน์
จตุราริยสัจจกถาท้ายเวสสันดรชาดก การเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก มีระเบียบพิธีการเทศน์
มหาชาติ โดยเริ่มต้นจากการตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในป่า ตามเนื้อเรื่องเวสสันดร
ชาดก โดยน าเอาต้นกล้วย ต้นอ้อย ใบมะพร้าว และกิ่งไม้มาผูกตามเสาและบริเวณรอบ ๆ ธรรมาสน์ 
ประดับธงทิวราวัติ ฉัตรธงปักไว้ตามสมควร ตั้งขันสาครใหญ่กลางบริเวณพิธีใส่น้ าสะอาด ส าหรับ    
ปักเทียนบูชาประจ ากัณฑ์ เตรียมเทียนเล็ก ๆ จ านวน 1,000 เล่ม แล้วนับแยกจ านวนเป็นมัด มัดหนึ่ง
มีจ านวนเท่าคาถาของกัณฑ์หนึ่ง เมื่อถึงคราวเทศน์กัณฑ์นั้นก็จะเอาเทียนมัดนั้นออกจุดบูชาติดรอบ ๆ 
ภาชนะน้ า ต่อกันไปจนจบกัณฑ์ให้หมดมัดพอดี ครบ 13 กัณฑ์ จ านวน 1,000 เล่ม เท่าจ านวนคาถา  

 
ตัวชี้วัด 

1. สามารถจัดท าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของวัดท่าบันเทิงธรรมได้ 
2. บอกประวัติความเป็นมาของวัดท่าบันเทิงธรรมได้ 
3. อธิบายความส าคัญของวัดท่าบันเทิงธรรมได้ 
4. บอกรายละเอียดของบุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดท่าบันเทิงธรรมได้ 
5. บอกความแตกต่างระหว่างวัตถุและสิ่งก่อสร้างของวัดท่าบันเทิงธรรมได้ 
6. บอกการปฏิบัติตนเมื่อเข้าร่วมประเพณีที่ส าคัญของวัดท่าบันเทิงธรรมที่จัดขึ้นได้ 
7. เห็นคุณค่าความส าคัญของวัดท่าบันเทิงธรรม 
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ขอบข่ายเนื้อหา 
1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์  
2. ประวัติความเป็นมาของวัดท่าบันเทิงธรรม  
3. ความส าคัญของวัดท่าบันเทิงธรรม  
4. บุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดท่าบันเทิงธรรม  
5. วัตถุและสิ่งก่อสร้างของวัดท่าบันเทิงธรรม  
6. ประเพณีส าคัญที่จัดขึ้น  

 
เนื้อหา 

1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์  

1.1  ที่ตั้งวัดท่าบันเทิงธรรม 
 

         
   

      วัดท่าบันเทิงธรรม ต้ังอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางโสน ต าบลบางใหญ่  

อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 วัดท่าบันเทิงธรรมมีพ้ืนที่รวม 2 งาน ( 800 ตารางเมตร) 
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          1.2  แผนที่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

1.3  พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 13.847674 ลองจิจูด 100.393984 
2. ประวัติความเป็นมาของวัดท่าบันเทิงธรรม 

วัดท่าบันเทิงธรรมสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประมาณ พ.ศ. 2385 ถึง พ.ศ. 2586 โดยผู้สร้างอยู่ในราชสกุล “ปราโมช” ชื่อ “คอยท่า” หรือหม่อม
เจ้าหญิงคอยท่า ปราโมช ซึ่งเป็นพระธิดาของกรมขุนวรจักรธรานุภาพ (พระองค์เจ้าปราโมช ต้นสกุล
ปราโมช ณ อยุธยา) และ หม่อมราชวงศ์ ดวงใจ ปราโมช และเป็นพระราชนัดดาของรัชกาลที่ 2 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมชทรงเป็นผู้ที่เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ท่านได้ทรงสร้างกุฏิ  คอยท่า ปราโมช และทรงบริจาคทรัพย์สร้าง
เสนาสนะ สร้างถนนในวัดบวรนิเวศ และถวายนิตยภัต (เงินค่าอาหาร) ประจ าเดือนแก่ภิกษุบางรูป 
สร้างหอเขียวและกุฏิของวัดบรมนิวาส สร้างกุฎิและสร้างพระพุทธรูปใหญ่ 1 องค์ ของวัดราชาธิวาส 
สร้างวัดเสาธงทอง และวัดท่า จังหวัดนนทบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2483 หม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมช 
ประชวรด้วยพระโรคชราและสิ้นชีพิตักษัยรวมพระชันษาได้ 84 ปี  

“วัดท่า” ได้รับการท านุบ ารุงให้เจริญขึ้นมาตามล าดับเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา 
จึงได้เพ่ิมเติมนามวัดเป็น “วัดท่าบันเทิงธรรม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2389 
เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2389 (สังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุติกนิกาย  

กล่าวโดยสรุป วัดท่าบันเทิงธรรม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่  3 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2385 หรือประมาณปี พ.ศ. 2386 โดยผู้สร้าง
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อยู่ในราชสกุล “ปราโมช” ชื่อ หม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมท จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดท่า” ต่อมาวัด
ได้รับการท านุบ ารุงให้เจริญขึ้นมาตามล าดับเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา จึงได้เพ่ิมเติมนามวัดเป็น 
“วัดท่าบันเทิงธรรม” วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2389 เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2389 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย    

นิศาล บุญผูก.//(2561).//นนทบุรีศรีมหานคร.// หน้า 283.)   
3. ความส าคัญของวัดท่าบันเทิงธรรม 

วัดท่าบันเทิงธรรม เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2385 หรือประมาณปี พ.ศ. 2386 จนถึงปัจจุบันมีอายุ 177 ปี 
สร้างโดยหม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมช พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย มีหลวงพ่อหมอ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ศักดิ์สิทธิ์ มีพระวิหารเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

กล่าวโดยสรุป วัดท่าบันเทิงธรรม เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2385 หรือประมาณปี 
พ.ศ. 2386 จนถึงปัจจุบันมีอายุรวม 177 ปี 

4. บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัดท่าบันเทิงธรรม  
4.1 พระวิจิตรธรรมภาณี (สิงห์ สุขปุญโญ) 
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ประวัติของ พระวิจิตรธรรมภาณี (สิงห์ สุขปุญโญ) เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2458 มรณภาพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสรูปแรก หลังจากที่ 
วัดท่าบันเทิงธรรมเป็นวัดร้างไม่มีเจ้าอาวาส และมีหลวงพ่อพรหม นนฺทโย ซึ่งคอยดูแลอารามแห่งนี้
เพียงรูปเดียว แต่เนื่องจากหลวงพ่อพรหม นนฺทโยชราภาพมากแล้ว เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติ     
จึงได้ท าการนิมนต์พระอาจารย์ สิงห์ หรือพระวิจิตรธรรมภาณี (สิงห์ สุขปุญโญ) มารับต าแหน่งเป็น
เจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรม ต่อมาภายหลัง หลวงพ่อสิงห์ หรือพระวิจิตรธรรมภาณี (สิงห์ สุขปุญโญ) 
ท่านเป็นพระสายปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น เมื่อท่านเห็นว่าวัดท่าบันเทิงธรรมนี้  มีความเจริญ
ขึ้นมากแล้ว ท่านจึงขอลาออกจากต าแหน่งเจ้าอาวาส เพ่ือเดินธุดงค์ไปตามทางที่ท่านก าหนด 

ผลงานที่ส าคัญ พระวิจิตรธรรมภาณี ได้พัฒนาวัดท่าบันเทิงธรรม จากสภาพ    
วัดร้างจนประชนชนศรัทธากลับมาร่วมกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญขึ้น และได้ก่อตั้ง 
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ในปี พ.ศ.2498 เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ โดยที่ไม่มีหน่วยงานใด
เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ค่าตอบแทนของครูผู้สอน และค่าก่อสร้างอาคารเรียนได้จากจตุปัจจัยของ
พระวิจิตรธรรมภาณี 

4.2 พระครูมงคลธรรมมานุวัตร (จ านงค์)  
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประวัติของ พระครูมงคลธรรมมานุวัตร (จ านงค์) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2437 มรณภาพ 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2533 อายุ 56 ปี ท่านเป็นเจ้าอาวาส พระอาจารย์สอนหนังสือ เจ้าคณะ
อ าเภอบางใหญ่ คณะสงฆ์ธรรมยุติจังหวัดนนทบุรี 
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พระครูมงคลธรรมมานุวัตร (จ านงค์) ได้ย้ายมาจากวัดบางขวาง มาด ารงต าแหน่ง
เป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อสิงห์ หรือพระวิจิตรธรรมภาณี (สิงห์ สุขปุญโญ) เนื่องจากท่านเป็นพระ
ที่มีจริยวัตรเรียบร้อย นิสัย คือ ตรง ดุ ชอบให้การศึกษา ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก จึงท าให้
พระอาจารย์นงค์ หรือพระครูมงคลธรรมมานุวัตร มีลูกศิษย์จ านวนมาก ผลงานที่ส าคัญ พระครูมงคล
ธรรมมานุวัตร ได้ท านุบ ารุงพระศาสนามาเป็นล าดับ โดยได้ซ่อมบ ารุงพระอุโบสถ์เก่าแก่ของวัดท่า
บันเทิงธรรม ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะเป็น
แบบพิมพ์ราชนิยม และได้สร้างวัตถุและสิ่งก่อสร้างขึ้นอีกมากมาย เช่น ศาลาการเปรียญหลังปัจจุบัน 
เมรุ เขื่อนไม้สักรอบวัด และโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เป็นต้น 

4.3 พระครูประสานวัตรคุณ (ประสาน พัฒนาดี)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ประวัติของ พระครูประสานวัตรคุณ (ประสาน พัฒนาดี) ชาตะ ไม่ปรากฏข้อมูล 
มรณภาพ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ท่านเป็นเจ้าอาวาส เป็นพระสอนบาลีไวยกรณ์ ผลงานที่ส าคัญ 
ได้แก่   

ผลงานที่ 1 ได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถ์หลวงพ่อหมอหลังใหม่  (เป็นวัดแรกใน
อ าเภอบางใหญ่ ที่องค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จมา) 
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ผลงานที่ 2 เป็นผู้ขอพระบรมราชานุญาตทูลเชิญ ตราพระบรมสัญญลักษณ์
กาญจนาภิเษกฉลองศิริราชสมบัติ 50 ปี ขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันพระอุโบสถ์หลังใหม่ 

ผลงานที่ 3 เป็นผู้น าการก่อสร้างอุโบสถ์หลังใหม่ มีความงดงาม สูงโปร่ง เรียบง่าย 
มูลค่าประมาณ 8 ล้าน สร้างเสร็จภายใน 3 ปี (นับว่าเร็วมาก) 

ผลงานที่ 4 เป็นผู้น าสร้างกุฏิไม้ทรงไทย 4 หลังติดกัน มูลค่าประมาณ 10 ล้าน 
ผลงานที่ 5 เป็นผู้น าสร้างวิหารหินอ่อนประดิษฐานหลวงพ่อขาว 
ผลงานที่ 6 เป็นผู้น าสร้างเข่ือนปูนแทนเขื่อนไม้สักที่ช ารุดรอบพ้ืนที่ 13 ไร่ 
ผลงานที่ 7 เป็นผู้น าสร้างถนนคอนกรีตเข้าวัด 
ผลงานที่ 8 เป็นผู้น าสร้างกุฏิเจ้าอาวาสหลังใหม่สูง 3 ชั้น 
ผลงานที่ 9 เป็นผู้สร้างเหรียญหลวงพ่อหมอ ที่โด่งดัง 
พระครูประสานวัตรคุณ (ประสาน พัฒนาดี) มรณภาพเมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 

2544 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานน้ าหลวงและไฟพระราชทานเพลิงศพ พระครูประสาน
วัตรคุณ (ประสาน พัฒนาดี) เป็นเจ้าอาวาสอีกองค์หนึ่งที่สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย 

4.4 พระครูวุฒิการโกศล (หลวงพ่อวุฒิ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประวัติของพระครูวุฒิการโกศล (หลวงพ่อวุฒิ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ในปัจจุบัน

อายุ 95 ปี และยังมีสุขภาพทีแ่ข็งแรง สามารถน าพระภิกษุสามเณร ร่วมท ากิจวัตรของสงฆ์ได้เป็นปกติ 
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กล่าวโดยสรุป วัดท่าบันเทิงธรรมมีบุคคลส าคัญ คือ พระวิจิตรธรรมภาณี (สิงห์ 
สุขปุญโญ)  เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก หลังจากที่วัดท่าบันเทิงธรรมเป็นวัดร้าง ได้พัฒนาจนประชนชน
กลับมาศรัทธาและได้ก่อตั้ง โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ในปี พ.ศ.2498 พระครูมงคลธรรมมานุวัตร 
(จ านงค์) ได้ซ่อมบ ารุงพระอุโบสถ์เก่า ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 มีลักษณะเป็นแบบพระราช
นิยม และได้สร้างศาลาการเปรียญ เมรุ และเขื่อนไม้สักรอบวัด เป็นต้น พระครูประสานวัตรคุณ 
(ประสาน พัฒนาดี) ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถหลวงพ่อหมอหลังใหม่ สร้างกุฏิไม้ทรงไทย 4 หลัง
ติดกัน สร้างวิหารหินอ่อนประดิษฐานหลวงพ่อขาว สร้างกุฏิเจ้าอาวาสหลังใหม่สูง 3 ชั้น สร้างเหรียญ
หลวงพ่อหมอที่โด่งดัง และพระครูวุฒิการโกศล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

5. วัตถุและสิ่งก่อสร้างของวัดท่าบันเทิงธรรม 
5.1 วัตถขุองวัดท่าบันเทิงธรรม 

 5.1.1  หลวงพ่อหมอ 
 

 
 

หลวงพ่อหมอ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ตั้งอยู่ในพระวิหารของวัดท่า
บันเทิงธรรม เหตุที่ท่านได้รับการขนานนามว่า หลวงพ่อหมอ ก็เพราะเมื่อชาวบ้านมาขอพรจากท่าน 
ให้หายจากโรคภัยค าขอมักสัมฤทธิ์ผล จึงเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนในชุมชนเป็นอย่าง
มาก 
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5.2 สิ่งก่อสร้าง 
  5.2.1  พระอุโบสถ 

  

 
 

   

อุโบสถทรงไทยของวัดสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2540 มีลักษณะ หลังคาลด 3 ชั้น 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ หน้าบันด้านหนึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์ 

ประกอบปูนปั้นลายก้านขด ส่วนหน้าบันอีกด้านประกอบตราสัญลักษณ์ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

ซุ้มประตู หน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจก บานประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลัก เรื่องพุทธ

ประวัติ ประดับกระจกสี ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูป

จ าลองมาจากหลวงพ่อหมอ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารของวัด นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังมีพระแก้ว

มรกตจ าลอง และพระอัครสาวก 2 องค์ ยืนประนมหัตถ์อยู่ด้านข้างพระประธาน  
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                         5.2.2  พระวิหาร 
 

 
 

 

วิหารของวัดท่าบันเทิงธรรม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสังเกตจากการตกแต่งแบบพระราชนิยม คือหลังคาไม่มี   

ช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ของจีน เช่น สิงห์ หงส์ และ

มังกร ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้น รูปใบไม้ ดอกไม้ บานประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายรดน้ ารูปต้นไม้ 

ภายในวิหารประดิษฐานพระประธาน คือ หลวงพ่อหมอ  
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  5.2.3  รอยพระพุทธบาท 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รอยพระพุทธบาทจ าลอง โดยความเชื่อที่ว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้า 
มีความส าคัญมาตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณ ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมี
การสร้างพระพุทธรูป เมื่อภายหลังที่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น รอยพระพุทธบาทได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ เพ่ือแสดงถึงความเป็นดินแดนสิริมงคล ซึ่งเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึง ณ ที่นั้น 
ต่อมาจึงมีการสร้างรอยพระพุทธบาทข้ึน เพ่ือใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ว่า พระพุทธเจ้าได้เคย
เสด็จมา หรือพระพุทธศาสนาได้ถูกเผยแผ่มายังสถานที่นั้นแล้ว  รอยพระพุทธบาทของวัดท่าบันเทิง
ธรรมมีภาพมงคล 108 ที่สื่อความหมายถึงภาพสวรรค์ และรูปพรหมมีประมาณ 24 ภาพ ประกอบด้วย 
สวรรค์ 6 ชั้น รูปพรหม 16 ชั้น รอยพระพุทธบาทนี้สร้างตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จ   
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีการสมโภชและพระปิดทองเป็นงานประจ าทุกปี 

กล่าวโดยสรุป วัดท่าบันเทิงธรรมมีวัตถุที่ส าคัญ คือ หลวงพ่อหมอ       
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยตั้งอยู่ภายในพระวิหาร เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนในชุมชน 
และมีสิ่งก่อสร้างส าคัญ ได้แก่ พระอุโบสถทรงไทยของวัดสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2540 มีลักษณะหลังคาลด 
3 ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ หน้าบันด้านหนึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามพระแก่น
จันทน์ พระวิหารของวัดท่าบันเทิงธรรม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสังเกตจากการตกแต่งแบบ
พระราชนิยม คือ หลังคาไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ 
ของจีน และรอยพระพุทธบาทของวัดท่าบันเทิงธรรม มีภาพมงคล 108 ที่สื่อความหมายถึงภาพ
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สวรรค์ และรูปพรหมมีประมาณ 24 ภาพ ประกอบด้วย สวรรค์ 6 ชั้น รูปพรหม 16 ชั้น รอยพระพุทธ
บาทนี้สร้างในสมัยปลายรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

6. ประเพณีส าคัญ 
6.1 ประเพณีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก  
 

 
 

