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1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1    ชื่อ   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่   ต. คลองสี่  อ. คลองหลวง  จ.ปทุมธานี   

ประวัติความเป็นมาของต าบลคลองส่ี   ต ำบลคลองสี่  เป็นต ำบลในเขตกำรปกครองของอ ำเภอ
คลองหลวง  ประกอบด้วย  16 หมู่บ้ำน เดิมชื่อต ำบลบำงหวำย ต่อมำเปลี่ยนเป็นชื่อ ต ำบลคลองหก (รวม
กับคลองหก) ปัจจุบันได้เรียกชื่อใหม่ตำมคลองสิบห้ำที่ตัดผ่ำนว่ำ คลองสี่   

1.2    สภาพท่ัวไป 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่  ต้ังอยู่ เลขที่   59 
หมู่ที่ 6 ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ห่ำงจำกอ ำเภอคลองหลวงประมำณ 5 กิโลเมตร 
มีเนื้อที่รวม 44.80 ตำรำงกิโลเมตร  

ได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เม่ือวันที่   3  มีนำคม  พ.ศ. 2538  แบ่ง
กำรปกครองออกเป็น16  หมู่บ้ำน 

 
   อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต ำบลวังน้อย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต ำบลบึงยี่โถ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต ำบลคลองห้ำ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต ำบลคลองสำม อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 
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1.3  อาชีพ / รายได้เฉลี่ย 

 เกษตรกร  ร้อยละ  68 
 ค้ำขำย   ร้อยละ  5 
 รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 2 

รับจ้ำง   ร้อยละ 5 
อ่ืนๆ อุตสำหกรรม ร้อยละ 20 
รำยได้เฉลี่ยของประชำกร  80,000 บำท/ปี 
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1.4  ข้อมูลประชากร 
 

หมู่ท่ี ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

1 1,674 1,848 3,522 1,728 

2 950 1057 2,007 621 

3 202 233 435 103 

4 376 356 732 157 

5 352 369 721 179 

6 790 782 1,572 511 

7 370 387 757 212 

8 318 331 649 172 

9 342 331 673 159 

10 181 178 359 106 

11 198 201 399 103 
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หมู่ท่ี ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

12 363 357 720 132 

13 231 249 480 102 

14 354 367 721 310 

15 383 464 847 381 

16 657 748 1405 386 

รวม 7,741 8,258 15,999 5,362 
 
1.5   ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.5.1 การคมนาคม / สถานีขนส่งสินค้า 

  ต ำบลคลองสี่อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร  (เขตดอนเมือง)  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมำณ  
28  กิโลเมตร กำรเดินทำงในปัจจุบันสะดวกมำกทั้งทำงรถยนต์  มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำ ยหลักที่ใช้
ในกำรคมนำคม / ขนส่ง  คือ  ถนนมอเตอร์เวย์  ถนนพหลโยธิน  มีรถประจ ำทำง (ร่วมบริกำร) คือสำย
รังสิตคลอง 13 หนองเสือ  รถเมล์ปรับอำกำศสำยรังสิต  ขนส่งคลอง 4  ปัจจุบันถนนหลักในต ำบลเป็น
ถนนสำยเลียบคลองสี่ทั้งสองฝ่ำย  คือ  ถนนฝั่งตะวันออก  และฝั่งตะวันตก ทั้งสองฝั่งเป็นถนนลำดยำงท ำ
ให้เกิดควำมสะดวกในกำรสัญจรไปมำของประชำชน 

1.5.2 การไฟฟ้า 

กำรให้บริกำรไฟฟ้ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่  ครบทุกครัวเรือนในต ำบลได้ใช้ไฟฟ้ำ
จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธำนี และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบำงปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ   

1.5.3 การประปา 

ประชำกรที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ต ำบลคลองสี่ โรงเรียน วัด สถำนีอนำมัย ได้ใช้น้ ำประปำบำดำลของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่  ซ่ึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่ ได้เจำะบ่อบำดำล ขึ้นแล้วจ ำนวน 
12 แห่ง 16 หมู่บ้ำน และใช้น้ ำประปำ จ ำนวน 12 แห่ง เพ่ือให้บริกำรน้ ำสะอำดเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค
แก่รำษฎรที่ขำดแคลน ซ่ึงในขณะนี้สำมำรถจ่ำยน้ ำได้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งหมด 

1.5.4 การส่ือสารและโทรคมนาคม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่  ไม่มีที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลขในต ำบล แต่ประชำชนในเขตพ้ืนที่
ต ำบลคลองสี่ใช้บริกำรไปรษณีย์จำกที่ท ำกำรไปรษณีย์อ ำเภอคลองหลวง ส ำหรับโทรศัพท์มีทั้งที่ติดต้ัง  โดย
องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  และที่ติดต้ังโดยบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 80 ของครัวเรือน มี
โทรศัพท์ประจ ำบ้ำน แต่ยังขำดแคลนโทรศัพท์สำธำรณะ ซ่ึงองค์กำรโทรศัพท์ได้ให้ส ำรวจและแจ้งควำม
จ ำนงขอติดต้ังเพ่ิมเติมแล้ว 
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1.5.5 การจราจร 

สภำพกำรจรำจรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่เป็นเส้นทำงกำรจรำจรที่ยังไม่หนำแน่น กำร
เดินทำงสะดวกรวดเร็ว ถนนหรือแยกที่มีปัญหำจรำจรและมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ได้แก่  

1.  ถนนสำยบำงขันธ์ - คลองหลวง ช่วงกลับรถบริเวณปั้มบำงจำก 
2.  แยกไปอ ำเภอคลองหลวง (สะพำนข้ำมคลองสี่) 

1.5.6 การใช้ท่ีดิน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่ มีพ้ืนที่ท้ังหมด 44.80 ตำรำงกิโลเมตร ที่ดินส่วนใหญ่มักใช้เพ่ือ
กำรอยู่อำศัย กำรสำธำรณูปโภค กำรเกษตร 

กำรใช้ที่ดินก ำหนดประเภทกำรใช้ที่ดินไว้  4 ประเภท คือ 
1.  กำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรท ำเกษตรกรรม 
2.  กำรใช้ที่ดินเพ่ืออุตสำหกรรม 
3.  บริเวณที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
4.  บริเวณที่ดินเพ่ือกำรพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมสภำพแวดล้อม 
 
กำรใช้ที่ดินภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอลงสี่  ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้ที่ ดิ นเพ่ือกำรเกษตร

ส่วนที่อยู่อำศัยที่เป็นบ้ำนจัดสรร ได้แก่ หมู่บ้ำนพรรณนิภำ หมู่บ้ำนซิต้ีโฮมวิลเล็จ หมู่บ้ำนปำริชำต            
ม.ศุภำลัยบุรี 1, 2 หมู่บ้ำนจันทรำรัตน์ หมู่บ้ำนเจริญลำภ หมู่บ้ำนระพีพัฒน์ หมู่ที่ 16 หมู่บ้ำนกำรเคหะ 
และหมู่บ้ำนภูมิสิริ หมู่ที่ 2  

 

2. ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 
 
2.1   สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต าบลคลองสี่ 

ในเขตพ้ืนที่ต ำบลคลองสี่มีสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ ดังนี้ 

2.1.1 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน อายุ 2 ปี 6 เดือน – 4 ปี  มีด้วยกัน  4 
แห่ง ดังน้ี 

2.1.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี 

ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี  เป็นศูนย์ที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองสี่  ก่อต้ังขึ้นเอง  เม่ือวันที่ 11 มิถุนำยน  พ.ศ. 2552     โดยเริ่มแรกได้อำศัย
ห้องสมุดของโรงเรียนวัดเพ่ิมทำนเป็นสถำนที่เลี้ยงดูเด็ก จนถึงวันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2546 ได้ย้ำยมำ
อยู่บริเวณชั้นล่ำงอำคำรโรงเรียน จนถึงปี 2552 ซ่ึงพ้ืนที่บริเวณดังกล่ำวไม่เพียงพอในกำรจัดกิจกรรม
ส ำหรับเด็ก และในปัจจุบันประชำกรที่อำศัยอยู่ใน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้
สถำนที่ของศูนย์ไม่เพียงพอส ำหรับจัดกำรศึกษำ ดังนั้นจึงได้จัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งใหม่ขึ้นบริเวณ
ด้ำนหลังอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่ และเริ่มด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ต้ังแต่
วันที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2552  และเปลี่ยนชื่อใหม่ จำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเพ่ิมทำน   มำเป็น ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่  มีเด็กจ ำนวน 54 คน  มีครูผู้ดูแลเด็กจ ำนวน 4 คน  และ
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำนต่ำงๆ จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่ 
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2.1.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงเขาย้อน 

ต้ังอยู่หมู่ที่ 7  ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี  เริ่มจัดต้ังเม่ือ พ.ศ. 2525  
โดยก ำนันประเสริฐ  วงศ์บำงชวดและคณะกรรมกำรสภำ  ต.คลองสี่  ร่วมกับผู้ปกครองเด็กโดยได้รับกำร
สนับสนุนด้ำนวิชำกำรจำกเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน  ครู  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  และเจ้ำหน้ำที่เกษตรต ำบล  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปกครองมีเวลำประกอบอำชีพ  และเด็กได้มีโอกำสเตรียมควำมพร้อม
ในระยะแรกใช้อำคำรของสถำนีอนำมัยต ำบลคลองสี่  ต่อมำปี 2526  ได้รับงบประมำณโครงสร้ำงงำนใน
ชนบท (กสช)  เป็นจ ำนวนเงิน 300,000  บำท  มำก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขึ้นโดยโรงเรียนบึง
เขำย้อนอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ของโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมำณ โครงกำรมิยำซำวำ 500,000 บำท  ได้รื้ออำคำรหลังเก่ำและ
ก่อสร้ำงอำคำรหลังใหม่  และกรมพัฒนำชุมชนได้ถ่ำยโอนกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบึงเขำย้อน
ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่เป็นผู้ด ำเนินกำร ในปี 2546  ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจ 

ในปัจจุบัน ปี 2551  มีเด็กเข้ำรับกำรเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กรวม 72 คน  มีครูผู้ดูแลเด็ก
จ ำนวน 4 คน  และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำนต่ำงๆ จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่ 

2.1.1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะวันเรือง 

ต้ังอยู่หมู่ที่ 11 ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี  โดยองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองสี่ ได้จัดต้ังเม่ือวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2544   ภำยในบริเวณ โรงเรียนวัดตะวันเรือง  
ระยะแรกมีเด็กนักเรียน 27 คน โดยอำศัยห้องสมุดของโรงเรียนวัดตะวันเรือง เป็นสถำนที่เลี้ยงดูเด็ก  
ต่อมำเดือนกรกฎำคม ที่ท ำกำรศูนย์สร้ำงเสร็จจึงย้ำยที่ท ำกำรและครูผู้ดูแลเด็กมำประจ ำกำรที่ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กวัดตะวันเรือง  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจ ำนวน 40 คน และมีครูผู้ดูแลเด็กจ ำนวน 3 คน  

2.1.2.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ท่ี 15 

ต้ังอยู่หมู่ที่ 15 ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี  เดิมพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นที่รก
ร้ำงว่ำงเปล่ำ  เจ้ำของที่ดินเดิมคือ คุณยำย สมบูรณ์  และคุณยำยบุญเรือน  หกเจริญ  จึงร่วมกันบริจำค
ที่ดินจ ำนวน 6 ไร่  เพ่ือก่อสร้ำงโรงเรียนหรือสถำนที่สำธำรณะต่อไป  และในปี 2549  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองสี่จึงได้จัดสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ที่ 15  ขึ้นบนพ้ืนที่ดังกล่ำว  และเปิดท ำกำรเรียน
กำรสอนเม่ือวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 20 คน  มีครูผู้ดูแล
เด็กจ ำนวน 2 คน 

ข้อมูลครูและนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
จ านวน จ านวนนักเรียน จ านวนบุคลากร หมาย 
ห้อง ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม เหตุ 

1. อบต.คลองส่ี อปท. 1 12 42 54 - 4 4   

2. บึงเขาย้อน อปท. 1 36 36 72 - 4 4   

3. วัดตะวันเรือง อปท. 1 13 27 40 - 3 3   

4. หมู่ท่ี  15 อปท. 1 9 11 20  - 3 3   

รวม   4 82 92 174   13 13   
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2.1.2 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา มีด้วยกัน  5 

แห่ง ดังน้ี 
 
 

2.1.2.1 โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองส่ี 

2.1.2.2 โรงเรียนวัดเพ่ิมทาน  (ประยงค์ุประชานุสรณ์)  ต้ังอยู่หมู่ที่  4   ต ำบลคลอง
สี ่  อ ำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธำนี   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี  เขต  1   ด้ำน
กำรจัดกำรศึกษำรับผิดชอบจัดกำรศึกษำ  2   ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษำ 

 

2.1.2.3 โรงเรียนบึงเขาย้อน  ต้ังอยู่ หมู่ที่ 7   ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธำนี  12120 ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำปทุมธำนี  เขต  1   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำรับผิดชอบจัดกำรศึกษำ  2   ระดับ  คือ  ระดับ
ปฐมวัย  และระดับประถมศึกษำ 

2.1.2.4 โรงเรียนวัดตะวันเรือง  ต้ังอยู่หมู่ที่ 11 ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 12120 ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ปทุมธำนี  เขต  1   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำรับผิดชอบจัดกำรศึกษำ  3   ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  ระดับ
ประถมศึกษำ  และ ระดับมัธยมศึกษำ ตอนต้น 

2.1.2.5 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม ต้ังอยู่หมู่ที่ 14   ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลอง
หลวง  จังหวัดปทุมธำนี  12120 ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี  เขต  1   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำรับผิดชอบจัด
กำรศึกษำ  2   ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษำ 

2.1.2.6 โรงเรียนวัดสว่างภพ  ต้ังอยู่หมู่ที่ 16   ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธำนี  12120 ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำปทุมธำนี  เขต  1   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำรับผิดชอบจัดกำรศึกษำ  2   ระดับ  คือ  ระดับ
ปฐมวัย  และระดับประถมศึกษำ 