                      ประเพณีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่
โบราณ ปกตินิยมจัดหลังฤดูทอดกฐินผ่านไปแล้ว นิยมจัดเป็นงานสองวัน คือ วันแรกเป็นวันเทศน์
เวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ และวันที่สองเป็นวันเทศน์จตุราริยสัจจกถาท้ายเวสสันดรชาดก โดยมี
ความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติแล้วจะได้กุศลแรงและหากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียวจะได้
เกิดร่วมและพบพระศรีอริยเมตรัยโพธิสัตว์ ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  การเทศน์
มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เริ่มด้วยการระดมก าลังคน ประชุมปรึกษาหารือแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
และวางแผนด าเนินงาน เช่น จัดท าความสะอาดบริเวณวัดประดับตกแต่งธรรมาสน์ ศาลาการเปรียญ 
เตรียมต้นกล้วยต้นอ้อย ตลอดทั้งจัดท าธงทิวประดับประตูก าแพงวัด เป็นต้น การเตรียมงานเทศน์
มหาชาติ จึงเป็นประเพณีที่สร้างสรรค์ความสมานสามัคคีของประชาชน ท าให้ประชาชนรู้จัก       
การท างานเป็นหมู่คณะ รู้จักแบ่งหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน  
    การเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก อาจมีการฟังเทศน์ต่อเนื่องกันไปถึง 7 วัน 
โดยแบ่งการเทศน์เป็นวันแรกเทศน์ธรรมวัตร วันที่สองเทศน์คาถาพัน ก่อนที่จะเทศน์มหาชาติ           
ก็จะเทศน์เรื่องอ่ืนไปเรื่อย ๆ พอถึงวันสุดท้ายก็จะเทศน์ด้วยคัมภีร์ชื่อ มาลัยต้น มาลัยปลาย และ
อานิสงส์มหาชาติ รุ่งขึ้นเวลาเช้ามืดก็จะเริ่มเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ทศพรเรื่อยไป จนครบทั้ง      
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13 กัณฑ์ ซึ่งมักจะแล้วเสร็จประมาณ เวลา 17.00 น. แล้วจะมีการเทศน์ธรรมพุทธาภิเษกปฐมสมโพธิ 
สวดมนต์เจ็ดต านานย่อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และสวดพุทธาภิเษก ปัจจุบันนิยมเทศน์ ให้จบภายใน
วันเดียว 
    การเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก มีวิธีเทศน์เป็นท านองโดยเฉพาะ จะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางนี้เป็นพิเศษ ส่วนการเทศน์จตุราริยสัจจกถา มีระเบียบพิธี
การเทศน์มหาชาติ ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 ตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในป่า ตามเนื้อเรื่อง
เวสสันดรชาดก โดยน าเอาต้นกล้วย ต้นอ้อย ใบมะพร้าว และกิ่งไม้มาผูกตามเสาและบริเวณรอบ ๆ 
ธรรมาสน์ ประดับธงทิวราวัติ ฉัตรธงปักไว้ตามสมควร 
    ขั้นตอนที่ 2 ตั้งขันสาครใหญ่ หรือจะใช้อ่างใหญ่ที่สมควรก็ได้ใส่น้ าสะอาดเต็ม 
ส าหรับปักเทียนบูชาประจ ากัณฑ์ ในระหว่างที่พระเทศน์ น้ าในภาชนะที่ตั้ งนี้เสร็จพิธีแล้ว ถือว่าเป็น
น้ าพระพุทธมนต์ที่ส าคัญ ภาชนะใส่น้ านี้ตั้งหน้าธรรมาสน์กลางบริเวณพิธี 
    ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเทียนเล็ก ๆ จ านวน 1,000 เล่ม แล้วนับแยกจ านวนเป็น    
มัด มัดหนึ่งมีจ านวนเท่าคาถาของกัณฑ์หนึ่ง แล้วท าเครื่องหมายไว้ให้ทราบว่ามัดไหนส าหรับบูชา
คาถากัณฑ์ใด เมื่อถึงคราวเทศน์กัณฑ์นั้นก็จะเอาเทียนมัดนั้นออกจุดบูชาติดรอบ ๆ ภาชนะน้ า ต่อกัน
ไปจนจบกัณฑ์ให้หมดมัดพอดี ครบ 13 กัณฑ์ จ านวน 1,000 เล่ม เท่าจ านวนคาถา บางแห่งนิยมท าธง
เล็ก ๆ 1,000 คัน แบ่งจ านวนเท่าคาถาประจ ากัณฑ์เช่นเดียวกับเทียน แล้วปักธงบูชาระหว่างกัณฑ์   
บนหยวกกล้วย แต่การใช้ธงไม่เป็นที่นิยมเช่นเทียน การจุดเทียนหรือปักธงบูชากัณฑ์ดังกล่าวเป็น
หน้าที่ของเจ้าภาพผู้รับกัณฑ์นั้น ๆ  

กล่าวโดยสรุป วัดท่าบันเทิงธรรม มีประเพณีท่ีส าคัญ คือ ประเพณีเทศน์มหาชาติ  
พระเวสสันดรชาดก เป็นประเพณีที่จัดมาแต่โบราณ จะจัดหลังฤดูทอดกฐินผ่านไปแล้วจนตลอด     
ฤดูหนาว โดยนิยมจัดเป็นงานสองวัน คือ วันแรกเป็นวันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ และวันที่
สองเป็นวันเทศน์จตุราริยสัจจกถาท้ายเวสสันดรชาดก การเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก มี
ระเบียบพิธีการเทศน์มหาชาติ โดยเริ่มต้นจากการตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในป่า 
ตามเนื้อเรื่องเวสสันดรชาดก โดยน าเอาต้นกล้วย ต้นอ้อย ใบมะพร้าว และกิ่งไม้มาผูกตามเสาและ
บริเวณ  รอบ ๆ ธรรมาสน์ ประดับธงทิวราวัติ ฉัตรธงปักไว้ตามสมควร ตั้งขันสาครใหญ่กลางบริเวณ
พิธีใส่น้ าสะอาด ส าหรับปักเทียนบูชาประจ ากัณฑ์ เตรียมเทียนเล็ก ๆ จ านวน 1,000 เล่ม แล้วนับแยก
จ านวนเป็นมัด มัดหนึ่งมีจ านวนเท่าคาถาของกัณฑ์หนึ่ง เมื่อถึงคราวเทศน์กัณฑ์นั้นก็จะเอาเทียนมัด
นั้นออกจุดบูชาติดรอบ ๆ ภาชนะน้ า ต่อกันไปจนจบกัณฑ์ให้หมดมัดพอดี ครบ 13 กัณฑ์ จ านวน 
1,000 เล่ม เท่าจ านวนคาถา  
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. ก าหนดประเด็นศึกษาค้นคว้าร่วมกัน 
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
4. พบกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดสังเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ใหม่ร่วมกัน บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (กรต.) 

5. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ไปท าแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมตามใบงานที่มอบหมาย 
6. บันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา และฝึกปฏิบัติ บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (กรต.) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
กกกกกกกหัวเรื่องที่ 4 วัดท่าบันเทิงธรรม 

1. สื่อเอกสาร ได้แก่ 
1.1 ใบความรู้ที่ 4 ประวัติของต าบลและวัดในต าบลบางใหญ่ 
1.2 ใบงานที่ 4 วัดท่าบันเทิงธรรม 
1.3 หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา สค33162 วัดสวยงาม คู่นาม 

บางใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.4 หนังสือที่เก่ียวข้อง 

1.4.1 วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และ 
ภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี กรมศิลปกร ปีที่พิมพ์ 2542  

1.4.2 นนทบุรีศรีมหานครนิศาล บุญผูก ปีที่พิมพ์ 2561  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
2.1 ประเพณีส าคัญของวัดท่าบันเทิงธรรม มาตรฐานการท่องเที่ยว 

กรมการท่องเที่ยว สืบค้นจาก http://kanchanapisek.or.th/ kp8/culture/nbr/n3.html 
2.2 วัดท่าบันเทิงธรรม จังหวัดนนทบุรี  สืบค้นจาก http://wattabun 

teongtom2011.blogspot.com 
2.3 ประวัติวัดท่าบันเทิงธรรม อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  

สืบค้นจาก https://www.youtube.com /watch?v=8pVZxkMTpsw  
 

http://wattabun/
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3. สื่อบุคคลและภูมิปัญญา 
3.1 พระคมน์ ขนฺติวโร ที่อยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 1 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด

นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 085-130-7270 
4. สื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

4.1 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบางใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ 4 กศน.อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์  

4.2 วัดท่าบันเทิงธรรม ตั้งอยู่เลขท่ี 1 หมู่ที่ 1 อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท ์085-130-7270 

 
การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
1.1 การสังเกต 
1.2 การซักถาม การตอบค าถาม              
1.3 ตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)                       

2. ประเมินผลรวม ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
2.1 ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ หัวเรื่องท่ี 4 จ านวน 3 ข้อ    
2.2 ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ 
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หัวเรื่องที่ 5 
 

วัดบางโค 
 

สาระส าคัญ 
            1.  ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์  
            1.  วัดบางโค ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 14 ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
และมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ที ่ละติจูด 13.850297 ลองจิจูด 100.402489 
            2.  ประวัติความเป็นมาของวัดบางโค   
            1.  วัดบางโค สร้างข้ึนเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2399 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางโค ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2432 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพ้ืนที่ 12 ไร่  
2 งาน 12 ตารางวา มีคลองผ่าน 2 สาย คือ คลองบางโค ผ่านทางทิศตะวันตก และคลองบางใหญ่ 
ผ่านทางทิศไต้ 
            3.  ความส าคัญของวัดบางโค  

      วัดบางโคเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อปี พ.ศ. 2399 ปัจจุบันมีอายุรวม 163 ปี  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวต าบลบางแม่นาง มี
พระพุทธรูป ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ มีหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ มีมณฑป
และรอยพระพุทธบาทจ าลอง  
            4.  บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัดบางโค  
            1.  วัดบางโคมีบุคคลส าคัญดังนี้ พระครูนนทสิกขกิจ (หลวงปู่ยอด ธัมมธโร) เป็นผู้สร้างรอย
พระพุทธบาทจ าลอง พระครูสุภัทวราภรณ์ หรือหลวงพ่อประเสริฐ สุภทโท (ศรีพุฒ) เป็นผู้สร้างวิหาร
หลวงพ่อขาว และพระปลัดประจวบ โชติคุโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน มีผลงานที่ส าคัญ เช่น ให้
อาคารเอนกประสงค์ใช้เป็นที่ท าการ กศน.ต าบลบางแม่นาง ปรังปรุงเมรุให้เป็นแบบไฟฟ้า สร้าง
ห้องน้ า ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าวัด เป็นต้น 
            5.  วัตถุและสิ่งก่อสร้างของวัดบางโค  
                 วัตถุส าคัญของวัดบางโค ได้แก่ รูปปั้นหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธปฏิมากรปูนปั้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ 
และวิหารหลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อขาว อันเป็นที่เคารพสักการะของ 
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ประชาชนในชุมชนบางแม่นาง และรอยพระพุทธบาทจ าลอง สร้างขึ้น ในสมัยพระครูนนทสิกขกิจ 
(หลวงปู่ยอด ธมฺมธโร) เป็นเจ้าอาวาส  
           6.  ประเพณีส าคัญของวัดบางโค  
            1.  ประเพณีท่ีส าคัญที่วัดบางโคจัดขึ้นคือ ประเพณีการท าบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ า 
เริ่มในวันแรม 8 ค่ า เดือน 12 และประเพณีสรงน้ าพระวันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของ
ทุก ๆ ปี ถือเป็น “วันขึ้นปีใหม่” ตามธรรมเนียมไทย โดยในวันสงกรานต์ นอกจากประเพณีรดน้ าด า
หัวขอพรญาติผู้ใหญ่ ตามที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็
ยังมีกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ เพ่ือสืบทอดความดีงามและคุณค่าของประเพณีวันสงกรานต์ คือ การท าบุญ
ตักบาตร การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ การสรงน้ าพระ การรดน้ าขอพร การเล่นรดน้ า 
และกิจกรรมรื่นเริงอ่ืน ๆ 

 
ตัวชี้วัด 

1. สามารถจัดท าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของวัดบางโคได้ 
2. บอกประวัติความเป็นมาของวัดบางโคได้ 
3. อธิบายความส าคัญของวัดบางโคได้ 
4. บอกรายละเอียดของบุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดบางโคได้ 
5. บอกความแตกต่างระหว่างวัตถุและสิ่งก่อสร้างของวัดบางโคได้ 
6. บอกการปฏิบัติตนเมื่อเข้าร่วมประเพณีที่ส าคัญของวัดบางโคท่ีจัดขึ้นได้ 
7. เห็นคุณค่าความส าคัญของวัดบางโค 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์     
2. ประวัติความเป็นมาของวัดบางโค 
3. ความส าคัญของวัดบางโค 
4. บุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดบางโค 
5. วัตถุและสิ่งก่อสร้างของวัดบางโค 
6. ประเพณีส าคัญที่จัดขึ้น 
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เนื้อหา 
1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์  

1.1  ที่ตั้งวัดบางโค  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วัดบางโคตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 14 บ้านวัดบางโค ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140 มีพ้ืนที่ 12 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว       
3 เส้น 10 วา (140 เมตร) ติดกับที่ดินนางวัน โภชพันธ์ ทิศใต้ยาว 3 เส้น 5 วา (130 เมตร) ติดต่อกับ
คลองบางใหญ่ ทิศตะวันออกยาว 5 เส้น 14 วา (228 เมตร) ติดต่อกับที่ดินนางวัน โภชพันธ์ ทิศ
ตะวันตกยาว 5 เส้น 14 วา (228 เมตร) ติดต่อกับคลองบางโค มีที่ดินธรณีสงฆ์ 1 แปลง มีเนื้อที่ 
จ านวน 6 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปของวัดบางโคเป็นที่ราบลุ่ม มีการสัญจรน้ า    
มีล าคลองผ่าน 2 สาย คือ คลองบางโคผ่านทางทิศตะวันตก และคลองบางใหญ่ผ่านทางทิศใต้ 
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                  1.2 แผนที่ 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                  1.3  พิกัดทางภูมิศาสตร์ อยู่ที่ ละติจูด 13.850297 ลองจิจูด 100.402489 
กกกกกกก 2.  ประวัติความเป็นมาของวัดบางโค 
.                วัดบางโค สร้างข้ึนเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2399 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางโค ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2432 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
กกกกกกก 3.  ความส าคัญของวัดบางโค 

 วัดบางโค เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า 
อยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2399 จนถึงปัจจุบันมีอายุรวม 163 ปี เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวต าบล       
บางแม่นาง มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ มีวิหารหลวงพ่อขาว
ศักดิ์สิทธิ์ และรอยพระพุทธบาทจ าลอง  
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กกกกกกกก4กกบุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับวัดบางโค 
กกกกกกกกกกก4.1  พระครูนนทสิกขกิจ หรือหลวงปู่ยอด ธัมมธโร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กกกก 

 
                         พระครูนนทสิกขกิจ หรือหลวงปู่ยอด ธัมมธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางโค เกิดเม่ือ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2412 ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น 1 ค่ า เดือน 12 ปีมะเส็ง ท่านเป็นผู้สร้างรอยพระ
พุทธบาทจ าลอง ไว้ให้ประชาชนบ้านวัดบางโคได้สักการบูชา 
กกกกกกกกกกก4.2  พระครูสุภัทวราภรณ์ หรือหลวงพ่อประเสริฐ สุภทโท (ศรีพุฒ) 

 

 
 

ปxx 
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                         พระครูสุภัทวราภรณ์ หรือหลวงพ่อประเสริฐ สุภทโท (ศรีพุฒ) อดีตเจ้าอาวาสวัด
บางโค เดิมชื่อ ประเสริฐ ศรีพุฒิ เกิดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2473 ตรงกับวันศุกร์ แรม 2 ค่ า 
เดือน 7 ปีมะเมีย ณ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 1 ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรของ
นายแฟ้ม นางปลิว ศรีพุฒ อุปสมบทเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2512 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 14 ค่ า 
เดือน 4 ปีวอก ณ วัดบางโค ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางโค 
ผลงานที่ส าคัญ คือ ท่านเป็นผู้สร้างวิหารหลวงพ่อขาว 

          4.3  พระปลัดประจวบ โชติคุโณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระปลัดประจวบ โชติคุโณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ผลงานที่ส าคัญ เช่น ให้
อาคารเอนกประสงค์เป็นที่ท าการ กศน.ต าบลบางแม่นาง ท่านเห็นว่าการศึกษามีความส าคัญมากกับ
เยาวชน และประชาชนที่พลาดโอกาส ปรังปรุงเมรุให้เป็นแบบไฟฟ้า สร้างห้องน้ าเพ่ิมเติม ซ่อมแซม
ถนน ซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าวัด เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป วัดบางโคมีบุคคลส าคัญดังนี้ พระครูนนทสิกขกิจ (หลวงปู่ยอด 
ธัมมธโร) เป็นผู้สร้างรอยพระพุทธบาทจ าลอง พระครูสุภัทวราภรณ์ หรือหลวงพ่อประเสริฐ สุภทโท 
(ศรีพุฒ) เป็นผู้สร้างวิหารหลวงพ่อขาว และพระปลัดประจวบ โชติคุโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน      
มีผลงานที่ส าคัญ เช่น ให้อาคารเอนกประสงค์ใช้เป็นที่ท าการ กศน.ต าบลบางแม่นาง ปรังปรุงเมรุให้
เป็นแบบไฟฟ้า สร้างห้องน้ า ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าวัด เป็นต้น 
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กกกกกก5กกวัตถุและสิ่งก่อสร้างของวัดบางโค 
5.1  วัตถุภายในวัดบางโค 

  5.1.1  รูปปั้นหลวงพ่อขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ขุดค้นพบได้จากบริเวณที่ตั้ง
วัดดอนสะแกในปัจจุบัน เมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว การขุดพบหลวงพ่อขาวในครั้งนั้นไม่ปรากฏ 
ประวัติผู้ค้นพบ และได้น ามาประดิษฐานไว้ ณ วัดบางโค  
               5.2  สิ่งก่อสร้างภายในวัดบางโค 
                     5.2.1 พระอุโบสถของวัดบางโค 
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        พระอุโบสถวัดบางโค เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ 
และยังมีพระพุทธรูปที่ส าคัญอยู่หลายองค์ เป็นที่เคารพสักการะบูชาประกอบพิธีกรรม และสังฆกรรม
ที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เช่น พิธีบวชนาค พิธีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

5.2.2  วิหารหลวงพ่อขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      วิหารหลวงพ่อขาว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ 
วิหารหลังนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยเจ้าอาวาส พระครูสุภัทวราภรณ์ หรือหลวงพ่อประเสริฐ 
สุภทโท (ศรีพุฒ) มีลักษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุข วิหารตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าวัดบางโค ซึ่งเป็นที่
เคารพสักการะของประชาชนในชุมชนต าบลบางแม่นางและต าบลใกล้เคียง 

5.2.3  รอยพระพุทธบาทจ าลอง 
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รอยพระพุทธบาทจ าลอง สร้างขึ้นสมัยพระครูนนทสิกขกิจ (หลวงปู่ยอด ธมฺมธโร) 
เป็นเจ้าอาวาส เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชา 

กล่าวโดยสรุป วัตถุส าคัญของวัดบางโค ได้แก่ รูปปั้นหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธ
ปฏิมากรปูนปั้นที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งก่อสร้างส าคัญ ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยองค์ใหญ่ และวิหารหลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นที่ ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อขาว อันเป็นที่เคารพ
สักการะของประชาชนในชุมชนบางแม่นาง และรอยพระพุทธบาทจ าลอง สร้างโดยพระครูนนทสิกข
กิจ (หลวงปู่ยอด ธมฺมธโร)  
กกกกกกก6.  ประเพณีส าคัญที่จัดขึ้น 
กกกกกกก    6.1  ประเพณีตักบาตรพระ 108 ทางน้ า 
 

 
กกกกกกกกก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                        
 ประเพณีการท าบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ า เป็นประเพณีหลังวันออกพรรษาเริ่ม

ในวันแรม 8 ค่ า เดือน 12 พิธีกรรมของประเพณีจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 7 ค่ า เดือน 12 โดยเริ่มพิธีตั้งแต่

ภาคบ่าย วัดตามริมคลองจะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของแต่ละวัดแห่ไปตามล าน้ า โดยการจัด

ขบวนแห่อย่างสวยงามมีการร าประกอบ การจัดขบวนแห่เพ่ือประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันว่า

จะมีพิธีการท าบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ าขึ้น อีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นในวันแรม 8 ค่ า เดือน 12 

ประเพณี การท าบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ า เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน ในอ าเภอ 

บางกรวย และอ าเภอบางใหญ ่



111 
 

 

6.2 ประเพณีสรงน้ าพระวันสงกรานต์ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุก ๆ ปี ถือว่าเป็น "วันขึ้นปีใหม่"
ตามธรรมเนียมไทย โดยในวันสงกรานต์  นอกจากประเพณีรดน้ าด าหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ ตามที่
ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมรื่นเริงอ่ืน ๆ อีก 
อาทเิช่น การละเล่น การสรงน้ าพระ การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น 