 
2.1.3 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย  มี

ด้วยกัน  2 แห่ง ดังน้ี 

2.1.3.2 โรงเรียนวัดตะวันเรือง  จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ด้วย 

2.1.3.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต   ต้ังอยู่หมู่บ้ำนศุภำลัย หมู่ที่ 1 ต ำบล
คลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี  12120 ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 
12120  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี  เขต  1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ รับผิดชอบจัด
กำรศึกษำ  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
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3. ข้อมูลด้านศาสนา 

3.1  การนับถือศาสนา 

ศำสนำพุทธ     ร้อยละ      95 
ศำสนำอิสลำม  ร้อยละ    3 
ศำสนำคริสต์  ร้อยละ    2 

3.2  ข้อมูลสถานท่ีส าคัญทางศาสนา 
 

 วัดเพิ่มทาน 
 
วัดเพ่ิมทำน  ต้ังอยู่เลขที่  19  หมู่ที่  4  ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี 
ประวัติความเป็นมาของวัด 

สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย  มีที่ดินต้ังวัด  เนื้อที่  23  ไร่  2  งำน  พ้ืนที่ต้ังวัดเป็นที่รำบลุ่มอยู่ริม
คลอง  กำรคมนำคมสะดวกทั้งทำงน้ ำและทำงบก  วัดเพ่ิมทำนสร้ำงเม่ือวันที่  8  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  
2445 โดยมีนำงเพ่ิมวิมุกตำนนท์เป็นผู้ถวำย  ที่ดิน  10  ไร่ ให้ท ำกำรสร้ำงวัดและได้ขนำนนำมว่ำ  วัด
เพ่ิมทำนต่อมำ  พ.ศ.  2487  นำงสำวศิริ  สีตกริน  ได้ถวำยที่ดินให้  วัดอีก  15  ไร่  และนำงกิมฮวย  
เรืองหิรัญ  ได้สร้ำงหอสวดมนต์  1  หลัง  เม่ือ  พ.ศ.2492  วัดเพ่ิมทำนได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ  
เม่ือวันที่  5  เมษำยน พ.ศ.  2471 นอกจำกทำงวัดจะให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำแก่สำมเณรในวัดแล้ว    
ยงัให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำของชำติโดยให้ทำงรำชกำรสร้ำงโรงเรียนสอนระดับประถมศึกษำอีกด้วย 

ปัจจุบันมีพระครูโสภณภัทรคุณ  เป็นเจ้ำอำวำส 

3.1.3 วัดตะวันเรือง 
 

วัดตะวันเรือง  ต้ังอยู่ริมคลองฝั่งตะวันออกเลขที่  9  หมู่  11  ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธำนีโฉนดที่  1818,  1849,  4637,  เนื้อที่  21  ไร่  3  งำน  95  ตำรำงวำ 
ประวัติความเป็นมาของวัด 

สันนิษฐำนว่ำเริ่มสร้ำงประมำณปี  2450  หลังจำกมีกำรขุดคลองรังสิตประยูรศักด์ิ  และคลอง
ซอยเสร็จ ( เสร็จประมำณปี  พ.ศ. 2440) เดิมทีต้ังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ที่  ม.12  ต่อมำจึงย้ำยมำต้ังอยู่  ณ  
ที่ปัจจุบัน ( จำกค ำบอกเล่ำของพระปำน  ป้อมเกิด )  เดิมมีชื่อว่ำ  วัดตำวัน  ตำมนำมของผู้ที่ริเริ่มสร้ำงวัด  
ต่อมำสมเด็จมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส  สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำได้ทรงประทำนต้ังชื่อวัดให้
ใหม่ว่ำ "วัดตะวันเรือง" แรกเริ่มเดิมทีมีสถำนะเป็นส ำนักสงฆ์  ต่อมำได้ท ำเรื่องขออนุญำตให้ต้ังวัดอย่ำงเป็น
ทำงกำร  เม่ือวันที่  26  เมษำยน  พ.ศ. 2470  ต่อมำได้ขอพระรำชทำนวิสุงคำม-สีมำ  และได้รับ
พระรำชทำนเม่ือวันที่  10  สิงหำคม  พ.ศ. 2491   
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ผู้บริจาคท่ีสร้างวัดและธรณีสงฆ์ 
ที่ต้ังวัดมีจ ำนวน  21  ไร่  3  งำน  95  ตำรำงวำ 

1. นำยไสว  วิมุตำนนท์  จ ำนวน  15  ไร่ 
2. นำงบุญนำก  บำงชวด  จ ำนวน  4  ไร่  3  งำน  95  ตำรำงวำ 
3. นำงนกยิบ  จิตรโชติ  จ ำนวน  2  ไร่ 

ที่ธรณีสงฆ์  1  แปลง  จ ำนวน  15  ไร่  3  งำน  42  ตำรำงวำ  ต้ังอยู่ที่  ม.10  ต ำบลคลองสี่  
อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี  บริจำคโดย  พระครุสิริวรคุณ ( ทองดี  โสภโณ  สมุทรเพชร )  อดีต
เจ้ำอำวำสวัดพระยำศิริไอศวรรย์ 

ในที่วัดเป็นที่ต้ังของโรงเรียนประชำบำลวัดตะวันเรือง  เปิดสอนต้ังแต่  อนุบำล - ม.3 (โรงเรียน
ขยำยโอกำส) และมีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่ ซ่ึงใช้อำคำรของโรงเรียนวัด
ตะวันเรืองเป็นศูนย์กำรเรียนกำรสอน 
ล าดับเจ้าอาวาส  มีเจ้าอาวาสมาแล้วจ านวน  3  รูป 

1. หลวงปู่ปั้น  ยโส 
2. พระครูสังวำลย์  สิริจันโท 
3. พระครูโฆสิตศีลคุณ ( เฉลียว  โฆสสีโล) 
เจ้ำอำวำสรูปปัจจุบันคือ  พระครูปริยัติกิจวิมล ( สุพจน์  อำจำรสุโภ ) 

  ส่ิงปลูกสร้างภายในวัด 
 อุโบสถ   

สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2507  สมัยพระครูสังวำลย์  สิริจันโท  เป็นเจ้ำอำวำส  โดยมีอุบำสิกำบุญมำก  
บำงชวด เป็นผู้น ำสร้ำงแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2509  

พ.ศ. 2539  อุบำสิกำบุญนำก  ได้บริจำคทุนทรัพย์วำดจิตรกรรมฝำผนังอุโบสถ 
พ.ศ. 2545  ได้บูรณะซ่อมแซมเปลี่ยนซุ้มประตู  หน้ำต่ำง  และทำสีใหม่  โดยมีนำยสมัคร  นำง

นก  แก้วท่ังรื่น  เป็นประธำนทอดกฐิน 
พ.ศ. 2550  ได้บูรณะซ่อมแซมด้วยกำรเปลี่ยนกระเบื้องใหม่  เปลี่ยนช่อฟ้ำ  ใบระกำใหม่ทั้งหมด  