ค าว่า “สงกรานต์” หมายถึง การเคลื่อนย้ายของดวงอาทิตย์จากราศีหนึ่งเข้าไปอีก
ราศีหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทุก ๆ ปี แต่ในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเพื่อเข้าสู่
ราศีเมษนั้น จะเรียกว่า “มหาสงกรานต์” หรือ“สงกรานต์” ซ่ึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามคติพราหมณ์ และ
เมื่อนับทางสุริยะคติ “สงกรานต์” อยู่ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี แต่หากดูตามประกาศ
วันสงกรานต์ และการค านวณตามหลักโหราศาสตร์จะมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันบ้าง เช่น วัน
มหาสงกรานต์ อาจจะเป็นวันที่ 14 เมษายนแทนที่จะเป็น วันที่ 13 เมษายนก็เป็นได้ ดังนั้นเพื่อให้
จดจ าได้ง่าย จึงก าหนดเรียกตามท่ีกล่าวกันมา 

กิจกรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติในวันสงกรานต์ เพ่ือสืบทอดความดีงามและคุณค่า
ของประเพณีนี้มีดังนี้        

กิจกรรมที่ 1 การท าบุญตักบาตรน าอาหารไปถวายพระที่วัด เพ่ือสืบทอดท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา และเพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักการให้ การเสียสละ โดยมิมุ่งหวังสิ่งตอบแทน   

กิจกรรมที่ 2 การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ เพ่ือแสดงความกตัญญูต่อผู้ 
มีพระคุณท่ีล่วงลับไปแล้ว  
  

https://songkran.kapook.com/
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กิจกรรมที่ 3 การสรงน้ าพระ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และพระพุทธรูปเพื่อความเป็น     
สิริมงคล และแสดงความเคารพต่อปูชนียบุคคลที่ด ารงสืบทอดพระพุทธศาสนา   

   กิจกรรมที่ 4 การรดน้ าขอพร เป็นการแสดงความความเคารพและแสดงความ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะผู้อาวุโสน้อยพึงปฏิบัติต่อผู้ อาวุโสมาก เช่น ลูกกับพ่อ-แม ่
หลานกับตา-ยาย พุทธศาสนิกชนต่อพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น เป็นการแสดงความสุภาพอ่อนน้อม 
อ่อนโยน และขอรับพร ซึ่งผู้อาวุโสกว่าเหล่านั้นจะได้อวยชัยให้พรให้อยู่เย็นเป็นสุข และได้ข้อคิด
เตือนใจเพื่อเริ่มต้นปีใหม่อย่างไม่ประมาท  

กิจกรรมที่ 5 การเล่นรดน้ า เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องและมิตร 
สหาย ด้วยการรดน้ าเพียงเล็กน้อยลงที่ไหล่หรือที่มือ พร้อมกับค าอวยพรให้มีความสุข การละเล่น    
รื่นเริงต่าง ๆ นั้น เพ่ือเชื่อมความสามัคคีและเพ่ือความสนุกสนาน รวมทั้งการสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป   

 นอกจากนี้ ในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณี
สงกรานต์ที่แตกต่างกันก็สมควรให้ปฏิบัติไปตามนั้น เพ่ือเป็นการเคารพภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้
กลั่นกรองเลือกสรรแล้วว่าเหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเอง  

 กล่าวโดยสรุป ประเพณีที่ส าคัญที่วัดบางโคจัดขึ้นคือ  ประเพณีการท าบุญ        
ตักบาตรพระ 108 ทางน้ า เริ่มในวันแรม 8 ค่ า เดือน 12 และประเพณีสรงน้ าพระวันสงกรานต์       
ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุก ๆ ปี ถือเป็น “วันขึ้นปีใหม่” ตามธรรมเนียมไทย โดยในวัน
สงกรานต์ นอกจากประเพณีรดน้ าด าหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ ตามที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอด
กันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ เพ่ือสืบทอดความดีงามและคุณค่าของ
ประเพณีวันสงกรานต์ คือ การท าบุญตักบาตร การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ การสรง      
น้ าพระ การรดน้ าขอพร การเล่นรดน้ า และกิจกรรมรื่นเริงอ่ืน ๆ 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. ก าหนดประเด็นศึกษาค้นคว้าร่วมกัน 
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
4. พบกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดสังเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ใหม่ร่วมกัน บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (กรต.) 

5. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ไปท าแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมตามใบงานที่มอบหมาย 
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6. บันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา และฝึกปฏิบัติ บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (กรต.) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

หัวเรื่องท่ี 5 วัดบางโค 
1. สื่อเอกสาร ได้แก่ 

1.1  ใบความรู้ที่ 5 ประวัติต าบลและวัดในต าบลบางแม่นาง 
1.2  ใบงานที่ 5 วัดบางโค 
1.3  หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา สค33162 วัดสวยงาม คู่นาม              

บางใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.4  หนังสือที่เก่ียวข้อง 

 1.4.1  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา 
จังหวัดนนทบุรี กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ 2542 

 1.4.2  ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ผู้แต่ง กรมการศาสนา ม.ป.พ. 
 1.4.3 วัดพัฒนา  ส านักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร        

โรงพิมพ์การศาสนา ปีที่พิมพ์ 2545 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

2.1  วัดบางโค สืบค้นจาก www.facebook.com./pg/kchaichin 
naphat/about/ref=page-internal 

2.2  วัดบางโค สืบค้นจาก www bangmaenang.go.th 
        2.3  วัดบางโค สืบค้นจาก http://www.crowniproperty.or.th/ 

pubtic/upload/media/ Re mende%20Books /59-06-042-001-32672dpi-3.pdf  
3. สื่อบุคคลและภูมิปัญญา 

3.1  พระปลัดประจวบ โชตคุโณ เจ้าอาวาสวัดบางโค องค์ปัจจุบัน ที่อยู่  วัดบางโค  
เลขที ่1 หมู่ 14 ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 089-007-9726 

3.2  พระไชยชินพัฒน์ อุทโย ที่อยู่  วัดบางโค เลขที่ 1 หมู่ที่ 14 ต าบลบางแม่นาง 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 085-917-8029 

4. สื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
4.1  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบางใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ 4 กศน.อ าเภอบางใหญ่

จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-926-5846 

http://www.facebook.com./pg/k
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4.2  วัดบางโค เลขที่ 1 หมู่ที่ 14 ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-833-1382 

 
การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธีการ 
1.1  การสังเกต 
1.2  การซักถาม การตอบค าถาม                ddddd     
1.3  ตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)                       

2. ประเมินผลรวม ด้วยวิธีการ 
2.1  ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ หัวเรื่องท่ี 5 จ านวน 3 ข้อ 
2.2  ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ 
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หัวเรื่องที่ 6 
 

วัดยุคันธราวาส 
 
สาระส าคัญ 

1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์  
 วัดยุคันธราวาส ตั้งอยู่เลขท่ี 22 หมูท่ี ่7 ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

และพิกัดทางภูมิศาสตร์ อยู่ที่ ละติจูด 13.837159 ลองจิจูด 100.429580 
2. ประวัติความเป็นมาของวัดยุคันธราวาส  
 วัดยุคันธราวาส สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2410 โดยพระบาทสมเด็จพระจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามขึ้นที่
กรุงเทพมหานคร และมีวัสดุสัมภาระต่าง ๆ ที่เหลือจากการก่อสร้าง จึงน ามาสร้างวัดยุคันธราวาส 
เดิมชื่อว่า วัดยุคันธร เป็นวัดปริวาสกรรม หรือวัดที่พระสงฆ์ต้องอาบัติสังฆาทิเสสท าตนให้บริสุทธิ์ของ
พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2440 และภายในวัดมี   
พระแท่นที่ประทับของรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้ร าลึกถึงพระองค์ 

3. ความส าคัญของวัดยุคันธราวาส  
     วัดยุคันธราวาส เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2410 ปัจจุบันมีอายุรวม 152 ปี  

สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 
และวัดยุคันธราวาส เป็นวัดหนึ่งใน 18 วัด ที่ได้รับพระราชทาน “พระนิรันตราย” จากรัชกาลที่ 5 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

4. บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัดยุคันธราวาส  
     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และสมเด็จพระสังฆราช  

(สา ปุสฺสเทโว) ได้ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ขึ้นที่
กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากมีวัสดุสัมภาระต่าง ๆ ที่เหลือจากการก่อสร้างจ านวนหนึ่ง จึงน ามา
ก่อสร้างวัดยุคันธราวาส  และวัดยุคันธราวาสเป็นวัดที่ใช้ปริวาสของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ใน
พระวินัย ปริวาส แปลว่า อยู่กรรม หรืออยู่ชดใช้ ซึ่งพระสงฆ์ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้จะต้อง
ประพฤติ เป็นการลงโทษตนเองชดใช้ให้ครบเท่าจ านวนวันที่ปิดอาบัติ ท าตนให้บริสุทธิ์อยู่กรรมจึงจะ
พ้นได้ ระหว่างอยู่ปริวาสต้องประพฤติวัตรต่าง ๆ เช่น งดใช้สิทธิบางอย่าง ลดฐานะของตน และ
ประจานตน และพระมหาบุญธาตุ ธัมมธโร เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  
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5. โบราณสถาน และโบราณวัตถุของวัดยุคันธราวาส 
วัดยุคันธราวาสมีโบราณสถาน คือ พระอุโบสถสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2410 และ

โบราณวัตถุ คือ พระนิรันตราย หมายถึง ปราศจากอันตรายนิรันดร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  4) ทรงพระราชทานพระนามด้วยพระองค์เอง ต่อมาพระบาทสมเด็จ           
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายช่างท าการกะไหล่ทองทั้ง 
18 องค์ให้แล้วเสร็จ และพระราชทานไปตามวัดคณะธรรมยุติกนิกาย จ านวน 18 วัด ตามพระราช
ประสงค์ของพระบรมราชชนก โดยวัดยุคันธราวาส ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
เป็น 1 ใน 18 วัด ที่ได้รับพระราชทานพระนิรันตราย 

6. ประเพณีส าคัญ 
        ประเพณีส าคัญของวัดยุคันธราวาส คือ ประเพณีสรงน้ าพระนิรันตราย จัดขึ้นทุกวันที่ 

16 เมษายน ของทุกปี การสรงน้ าพระเป็นพิธีกรรมที่พึงกระท าเป็นประจ าทุกปีในวันสงกรานต์ ซึ่ง 
“การสรงน้ าพระ” ศาสนาพุทธ ใช้ค าว่า ถวายเครื่องเถราภิเษก (สรงน้ าพระ) หรือการท าความเคารพ 
ถ้า สรงน้ าพระด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ผลบุญก็จะส่งผลให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
และมีความสุขจิตใจผ่องใส สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ท าให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นมงคลแก่ตนเอง
และครอบครัว รวมถึงแผ่ผลบุญให้แก่บรรพบุรุษ ญาติมิตร สรรพสัตว์ และเจ้ากรรมนายเวรได้อีกด้วย 
โดยขั้นตอนการสรงน้ าพระมี 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเตรียมน้ าโรยดอกไม้ น้ าอบ
ลงในขนั และเริ่มสรงน้ าพระพร้อมอธิษฐาน 

 
ตัวชี้วัด 

1. สามารถจัดท าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของวัดยุคันธราวาสได้ 
2. บอกประวัติความเป็นมาของวัดยุคันธราวาสได้ 
3. อธิบายความส าคัญของวัดยุคันธราวาสได้ 
4. บอกรายละเอียดของบุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัดยุคันธราวาสได้ 
5. บอกความแตกต่างระหว่างโบราณสถาน และโบราณวัตถุของวัดยุคันธราวาสได้ 
6. บอกการปฏิบัติตนเมื่อเข้าร่วมประเพณีท่ีส าคัญของวัดยุคันธราวาสที่จัดขึ้นได้ 
7. เห็นคุณค่าความส าคัญของวัดยุคันธราวาส 
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ขอบข่ายเนื้อหา 
1. ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์     
2. ประวัติความเป็นมาของวัดยุคันธราวาส 
3. ความส าคัญของวัดยุคันธราวาส  
4. บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัดยุคันธราวาส 
5. โบราณสถาน และโบราณวัตถุของวัดยุคันธราวาส 
6. ประเพณีส าคัญท่ีจัดขึ้น 

 
เนื้อหา 
กกกกกกก1.  ที่ตั้ง แผนที่ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 

      
 

กกกกกกกกกก1.1  ที่ตั้งวัดยุคันธราวาส ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 บ้านวัดยุคันธราวาส ต าบลบางเลน 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
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กกกกกกกกกก1.2  แผนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  1.3  พิกัดทางภูมิศาสตร์อยูท่ี่ ละติจูด 13.837159 ลองจิจูด 100.429580 
2. ประวัติความเป็นมาของวัดยุคันธราวาส  

วัดยุคันธราวาส สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2410 โดยสมเด็จพระสังฆราช    
(สา ปุสฺสเทโว) และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  4) ได้โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากมีวัสดุสัมภาระ
ต่าง ๆ ที่เหลือจากการก่อสร้างจ านวนหนึ่ง จึงน ามาสร้างวัดยุคันธราวาส เดิมชื่อ วัดยุคนธร ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2440 ภายในวัดมีพระแท่นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เพ่ือให้ร าลึกถึงพระองค์อีกด้วย 

เมื่ อปี  พ .ศ. 2557 ในศาลาการเปรียญหลังเก่า บริเวณที่ตั้ งพระบูชา พบว่า               
มีพระพุทธรูปซึ่งตั้งเป็นพระประธานจากเดิมที่มีอยู่ด้วยกัน 3 องค์ ได้ถูกคนร้ายเข้ามาโจรกรรมไป
จ านวน 1 องค์ เหลือเพียง 2 องค์ องค์ที่ถูกคนร้ายโจรกรรมไปนั้นเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรเนื้อ
ส าริด หน้าตักกว้างประมาณ 30 นิ้ว สูง 60 เซนติเมตร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) 
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กล่าวโดยสรุป  วัดยุคันธราวาส สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เมื่อปี  พ.ศ. 2410 โดย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างวัดราช
ประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากมีวัสดุสัมภาระต่าง ๆ ที่เหลือจากการ
ก่อสร้างจ านวนหนึ่ง จึงน ามาก่อสร้างวัดยุคันธราวาส เดิมชื่อ วัดยุคนธร เพ่ือให้เป็นวัดปริวาสกรรม   
(พระสงฆ์ต้องอาบัติสังฆาทิเสสท าตนให้บริสุทธิ์) ของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และภายในวัดมี   
พระแท่นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เพ่ือให้ร าลึกถึงพระองค์
อีกด้วย วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2440 

3. ความส าคัญของวัดยุคันธราวาส 
วัดยุคันธราวาส มีความส าคัญ ดังนี้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2410 ปัจจุบัน

มีอายุรวม 152 ปี สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 4) ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
และเนื่องจากมีวัสดุสัมภาระต่าง ๆ ที่เหลือจากการก่อสร้างน ามาสร้าง  วัดยุคันธราวาสขึ้นอีกวัดหนึ่ง 

เพ่ือให้เป็นวัดปริวาสกรรม หรือวัดที่พระสงฆ์ต้องอาบัติสังฆาทิเสสท าตนให้บริสุทธิ์ของพระสงฆ์ฝ่าย
ธรรมยุตินิกาย 

วัดยุคันธราวาสเป็นที่ประดิษฐานของพระนิรันตราย ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธรูปเป็นเนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง โดยมีเรือนแก้วเป็นพุ่มพระมหา
โพธิ์ มีอักขระขอมแสดงพระพุทธคุณจ าหลักลงในวงกลีบบัว เบื้องหน้า 9 เบื้องหลัง 9 ยอดเรือนแก้ว
เป็นรูปพระมหามงกุฎ ตั้งติดอยู่กับฐานชั้นล่าง รองฐานพระซึ่งเป็นที่ส าหรับรับน้ าสรงพระ จ านวน 18 
องค์ เท่ากับจ านวนปีที่ เสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติ  พระราชทานนามว่า “พระนิรันตราย” เพ่ือ
พระราชทานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส าคัญประจ าพระอารามต่าง ๆ 

กล่าวโดยสรุป วัดยุคันธราวาส เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2410 ปัจจุบันมี
อายุรวม 152 ปี สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  4) และสมเด็จ
พระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) และวัดยุคันธราวาส เป็นวัดหนึ่งใน 18 วัด ที่ ได้รับพระราชทาน           
“พระนิรันตราย” จากรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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4. บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัดยุคันธราวาส 
4.1  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  4) เป็น      
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) และสมเด็จพระศรีสุริเยน
ทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 พระราชกรณียกิจด้านการท านุ
บ ารุงพระศาสนาในขณะที่ทรงผนวชอยู่ทรงจัดตั้งนิกายใหม่ เรียกว่า ธรรมยุติกนิกาย ในปี พ.ศ. 2372 
เนื่องด้วยพระองค์ทรงผนวชอยู่เป็นเวลานาน จึงท าให้พระองค์ทรงแตกฉานในภาษามคธ บาลี และ
สันสกฤต พระองค์จึงสามารถสอบสวนข้อความต่าง ๆ ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกทุกฉบับได้โดย
ละเอียด ตลอดจนเรียนรู้ และจดจ าตามพระอรรถกถา หรือคัมภีร์พระไตรปิฏกภาษาบาลีได้ จึงพบว่า
มีข้อความคลาดเคลื่อนจากพุทธบัญญัติเป็นอันมาก จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดได้ร่วมกันจัดตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้น ซึ่งได้
ทรงอนุเคราะห์สั่งสอนกุลบุตร และผู้มีศรัทธาในข้อวินัยวัตร และสุตตันตปิฎกต่าง ๆ อย่างถูกต้องตาม 
พระธรรมวินัย จนกุลบุตรเหล่านั้นเกิดความศรัทธาขอบรรพชา และอุปสมบทประพฤติตาม
ธรรมยุติกนิกาย นับเป็นความมหัศจรรย์แห่งพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามขึ้นที่



121 
 

 

กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากมีวัสดุสัมภาระต่าง ๆ ที่ เหลือจากการก่อสร้าง  จึงน ามาสร้าง           
วัดยุคันธราวาส ณ ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

4.2  สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 
 
 

 
 
 
กกกกกก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประวัติสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) เดิมท่านเป็นชาวบางไผ่ จังหวัด

นนทบุรี เกิดสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 
สิงหาคม พ.ศ. 2356 ปีระกา บ้านเดิมอยู่บางเชิงกราน จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อจัน เคยอุปสมบท     
และช านาญในคัมภีร์มิลินทปัญหา และมาลัยสูตรมาก จึงได้ฉายาจากประชาชนว่า จันมิลินทมาลัย 
มารดาชื่อสุข มีพ่ีน้องเกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน คือ อวบ ช้าง สา สัง และอ๋ิม ไม่ปรากฏว่า
สมเด็จพระสังฆราช (สา) มีนามสกุลเดิมว่าอย่างไร แต่คนทั่วไปนิยมใช้ฉายาของท่านเป็นนามสกุล 
ผู้คนจึงนิยมเรียกท่านว่าสามเณรสา ปุสสเทวะ เรื่อยมา พระองค์ได้เข้าถวายตัวเป็นศิษย์อยู่ในส านัก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ตั้งแต่เป็นสามเณร และได้ศึกษาพระปริยัติธรรม
ต่อที่ส านักวัดราชาธิวาส จนพระชนมายุได้ 18 พรรษา จึงได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมอีกครั้งหนึ่ง และ
ทรงแปลได้หมดทั้ง 9 ประโยคได้เป็นเปรียญเอกตั้งแต่ยังทรงเป็นสามเณร นับเป็นสามเณรองค์แรกที่
ได้เปรียญ 9 ประโยค ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2410 

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดให้สมเด็จ    
พระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ขณะทรงสมณศักดิ์พระสาสนโสภณ น าวัสดุสัมภาระต่าง ๆ ที่เหลือจาก
การก่อสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมาก่อสร้างวัดยุคันธราวาส 
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 วัดยุคันธราวาส เป็นวัดปริวาสกรรม ของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ในพระ
วินัย ปริวาส แปลว่า อยู่กรรม หรืออยู่ชดใช้ ซึ่งพระสงฆ์ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้จะต้อง
ประพฤติ เป็นการลงโทษตนเองชดใช้ให้ครบเท่าจ านวนวันที่ปิดอาบัติ ท าตนให้บริสุทธิ์อยู่กรรมจึงจะ
พ้นได้ ระหว่างอยู่ปริวาสต้องประพฤติวัตรต่าง ๆ เช่น งดใช้สิทธิบางอย่าง ลดฐานะของตน และ
ประจานตน เป็นต้น 

 ลักษณะการอยู่ปริวาส คือ ต้องไปอยู่ในวัดที่เงียบ ๆ เช่น วัดตามป่าเขา ต้องมี
พระพ่ีเลี้ยงอย่างน้อย 1 รูปอยู่ด้วยกัน พระพ่ีเลี้ยงจะผลัดเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ก็ได้  พระที่ไปอยู่ปริวาส
ห้ามออกนอกเขตวัด ถ้าจะออกนอกเขตวัดต้องมีพระพ่ีเลี้ยงไปด้วย ออกไปรูปเดียวไม่ได้จะท าให้การ
อยู่ปริวาสขาดไป ต้องเริ่มอยู่ใหม่ (นับ 1 กันใหม่) และต้องอยู่ใกล้ตัวพระพ่ีเลี้ยงไปตลอด ห้ามอยู่ห่าง
จากตัวพระพ่ีเลี้ยงห่างเกินระยะ 1 หัตถบาส (ระยะ 1 ศอก 1 คืบ คือประมาณ 1.5 เมตร) ถ้าเผลอ 
เช่น เดินออกไปห่างจากตัวพระพ่ีเลี้ยงเกินระยะ 1.5 เมตร ในขณะอยู่นอกเขตวัด ถือว่าการอยู่ปริวาส
วันนั้นขาด กลายเป็นโมฆะ นับไม่ได้ ต้องไปนับใหม่ ขณะอยู่ในวัด ต้องท าตัวคล้าย ๆ เป็นสามเณร คือ 
ต้องเชื่อฟังรับใช้พระอ่ืน ๆ ในวัด ห้ามฉันภัตตาหารร่วมกับพระในวัด ต้องแยกไปฉันต่างหาก ห้าม
นอนในกุฎิเดียวกับพระอ่ืน ๆ แม้จะเป็นพระพรรษามาก ๆ เมื่อตอนนั่งรวมกับกลุ่มพระแบบนั่ง
เรียงล าดับ ก็ต้องไปนั่งล าดับท้ายสุดของแถวพระ ต่อจากพระบวชใหม่ เป็นหัวแถวสามเณร และถ้ามี
พระอาคันตุกะผ่านเข้ามาในบริเวณวัด ก็ต้องรีบไปบอกวัตร คือ สวดแจ้งให้พระอาคันตุกะรับรู้ว่าตน
เป็นพระที่ก าลังมาอยู่ปริวาส โดยมีค าสวดยาว 1 หน้ากระดาษ ถ้าไม่ได้สวดการอยู่ปริวาสวันนั้นก็เป็น
โมฆะต้องไปนับใหม่วันต่อไป และตอนเย็นทุกวัน ก็ต้องมาสวดบอกวัตรแบบนั้นให้พระในวัดทุก ๆ รูป
ได้รับฟังขาดไม่ได้ ถ้าขาดวันนั้นก็เป็นโมฆะ ต้องไปนับใหม่วันต่อไป ต้องปฏิบัติตัวแบบนี้ทุกวันจนครบ
จ านวนวันที่อยู่ปริวาส เช่น ถ้าอยู่ปริวาสนาน 6 เดือน ก็ต้องท าแบบนี้ไปจนครบ 6 เดือน (ตามจ านวน
วันที่ปกปิด) เมื่ออยู่ปริวาสครบก าหนดแล้ว  ต่อไปต้องไปอยู่มานัตอีก 6 วัน ซึ่งคล้ายกับการอยู่ปริวาส 
แต่การอยู่มานัตต้องมีสงฆ์อยู่ด้วยอย่างน้อย 4 รูป ขึ้นไป (ต่างกับอยู่ปริวาส ซึ่งมีพระพ่ีเลี้ยงอยู่ด้วยใน
วัดเพียงรูปเดียวก็ได้) เมื่ออยู่ปริวาสครบ 6 วัน  ก็ไปให้พระสงฆ์สวดอัพภาณ ซึ่งต้องใช้พระสงฆ์อย่าง
น้อย 20 รูป จึงจะครบถ้วนกระบวนความในการแก้อาบัติสังฆาทิเสส 
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4.3  พระมหาบุญธาตุ ธัมมธโร 
 

 
 

 ประวัติพระมหาบุญธาตุ ธัมมธโร เจ้าอาวาสวัดยุคันธราวาส เกิดเมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2504 เดิมท่านบวชเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. 2523 ณ วัดประชานิยม อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ และบวชเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ.2525  รักษาการในต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดยุคันธรา
วาส เมื่อปี พ.ศ. 2556 และประกาศแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 6 ปี ท่านเป็นภูมิปัญญาผู้ให้ข้อมูล
ประวัติความเป็นมา และประเพณีส าคัญของวัดยุคันธราวาส 

 กล่าวโดยสรุป บุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับวัดยุคันธราวาส คือ รัชกาลที่ 4
หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ได้โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากมีวัสดุสัมภาระ
ต่าง ๆ ที่เหลือจากการก่อสร้างจ านวนหนึ่ง จึงน ามาก่อสร้างวัดยุคันธราวาส  และวัดยุคันธราวาสเป็น
วัดที่ใช้ปริวาสของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ในพระวินัย ปริวาส แปลว่า อยู่กรรม หรืออยู่ชดใช้ ซึ่ง
พระสงฆ์ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้จะต้องประพฤติ เป็นการลงโทษตนเองชดใช้ให้ครบเท่า
จ านวนวันที่ปิดอาบัติ ท าตนให้บริสุทธิ์อยู่กรรมจึงจะพ้นได้ ระหว่างอยู่ปริวาสต้องประพฤติวัตรต่าง ๆ 
เช่น งดใช้สิทธิบางอย่าง ลดฐานะของตน และประจานตน และพระมหาบุญธาตุ ธัมมธโร เป็นเจ้า
อาวาสรูปปัจจุบัน 
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5.  โบราณสถาน และโบราณวัตถุของวัดยุคันธราวาส 
กกก5.1  โบราณสถาน 

       5.1.1  พระอุโบสถวัดยุคันธราวาสก 
 

    
กกกก 

กกกกกกกกกd   พระอุโบสถวัดยุคันธราวาส สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2410 
โบราณสถานส าคัญภายในวัดยุคันธราวาส คือ พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้าง  10 เมตร 
ยาว 17 เมตร ภายในอุโบสถวัดยุคันธราวาส มีความพิเศษตั้งแต่แรกสร้างไม่มีพระพุทธรูปประธาน แต่
ว่ามีพระเจดีย์หล่อ ทรงระฆังประดิษฐานเป็นประธานภายในอุโบสถ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นหล่อด้วยทองเหลือง ส่วนยอดพระเจดีย์
ถอดได้เป็นเกลียว เดิมมีพระโบราณ โกศทองค าบรรจุพระธาตุอยู่ภายในพระเจดีย์ ปัจจุบันสูญหายไป
แล้ว  
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5.2  โบราณวัตถุ 
    5.2.1  พระนิรันตราย 

 

กกกกกกกกกก  
 

         พ ระนิ รั น ต ราย  เป็ น พ ระ พุ ท ธรูป เก่ าแก่ ที่ มี ก ารค้ น พ บ ใน สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ตามประวัติการค้นพบกล่าวไว้ว่า เมื่อปี  พ.ศ.
2399 ก านันอิน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่เมืองปราจีนบุรี ฝันว่าจับช้างเผือกได้ หลังจากนั้นไม่นาน ท่านกับ
บุตรชายชื่อ นายยัง ได้เดินทางเข้าป่าเพ่ือขุดมันนกในบริเวณชายป่า ห่างจากดงศรีมหาโพธิ์ประมาณ 
3 เส้น ก็ได้พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดี หล่อด้วยทองค าเนื้อหก มีน้ าหนัก 8 ต าลึง จึงน าไปมอบให้
พระเกรียงไกร กระบวนยุทธ์ ปลัดเมืองฉะเชิงเทรา พระเกรียงไกรได้พาก านันอิน และนายยังเข้าเฝ้า
เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระนิรันตรายนับเป็น
พระพุทธรูปองค์ส าคัญประจ ารัชกาลที่ 4 องค์หนึ่ง โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญประดิษฐาน
ในพระแท่นมณฑลในพระราชพิธี ต่าง ๆ อาทิ พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ (ท าบุญตรุษ) และพระราชพิธี
สงกรานต์ เป็นต้น 

พระนิรันตราย หมายถึง ปราศจากอันตรายนิรันดรนั้น รัชกาลที่ 4 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระนามด้วยพระองค์เอง สืบเนื่องจากในปี 
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พ.ศ.2403 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ได้สร้างปาฏิหาริย์เป็นที่ปรากฏ เมื่อมีคนร้ายลักลอบเข้าหอเสถียร
ธรรมปริตรโจรกรรมเอาพระกริ่งทองค าองค์เล็กไป แต่ไม่เอาพระพุทธรูปทองค าที่ประดิษฐานอยู่คู่กัน
ไปทั้งที่องค์พระมีขนาดใหญ่กว่า พระองค์ทรงมีพระราชด าริว่าพระพุทธรูปซึ่งก านันอินทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายนั้นเป็นทองค าทั้งแท่ง และใหญ่กว่าพระกริ่ง ควรที่คนร้ายจะโจรกรรมองค์ใหญ่ไป
แต่กลับละไว้ เช่นเดียวกับผู้ที่ขุดได้ไม่ท าอันตราย เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่แคล้วคลาดถึง 2 ครั้ง จึงทรง
พระราชด าริให้เจ้าพนักงานท าการหล่อพระพุทธรูปนั่ง ปางขัดสมาธิเพชร เนื้อทองค า ขนาดหน้าตัก
กว้าง 5 นิ้วครึ่ง เพ่ือสวมพระพุทธรูปองค์ในไว้อีกชั้นหนึ่ง และยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อ
พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ไว้คู่กัน เมื่อพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติมีพระอารามมากขึ้น ในปี 
พ.ศ. 2411 พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธรูปพิมพ์เดียวกันนี้ เป็นเนื้อ
ทองเหลืองกะไหล่ทอง โดยมีเรือนแก้วเป็นพุ่มพระมหาโพธิ์ มีอักขระขอมแสดงพระพุทธคุณจ าหลักลง
ในวงกลีบบัว เบื้องหน้า 9 เบื้องหลัง 9 ยอดเรือนแก้วเป็นรูปพระมหามงกุฎ ตั้งติดอยู่กับฐานชั้นล่าง 
รองฐานพระซึ่งเป็นที่ส าหรับรับน้ าสรงพระ จ านวน 18 องค์ เท่ากับจ านวนปีที่เสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติ 
พระราชทานนามว่า “พระนิรันตราย” เช่นกัน เพ่ือพระราชทานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส าคัญประจ า      
พระอารามต่าง ๆ แต่ยังไม่ทันกะไหล่ทอง พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้นายช่างท าการกะไหล่ทองทั้ง 18 องค์ให้แล้วเสร็จ และพระราชทานไปตามวัด
ในคณะธรรมยุติกนิกาย จ านวน 18 วัด ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบรมราชชนก ได้แก่ วัดราชาธิวาส วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส วัดบรมนิวาส 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร 
วัดบุรณศิริมาตยาราม วัดราชผาติการาม วัดปทุมวนาราม วัดสัมพันธวงศ์ วัดเครือวัลย์ วัดบุปผาราม 
วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี วัดยุคันธราวาส จังหวัดนนทบุรี วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และวัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กล่าวโดยสรุป วัดยุคันธราวาสมีโบราณสถาน คือ พระอุโบสถสร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2410 และโบราณวัตถุ คือ พระนิรันตราย หมายถึง ปราศจากอันตรายนิรันดร์ พระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงพระราชทานพระนามด้วยพระองค์เอง ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายช่างท า
การกะไหล่ทองทั้ง 18 องค์ให้แล้วเสร็จ และพระราชทานไปตามวัดคณะธรรมยุติกนิกาย จ านวน 18 
วัด ตามพระราชประสงค์ของพระบรมราชชนก โดยวัดยุคันธราวาส ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี เป็น 1 ใน 18 วัด ที่ได้รับพระราชทานพระนิรันตราย 
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6.  ประเพณีส าคัญ 
  6.1  ประเพณีสรงน้ าพระนิรันตราย 

 

    
  

 พระนิรันตรายนับเป็นพระพุทธรูปส าคัญอันเกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประกอบพระนามพระพุทธรูปก็มีความหมายเป็น
มงคลว่าปราศจากอันตราย การเลือกพระราชทานพระนิรันตรายเรือนแก้ว  พร้อมคาถาสรรเสริญ    
พระพุทธคุณ จึงเสมือนเป็นการประสาทพรให้กับวัดหลวงธรรมยุติกนิกายของพระองค์ ให้แคล้วคลาด
ปราศจากภยันตรายด้วยอ านาจแห่งพระพุทธคุณอีกด้วย วัดยุคันธราวาส จงึได้จัดประเพณีสรงน้ าพระ
นิรันตราย ขึ้นทุกวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี 

 การสรงน้ าพระเป็นพิธีกรรมที่พึงกระท าเป็นประจ าทุกปีในวันสงกรานต์ ซึ่ง “การ
สรงน้ าพระ” ศาสนาพุทธใช้ค าว่า ถวายเครื่องเถราภิเษก หรือการท าความเคารพ ถ้าท าด้วยความ
ตั้งใจสรงน้ าพระด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ผลบุญก็จะส่งผลให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
และมีความสุขจิตใจผ่องใส สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ท าให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นมงคลแก่ตนเอง 
และครอบครัวรวมถึงแผ่ผลบุญให้บรรพบุรุษ ญาติมิตร สรรพสัตว์  และเจ้ากรรมนายเวรได้          
โดยขั้นตอนการสรงน้ าพระมี ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ก่อนสรงน้ าพระควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทั้งดอกไม้กลิ่นหอม เช่น มะลิ กุหลาบ หรือดอกไม้ที่ชื่อเป็นมงคล รวมถึงพวงมาลัย และน้ าอบ 
ขันน้ าใส่น้ าให้พร้อมน้ าที่ใช้สรงพระพุทธรูปควรเป็นน้ าสะอาดทีส่ามารถดื่มกินได้ 

 ขั้นตอนที่ 2 เตรียมน้ าโรยดอกไม้ น้ าอบลงในขัน และเริ่มสรงน้ าพระพร้อมสวด
อธิษฐานก่อนสรงน้ าพระ โดยให้เริ่มตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวค าอธิษฐานว่า อิมินา สิญฺจะเนเนวะ     
โรโค โสโก อุปัทวะโท นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง ค าแปล เดชะ ข้าสรงน้ า พระชุ่ม
ฉ่ าตลอดกาล ทุกข์โศก โรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ 

 กล่าวโดยสรุป  ประเพณีส าคัญของวัดยุคันธราวาส คือ ประเพณีสรงน้ าพระ
นิรันตราย จัดขึ้นทุกวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี การสรงน้ าพระเป็นพิธีกรรมที่พึงกระท าเป็นประจ า
ทุกปีในวันสงกรานต์ ซึ่ง “การสรงน้ าพระ” ศาสนาพุทธ ใช้ค าว่า ถวายเครื่องเถราภิเษก (สรงน้ าพระ) 
หรือการท าความเคารพ ถ้าสรงน้ าพระด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ผลบุญก็จะส่งผลให้เรา
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความสุขจิตใจผ่องใส สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ท าให้อยู่เย็นเป็น
สุขเป็นมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว รวมถึงแผ่ผลบุญให้แก่บรรพบุรุษ ญาติมิตร สรรพสัตว์ และเจ้า
กรรมนายเวรได้อีกด้วย  โดยขั้นตอนการสรงน้ าพระมี  2 ขั้นตอน คือ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์         
และเตรียมน้ าโรยดอกไม้ น้ าอบลงในขัน และเริ่มสรงน้ าพระพร้อมอธิษฐาน 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. ก าหนดประเด็นศึกษาค้นคว้าร่วมกัน 
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
4. พบกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  คิดสังเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ใหม่ร่วมกัน บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (กรต.) 

5. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ไปท าแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมตามใบงานที่มอบหมาย 
6. บันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา และฝึกปฏิบัติ บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (กรต.) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู ้

หัวเรื่องท่ี 6 วัดยุคันธราวาส 
1. สื่อเอกสาร ได้แก่ 
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1.1  ใบความรู้ที่ 6 ประวัติของต าบล และวัดในต าบลบางเลน 
1.2  ใบงานที่ 6 วัดยุคันธราวาส 
1.3  หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา สค33162 วัดสวยงาม คู่นาม 

บางใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.4  หนังสือที่เก่ียวข้อง 

 1.4.1  พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (สา  ปุสฺส เทโว) สมเด็จ 
พระสังฆราช พระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม ปีที่พิมพ์ 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 ธันวาคม 2558 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
2.1  พระนิรันตราย สืบค้นจาก ttps://siamrath.co.th 

3. ภูมิปัญญา 
3.1  พระมหาบุญธาตุ ธัมมธโร เจ้าอาวาสวัดยุคันธราวาส ที่อยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 

ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 081-732-9882 
3.2  นางเรวณี ค าปู่ ที่อยู่เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 7 ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด

นทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 085-252-4384 
4. สื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

4.1  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบางใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ 4 กศน.อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-926-5846 

4.2  วัดยุคันธราวาส ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที ่7 ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-276-2720-1 
 
การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
1.1  การสังเกต 
1.2  การซักถาม การตอบค าถาม                ddddd   
1.3  ตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)                       

2. ประเมินผลรวม ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
2.1  ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ หัวเรื่องท่ี 6 จ านวน 3 ข้อ 
2.2  ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ 
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หัวเรื่องที่ 7 
 

วิธีการทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตรใ์นการศึกษา 
วัดสวยงาม  คู่นามบางใหญ ่

 
สาระส าคัญ 

1. วิธีการทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1.1  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ คือ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ความ
เชื่อมโยง เปรียบเทียบ และให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสืบค้น รวบรวม 
ตีความสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จากแหล่งสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ 
ต่าง ๆ ทางธรรมชาติของโลก 

1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการออกแบบปฏิบัติภาคสนาม และสัมภาษณ์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการออกแบบปฏิบัติภาคสนาม และสัมภาษณ์ คือ การ

รวบรวมหลักฐานที่ผู้ศึกษาก าหนดประเด็นศึกษาได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการสืบค้นว่ามีใครรู้เรื่องราว
ดังกล่าวบ้าง มีหนังสือหรือเอกสารใดเกี่ยวข้องบ้าง แหล่งสืบค้นข้อมูลอยู่ที่ใด ทั้งนี้อาจสืบค้นข้อมูล
เบื้องต้นจากอินเตอร์เน็ต หรือสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น การด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ
โดยการสังเกต และการสอบถาม 

1.3  น าข้อมูลวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ 
 น าข้อมูลวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ คือเป็นการศึกษาแบบรูป ความสัมพันธ์ และ

ความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนศึกษาแนวโน้มความสัมพันธ์ 
และความต่อเนื่องของปรากฏการณ์หาความสัมพันธ์สอดคล้อง ลักษณะที่คล้ายกันระหว่างพ้ืนที่ 
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากแผนที่ กราฟ แผนภาพ ตาราง และอ่ืน ๆ  ด้วยการใช้สถิติอย่างง่าย ๆ 
เพ่ือให้ได้ค าตอบส าหรับค าถาม                  

1.4  น าเสนอข้อมูลและเขียนรายงาน 
 การน าเสนอข้อมูลและเขียนรายงาน คือ การสรุปข้อมูล เพ่ือหาค าตอบ การสรุป

ค าตอบบนฐานข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม จัดการและการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน โดยอ้างอิงข้อมูล 
ด้วยการน าเสนอด้วยวาจา และข้อเขียน แสดงค าตอบที่แสดงออกถึงความสามารถในการ ให้เหตุผล 
และความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน การน าเสนอข้อมูลอาจท าได้ทั้งอย่างไม่มีแบบแผนและอย่าง
มีแบบแผน การน าเสนออย่างไม่มีแบบแผน หมายถึง การน าเสนอที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะต้องถือ
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เป็นหลักมากนัก การน าเสนอแบบนี้ได้แก่ การแทรกข้อมูลในบทความ และข้อเขียนต่าง ๆ ส่วนการ
น าเสนออย่างมีแบบแผนนั้น เป็นการน าเสนอที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้เป็น
มาตรฐาน การเขียนรายงานได้จากกการศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธีการเขียนรายงานที่เป็นระบบ มี
เนื้อหาของรายงานมุ่งเสนอแต่ผลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า ไม่มีการต่อเติม 

 กล่าวโดยรวมวิธีการภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) วัตถุประสงค์ใน
การศึกษา (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการออกแบบปฏิบัติภาคสนาม และสัมภาษณ์ (3) น าข้อมูล
วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ และ (4) น าเสนอข้อมูล และเขียนรายงาน 

 ส าหรับการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการศึกษาทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาวิธีทาง
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ในการศึกษาวัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ ให้ครูผู้สอนแนะน าผู้เรียน
ขั้นตอนการก าหนดประเด็นศึกษาแล้วให้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล โดยผู้เรียนต้องประยุกต์ใช้ด้วยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาประเด็นศึกษาที่ก าหนด ต่อจากนั้นให้ไป ณ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
หรือแหล่งเรียนรู้ที่ต้องศึกษา สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ ภูมิปัญญาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่สรุปผลการศึกษาค้นคว้า และบันทึกในเอกสารการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน าไปพบกลุ่มตามท่ีนัดหมายไว้กับครูผู้สอน 

2. วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
2.1  การตั้งประเด็นที่จะศึกษา 

 การตั้งประเด็นที่จะศึกษา เป็นการก าหนดหัวข้ออย่างกว้าง ๆ ก่อนแล้วตีกรอบให้
แคบลง เป็นแนวทางที่น าไปสู่การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและครอบครัว หรือเกิดจากปัญหาที่พบเห็นในชุมชน หรือท้องถิ่นของตนเอง  ตามประเด็น
ค าถามว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ท าไม และอย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการสืบค้นและแหล่งข้อมูล 
หลักฐานต่อไป 

2.2  สืบค้น และรวบรวมข้อมูล 
 การสืบค้น และรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ศึกษาที่เราต้องการสืบค้น โดยวิธีการสืบค้นข้อมูลท าได้หลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ 
การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหรือหนังสือ การไปชมสถานที่จริง การฟังค าบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การ
วิเคราะห์จากรูปภาพ แผนที่ กราฟ สถิติ     

2.3  การวิเคราะห ์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
 การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ คือ การน าข้อมูลมาจัดให้เป็น

ระบบแล้วจึงน าหลักฐานข้อมูลนั้นมาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง ที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมากที่สุด สามารถตอบประเด็น
ปัญหาครอบคลุมหัวข้อในการศึกษาได้ โดยปราศจากอคติ และมีความซื่อสัตย์ในการตีความหลักฐาน 
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2.4  คัดเลือก และประเมินข้อมูล 
 การคัดเลือก และประเมินข้อมูล คือ การประเมินความส าคัญของข้อมูลหรือ

หลักฐาน โดยการประเมินความส าคัญของข้อมูลแต่ละชิ้นที่คัดเลือกมาว่า มีความน่าเชื่อถือที่แท้จริง
เพียงไร มีอคติในข้อมูลหรือหลักฐานนั้นหรือไม่ และข้อมูลหรือหลักฐานนั้นมีความส าคัญเพียงพอต่อ
การน ามาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องท าการวิเคราะห์ ตีความ และ
ประเมินข้อมูลหรือหลักฐานนั้น ๆ อย่างมีวิจารณญาณ   

2.5  การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 
 การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ คือ ขั้นสุดท้ายของวิธีการ

ทางประวัติศาสตร์ การเรียบเรียงเป็นการน าสิ่งที่ได้ศึกษามา วิเคราะห์ และตีความ แล้วน ามาเรียบ
เรียงขึ้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีความต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกัน วิธีการน าเสนอที่เหมาะสม เช่น การ
เรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน - หลัง เพื่อให้เข้าใจง่าย รวมทั้งมีการวิเคราะห์และสรุปประเด็นให้ชัดเจน มี
การอ้างอิงหลักฐาน ผู้ศึกษาจะต้องบอกที่มาของหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบได้ 

 กล่าวโดยรวมวิธีการประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การตั้ง
ประเด็นที่จะศึกษา (2) สืบค้นและรวบรวมข้อมูล (3) การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ (4) คัดเลือก และประเมินข้อมูล และ (5) การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ 

 ส าหรับการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาวิธีทาง
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ในการศึกษาวัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่  ให้ครูผู้สอนแนะน าผู้เรียนใน
ขั้นตอนการก าหนดประเด็นศึกษา แล้วให้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล โดยผู้เรียนต้องประยุกต์ใช้
วิเคราะห์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ กับข้อมูลที่ค้นคว้าได้ ต่อจากนั้นให้ผู้เรียนคัดเลือก   
และประเมินข้อมูล น ามาเปรียบเทียบสรุปผลการศึกษาค้นคว้าลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(กรต.) เพ่ือน าไปพบกลุ่มตามท่ีนัดหมายไว้กับครูผู้สอน 

 
ตัวชี้วัด 

1. สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัด
หมวดหมู่ และน าเสนอข้อมูลและเขียนรายงานการศึกษา วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ ได้ 

2. เห็นประโยชน์ของการใช้วิธีการทางภูมิศาสตร์ศึกษาวัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ 
3. สามารถก าหนดประเด็นศึกษา สืบค้นและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ ตีความข้อมูล 

คัดเลือกและประเมินข้อมูล และเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์การศึกษา วัดสวยงาม 
คู่นามบางใหญ่ ได้ 
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4. เห็นประโยชน์ของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาวัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. วิธีการทางภูมิศาสตร์ 

1.1  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการออกแบบปฏิบัติภาคสนาม และสัมภาษณ์ 
1.3  น าข้อมูลวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ 
1.4  น าเสนอข้อมูลและเขียนรายงาน 

2. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
2.1  การตั้งประเด็นที่จะศึกษา 
2.2  สืบค้น และรวบรวมข้อมูล 
2.3  การวิเคราะห ์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
2.4  คัดเลือก และประเมินข้อมูล 
2.5  การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 

 
เนื้อหา 

1. วิธีการทางภูมิศาสตร์ 
1.1  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา การศึกษาด้านภูมิศาสตร์ ต้องเน้นการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง เปรียบเทียบ และให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสืบค้น รวบรวม ตีความสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จากแหล่งสารสนเทศ  
ทางภูมิศาสตร์ และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกอ่านท าความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติและมนุษย์ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน สุดท้ายคือการฝึกให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาติ
ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย 
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่าง ๆ 
ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กับ
ทางสังคมปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ของโลก ประกอบด้วย ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และ        
ชีวภาค มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติของโลกเป็นปัจจัยก าหนดรูปแบบวิถีชีวิต 
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ของมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจากกระบวนการทางธรรมชาติ 
หรือจากฝีมือมนุษย์ ย่อมส่งผลกระทบให้สิ่งแวดล้อม สังคม และวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป   
ซึ่งเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องและสามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 กล่าวโดยสรุป การก าหนดวัตถุประสงค์ คือ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง เปรียบเทียบ และให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สืบค้น รวบรวม ตีความ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์จากแหล่งสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ประกอบด้วย ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค   
มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติของโลก 

1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการออกแบบปฏิบัติภาคสนาม และสัมภาษณ์ 
 การเก็บข้อมูลจากข้อมูลภาคสนาม การด าเนินการเก็บข้อมูลจะต้องออกแบบ 

และสร้างแบบบันทึกข้อมูล เพ่ือที่จะน าข้อมูลบันทึกลงในเครื่องมือตามแบบบันทึกต่าง ๆ การเก็บ
ข้อมูลในภาคสนาม เพ่ือท าการทดสอบ ใช้ในการอธิบาย หรือท านายลักษณะปรากฏการณ์ใน พ้ืนที่ 
นักภูมิศาสตร์จะต้องท าการวัดข้อมูล และบันทึกลักษณะของข้อมูลเป็นค่า หรือคุณลักษณะทางสถิติ
ของปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ การเก็บข้อมูลอาจจะได้จากต้นก าเนิดโดยตรง เรียกว่า ข้อมูล
ปฐมภูมิ ผู้วิจัยควรจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ เพราะยังไม่ได้ผ่านการตีความ เช่น การสัมภาษณ์โดยตรง 
ข้อมูลที่ไม่ได้มาจากแหล่งต้นก าเนิดเดิมเรียกว่า ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านการตีความแล้ว 
อาจจะท าให้ลักษณะความหมายของข้อมูลเปลี่ยนไปจากความจริง การน ารูปแบบวิธีการทาง
ภูมิศาสตร์ มาใช้มีดังนี้   

 1.2.1  การออกภาคสนาม คือ การส ารวจพื้นที่จริง เพื่อศึกษาหรือเก็บข้อมูล 
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการออกภาคสนาม มีดังนี้ 

1) ผู้ศึกษาได้เห็นสภาพจริงของพ้ืนที่และได้ศึกษาสภาพปรากฏการณ์ 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง เช่น การกัดเซาะตลิ่งของคลื่นบริเวณชายคลอง ลักษณะของดิน หิน และ
สภาพแวดล้อมของป่าชายเลน เป็นต้น ช่วยให้เข้าใจทฤษฎีจากต าราเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น 

2) ผู้ศึกษาได้ศึกษา “เชิงเปรียบเทียบ” เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ เช่น  
ศึกษาในปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์เรื่องเดียวกัน แต่ในพ้ืนที่และเวลาต่างกัน หรือในพ้ืนที่เดียวกันแต่
ต่างเวลากนั เป็นต้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจน 

1.2.2   การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามอีกวิธีหนึ่ง ที่เรียกว่า       
“งานสนาม” ช่วยให้การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ผู้สัมภาษณ์ ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น บันทึกข้อมูลตาม 
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ความจริง ไม่ต่อเติมหรือบิดเบือน ต้องให้เกียรติแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้รับความร่วมมืออย่างมาก
ที่สุด       
      2)  ผู้ให้สัมภาษณ์ ต้องเป็นบุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้ตามหัวเรื่อง และ
ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์อย่างแท้จริง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงต้องก าหนดวัน เวลา และสถานที่ให้เหมาะสม ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ มี 2 ลักษณะ คือ 
                          (1) แบบสัมภาษณ์ เป็นชุดค าถามที่ผู้สัมภาษณ์เตรียมจะใช้ถาม โดย
ใช้ส านวนภาษาท่ีเข้าใจง่ายไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้ตอบ และเก็บข้อมูลค าตอบไว้เป็นความลับ  

        (2) แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลที่ให้ผู้ตอบแสดงความ 
คิดเห็นโดยการเขียน ดังนั้นจึงต้องพิมพ์ให้ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยทั่วไปจะต้องเลือกผู้ตอบ
จากบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ตามเป้าหมาย และมีจ านวนผู้ตอบมากพอสมควร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และไม่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล อาจแบ่งได้เป็น 2 วิธี
ใหญ่ ๆ คือ การสังเกต และโดยการสอบถาม 

 วิธีที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้
เรียกว่าเป็นการด าเนินงานข้างเดียว เช่น การนับจ านวนผู้โดยสารรถประจ าทางในช่วงเวลาหนึ่งตาม
สถานที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร การนับจ านวนรถที่ผ่านด่านตรวจรถในช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นต้น 
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือทราบข้อมูลบางอย่างก็ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สังเกต เช่น นักวิทยาศาสตร์คิดค้นหลอดไฟฟ้าชนิดใหม่แล้วน าหลอดไฟฟ้าเหล่านี้จ านวนหนึ่ง มา
ทดลองเปิดให้กระแสไฟฟ้าผ่านเพ่ือทราบว่าจะให้แสงสว่างนานเท่าไหร่ อายุการใช้งานของแต่ละ
หลอดไฟฟ้า คือข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 วิธีที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้
อาจแบ่งได้เป็น 3 ข้อย่อยด้วยกัน คือ 

    ข้อ 1 การสัมภาษณ์เป็นส่วนตัว วิธีการนี้ได้แก่การซักถามโต้ตอบสนทนา
กัน จะเป็นโดยการพูดจาเห็นหน้ากัน หรือพูดจากันทางโทรศัพท์ก็ได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เป็นส่วนตัวนี้ เป็นวิธีที่ใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ๆ เช่น การท าส ามะโนประชากร
และเคหะ การท าส ามะโนการเกษตร การส ารวจแรงงาน การส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
เป็นต้น ทั้งนี้เพราะผู้สัมภาษณ์ย่อมมีโอกาสอธิบายข้อค าถามให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ และมีโอกาสซักถาม
เมื่อผู้ตอบ ตอบข้อความคลุมเครือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้มีส่วนช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ข้อเท็จจริงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยลดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจข้อค าถามผิด หรือ
เกิดข้ึนโดยมิได้เจตนาลงได้มาก 
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    ข้อ 2 โดยการส่งแบบข้อค าถามทางไปรษณีย์ วิธีนี้แม้จะมีข้อดีในแง่ที่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานน้อย แต่ก็มีข้อเสียอยู่มากในด้านที่ผู้ตอบอาจเข้าใจค าถามไม่ถูกต้อง    
แล้วบันทึกข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์ของข้อค าถามนั้น อนึ่งผู้ตอบบางคนก็ไม่สนใจกับข้อค าถาม ดังนั้น
จึงปรากฏอยู่เสมอว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้มักได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบถ้วนเป็น
จ านวนมาก และแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนบางรายการก็ไม่ได้รับการบันทึก นอกจากนั้นข้อเสียของ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่สามารถใช้ได้กับชนทุกชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับบุคคลที่อ่านเขียนไม่ได้ ดังนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบข้อค าถามทางไปรษณีย์   
จึงมีที่ใช้ค่อนข้างจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีด้อยหรือก าลังพัฒนา ซึ่งประชากรของประเทศ
ที่ยังอ่านเขียนไม่ได้มีอยู่เป็นจ านวนมากโดยการลงทะเบียน วิธีนี้โดยมากประชาชนเป็นผู้ให้ข้อมูลตาม
กฎหมาย 
                                 ข้อ 3 โดยการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ได้จาก
หลักฐานการจดทะเบียนที่กองทะเบียนกรมต ารวจ ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด การตาย การสมรส      
การหย่าร้าง ได้จากส านักงานทะเบียนส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

         กล่าวโดยสรุป การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการออกแบบปฏิบัติภาคสนาม
และสัมภาษณ์ คือ การรวบรวมหลักฐานที่ผู้ศึกษาก าหนดประเด็นศึกษาได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการสืบค้น
ว่ามีใครรู้เรื่องราวดังกล่าวบ้าง มีหนังสือหรือเอกสารใดเกี่ยวข้องบ้าง แหล่งสืบค้นข้อมูลอยู่ที่ใด ทั้งนี้
อาจสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากอินเตอร์เน็ตหรือสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น การด าเนินงานเก็บรวบรวม
ข้อมูลด าเนินการโดยการสังเกตและการสอบถาม 

1.3  การน าข้อมูลวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการศึกษารูปแบบ ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงที่

เกิดขึ้น ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนศึกษาแนวโน้ม ความสัมพันธ์ และความ
ต่อเนื่องของปรากฏการณ์หาความสัมพันธ์สอดคล้องกันและลักษณะที่คล้ายกันระหว่างพ้ืนที่
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากแผนที่ กราฟ แผนภาพ ตาราง และอ่ืน ๆ ด้วยการใช้สถิติอย่างง่าย ๆ 
เพ่ือให้ได้ค าตอบส าหรับค าถาม โดยการใช้แผนที่ศึกษารูปแบบ และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ การใช้
ตาราง กราฟ ศึกษาแนวโน้ม และความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่าง ๆ และการใช้เอกสาร ต ารา 
ศึกษาความหมาย อธิบาย และสังเคราะห์ คุณลักษณะของแต่ละสิ่งที่สนใจจัดการและการวิเคราะห์
อย่างเป็นขั้นตอน โดยอ้างอิงข้อมูลด้วยการน าเสนอด้วยวาจา และข้อเขียน แสดงค าตอบที่แสดงออก
ถึงความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน 
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เมื่อได้ข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้อาจจะกระจัดกระ 
จา่ย และไม่เพียงพอ จะต้องน าข้อมูลมาจ าแนก และจัดกลุ่มให้อยู่ในรูปแบบแผนภาพ แผนผัง แผนที่ 
และกราฟ ท าให้เห็นภาพสรุปที่ชัดเจน ในการจัดการข้อมูลนั้น ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบและมีวิธีการน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ การท าแผนที่เป็นวิธีการที่นิยมมากในการจัดการ
ข้อมูล ด้วยการเขียนข้อความหรือบันทึกรายละเอียดจากการส ารวจที่ต้องการน าเสนอไว้ในแผนที่ การ
ใช้สัญลักษณ์แสดงข้อมูลในแผนที่ เช่น ที่ตั้งของทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก จุดตั้งถังขยะในสถานศึกษา 
ต าแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหว พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาทักษะในการออกแบบ
สัญลักษณ์ในแผนที ่การค้นหาท าเลที่ตั้งบนแผนที่ การก าหนดทิศทาง และการใช้มาตราส่วน  

กล่าวโดยสรุป น าข้อมูลวิเคราะห์  และจัดหมวดหมู่  คือการศึกษาแบบรูป 
ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนศึกษา
แนวโน้มความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องของปรากฏการณ์หาความสัมพันธ์สอดคล้อง  ลักษณะที่
คล้ายกันระหว่างพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับข้อมูลจากแผนที่ กราฟ แผนภาพ ตาราง และอ่ืน ๆ  ด้วยการ
ใช้สถิติอย่างง่าย ๆ เพื่อให้ได้ค าตอบส าหรับค าถาม    

      1.4  การน าเสนอข้อมูลและเขียนรายงาน                    
การน าเสนอข้อมูล (Presentation of Data) เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้แล้ว 