ซ่อมแซมหน้ำ 

 บันใหม่ตลอดจนทำสีใหม่ 

 หอสวดมนต์สิริวรคุณ  สร้ำงแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2522 

 ศำลำกำรเปรียญ  สร้ำงในปี พ.ศ.2524  สมัยพระครุโฆสิตศีลคุณเป็นเจ้ำอำวำส 

 พิพิธภัณฑสถำนสร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2527  เดิมเป้นที่ประดิษฐำนของหลวงปู่สุโขทัย 

 โรงเรียนปริยัติธรรมโฆสิตศีลคุณ  สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2535  ชั้นบนเป็นโรงเรียน  ชั้นล่ำง
เป็นหอฉัน 

 วิหำรหลวงปู่สุโขทัย  สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2527 ( เดิมเป็นศำลำพักริมทำง ) 
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 วิหำรบูรพำจำรย์  สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2542 

 ห้องสมุดทองหล่อ  สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2547 

 หอพระไตรปิฎกกลำงน้ ำสร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2551  ( เดิมเป็นศำลำพักร้อน ) 

 ฌำปณสถำน ( เมรุ )  สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2534 

 กุฏิสงฆ์หลำยหลัง 

 ที่พักแม่ชีหลำยหลัง 

 
ปูชนียวัตถุ 

 หลวงปู่สุโขทัย  เป็นพระพุทธรูปเก่ำแก่ของวัดประดิษฐำนที่วิหำรหลวงปู่สุโขทัย 

 รูปหล่อพระพุทธโสธรจ ำลอง  และรูปหล่อ  4  บูรพำจำรย์  ประดิษฐำนที่วิหำร
บูรพำจำรย์ 

 หลวงพ่อผ่องเป็นพระประธำนอุโบสถ 
 
สถานท่ีส าหรับท่องเท่ียวของวัด 

 สักกำระพระศักด์ิสิทธ์ิของวัด  มีหลวงปู่สุโขทัย  หลวงพ่อผ่อง  พระประธำน  หลวงพ่อ
พุทธโสธร(จ ำลอง) 4  บูรพำจำรย์  สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต  พรหมรังสี) 

 ชมหน้ำบันโลงทอง ( แห่งเดียวในประเทศไทย ) 
 ชมวัตถุโบรำณ (คัมภีร์เก่ำ  ธรรมำสน์  ตู้พระธรรม) ที่พิพิธภัณฑ์สถำน 
 หำควำมรู้ดูต ำรำที่ห้องสมุดทองหล่อ 
 พักผ่อนหย่อนใจที่หอไตรกลำงสระโมกขรณี 
 ชมภำพจิตรกรรมฝำผนัง  อุโบสถอันงดงำม 
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3.1.4 วัดมงคลพุการาม 
 

วัดมงคลพุกำรำม  ต้ังอยู่เลขที่  38  หมู่ที่  14  เลียบคลองฝั่งตะวันตก  ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธำนี 
ประวัติความเป็นมาของวัด 

คุณตำพุก - คุณยำยตลับ  ขำวแดง  บริจำคที่ดินจ ำนวน  5  ไร่  2  งำน  72  ตำรำงวำ  ร่วมกับ
คุณพ่อมงคล - คุณแม่-บุญเรือน  ชวดท่ำข้ำม  จ ำนวน  1  ไร่  2  งำน  96  ตำรำงวำ  เป็นที่พักสงฆ์เม่ือ
ปี  พ.ศ. 2492  เป็นส ำนักสงฆ์เม่ือปี  พ.ศ. 2502 ได้รับอนุญำตให้สร้ำงวัดเม่ือวันที่  8  มกรำคม  พ.ศ.  
2506  โดยเอำชื่อผู้บริจำคที่ดินทั้งสองท่ำนรวมกัน  คือคุณตำพุก  และ คุณพ่อมงคลรวมกัน  จึงได้ชื่อว่ำ  
วัดมงคลพุกำรำม  โดยมีพระอธิกำร  อู๊ด  ฐิตธัมโม  เป็นเจ้ำอำวำสองค์แรก  ได้รับพระรำช-ทำนเขต
วิสุงคำมสีมำ  เม่ือวันที่  26  มีนำคม  พ.ศ. 2513  ได้ก่อสร้ำงพระอุโบสถ  เม่ือปี  พ.ศ. 2514  โดยเท
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้ำง  6  เมตร  ยำว  21  เมตร  โดยกำรน ำของ  พระอำจำรย์ผล  ผลิตธมโม  
ปัจจุบันคือ  พระโกศลปริยัติกิจ  เจ้ำอำวำสวัดพรหมวงศำรำม  เขตดินแดง  สิน้ค่ำก่อสร้ำงประมำณสำม
ล้ำนสองแสนเศษ  ได้ท ำกำรผูกพัทธสีมำ ( ฝังลูกนิมิต )  เม่ือวันที่2 - 9  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2524  ได้ท ำ
กำรย้ำยกุฏิสงฆ์มำอยู่ข้ำงหลังเม่ือ  พ.ศ. 2525  โดยมีคุณสุข - -คุณทรัพย์  ขำวแดง,คุณประไพ - คุณ
ล ำพอง - คุณขันทอง  เจริญลำ,  คุณสง่ำ - คุณมะล ิ ชวดท่ำข้ำมได้บริจำคที่ดินให้จ ำนวน  5  ไร่  ปี  พ.ศ. 
2532ได้ท ำกำรก่อสร้ำงศำลำกำรเปรียญ  เทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้ำง  16  เมตร  ยำว  36  เมตรโดย
กำรน ำของพระโกศลปริยัติกิจ( พระอำจำรย์ ผล  ผลิตธมโม )  มีคุณพ่อสุด - คุณแม่พู  หมีปำนวำงศิลำ
ฤกษ์แล้วเสร็จ  เม่ือปี  พ.ศ. 2535  สิ้นค่ำก่อสร้ำง( เก้ำล้ำนเศษ )  ปีพ.ศ.  2549  นำงสำวสุปรำณี  
บ้ำนคลองสี่ได้บริจำคที่ดินให้อีก  จ ำนวน  1  ไร่  ในวันที่  3  ตุลำคม  ปี พ.ศ. 2550  นำงสำวสมบูรณ์  
หกเจริญ  ได้มอบที่ดินอีก  2  งำน  ให้เป็นที่สร้ำงวัด  พร้อมกับนำงสำวบุญเรือน  หกเจริญได้ มอบที่ดิน
เป็นธรณีสงฆ์อีกจ ำนวน  18  ไร่  2  งำน  4  ตำรำงวำ  ได้มอบที่ดินเป็นธรณีสงฆ์อีกอยู่ฝั่งตะวันออกห่ำง
จำกวัดประมำณ  1  กิโลเมตร รวมมีที่สร้ำงวัดทั้งหมดจ ำนวน  13  ไร่  3  งำน  38  ตำรำงวำ  ที่ธรณี
สงฆ์จ ำนวน  18  ไร่  2 งำน  04  ตำรำงวำ รวมมีที่ท้ังหมด  32  ไร่  72  ตำรำงวำ 

ปัจจุบันมีพระครูมงคลกิจจำรักษ์  เป็นเจ้ำอำวำส  ได้รับแต่งต้ังเป็นพระอุปัชฌำย์  ปี  พ.ศ. 
2546 

3.1.5 วัดสว่างภพ 
 
วัดสว่ำงภพ ต้ังอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 16  ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี 

สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย 

ที่ดินที่ต้ังวัด มีเนื้อที่ 21 ไร่ 32 ตำรำงวำ 

อำณำเขต ด้ำนทิศเหนือ  ติดต่อกับคลองระพีพัฒน์  ทิศใต้ติดต่อกับที่นำ  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ
ที่ต้ังบ้ำนและที่นำ  ด้ำนทิศตะวันตกติดต่อกับคลองส่งน้ ำที่เจ็ดซ้ำย 



  หน้าที ่11 

สร้ำงเม่ือ วันที่ 2 เมษำยน  พ.ศ. 2453  โดยมี  นำงไปล่  สว่ำงภพ  เป็นผู้ถวำยที่ดิน 19 ไร่ 2 
งำน 32 ตำรำงวำ  และด ำเนินกำรก่องสร้ำงวัดพร้อมกับต้ังชื่อว่ำ “วัดสว่ำงนพวดำรำม” 
มีพระภิกษุรักษำกำรแทนเจ้ำอำวำสเรื่อยมำ  จนถึง พ.ศ. 2482  พระปทุมวรธรรม
นำยก  เจ้ำคณะจังหวัดได้แต่งต้ังเจ้ำอำวำสและเปลี่ยนชื่อวัดให้ใหม่เป็น “วัดสว่ำงภพ”  
ได้รับพระรำชทำน วิสุงคำมสีมำ เม่ือวันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2482 

เจ้ำอำวำส ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเจ้ำอำวำส 3 รูป 
1. พระอธิกำรเทียล  อุณฺณำโท 
2. พระครูปทุมกิจโกศล (แสวง  อริโย) 
3. พระมหำนิวัตร  อำภำกโร 

 

 3.1.6 วัดป่าสายสุวพรรณ 
 
วัดป่าสายสุวพรรณ  ต้ังอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 16  ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี 

เม่ือปี พ.ศ.๒๕๒๓ เดือนเมษำยน พระอำจำรย์สุพัฒน์ สุขกำโม ได้รับอำรำธนำจำกทำงส ำนัก
พระรำชวัง กรุงเทพฯ พร้อมด้วยพระคณำจำรย์อ่ืนๆ อีกจ ำนวน ๔ รูป คือ หลวงปู่บุญมำ ฐิตเปโม, หลวง
พ่อวัน อุตฺตโม, พระอำจำรย์จวน กุลเชฏฺโฐ และพระอำจำรย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร พระคณำจำรย์ทั้งหมดจึงได้
ไปรวมกันที่จังหวัดอุดรธำนีเพ่ือขึ้นเครื่องบิน เพรำะลูกศิษย์ลูกหำต้องกำรถวำยควำมสะดวกและเพ่ือควำม
รวดเร็วในกำรเดินทำง โดยได้ขึ้นเครื่องบินที่จังหวัดอุดรธำนี  เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓  
  ครั้นเม่ือเครื่องบินมำถึงท้องนำทุ่งรังสิต เขตหมู่ที่ ๔ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี เหลือ
ระยะทำงประมำณ ๒๐ กิโลเมตรเศษ เครื่องบินได้ต้ังล ำและลดเพดำนบินเพ่ือเตรียมลงสู่สนำม แต่
เนื่องจำกเครื่องบินได้ประสบพำยุหมุนและประกอบกับฝนตกหนัก จึงเสียหลักตกลงที่ท้องนำทุ่งรังสิต พระ
อำจำรย์สุพัฒน์และคณะจึงได้ถึงแก่มรณภำพ พร้อมด้วยผู้โดยสำรอีกเป็นจ ำนวนมำก เม่ือเวลำประมำณ 
๑๔.๐๐ นำฬิกำผู้โดยสำรที่รอดชีวิตเป็นผู้ที่นั่งทำงส่วนหำงของเครื่องบิน เพรำะส่วนหำงของเครื่องบินยัง
อยู่ในสภำพดี เม่ือพระอำจำรย์สุพัฒน์และคณะได้ถึงแก่มรณภำพแล้ว มีกำรน ำศพไปตกแต่งบำดแผลท่ี
โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช แล้วน ำศพไปต้ังบ ำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหำธำตุ วรมหำวิหำร เขตบำงเขน 
กรุงเทพฯ โดยอยู่ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ทั้ง ๗ วัน     ในวันที่ ๕ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๒๓    สมเด็จพระ
อริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก (วำสน์ วำสโน) วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทรงเป็นเจ้ำภำพ และในวันที่ ๖ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๒๓  

คณะรัฐบำลซ่ึงมีพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ เป็นประธำน พร้อมด้วยคณะศิษยำนุศิษย์ของพระ
คณำจำรย์ที่มรณภำพดังกล่ำวซ่ึงอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นเจ้ำภำพ นับว่ำเป็นเกียรติประวัติแก่พระอำจำรย์
สุพัฒน์และคณะที่จำกไปอย่ำงยิ่งยวด ยังควำมปลื้มปิติยินดีแก่ญำติพ่ีน้อง เพ่ือนสหธรรมิก คณะศิษยำนุ
ศิษย์ และผู้ที่เคำรพนับถือของพระอำจำรย์สุพัฒน์และคณะอย่ำงหำที่สุดมิได้ 

จำกวันนั้น ถึงวันนี้ เป็นเวลำ ๓๐ ปีเต็ม   ด้วยควำมเคำรพเลื่อมใสศรัทธำ ส ำนึกในเมตตำธิคุณ 
กรุณำธิคุณ และบริสุทธิคุณ แห่งองค์พระอริยะสงฆ์ทั้ง ๕    คุณกฤช กมลคนธ์    คุณเกริก กมลคนธ์ และ
ทำยำทในพระองค์เจ้ำสำย สนิทวงศ์    ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์  ม.ล.มัลลิกำ (สนิทวงศ์)กมลคนธ์   ได้
บริจำคที่ดินบริเวณที่เกิดเหตุเครื่องบินตก ณ หมู่ที่๔ ต.คลองสี่ อ.คลวงหลวง จ.ปทุมธำนี 
เนื้อที่ ๒๓ ไร่เศษ จัดต้ังเป็นวัด ในพระพุทธศำสนำ เพ่ือ ถวำยเป็นอนุสรณ์สถำนพระอริยะสงฆ์ 
ทั้ง ๕ และถวำยเป็นพระกุศลแด่บรรพบุรุษแห่ง รำชสกุล สนิทวงศ์ ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่ 
ทุกดวงวิญญำนของผู้เสียชีวิต ในเหตุกำรณ์เครื่องบินตกในครั้งนั้น โดยใช้ชื่อวัดว่ำ "วัดป่ำสำยสุวพรรณ" 
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4. ข้อมูลด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  การละเล่นพื้นบ้าน 
 