ระเบียบวิธีสถิติขั้นต่อไปก็คือการน าเสนอข้อมูล การน าเสนอที่ดีมิได้หมายความว่าเป็นการเสร็จสิ้น
ของการด าเนินงานทางสถิติ แต่การน าเสนอท่ีดีจะช่วยปูพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อความ
จริงต่าง ๆ ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลจะได้รับการน าเสนอให้แลเห็นเด่นชัด ความเข้าใจของผู้ใช้
สถิติในเรื่องการน าเสนอข้อมูล จะช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างฉลาดและถูกต้อง  ในการ
น าเสนอข้อมูลอาจท าได้ทั้งอย่างไม่มีแบบแผน และอย่างมีแบบแผน การน าเสนออย่างไม่มีแบบแผน 
หมายถึง การน าเสนอที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะต้องถือเป็นหลักมากนัก การน าเสนอแบบนี้ ได้แก่ การ
แทรกข้อมูลลงในบทความ และข้อเขียนต่าง ๆ ส่วนการน าเสนออย่างมีแบบแผนนั้น เป็นการน าเสนอ
ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ตัวอย่างการท าเสนอแบบนี้ท าได้ 4 แบบ 
ดังนี้ 

 แบบที่ 1 การน าเสนอในรูปของตาราง และข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาได้ เมื่อ
ท าการประมวลผลแล้วจะอยู่ในรูปตาราง ส่วนการน าเสนออย่างอ่ืนเป็นการน าเสนอโดยใช้ข้อมูลจาก
ตาราง 

 แบบที่ 2 การน าเสนอด้วยกราฟเส้น เป็นแบบที่รู้จักกันดีและใช้กันมากที่สุดแบบ
หนึ่ง เหมาะส าหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของอนุกรมเวลา เช่น ราคาข้าวเปลือกในเดือนต่าง ๆ ปริมาณ
สินค้าส่งออกรายปี เป็นต้น 



138 
 

 

 แบบที่ 3 การน าเสนอด้วยรูปแผนภูมิแท่ง ประกอบด้วยรูปแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่ง
แต่ละแท่งมีความหนาเท่า ๆ กัน โดยวางตามแนวตั้งหรือแนวนอนของแกนพิกัดฉากได้ 

 แบบที่ 4 การน าเสนอด้วยรูปแผนภูมิวงกลม เป็นการแบ่งวงกลมออกเป็นส่วน
ต่าง ๆ ตามจ านวนชนิดของข้อมูลที่จะน าเสนอ 

 การน าเสนอข้อมูล (Presentation of Data) เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้แล้ว 
ระเบียบวิธีสถิติขั้นต่อไปก็คือการน าเสนอข้อมูล การน าเสนอที่ดีมิได้หมายความว่าเป็นการเสร็จสิ้น
ของการด าเนินงานทางสถิติ แต่การน าเสนอท่ีดีจะช่วยปูพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อความ
จริงต่าง ๆ ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลจะได้รับการน าเสนอให้แลเห็นเด่นชัด ความเข้าใจของผู้ใช้
สถิติในเรื่องการน าเสนอข้อมูล จะช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างฉลาดและถูกต้อง  ในการ
น าเสนอข้อมูลอาจท าได้ทั้งอย่างไม่มีแบบแผน และอย่างมีแบบแผน การน าเสนออย่างไม่มีแบบแผน 
หมายถึง การน าเสนอที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะต้องถือเป็นหลักมากนัก การน าเสนอแบบนี้ได้แก่การ
แทรกข้อมูลลงในบทความ และข้อเขียนต่าง ๆ ส่วนการน าเสนออย่างมีแบบแผนนั้น เป็นการน าเสนอ
ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ซึ่งสามารถน าเสนอได้ 4 แบบ ดังนี้ 

แบบที่ 1 การน าเสนอในรูปตาราง (Tabular presentation)  ข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เก็บรวบรวมมาได้เมื่อท าการประมวลผลแล้วจะอยู่ในรูปตาราง ส่วนการน าเสนออย่างอ่ืนเป็นการ
น าเสนอโดยใช้ข้อมูลจากตาราง 

แบบที่ 2 การน าเสนอด้วยกราฟเส้น (Line graph)  เป็นแบบที่รู้จักกันดีและ
ใช้กันมากที่สุดแบบหนึ่ง เหมาะส าหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของอนุกรมเวลา เช่น ราคาของข้าวเปลือกใน
เดือนต่าง ๆ ปริมาณสินค้าส่งออกรายปี เป็นต้น 

แบบที่ 3 การน าเสนอด้วยรูปแผนภูมิแท่ง (Bar chart) ประกอบด้วยรูปแท่ง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งแต่ละแท่งมีความหนาเท่า ๆ กัน โดยจะวางตามแนวตั้งหรือแนวนอนของแกนพิกัด
ฉากก็ได้ 

แบบที่ 4 การน าเสนอด้วยรูปแผนภูมิวงกลม  (Pie chart) เป็นการแบ่งวงกลม
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามจ านวนชนิดของข้อมูลที่จะน าเสนอ 

 การเขียนรายงานเป็นการน าเสนอผลจากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย จึงจ าเป็นต้องมี
ระบบการน าเสนอที่มีหลักการ มี เหตุมีผล และผู้ เขียนรายงานนั้นจะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะ และการหมั่นฝึกฝนการเขียนอยู่เสมอ เพ่ือให้รายงานทางวิชาการที่เขียนขึ้นมี
คุณภาพ เชื่อถือได้ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในที่นี้ รายงานเชิงวิชาการ  เป็นรายงานที่ได้จาก
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย ซึ่งมีระเบียบวิธีการที่เป็นระบบ และมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ เนื้อหาของ
รายงานมุ่งเสนอแต่ผลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า ไม่มีการต่อเติม เสริมแต่งความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้รายงานรวมเข้าไปด้วยแต่อย่างใดรายงานประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ 
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 ส่วนที่ 1 ส่วนน า (Preliminary Materials) เป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเสนอรายงาน เชิงวิชาการนั้น 

 ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อเรื่อง (Body of Report) เป็นส่วนที่จะกล่าวถึงเนื้อเรื่องของ
รายงานเชิงวิชา การนั้นทั้งหมด 

 ส่วนที่ 3 ส่วนอ้างอิง (Reference Materials) เป็นส่วนประกอบเพ่ิมเติมให้
รายงานเชิงวิชาการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 กล่าวโดยสรุป การน าเสนอข้อมูลและเขียนรายงาน คือ การสรุปข้อมูล เพ่ือหา
ค าตอบ การสรุปค าตอบบนฐานข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม จัดการและการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน 
โดยอ้างอิงข้อมูล ด้วยการน าเสนอด้วยวาจา และข้อเขียน แสดงค าตอบที่แสดงออกถึงความสามารถ
ในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน การน าเสนอข้อมูลอาจท าได้ทั้งอย่างไม่มี
แบบแผนและอย่างมีแบบแผน การน าเสนออย่างไม่มีแบบแผน หมายถึง การน าเสนอที่ไม่มีกฎเกณฑ์
อะไรที่จะต้องถือเป็นหลักมากนัก การน าเสนอแบบนี้ได้แก่ การแทรกข้อมูลในบทความ และข้อเขียน
ต่าง ๆ ส่วนการน าเสนออย่างมีแบบแผนนั้น เป็นการน าเสนอที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน การเขียนรายงานได้จากกการศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธีการเขียนรายงาน
ที่เป็นระบบ มีเนื้อหาของรายงานมุ่งเสนอแต่ผลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า ไม่มีการต่อเติม 

 กล่าวโดยรวมวิธีการภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) วัตถุประสงค์ใน
การศึกษา (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการออกแบบปฏิบัติภาคสนาม และสัมภาษณ์ (3) น าข้อมูล
วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ และ (4) น าเสนอข้อมูล และเขียนรายงาน 

 ส าหรับการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการศึกษาทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาวิธีทาง
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ในการศึกษา วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ ให้ครูผู้สอนแนะน าผู้เรียน
ขั้นตอนการก าหนดประเด็นศึกษาแล้วให้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล โดยผู้เรียนต้องประยุกต์ใช้ด้วยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาประเด็นศึกษาที่ก าหนด ต่อจากนั้นให้ไป ณ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
หรือแหล่งเรียนรู้ที่ต้องศึกษา สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ ภูมิปัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่สรุปผลการศึกษาค้นคว้า และบันทึกในเอกสารการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) เพ่ือน าไปพบกลุ่มตามท่ีนัดหมายไว้กับครูผู้สอน 

1.  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
1.2  การตั้งประเด็นที่จะศึกษา 

 การก าหนดประเด็นศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีต 
ซึ่งจะเป็นแนวทางที่น าไปสู่การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ ประเด็นศึกษาอาจมาจาก
ความต้องการอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และครอบครัว หรือเกิดจากปัญหาที่พบ
เห็นในชุมชน หรือท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งอาจมาจากความสงสัยในข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นจริงเช่นนั้น
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หรือไม่ “ความอยากรู้อยากเห็น ปัญหา และความสงสัย” จะท าให้เกิดประเด็นค าถามว่า “ใคร ท า
อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ท าไม และอย่างไร” ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการสืบค้น และแหล่งข้อมูลหลักฐานต่อไป 

 ก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา ขั้นตอนในการก าหนดหัวข้อที่จะศึกษาประวัติศาสตร์จะ
เริ่มด้วยการก าหนดหัวข้ออย่างกว้าง ๆ ก่อนแล้วตีกรอบให้แคบลง ไม่ให้มีหัวข้อที่กว้างจนเกินไปหรือ
แคบจนเกินไปในการก าหนดหัวข้อที่จะศึกษาในเรื่องใดหรือมีความสนใจในเรื่องใด ต้องเริ่มต้นด้วย
ความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ก่อน ซึ่งหากนึกไม่ออกว่ามีความสนใจในเรื่องใดต้องฝึกอ่านหนังสือ และหา
ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ให้มาก เมื่อสนใจจะศึกษาในเรื่องใด ก็หาข้อมูลอย่างกว้าง ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ก่อน 
หรือการศึกษาภูมิหลังของเรื่องที่สนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ก่อนที่จะมีการสืบค้นหาข้อมูลหรือ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งให้ลึกซึ้งต่อไป โดยตั้งเป็นประเด็นค าถาม เช่น มีการศึกษาเรื่องอไร ในช่วง
เวลาไหน เหตุใดต้องศึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางในการแสวงหาค าตอบอย่างมีเหตุผล 

 การก าหนดประเด็นปัญหา เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีต
ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ ประเด็นศึกษาอาจมาจาก
ความต้องการอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และครอบครัว หรือเกิดจากปัญหาที่พบ
เห็นในชุมชน หรือท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งอาจมาจากความสงสัยในข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นจริงเช่นนั้น
หรือไม่ “ความอยากรู้อยากเห็น ปัญหา และความสงสัย” จะท าให้เกิดประเด็นค าถามว่า “ใคร ท า
อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ท าไม และอย่างไร” ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการสืบค้น และแหล่งข้อมูลหลักฐานต่อไป  

 กล่าวโดยสรุปการตั้งประเด็นที่จะศึกษา เป็นการก าหนดหัวข้ออย่างกว้าง ๆ ก่อน
แล้วตีกรอบให้แคบลง เป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ เป็นเรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และครอบครัว หรือเกิดจากปัญหาที่พบเห็นในชุมชน หรือท้องถิ่นของตนเอง 
ตามประเด็นค าถามว่า “ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ท าไม และอย่างไร” ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการสืบค้น 
และแหล่งข้อมูลหลักฐานต่อไป 

2.3 การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมหลักฐาน เป็นการสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจถึง

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาที่เราต้องการสืบค้น วิธีการสืบค้นข้อมูลท าได้หลายวิธี เช่น 
การสอบถาม การสัมภาษณ์ การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหรือหนังสือ การไปชมสถานที่จริง การฟังค า
บรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การวิเคราะห์จากรูปภาพ แผนที่ กราฟ สถิติ 

 แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นศึกษา ได้แก่ 
 ประเด็นที่ 1 บุคคลที่เป็นผู้รู้เรื่องราวนั้น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นผู้มีความ

เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น เป็นญาติพ่ีน้อง เป็นผู้มีส่วนร่วมรู้เห็นกับเหตุการณ์ หรือเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าใน
เรื่องราวนั้น ๆ เช่น นักโบราณคดี นักจดหมายเหตุ นักภาษาศาสตร์ เป็นต้น 
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 ประเด็นที่ 2 สถานที่ส าคัญ และแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น เช่น วัด มัสยิด โบสถ์
คริสต์ โรงเรียน  ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงานเขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งโบราณสถาน ศูนย์วัฒนธรรม 

 ประเด็นที่ 3 ห้องสมุด และแหล่งรวบรวมเอกสารทางประวัติสาสตร์ต่าง ๆ เช่น 
ห้องสมุดประชาชน หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 การค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เมื่อมีประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา
แล้ว ก็ต้องหาข้อมูล หรือรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะศึกษา
จากหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ หรือจากหลักฐานอ่ืน ๆ ที่ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายได้ เช่น รายงาน
การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี และบันทึกที่เป็นตัวอักษรทั้งหลาย หรือสอบถามจากผู้รู้เห็น
เหตุการณ์ เป็นต้น 

 กล่าวโดยสรุปการสืบค้น และรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษาที่เราต้องการสืบค้น โดยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลท าได้หลายวิธี เช่น        
การสอบถาม การสัมภาษณ์ การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร หรือหนังสือ การไปชมสถานที่จริง การฟังค า
บรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การวิเคราะห์จากรูปภาพ แผนที่ กราฟ สถิติ 

2.4  การวิเคราะห์ และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
  การวิเคราะห์ การตีความ และการประเมินหลักฐาน เมื่อผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาแล้ว ผู้ศึกษาต้องไต่สวนหลักฐานแต่ละชิ้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง ที่
น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมากที่สุด ด้วยการประเมินภายนอก และประเมินภายใน 

 การวิเคราะห์ การตีความ และการประเมินหลักฐาน เมื่อผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาแล้ว ผู้ศึกษาต้องไต่สวนหลักฐานแต่ละชิ้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่
น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับมากท่ีสุด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมากพอตามความต้องการ และจัดให้เป็นระบบ
แล้วจึงน าหลักฐานข้อมูลนั้นมาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เหล่านั้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือได้
แค่ไหน โดยปกติข้อมูลชั้นต้นจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลชั้นรอง แต่ก็ไม่เสมอไป ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ด้วย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตีความ เลือกสรรข้อเท็จจริงให้สามารถตอบ
ประเด็นปัญหาหรือ ครอบคลุมหัวข้อในการศึกษาได้ โดยปราศจากอคติ และมีความซื่อสัตย์ในการ
ตีความหลักฐาน 

 กล่าวโดยสรุปการวิเคราะห์ และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ คือ การน า
ข้อมูลมาจัดให้เป็นระบบแล้วแล้วจึงน าหลักฐานข้อมูลนั้นมาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับมากที่สุด
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สามารถตอบประเด็นปัญหาหรือครอบคลุมหัวข้อในการศึกษาได้ โดยปราศจากอคติและมีความ
ซื่อสัตย์ในการตีความหลักฐาน 

1.3  การคัดเลือก และประเมินข้อมูล 
 การประเมินภายนอกหมายถึง การประเมินผู้บันทึกหลักฐาน และตัวหลักฐาน 

เนื่องจากหลักฐานมีหลายประเภท และหลายลักษณะ เช่น หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ ซึ่ง
เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้น  หรือเกิดจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
นั้น ๆ และหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ ซึ่งเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ หรือจาก
ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ แต่ได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีหลักฐาน
โบราณคดี เช่น โครงกระดูก เครื่องมือเครื่องใช้ของโบราณ ศิลาจารึก วรรณกรรมโบราณ ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักโบราณคดี นักภาษาศาสตร์ เป็นผู้วิเคราะห์และ
ประเมินหลักฐานดังกล่าว 

 การประเมินผู้บันทึกหลักฐาน คือ การสืบค้นว่าผู้จัดท าหลักฐานคือใคร ขณะที่ท า
หลักฐานนั้นมี สถานะใด มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นหรือไม่ มีจุดมุ่งหมายอย่างไรจึงจัดท า
หลักฐานขึ้น มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นแค่ไหน ผู้จัดท ามีเจตนาปกป้องผลประโยชน์หรือมีอคติ
กับเรื่องนั้นหรือไม ่

 การประเมินตัวหลักฐาน คือ การสืบค้นว่าตัวหลักฐานเป็นต้นฉบับแท้ หรือฉบับ
คัดลอก หรือฉบับพิมพ์ขึ้นภายหลัง ผ่านการช าระแก้ไขหรือไม่ ใช้ภาษาหรือส านวนตามยุคสมัยหรือไม่ 

 อนึ่ง แม้ว่าหลักฐานที่น ามาศึกษานั้นจะเป็นหลักฐานทุติยภูมิ หรือผู้จัดท ามี
ผลประโยชน์ ร่วมกับเหตุการณ์นั้นก็ตาม เราสามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ การ
ประเมินภายนอกจะท าให้เรารู้จักหลักฐานนั้นอย่างแท้จริง และเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานก่อนน าไปวิเคราะห์เรื่องราวในอดีต 

 การประเมินภายใน หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏใน
หลักฐานกับข้อมูลจากหลักฐานร่วมสมัยอ่ืน ๆ ว่าสอดคล้องกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ ถ้าพบความ
แตกต่างต้องสืบค้นว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ทั้งนี้อาจเกิดความผิดพลาดในระบบการพิมพ์ หรือเกิดจาก
อคติของผู้จัดท าหลักฐาน หรือความไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงก็เป็นได้ 

 การประเมินความส าคัญของข้อมูลหรือหลักฐาน โดยการประเมินความส าคัญ
ของข้อมูลแต่ละชิ้นที่คัดเลือกมาว่า มีความน่าเชื่อถือที่แท้จริงเพียงไร มีอคติในข้อมูลหรือหลักฐานนั้น
หรือไม่ และข้อมูลหรือหลักฐานนั้นมีความส าคัญเพียงพอต่อการน ามาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีตหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องท าการวิเคราะห์ ตีความ และประเมินข้อมูลหรือหลักฐานนั้น ๆ อย่างมี
วิจารณญาณ 
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 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน หลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อศึกษาที่
รวบรวมมาเพ่ือหาความน่าเชื่อถือของหลักฐานประเภทต่าง ๆ  ที่หามาได้ไม่ใช่ว่าจะน าไปใช้ได้ทั้งหมด 
อาจพบทีหลังว่าบางชิ้นไม่เกี่ยวข้องโดยตรง และบางชิ้นหากน าไปใช้หรือน าไปอธิบายเหตุการณ์กลับ
จะท าให้เรื่องราวที่ค้นคว้าขาดความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้นจะต้องมีการประเมินคุณค่าของหลักฐานก่อน 
ซึ่งเรียกว่า การวิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์ อันประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิพากษ์หลักฐานภายนอก เป็นขั้นตอนที่พิจารณาเริ่มแรกว่า 
หลักฐานที่ได้มานั้นเป็นของจริงหรือของปลอม หรือหลักฐานที่กล่าวกันว่าบุคคลนั้นเขียนหรือท าขึ้น 
แท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่ 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิพากษ์หลักฐานภายใน เป็นการประเมินคุณค่าของหลักฐานนั้น
ว่าจะให้ข้อมูลอะไรแก่ผู้ค้นคว้าบ้าง หรือข้อมูลนั้น ๆ ให้น้ าหนักหรือความน่าเชื่อถือได้มากน้อย
เพียงใด นั่นคือการตรวจสอบองค์ประกอบของหลักฐานที่เกี่ยวกับเวลา สถานที่ และบุคคล โดยมี
ประเมิน 3 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 หลักฐานนั้นเขียนขึ้นเมื่อใด หรือเขียนขึ้นภายหลัง
เหตุการณ์เกิดข้ึนมานานแล้วมากน้อยแค่ไหน 