4.1 ประเพณีลอยกระทง 

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีโบรำณของไทย แต่ไม่ปรำกฏหลักฐำนชัดเจนว่ำท ำกันมำต้ังแต่
เม่ือไร เท่ำที่ปรำกฏ กล่ำวได้ว่ำมีมำต้ังแต่สุโขทัยเป็นรำชธำนี พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ทรงสันนิษฐำน ว่ำ เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพรำหมณ์ กระท ำเพ่ือบูชำพระผู้ เป็นเจ้ำทั้งสำม คือ  พระ
อิศวร พระนำรำยณ์ และพระพรหม ต่อมำได้ถือตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ  มีกำรชักโคมเพ่ือบูชำพระ
บรมสำรีริกธำตุพระจุฬำมณีในชั้นดำวดึงส์ และลอยโคมเพ่ือบูชำรอยพระพุทธบำท ซ่ึงประดิษฐำน ณ หำด
ทรำยแม่น้ ำนัมมทำ ในสมัยสุโขทัย นำงนพมำศพระสนมของพระร่วงได้คิดท ำกระทงถวำยเป็นรูปดอกบัว
และรูปต่ำงๆให้ทรงลอยตำมสำยน้ ำไหล 

พระร่วงเจ้ำทรงพอพระรำชหฤทัยกระทงดอกบัวของนำงนพมำศมำก จึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่ำง 
และปฏิบัติสืบต่อกันมำ จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยำและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุนี้  กระทงรูปดอกบัวจึง
ปรำกฏมำจนทุกวันนี้ แต่เปลี่ยนชื่อเรียกว่ำ "ลอยกระทงประทีป" ครั้นถึงสมัยรัชกำลที่ 4 ได้ทรงตัดพิธีต่ำง 
ๆ ที่เห็นว่ำสิ้นเปลืองออก ต่อมำในรัชกำลที่ 5 และรัชกำลที่ 6 ได้ทรงฟ้ืนฟูพระรำชพิธีนี้อีก ปัจจุบันนี้  กำร
ลอยพระประทีปของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงกระท ำเป็นกำรส่วนพระองค์ตำมพระรำชอัธยำศัย 
แต่พิธีของชำวบ้ำนยังท ำกันอยู่เป็นประจ ำตลอดมำ 

ลักษณะของประเพณี / การละเล่นพ้ืนบ้าน / พิธีกรรมหรือความเชื่อ 
  กำรจัดกิจกรรมวันลอยกระทงนั่น จะมีประมำณเดือนพฤศจิกำยน ของทุกปี  ในต ำบลคลองสี่ มี
กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 

1. กำรแข่งขันเรือพำยขนส้ม  ระหว่ำงหมู่บ้ำนต่ำงๆ  ในต ำบลคลองสี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กำรประกวดนำงนพมำศ 
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3. กำรประกวดกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ดนตรีและมหรสพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. กำรลอยกระทง  เพ่ือ 

- เพ่ือขอขมำแก่พระแม่คงคำ เพ่ือบูชำรอยพระพุทธบำทและบูชำเทพเจ้ำ ตำมคติ
ควำมเชื่อ  

- เพ่ือรักษำขนบธรรมเนียมของไทยไว้ มิให้สูญหำยไปตำมกำลเวลำ  
- เพ่ือรู้ถึงคุณค่ำของน้ ำหรือแม่น้ ำล ำคลอง อันเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวติ 

 
ความส าคัญ / ประโยชน์ และคุณค่าท่ีเกิด 

ลอยกระทงเป็นประเพณีที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของไทย ซ่ึงมีกำรปฏิบัติตำมควำมเชื่อของแต่ละท้องถิ่น 
เช่น เพ่ือให้ควำมเคำรพ และขอบคุณน้ ำที่อ ำนวยประโยชน์ต่ำง ๆ ต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้ง
เป็นกำรขอขมำน้ ำที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือ ท ำควำมเสียหำยแก่น้ ำ เช่น ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ ำ หรือลอยเพ่ือ
สะเดำะเครำะห์ ซ่ึงประเพณีลอยกระทงก่อให้เกิดคุณค่ำและควำม ส ำคัญ ดังนี้ 

1. คุณค่ำต่อครอบครัว ท ำให้สมำชิกในครอบครัวได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กำรประดิษฐ์กระทง
ไปลอยเพ่ือแสดงควำมส ำนึกในบุญคุณของน้ ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรำ 

2. คุณค่ำต่อชุมชน ท ำให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีในชุมชน 
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3. คุณค่ำต่อสังคม ท ำให้มีควำมเอ้ืออำทรต่อกันและกันและเอ้ืออำทรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกำร 
ช่วยกันรักษำควำมสะอำดแม่น้ ำ ล ำคลองและแหล่งน้ ำต่ำง ๆ 

4. คุณค่ำต่อศำสนำ เป็นกำรช่วยกันรักษำและท ำนุบ ำรุงศำสนำ และสืบทอดประเพณีอันดีงำม
ของไทยแต่โบรำณ 

4.2 ประเพณีท าบุญเน่ืองในวันปีใหม่ 

แต่เดิมนั้น เรำถือเอำวันแรม1  ค่ ำเดือนอ้ำย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับคติแห่งพุทธ
ศำสนำ ซ่ึงถือช่วงเหมันต์หรือหน้ำหนำวเป็นกำรเริ่มต้นปี  ต่อมำได้เปลี่ยนแปลงไปตำมคติพรำหมณ์ คือ
ถือเอำวันขึ้น 1  ค่ ำเดือน5  เป็นวันขึ้นปีใหม่ ครั้งภำยหลัง เม่ือทำงรำชกำรนิยมใช้วันสุริยคติ  จึงได้ถือเอำ
วันที่ 1  เมษำยน เป็นวันขึ้นปีใหม่มำต้ังแต่พุทธศักรำช 2432 และเม่ือถึงปี พ.ศ.2484 ทำงรำชกำรก็ได้
มีกำรประกำศเปลี่ยนแปลงให้เอำ  วันที่ ๑ มกรำคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับบรรดำ
อำรยประเทศ 

บำงทีอำจได้ยินค ำกล่ำวท่ีว่ำ แต่ก่อนเรำถือวันสงกรำนต์ของเรำเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย ที่
เป็นเช่นนี้ก็เพรำะ วันสงกรำนต์นั้นจะตรงกับวัน 1 ค่ ำเดือน 5 ของทุกปี จนในปี พ.ศ. 2432 วัน
สงกรำนต์นี้ตรงกับวันที่ 1 เมษำยน พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่5  จึงประกำศให้
ใช้วันที่ 1 เมษำยน เป็นวันขึ้นปีใหม่และได้ใช้เรื่อยมำ สำเหตุก็เพรำะสอดคล้องกับธรรมเนียมโบรำณ คือปี
นั้น ตรงกันทั้งวันสงกรำนต์และวันขึ้น 1  ค่ ำ เดือน 5  ได้มีกำรใช้วันที่ 1  เมษำยน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของ
ไทยแต่เรื่อยมำ แม้ว่ำในปีต่อไปจะไม่ตรงกับวันสงกรำนต์ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีก ำหนดวันทำงสุริยคติที่แน่นอน
ตำยตัวลงไปจันทรคติ คือ กำรนับวันเดือนปี โดยใช้กำรโคจรของพระจันทร์เป็นเกณฑ์ คือ  วิธีกำรนับอย่ำง
ในปัจจุบัน เช่น วันจันทร์ อังคำร พุธ เดือน มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม และปี พ.ศ. ปี ค.ศ. ต่ำง ฯลฯ 

ต่อมำในวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ.2483 คณะรัฐบำลองจอมพล ป.พิบูลสงครำม ได้ประกำศใช้
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2484  เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับประทศอ่ืน ๆ เป็นสำกลทั่วโลก และใช้
เรื่อยมำถึงปัจจุบัน 

การท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 

เม่ือใกล้ถึงเทศกำลปีใหม่ ประชำชนจะพำกันเก็บกวำดบ้ำนเรือนให้สะอำด ประดับไฟและธงชำติ
ตำมสถำนที่ส ำคัญ ๆ ครั้งถึงวันที่ 31 ธันวำคม ก็จะมีกำรท ำบุญเลี้ยงพระ ไปวัดเพ่ือประกอบกิจกุศลตำง ๆ 
เช่น ฟังธรรมเทศนำ ถือศีลปฏิบัติธรรม แต่บำงคนก็แค่ท ำบุญตักบำตร  ตอนกลำงคืนบำงแห่งอำจจัด
เทศกำลกินเลี้ยงเป็นที่ครื้นเครงสนุกสนำน เพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองส่งท้ำยเก่ำต้อนรับปีใหม่ เช้ำวันที่ 1 
มกรำคม จะมีกำรท ำบุญตักบำตร ไปท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนญำติผู้ใหญ่ที่เคำรพนับถือมีกำรมอบของขวัญและ
บัตรอวยพรให้แก่กันส ำหรับในต่ำงจังหวัด จะมีกำรท ำบุญเลี้ยงพระที่วัด และอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ญำติที่
ล่วงลับ กลำงคืนมีกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน หรือ จัดมหรสพมำฉลอง 

คติข้อคิดในวันขึ้นปีใหม่ 

เม่ือวันเวลำผันเปลี่ยนเวียนไปครบ 1 ปี เรำได้อยู่รอดปลอดภัยมำจนถึงวันขึ้นปีใหม่ ขอให้ลอง
มองยอนหลังกลับไปคิดดูว่ำ วันเวลำที่ผ่ำนมำนั้นเรำได้ใช้มันอย่ำงคุ้มค่ำหรือเปล่ำ และได้กระท ำคุณงำม
ควำมดีอันใดไว้บ้ำง ควรหำโอกำสกระท ำให้ยิ่งขึ้นทุกปีในขณะเดียวกันเรำได้กระท ำควำมผิดหรือสิ่งใดที่ไม่
ถูกต้องหรือไม่ หำกมีต้องรีบปรับปรุงแก้ไปตัวเอง 
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4.3 ประเพณีสงกรานต์ 

 

สงกรำนต์ แปลว่ำ กำรย้ำยที่ คือ เป็นวันที่พระอำทิตย์โคจรย้ำยจำกรำศีมีนเข้ำสู่รำศีเมษ เป็นวัน
เปลี่ยนจุลศักรำชใหม่ ตำมกำรค ำนวณของผู้รู้ทำงโหรำศำสตร์ ซ่ึงจะตรงกับวันขึ้น 1 ค ำ เดือน 5 แต่กำร
นับวันทำงจันทรคตินี้ เม่ือเทียบกับวันทำงสุริยคติ ในแต่ละปีจะไม่ตรงกัน จึงถือเอำวันที่ 13 เมษำยนของ
ทุกปี เป็นวันสงกรำนต์ แต่เดิมเรำถือเอำวันสงกรำนต์ เป็นวันปีใหม่ของไทย  และแม้ว่ำในปัจจุบันได้
เปลี่ยนไปถือเอำวันที่ 1 มกรำคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตำมสำกลเพ่ือให้สอดคล้องกับนำนำอำรยประเทศ แต่ก็
ยังยึดถือเอำวันสงกรำนต์เป็นวันขึ้นปีใหม่มำจนถึงทุกวันนี้  และยังถือว่ำวันที่  15 เมษำยน เป็นวัน
ครอบครัวอีกด้วย 

ประเพณีวันสงกรำนต์ปกติมีทั้งหมด๓วัน คือเริ่มต้ังแต่วันที่ ๑๓ เมษำยน ถึง ๑๕ เมษำยน โดย
ถือเอำวันที่ ๑๓ เป็นวันต้น หรือวันมหำสงกรำนต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนำหรือวันกลำง และวันที่ ๑๕ เป็นวัน
เถลิงศก หรือวันสุดท้ำย แต่วันต้นวันเนำวันเถลิงศกนี้ หำกนับทำงจันทรคติหรือค ำนวณทำงโหรำศำสตร์
อำจจะคลำดเคลื่อนกันบ้ำงในแต่ละปี 

 

กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในวันสงกรานต์ 

1. การท าบุญตักบาตร ถือว่ำเป็นกำรสร้ำงบุญสร้ำงกุศลให้ตัวเอง และ อุทิศส่วนกุศลนั้นแก่ผู้
ล่วงลับไปแล้ว กำรท ำบุญแบบนี้มักจะเตรียมไว้ล่วงหน้ำ น ำอำหำรไปตักบำตรถวำยพระภิกษุที่ศำลำวัด ซ่ึง
จัดเป็นที่รวมส ำหรับท ำบุญ ในวันนี้หลังจำกที่ได้ท ำบุญเสร็จแล้ว ก็จะมีกำรก่อพระทรำยอันเป็นประเพณี
ด้วย 

2. การถวายข้าวแช่ แด่พระภิกษุ   ข้าวแช่ เป็นส่วนประกอบในเทศกำลสงกรำนต์ของมอญ 
เป็นประเพณีสืบกันมำว่ำ ในวันสงกรำนต์จะต้องท ำข้ำวแช่ถวำยพระ เพรำะถือว่ำเป็นสิริมงคล 

3. การรด-สาดน้ า เป็นกำรอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน น้ ำที่รดมักใช้น้ ำหอมเจือด้วยน้ ำ
ธรรมดำ 

4. การสรงน้ าพระจะรดน้ ำพระพุทธรูปที่บ้ำนและที่วัด และบำงที่จัด สรงน้ ำพระสงฆ์ ด้วย 
5. บังสุกุลอัฐิ กระดูกญำติผู้ใหญ่ที่ตำยแล้ว มักก่อเป็นเจดีย์ แล้วนิมนต์พระไปบังสุกุล 
6. การรดน้ าผู้ใหญ่ คือกำรไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคำรพนับถือ ครูบำอำจำรย์ ท่ำนผู้ใหญ่มักจะ

นั่งลงแล้วผู้ที่รดก็จะเอำน้ ำหอมเจือกับน้ ำรดที่มือท่ำน ท่ำนจะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรด ถ้ำเป็นพระก็จะน ำผ้ำ
สบงไปถวำยให้ท่ำนผลัดเปลี่ยนด้วย หำกเป็นฆรำวำสก็จะหำผ้ำถุง ผ้ำขำวม้ำไปให้ 