 ขั้นตอนที่ 2 หลักฐานนั้นเขียนหรือสร้างขึ้นที่ใด หลักฐานที่ท าขึ้น
ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ ย่อมให้น้ าหนักแก่เรื่องราวได้มาก หลักฐานบางชิ้นถึงแม้จะเป็นหลักฐานร่วม
สมัยเหตุการณ์ แต่มาขยายความเพ่ิมเติมทีหลัง อาจท าให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งผู้ศึกษา
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก 

 ขั้นตอนที่ 3 หลักฐานนั้นใครเป็นผู้ท าขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์อะไร มี
การเติมแต่งเนื้อเรื่องให้เกินจริงหรือไม่รวมถึงมีการกล่าวถึงเหตุการณ์นั้น ๆ ตรงตามความจริงทั้งหมด
หรือไม่ ซึ่งผู้ศึกษาควรต้องระมัดระวังในการแยกแยะหลักฐานอย่างรอบคอบ 

 กล่าวโดยสรุปการคัดเลือก และประเมินข้อมูล คือการประเมินความส าคัญของ
ข้อมูลหรือหลักฐาน โดยการประเมินความส าคัญของข้อมูลแต่ละชิ้นที่คัดเลือกมาว่า มีความน่าเชื่อถือ
ที่แท้จริงเพียงไร มีอคติในข้อมูลหรือหลักฐานนั้นหรือไม่ และข้อมูลหรือหลักฐานนั้นมีความส าคัญ
เพียงพอต่อการน ามาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องท าการวิเคราะห์ 
ตีความ และประเมินข้อมูลหรือหลักฐานนั้น ๆ อย่างมีวิจารณญาณ 

2.6 การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 
 การน าเสนอข้อเท็จจริง เมื่อผู้ศึกษาสามารถสรุปสาเหตุ และเหตุผลที่ท าให้เกิด

เหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต แล้วเรียบเรียงข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีความต่อเนื่อง
เป็นเหตุเป็นผล วิธีการน าเสนอที่เหมาะสม เช่นการเรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน - หลัง เพื่อให้เข้าใจง่าย 
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รวมทั้งมีการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นให้ชัดเจน นอกจากนี้เมื่อมีการอ้างอิงหลักฐาน ผู้ศึกษาจะต้อง
บอกที่มาของหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 

 การเรียบเรียงเป็นขั้นสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์คือผู้ศึกษาน าสิ่งที่ได้
ศึกษา วิเคราะห์ และตีความแล้วทั้งหมดมาเรียบเรียงขึ้น ต้องมีความน่าเชื่อถือ น่าอ่าน และติดตาม 
ทั้งนี้โดยใช้แนวหรือรูปแบบของผู้เขียนแต่ละคน การน าเสนอข้อเท็จจริง เมื่อผู้ศึกษาสามารถสรุป
สาเหตุและเหตุผลที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตแล้วเรียบเรียงข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้ด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย มีความต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกัน วิธีการน าเสนอที่เหมาะสม เช่น การเรียงล าดับ
เหตุการณ์ก่อน -หลัง เพ่ือให้เข้าใจง่าย รวมทั้งมีการวิเคราะห์และสรุปประเด็นให้ชัดเจน นอกจากนี้
เมื่อมีการอ้างอิงหลักฐานผู้ศึกษาจะต้องบอกที่มาของหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องเพ่ือให้
สามารถตรวจสอบได้ 

 กล่าวโดยสรุปการเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ คือ ขั้นสุดท้าย
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ การเรียบเรียงเป็นน าสิ่งที่ได้ศึกษามา วิเคราะห์ และตีความ แล้วน ามา
เรียบเรียงขึ้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีความต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกัน วิธีการน าเสนอที่เหมาะสม  
เช่น การเรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน - หลัง เพ่ือให้เข้าใจง่าย รวมทั้งมีการวิเคราะห์และสรุปประเด็นให้
ชัดเจน มีการอ้างอิงหลักฐาน ผู้ศึกษาจะต้องบอกที่มาของหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได ้

 กล่าวโดยรวมวิธีการประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  (1) การตั้ง
ประเด็นที่จะศึกษา  (2) สืบค้น และรวบรวมข้อมูล  (3) การวิเคราะห์  และตีความข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ (4) คัดเลือก และประเมินข้อมูล และ(5) การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ 

 ส าหรับการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา วิธีทาง
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ในการศึกษาวัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ ให้ครูผู้สอนแนะน าผู้เรียนใน
ขั้นตอนการก าหนดประเด็นศึกษา แล้วให้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล โดยผู้เรียนต้องประยุกต์ใช้การ
วิเคราะห์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับข้อมูลที่ค้นคว้าได้ ต่อจากนั้นให้ผู้เรียนคัดเลือกและ
ประเมินข้อมูล น ามาเปรียบเทียบสรุปผลการศึกษาค้นคว้าลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
เพ่ือน าไปพบกลุ่มตามท่ีนัดหมายไว้กับครูผู้สอน 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. บรรยายสรุป 
2. ก าหนดประเด็นศึกษาค้นคว้าร่วมกัน 
3. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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4. บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
5. พบกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  คิดสังเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ใหม่ร่วมกัน บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (กรต.) 

6. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ไปท าแบบฝึกหัด และกิจกรรมตามใบงานที่มอบหมาย 
7. บันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา และฝึกปฏิบัติ บันทึกลงในเอกสารการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (กรต.) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. สื่อเอกสาร ได้แก่ 
1.1  ใบความรู้ที่ 7 วิธีทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ในการศึกษา วัดสวยงาม     

คู่นามบางใหญ่ 
1.2  ใบงานที่ 7 วิธีทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ในการศึกษา วัดสวยงาม         

คู่นามบางใหญ่ 
1.3  หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา สค33162 วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.4  หนังสือที่เก่ียวข้อง 

กกกกกกกกกกก     1.4.1  การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในชั้นเรียน (Geo-
literacy : Learning for our planet)  กนก จันทรา ปีที่พิมพ์ 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กกกกกกกกกกก     1.4.2  คู่มือครูประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถาบันพัฒนาวิชาการ(พว.)  
ปีที่พิมพ์ 2555 บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด                                            กกกกกกกก
กกกกกกกกกกก     1.4.3  ประวัติศาสตร์ เคน จันทร์วงษ์ ปีที่พิมพ์ 2551  โรงพิมพ์ภูมิบัณฑิต 
กกกกกกกกกกก     1.4.5  การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ประมาณ เทพสงเคราะห์ ปีที่พิมพ์ 2561  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
กกกกกกกกกกก     1.4.6  ประวัติศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ปีที่พิมพ์ 
2557  สกสค. ลาดพร้าว  
กกกกกกกกกกก     1.4.7  ประวัติศาสตร์ วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์ ปีที่พิมพ์ 2555 
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
กกกกกกกกกกก     1.4.8  การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา สิริวรรณ ศรี
พหล ปีที่พิมพ์ 2553 โครงการส่งเสริมการแต่งต ารา ส านักวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
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กกกกกกกกก  2.1  ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญอย่างไร สืบค้นจาก  
www.https://wachirapong1991.blogspot.com/2011/04/blog-post_1326.html 
กกกกกกกกก  2.2  ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ สืบค้นจาก  
www.https://sites.google.com/site//02-khan-txn-withi-kar-thang-prawatisastr 
กกกกกกกกก  2.3  ภูมิศาสตร์ สืบค้นจาก www.https://th.wikipedia.org/wik 

3. สื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
กกกกกกกกก  3.1  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบางใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 47 หมู่. 4 กศน.อ าเภอบางใหญ่ 
จงัหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-926-5846 

 
การวัดและประเมินผล 

1.  ประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
1.1  การสังเกต 
1.2  การซักถาม การตอบค าถาม               
1.3  ตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)         

2.  ประเมินผลรวม ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
2.1  ตอบแบบทดสอบ หัวเรื่องที่ 7 วิธีการทางภูมิศาสตร์  และประวัติศาสตร์ใน

การศึกษาวัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ จ านวน 5 ข้อ    
2.2  ตอบแบบสอบถามวัดทักษะ 
2.3  ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ 
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หัวเรื่องที่ 8 
 

การสืบสานและการอนรุักษ์ วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ 
 

สาระส าคัญ 
1. การสืบสานและอนุรักษ์ด้วยการท าแผ่นพับเผยแพร่ 

1.1 ความหมายของแผ่นพับ 
                 ความหมายของแผ่นพับ คือ แผ่นกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองคป์ระกอบอ่ืน 
เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในการโฆษณา ลักษณะเป็นใบ แล้วพับทบไปมา พับได้มากกว่า
หนึ่งครั้งขึ้นไป มีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าใบปลิว วิธีการพับมีหลายแบบ เช่น พับทบกันไปมาเท่ากันทุก
ด้านพับไม่เท่ากันทุกด้านรูปแบบของแผ่นพับจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวพิมพ์ทั้ง 2 ด้าน แล้วพับอย่าง
น้อย 1 พับ รูปแบบที่นิยมที่สุด คือ เป็นกระดาษขนาด A4 แล้วพับ 2 ครั้ง 
                 1.2  องค์ประกอบของแผ่นพับ  
                 แผ่นพับประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) พาดหัวมักเป็นตัวอักษรที่ใหญ่หรืออยู่ ใน
ต าแหน่งที่เด่นอยู่ด้านหน้าของแผ่นพับ และนิยมวางไว้ในส่วนบนของหน้าแผ่นพับเป็นข้อความสั้น ๆ 
เข้าใจง่าย (2) ภาพประกอบมักวางอยู่หน้าเดียวกับพาดหัว (แต่ไม่จ าเป็นต้องมีคู่กันเสมอ) เป็นภาพที่
จะช่วยดึงความสนใจของผู้อ่าน ตามข้อความ อาจมีภาพประกอบเล็ก ๆ เพ่ือใช้ประกอบเนื้อหา (3) 
ข้อความ เนื่องจากพ้ืนที่มีจ ากัด ข้อความเนื้อหาจึงมักมีขนาดเล็ก แต่ไม่ควรเล็กกว่า 12 พอยต์ ควรใช้
ตัวอักษรสีเข้มบนพ้ืนสีอ่อน การวางข้อมูลต้องค านึงถึงล าดับการอ่านให้ถูกต้อง และ (4) ภาพสินค้า 
และตราสัญลักษณ์ ภาพสินค้าอาจน ามาเป็นภาพประกอบในหน้าแรกของแผ่นพับ ได้หากภาพสินค้า
ไม่ใช่ภาพหลักควรมีภาพสินค้าอยู่ในแผ่นพับด้วย ตราสัญลักษณ์ควรอยู่ที่ด้านหน้าแผ่นพับรวมกับพาด
หัวหรือภาพประกอบหลัก ควรมีตราสัญลักษณ์ในตอนท้ายของแผ่นพับด้วยเพื่อเป็นการย้ าเตือนถึง
สินค้า 
                1.3  ขั้นตอนการท าแผ่นพับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                ขั้นตอนการท าแผ่นพับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี 3 ขั้นตอน คือ (1) เข้า โปรแกรม 
Microsoft Office Word เลือกไปที่เค้าโครงหน้ากระดาษ ปรับแนวกระดาษเป็นแนวนอน โดยคลิกที่
ค าสั่งการวางแนวกระดาษเสร็จแล้วคลิกค าสั่งคอลัมน์เลือกไปที่ 3 คอลัมน์ (2) เตรียมเนื้อหาและรูป
ของเนื้อหาให้เรียบร้อย แล้วน ามาใส่ในหน้ากระดาษท่ีเราแบ่งคอลัมน์ไว้แล้ว โดยเรียงเนื้อตาม
หน้ากระดาษแรกและหน้ากระดาษที่สอง และ (3) แทรกรูปภาพต่าง ๆ หรือตารางในแผ่นพับให้เรา
คลิกท่ีค าสั่งแทรกแล้วจะมีค าสั่งให้เลือกรูปลงได้ 
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2.  การสืบสานและอนุรักษ์ด้วยการท าคลิปวีดิทัศน์ (Video) เผยแพร่ 
                  2.1 ความหมายคลิปวีดิทัศน์ (Video)  
                  คลิปวีดิทัศน์ (Video) คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุเนื้อหาเป็นภาพยนตร์แบบสั้น ๆ 
มักจะตัดต่อมาจากภาพยนตร์ทั้งเรื่อง ซึ่งมีขนาดความยาวปกติ คลิปมักจะเป็นส่วนที่ส าคัญ หรือ
ต้องการน ามาแสดง เช่น มีความขบขัน หรืออาจเป็นเรื่องความลับที่ต้องการน ามาเผยแพร่ จาก
ต้นฉบับเดิมเป็นต้น แหล่งของคลิปวีดิทัศน์ (Video) ได้แก่ ข่าว มิวสิค วิดีโอ รายการโทรทัศน์ หรือ
ภาพยนตร์โดยคลิปวีดิทัศน์ (Video) จะเป็นไฟล์ที่มีรูปแบบการบีบอัดข้อมูลที่แตกต่างกันไปตาม
โปรแกรมท่ีผู้ผลิตสร้างขึ้นมา ปัจจุบันมีการใช้คลิปวีดิทัศน์ (Video) แพร่หลาย เนื่องจากไฟล์คลิปนี้มี
ขนาดเล็ก สามารถส่งผ่านอีเมล์ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้สะดวก ในประเทศตะวันตกเรียกการ
แพร่หลายของคลิปวีดิทัศน์ (Video) นี้ว่า วัฒนธรรมคลิป (Clip Culture) 
 กกกกกก     ก2.2  องค์ประกอบคลิปวีดิทัศน์ (Video)  

                    องค์ประกอบของคลิปวีดีทัศน์ (Video) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) 

ข้อความหรือตัวอักษร (Text) ข้อความหรือตัวอักษรถือว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของ

มัลติมีเดีย (2) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพนิ่งเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด 

และภาพลายเส้น (3) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หมายถึง ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือ

แสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง (4) เสียง (Sound) เสียงจะถูกจัดเก็บ

อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล ซึ่งสามารถเล่นซ้ ากลับไป กลับมาได้ และ (5) ภาพวีดิโอ (Video) วีดิโอ

เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความส าคัญโดยสามารถน าเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือ

ภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่น ๆ 

กกกกกกก      2.3  ขั้นตอนการท าคลิปวีดิทัศน์ (Video) 
                  การท าคลิปวีดิทัศน์ (Video)  ด้วยสมาร์ทโฟน (Smart Phone) โดยใช้ระบบแอป
พลิเคชั้น ViVa Vidao ซึ่งสามารถใช้ได้กบโทรศัพท์ทั้ง 2 ระบบ คือ (1) ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 
(Android) และ (2) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) โดยมีขั้นตอนการตัดต่อวีดิโออย่างง่าย มี 7 
ขัน้ตอน ดังนี้ (1)  เปิดหน้าจอโทรศัพท์ (2) เลือกโปรแกรมดาว์โหลดแอปพิเคชั่น พิมพ์ค าว่า ViVa 
Video แล้วกด ดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรม ViVa Video (3) กดเข้าโปรแกรม ViVa Video กดเลือก
ปุ่มตัดต่อวิดีโอ ((4) กดเลือกไฟล์วิดีโอ ที่ต้องการตัดต่อ หน้าจอท่ีตัดต่อคลิปวิดีโอจะแสดงด้านล่าง
ของหน้าจอ (5)  ถ้าต้องการเพ่ิมไฟล์วิดีโอที่ 2 ให้เลือกปุ่มเพ่ิม (6)  ถ้าต้องการตัดวิดีโอที่  ให้เลือกปุ่ม
ตัดไฟล์วิดีโอ ได้ตามต้องการ (7)  เมื่อตัดต่อไฟล์วิดีโอได้ตามต้องการ ให้กดปุ่ม play video 
 

 



149 
 

 

ตัวชี้วัด 
1. สามารถจัดท าแผ่นพับ คลิปวีดิทัศน์ (Video) เผยแพร่ เพ่ือการสืบสานและการอนุรักษ์ 

วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ 
2. ตระหนักเห็นคุณค่าของการสืบสานและการอนุรักษ์วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ 
3. เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อาศัยอยู่ และหรือประกอบอาชีพอยู่ในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัด

นนทบุรี 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1.  การสืบสานและอนุรักษ์ วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ ด้วยการท าแผ่นพับ เผยแพร่ 
2.  การสืบสานและอนุรักษ์ วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ ด้วยการท าคลิปวีดิทัศน์ (Video) 
 

เนื้อหา 
1. การสืบสานและอนุรักษ์ วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ ด้วยการท าแผ่นพับเผยแพร่ 

1.1  ความหมายของแผ่นพับ 
 แผ่นพับ หมายถึง กระดาษที่มีลักษณะคล้ายใบปลิว แต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่า 

(เม่ือคลี่ออกมา) เนื่องจากถูกออกแบบให้บรรจุรายละเอียด ได้มากกว่าใบปลิว มีลักษณะเป็นใบติดกัน
พับทบกันไปมาพับได้มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป มีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าใบปลิว วิธีการพับมี 2 แบบ คือ 
(1) พับทบกันไปมาเท่ากันทุกด้าน (2) พับไม่เท่ากันทุกด้าน ปัจจุบันมีการออกแบบให้มีรูปแบบ
มากมาย ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและเจ้าของสินค้า วิธีการจัดแจกเป็นเช่นเดียวกับใบปลิว 

 แผ่นพับ หมายถึง แผ่นกระดาษท่ีใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอ่ืนเพ่ือ
ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ และ      
ในกิจการเฉพาะกิจอ่ืน ๆ รูปแบบของแผ่นพับนิยมท าเป็นลักษณะที่สามารถใช้กระดาษมาตรฐานใน
การจัดท าโดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้จัดท า  
 

 แผ่นพับ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงชนิด
หนึ่ง การน าไปใช้งานนั้นอาจท าได้หลายวิธีโดยส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้อ่านที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่สนใจ
สินค้าหรือบริการนั้น ๆ หรือน าไปใส่ไว้ในกล่องที่จัดท าขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะไปตั้งตามสถานที่สาธารณะ 
เช่น ศูนย์การค้า เพ่ือให้ผู้ที่สนใจหยิบไปเอง (Take - Onebox) นอกจากนี้ยังสามารถไปยืนแจกตาม
สถานที่ต่าง ๆ การผลิตรูปแบบของแผ่นพับจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวพิมพ์ทั้ง 2 ด้าน แล้วพับอย่าง
น้อย 1 พับ รูปแบบที่นิยมที่สุด คือ เป็นกระดาษขนาด A4 แล้วพับ 2 ครั้ง 
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 กล่าวโดยสรุป ความหมายของแผ่นพับ คือ แผ่นกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ 
และองค์ประกอบอื่น เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในการโฆษณา มีลักษณะเป็นใบ แล้วพับทบ
ไปมา พับได้มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป มีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าใบปลิว วิธีการพับมีหลายแบบ เช่น พับทบ
กันไปมาเท่ากันทุกด้าน พับไม่เท่ากันทุกด้าน รูปแบบของแผ่นพับจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวพิมพ์ทั้ง 2 
ด้าน แล้วพับอย่างน้อย 1 พับ รูปแบบที่นิยมที่สุด คือ เป็นกระดาษขนาด A4 แล้วพับ 2 ครั้ง 

1.2  องค์ประกอบของแผ่นพับ 
 แผ่นพับประกอบด้วย (1) พาดหัว (2) ภาพประกอบ (3) ข้อความและ (4) ภาพ

สินค้าและตราสัญลักษณ์ 
 แผ่นพับประกอบด้วย (1) รูปภาพ (2) พาดหัว (3) พาดหัวรอง (4 ) ข้อความบอก

รายละเอียด (5) ข้อความพิสูจน์กล่าวอ้าง (6) ข้อความปิดท้าย และ (7) ผู้พิมพ์และโฆษณา  
 แผ่นพับประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 พาดหัว มักเป็นตัวอักษรที่ใหญ่หรืออยู่ในต าแหน่งที่เด่นอยู่

ด้านหน้าของแผ่นพับและนิยมวางไว้ในส่วนบนของหน้าแผ่นพับเป็นข้อความสั้น ๆ เข้าใจง่าย 
 องค์ประกอบที่ 2 ภาพประกอบ มักวางอยู่หน้าเดียวกับพาดหัว (แต่ไม่จ าเป็นต้อง

มีคู่กันเสมอ) เป็นภาพที่จะช่วยดึงความสนใจของผู้อ่าน 
 องค์ประกอบที่ 3 ข้อความ เนื่องจากพ้ืนที่มีจ ากัดข้อความเนื้อหามักมีขนาดเล็ก 

ควรใช้ตัวอักษรสีเข้มบนพื้นสีอ่อน ดีกว่าตัวอักษรสีอ่อนบนพื้นเข้มควรใช้แบบอักษรเพียง 1–2 แบบ 
การวางข้อมูลต้องค านึงถึงล าดับการอ่านให้ถูกต้อง 

องค์ประกอบที่  4 ภาพสินค้าและตราสัญลักษณ์  ภาพสินค้าอาจน ามาเป็น
ภาพประกอบในหน้าแรกของแผ่นพับได้ หากภาพสินค้าไม่ใช่ภาพหลัก ควรมีภาพสินค้าอยู่ในแผ่นพับ
ด้วย ตราสัญลักษณ์ควรอยู่ที่ด้านหน้าแผ่นพับรวมกับพาดหัว ควรมีตราสัญลักษณ์ในตอนท้าย       
เพ่ือเป็นการย้ าเตือนถึงสินค้า 

 กล่าวโดยสรุป แผ่นพับประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) พาดหัวมักเป็น
ตัวอักษรที่ใหญ่หรืออยู่ในต าแหน่งที่เด่นอยู่ด้านหน้าของแผ่นพับและนิยมวางไว้ในส่วนบนของหน้า
แผ่นพับเป็นข้อความสั้น ๆ เข้าใจง่าย (2) ภาพประกอบมักวางอยู่หน้าเดียวกับพาดหัว (แต่ไม่
จ าเป็นต้องมีคู่กันเสมอ) เป็นภาพที่จะช่วยดึงความสนใจของผู้อ่านตามข้อความอาจมีภาพประกอบ
เล็ก ๆ เพื่อใช้ประกอบเนื้อหา (3) ข้อความ เนื่องจากพ้ืนที่มีจ ากัดข้อความเนื้อหาจึงมักมีขนาดเล็ก แต่
ไม่ควรเล็กกว่า 12 พอยต์ ควรใช้ตัวอักษรสีเข้มบนพื้นสีอ่อน การวางข้อมูลต้องค านึงถึงล าดับการอ่าน
ให้ถูกต้อง และ (4) ภาพสินค้าและตราสัญลักษณ์ ภาพสินค้าอาจน ามาเป็นภาพประกอบในหน้าแรก
ของแผ่นพับได้ หากภาพสินค้าไม่ใช่ภาพหลักควรมีภาพสินค้าอยู่ในแผ่นพับด้วย ตราสัญลักษณ์ควรอยู่
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ที่ด้านหน้าแผ่นพับรวมกับพาดหัวหรือภาพประกอบหลัก ควรมีตราสัญลักษณ์ในตอนท้ายของแผ่นพับ
ด้วยเพื่อเป็นการย้ าเตือนถึงสินค้า 

1.3  ขั้นตอนการท าแผ่นพับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   ขั้นตอนที่ 1 

 เข้าโปรแกรม Microsoft Office Word เลือกไปที่เค้าโครงหน้ากระดาษปรับแนว
กระดาษเป็นแนวนอนโดยคลิกที่ค าสั่งการวางแนวกระดาษเสร็จแล้ว คลิกค าสั่งคอลัมน์เลือกไปที่ 3 
คอลัมน์ ตามรูป 
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ขั้นตอนที่ 2 
 เตรียมเนื้อหาและรูปของเนื้อหาให้เรียบร้อยแล้วน ามาใส่ในหน้ากระดาษท่ีเราแบ่ง
คอลัมน์ไว้แล้ว โดยเรียงเนื้อตามหน้ากระดาษแรกและหน้ากระดาษท่ี 2 
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ขั้นตอนที่ 3 
 แทรกรูปภาพและข้อวามต่าง ๆ หรือตารางในแผ่นพับให้เราคลิกที่ค าสั่งแทรกแล้ว
จะมีค าสั่งให้เลือกรูปลงในคอลัมน์ ตามภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนการท าแผ่นพับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี 3 ขั้นตอน คือ 
(1) เข้าโปรแกรม Microsoft Office Word เลือกไปที่เค้าโครงหน้ากระดาษปรับแนวกระดาษ
เป็นแนวนอน โดยคลิกที่ค าสั่งการวางแนวกระดาษเสร็จแล้วคลิกค าสั่งคอลัมน์เลือกไปที่ 3 
คอลัมน์  (2) เตรียมเนื้อหาและรูปของเนื้อหาให้เรียบร้อย แล้วน ามาใส่ในหน้ากระดาษที่เราแบ่ง
คอลัมน์ไว้แล้ว โดยเรียงเนื้อตามหน้ากระดาษแรกและหน้ากระดาษที่สอง และ (3) แทรกรูปภาพ
ต่าง ๆ หรือตารางในแผ่นพับให้เราคลิกที่ค าสั่งแทรกแล้วจะมีค าสั่งให้เลือกรูปสามารถลงได้ 
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2. การสืบสานและการอนุรักษ์ด้วยการท าคลิปวีดิทัศน์ (Video) เผยแพร่ ในทั้งนี้ใช้
วิธีการทางสมาร์ทโฟน (Smart Phone) 

2.1  ความหมายของคลิปวีดิทัศน์ (Video) 
 คลิปวีดิทัศน์ (Video) หมายถึง ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุเนื้อหาเป็นภาพยนตร์

แบบสั้น ๆ มักจะตัดตอนมาจากภาพยนตร์ทั้งเรื่อง ซึ่งมีขนาดความยาวปกติ คลิปเป็นส่วนที่ส าคัญ 
หรือต้องการน ามาแสดง เช่น มีความขบขัน หรืออาจเป็นเรื่องความลับที่ต้องการน ามาเผยแพร่จาก
ต้นฉบับแหล่งของวิดีโอคลิป ได้แก่ ข่าว มิวสิควิดีโอ รายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ปัจจุบันมีการใช้
วีดิโอคลิปแพร่หลาย เนื่องจากไฟล์คลิปนี้มีขนาดเล็ก สามารถส่งผ่านอีเมล์ หรือดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ได้สะดวก ในประเทศตะวันตกเรียกการแพร่หลายของคลิปวิดีโอนี้ว่า วัฒนธรรมคลิปวิดีโอ
(Clip Culture) 

 คลิปวีดิทัศน์ (Video)  หมายถึง ไฟล์ภาพยนต์ที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ หรือ
อาจจะเป็นไฟล์ภาพยนต์ที่มีระยะเวลาในการเล่นไม่นานมากนัก โดยคลิปวีดิทัศน์ (Video) จะเป็นไฟล์
ที่มีรูปแบบการบีบอัดข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นมา 

 กล่าวโดยสรุปคลิปวีดิทัศน์ (Video) คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุเนื้อหาเป็น
ภาพยนตร์แบบสั้น ๆ มักจะตัดต่อมาจากภาพยนตร์ทั้งเรื่อง ซึ่งมีขนาดความยาวปกติ คลิปมักจะเป็น
ส่วนที่ส าคัญ หรือต้องการน ามาแสดง เช่น มีความขบขัน หรืออาจเป็นเรื่องความลับที่ต้องการน ามา
เผยแพร่จากต้นฉบับเดิมเป็นต้น แหล่งของคลิปวีดิทัศน์ (Video) ได้แก่ ข่าว มิวสิค วิดีโอ รายการ
โทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ โดยคลิปวีดิทัศน์ (Video) จะเป็นไฟล์ที่มีรูปแบบการบีบอัดข้อมูลที่แตกต่าง
กันไปตามโปรแกรมที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นมา ปัจจุบันมีการใช้คลิปวีดิทัศน์ (Video) แพร่หลาย เนื่องจาก
ไฟล์คลิปนี้มีขนาดเล็ก สามารถส่งผ่านอีเมล์ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้สะดวก ในประเทศ
ตะวันตกเรียกการแพร่หลายของคลิปวีดิทัศน์ (Video) นี้ว่า วัฒนธรรมคลิป (Clip Culture) 
 

2.2  องค์ประกอบของคลิปวีดิทัศน์ (Video) 
   คลิปวีดิทัศน์ (Video) ประกอบด้วย (1) ข้อความหรือตัวอักษร (2) ภาพนิ่ง     

(3) ภาพเคลื่อนไหว (4) เสียง และ (5) ภาพวิดีโอ 
  คลิปวีดิทัศน์ (Video) มีองค์ประกอบ 5ประเภท ได้แก่ ข้อความหรือตัวอักษร

(Text) ภาพนิ่ ง (Still /  Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพวี ดิโอ 
(Video) แล้วน ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบ ( Interaction) 
ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้  สามารถเลือกกระท าต่อมัลติมีเดียได้ตาม
ต้องการ 
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     คลิปวีดิทัศน์ (Video) ประกอบด้วย 
องค์ประกอบของคลิปวีดิทัศน์ (Video) ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1 ข้อความหรือตัวอักษร (Text) 
ข้อความหรือตัวอักษรถือว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของมัลติมีเดีย ระบบ

มัลติมีเดียที่น าเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้
เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยังสามารถก าหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์(โต้ตอบ) ใน
ระหว่างการน าเสนอได้อีกด้วย 

 องค์ประกอบที ่2 ภาพนิ่ง (Still Image) 
 ภาพนิ่งเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และ ภาพลายเส้น 

เป็นต้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร ทั้งนี้  เนื่องจาก
ภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอด
ความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่าข้อความ หรือตัวอักษรนั่นเอง ซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจ ากัด
ทางด้านความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้นสามารถสื่อความหมายได้กับทุกชนชาติ ภาพนิ่ง
มักจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือวารสารวิชาการ เป็นต้น 

 องค์ประกอบที ่3 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
 ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงขั้นตอนหรือ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล หรือการเคลื่อนที่
ของลูกสูบของเครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การผลิต
ภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง ซึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับ
ขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่านั่นเอง 

 องค์ประกอบที ่4 เสียง (Sound) 
 เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของ

สัญญาณดิจิตอล ซึ่งสามารถเล่นซ้ ากลับไป กลับมาได้ โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ส าหรับท างานด้านเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสียงที่เร้าใจ และสอดคล้องกับเนื้อหาในการ
น าเสนอจะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความ
น่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้  เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่า
ข้อความหรือภาพนิ่งนั่นเอง ดังนั้น เสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับมัลติมีเดี ยซึ่งสามารถ
น าเข้าเสียงผ่านทางไมโครโฟน แผ่นซีดี ดีวีดี เทป และวิทยุ เป็นต้น 

 องค์ประกอบที ่5 วีดิโอ (Video) 
 ภาพวีดิโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ภาพวีดิโอในระบบดิจิตอลสามารถน าเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อน ไหว) 
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ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้
วิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็คือ การสิ้นเปลืองทรัพยากรของพ้ืนที่บนหน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากการน าเสนอวิดีโอด้วยเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real - Time) จะต้องประกอบด้วยจ านวนภาพไม่
ต่ ากว่า 30 ภาพต่อวินาที (Frame Second) และ ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่าน
กระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมาก่อน การน าเสนอภาพเพียง 1 นาที  อาจต้องใช้
หน่วยความจ ามากกว่า 100 MB ซึ่งจะท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขนาด และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานที่ด้อยลง ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบีบอัดขนาดของภาพอย่างต่อเนื่อง จนท าให้
ภาพวิดีโอสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญต่อ
ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia System) 
กกกกกกกกกกกกกกกล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของคลิปวีดีทัศน์  (Video) ประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบ คือ (1)  ข้อความหรือตัวอักษร (Text) ข้อความหรือตัวอักษรถือว่าเป็นองค์ประกอบ

พ้ืนฐานที่ส าคัญของมัลติมีเดีย (2) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพนิ่งเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น 

ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น (3) ภาพเคลื่อนไหว (Animation)หมายถึง ภาพกราฟิกที่มีการ

เคลื่อนไหวเพ่ือแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (4) เสียง (Sound) เสียง

จะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล ซึ่ งสามารถเล่นซ้ ากลับไป กลับมาได้ และ (5)  วีดิโอ 

(Video) วีดิโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความส าคัญโดยสามารถน าเสนอข้อความหรือ

รูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่น ๆ 
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กกกกกกก2.3  ขั้นตอนการท าคลิปวีดิทัศน์ (Video) 
                การท าคลิปวีดิทัศน์ (Video) ด้วยสมาร์ทโฟน (Smart Phone)  โดยใชร้ะบบ
แอปพลิเคชั่น ViVa Video ซึ่งสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทั้ง 2 ระบบ คือ (1) ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ (Android) และ (2) ระบบปฏิบัติการไอเอสโอ (ISO) ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
กกกกกกกขัน้ตอนที่ 1 เปิดหน้าจอโทรศัพท์ 
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กกกกกกกขั้นตอนที่ 2  เลือกโปรแกรมดาว์โหลดแอปพิเคชั่น พิมพ์ค าว่า ViVa Video แล้วกด      
ดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรม ViVa Video 
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กกกกกกกขั้นตอนที่ 3 กดเข้าโปรแกรม ViVa Video กดเลือกปุ่มตัดต่อวิดีโอ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกกกกกก 
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กกกกกกกขั้นตอนที่ 4  กดเลือกไฟล์วิดีโอ ที่ต้องการตัดต่อ หน้าจอที่ตัดต่อคลิปวิดีโอจะแสดงด้านล่าง
ของหน้าจอ 
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กกกกกกกขั้นตอนที่ 5   ถ้าต้องการเพ่ิมไฟล์วีดิโอที่ 2 ให้เลือกปุ่มเพ่ิม  
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กกกกกกกขั้นตอนที่ 6  ถ้าต้องการตัดวิดีโอที่  ให้เลือกปุ่มตัดไฟล์วิดีโอ ได้ตามต้องการ 
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กกกกกกกขั้นตอนที่ 7  เมื่อตัดต่อไฟล์วิดีโอได้ตามต้องการ ให้กดปุ่ม play video 
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กกกกกกกกกล่าวโดยสรุป การท าคลิปวีดิทัศน์ (Video)  ด้วยสมาร์ทโฟน (Smart Phone) โดยใช้
ระบบแอปพลิเคชั้น ViVa Vidao ซึ่งสามารถใช้ได้กบโทรศัพท์ทั้ง 2 ระบบ คือ (1) ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย์ (Android) และ (2) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) โดยมีขั้นตอนการตัดต่อวีดิโออย่าง
ง่าย มี 7 ขัน้ตอน ดังนี้ (1)  เปิดหน้าจอโทรศัพท์ (2) เลือกโปรแกรมดาว์โหลดแอปพิเคชั่น พิมพ์ค าว่า 
ViVa Video แล้วกด ดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรม ViVa Video (3) กดเข้าโปรแกรม ViVa Video    
กดเลือกปุ่มตัดต่อวิดีโอ ((4) กดเลือกไฟล์วิดีโอ ที่ต้องการตัดต่อ หน้าจอที่ตัดต่อคลิปวิดีโอจะแสดง
ด้านล่างของหน้าจอ (5)  ถ้าต้องการเพ่ิมไฟล์วิดีโอที่ 2 ให้เลือกปุ่มเพ่ิม (6)  ถ้าต้องการตัดวิดีโอที่    
ให้เลือกปุ่มตัดไฟล์วิดีโอ ได้ตามต้องการ (7) เมื่อตัดต่อไฟล์วิดีโอได้ตามต้องการ ให้กดปุ่ม          
play video 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. บรรยายสรุป 
2. ก าหนดประเด็นศึกษาค้นคว้าร่วมกัน 
3. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4. บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
5. พบกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดสังเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ใหม่ร่วมกัน บันทึกลงใน
เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 

6. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ไปท าแบบฝึกหัด และกิจกรรมตามใบงานที่
มอบหมาย 

7. บันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา และฝึกปฏิบัติ บันทึกลงในเอกสาร
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
กกก       1.  สื่อเอกสาร ได้แก่ 
กกกกกกกกd 1.1  ใบความรู้ที่ 8 การสืบสานและการอนุรักษ์ วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ 
กกกกกกกกd 1.2  ใบงานที่ 8 การสืบสานและการอนุรักษ์ วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ 
กกกกกกกกd 1.3  หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา สค33162 วัดสวยงาม คู่นามบางใหญ่ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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กกกกกกก 2.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
กกกกกกกกd 2.1  องค์ประกอบของแผ่นพับ สืบค้นจาก https://cho mchompoonoot.files. 
wordpress.com 
กกกกกกกกd  2.2  คลิปวีดิทัศน์ (Video) สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org 
กกกกกก ก3. สื่อบุคคลและภูมิปัญญา 
กกกกกกกกd  3.1  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบางใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 47 หมู่ที่ 4 กศน.อ าเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-926-5846 
กกกกกกกกก 3.2  วัดปรางค์หลวง ตั้งอยู่ที่ 32 หมู่ที ่1 อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
หมายเลขโทรศัพท ์02-595-1477 
                 3.3 วัดเสาธงหิน ตั้งอยู่ที่ 38 หมู่ที่ 1 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท ์02-595-1449 
                 3.4 วัดต้นเชือก ตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ที ่4 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
หมายเลขโทรศัพท ์083-544-5726 
                 3.5 วัดท่าบันเทิงธรรม ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-595-1525 
                 3.6 วัดบางโค ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่ที ่14 ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
หมายเลขโทรศัพท์ 02-595-2145 
                  3.7 วัดยุคันธราวาส ตั้งอยู่ที่ 22 หมู่ที ่7 ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-276-2720-1 
            4.  สื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ 
กกกกกกกกกd4.1 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบางใหญ่ ตั้งอยู่ที ่47 หมู่ที่ 4 กศน.อ าเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-926-5846 
กกกกกกกกกd4.2  วัดปรางค์หลวง วัดเสาธงหิน วัดต้นเชือก วัดท่าบันเทิงธรรม วัดบางโค และ      
วัดยุคันธราวาส    

 
การวัดและประเมินผล 

1.  ประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธี ดังนี้ 
1.1  การสังเกต 
1.2  การซักถาม การตอบค าถาม 
1.3  ตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
1.4  ตรวจชิ้นงาน คลิปวีดิทัศน์ (Video) เผยแพร่ 

https://th.wikipedia.org/
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1.5  ตรวจชิ้นงาน แผ่นพับเผยแพร่ 
2.  ประเมินผลรวม ด้วยวิธีการดังนี้ 

2.1  ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ หัวเรื่องท่ี 8 จ านวน 7 ข้อ 
2.2  ตอบแบบสอบถามวัดทักษะ 
2.3  ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ 

 
กกก 
 

 
 

 