7. การด าหัว ก็คือกำรรดน้ ำนั่นเอง แต่เป็นค ำเมืองทำงภำคเหนือ กำรด ำหัวเรียกกันเฉพำะ
กำรรดน้ ำผู้ใหญ่ที่เรำเคำรพนับถือ ผู้สูงอำยุ คือกำรขอขมำในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว หรือ กำรขอพรปีใหม่
จำกผู้ใหญ่ ของที่ใช้ในกำรด ำหัวส่วนมำกมีผ้ำขนหนู มะพร้ำว กล้วย และ ส้มป่อย 

8. การปล่อยนกปล่อยปลา ถือเป็นกำรล้ำงบำปที่ท ำไว้ เป็นกำรสะเดำะเครำะห์ร้ำยให้มีแต่
ควำมสุขควำมสบำยในวันขึ้นปีใหม่ 

9. การน าทรายเข้าวัด ทำงภำคเหนือนิยมขนทรำยเข้ำวัดเพ่ือเป็นนิมิตโชคลำภ ให้มีควำมสุข
ควำมเจริญ เงินทองไหลมำเทมำดุจทรำยที่ขนเข้ำวัด 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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4.4 ประเพณีตักบาตรพระร้อย 

ประวัติ / ความเป็นมา 

ประเพณีตักบำตรพระร้อย นับว่ำเป็นประเพณีอันดีงำมของชำวจังหวัดปทุมธำนีที่ปฏิบัติสืบต่อกัน
มำนับร้อยปี นอกจำกชำวปทุมธำนีที่ยึดถือปฏิบัติกันแล้วยังปรำกฏว่ำ กำรตักบำตรพระร้อยเป็นประเพณี
อย่ำงหนึ่งของชำวต ำบลคลองสี ่

ในต ำบลคลองสี่ กำรตักบำตรพระร้อยเป็นหน้ำที่ของทำงวัดทุกวันจะผลัดกัน กำรตักบำตรพระ
ร้อยมำจำกกำรต้องใช้พระเป็นจ ำนวนมำก จึงเรียกว่ำพระร้อย และควำมศรัทธำของพุทธศำสนิกชนเป็น
จ ำนวนมำก จึงลุล่วงไปด้วยดี กำรตักบำตรพระร้อยเป็นงำนบุญที่ยิ่งใหญ่ของชำวต ำบลคลองสี่ วัดที่จัดตัก
บำตรพระร้อยต้องก ำหนดวันที่เรียบร้อย มักทำยกวัดที่เป็นเจ้ำภำพก็ไปนิมนต์พระวัดต่ำงๆ ตำมจ ำนวนที่
ต้องกำร พร้อมกับแจ้งก ำหนดงำน  ประเพณีตักบำตรพระร้อยเริ่มต้ังแต่เทศกำลออกพรรษำ คือ วันขี้น 
15 ค่ ำเดือน 11 แต่วันที่มีกำรตักบำตรจะเริ่มต้ังแต่วันแรม 1 ค่ ำ เดือน 11   
 

4.5  ประเพณีถวายเทียนพรรษา 

กำรถวำยเทียนพรรษำนี้เป็นโบรำณประเพณีที่ท ำสืบๆ มำเป็นเวลำช้ำนำน เม่ือถึงฤดูเข้ำพรรษำ 
ภิกษุทั้งปวงต้องจ ำพรรษำในอำวำสของตน 3 เดือน พุทธศำสนิกชนทั้งหลำย จึงได้จัดท ำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น 
เม่ือได้น ำเทียนไปถวำยพระสงฆ์แล้ว ท่ำนก็จะได้จุดบูชำต่อหน้ำพระประธำนในพระอุโบสถ 

ประเพณีถวำยเทียนพรรษำเป็นประเพณีที่ชำวพุทธปฏิบัติสืบมำเพ่ือถวำยเป็นพุทธบูชำ ธรรมบูชำ
และสังฆบูชำ และเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ตนปรำรถนำ มีไหวพริบ เฉลียวฉลำด ดุจแสงเทียนที่สว่ำงไสว
ของเทียนขี้ผึ้ง  กำรจัดงำนจะจัดงำนประมำณ 3-5 วันต่อเนื่องก่อนถึงวันเข้ำพรรษำทุกปี 

กำรถวำยเทียนเข้ำพรรษำ เป็นประเพณีหนึ่งของชำวต ำบลคลองสี่ ที่นิยมท ำกันมำนำนแล้ว บ้ำงก็
ถวำยเป็นกำรส่วนตัว คือ พำครอบครัวไปถวำย บ้ำงก็น ำไปถวำยเป็นหมู่คณะ ในนำมของส่วนรำชกำร   
สถำนศึกษำ  คณะศรัทธำ  โดยน ำเทียนที่จะน ำไปถวำยมำตกแต่งให้สวยงำมด้วยดอกไม้สด  ดอกไม้แห้ง  
หรือ น ำไป แกะสลัก  ก่อนวันอำสำฬหบูชำ 1 วัน จะน ำเทียนพรรษำไปถวำยวัด เม่ือถวำยแล้วทำงวัดจะ
ได้จุดตอนกลำงคืน ทุกคืนในขณะท ำกิจกรรมทำงศำสนำในเวลำกลำงคืน    

กำรถวำยเทียนพรรษำ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1.  เพ่ือใช้จุดเป็นพุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำในระหว่ำงพรรษำ 
  2.  เพ่ือให้เกิดแสงสว่ำงเวลำมีพิธีกรรมทำงศำสนำในเวลำกลำงคืน 
  3.  เพ่ือควำมสุขจำกบุญกุศลที่ได้ท ำบุญถวำยเทียน 
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4.6  ตักบาตรน้ าผึ้ง 
ความหมาย 

กำรตักบำตรน้ ำผึ้งเป็นกำรน ำน้ ำผึ้งใส่บำตรเพ่ือให้พระสงฆ์น ำไปใช้ในกำรท ำยำรักษำโรคในช่วงจ ำ
พรรษำ 

ลักษณะของประเพณี / การละเล่นพ้ืนบ้าน / พิธีกรรมหรือความเชื่อ 

  ในกำรท ำบุญตักบำตรน้ ำผึ้งจะมีกำรห่อข้ำวต้มส ำหรับท ำบุญใส่บำตรพร้อมกับน้ ำผึ้งด้วย 

ความส าคัญ / ประโยชน์ และคุณค่าท่ีเกิด 

ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมำช้ำนำนต้ังแต่สมัยโบรำณ  เพรำะน้ ำผึ้งเป็นสิ่งที่จ ำเป็นมำกในกำร
ท ำยำ  และ  โดยเฉพำะพระสงฆ์ไว้ใช้ยำมจ ำเป็นในช่วงเข้ำพรรษำ 
 

4.7 การเล่นหมากเก็บ 
ความหมาย 

กำรเล่นหมำกเก็บเป็นกำรฝึกทักษะ  และควำมสำมำรถในกำรใช้กล้ำมเนื้อมือ  และควำมไวของ
สำยตำ  ใช้ไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ  เม่ืออดีตได้รับควำมนิยมในกำรเล่นในเด็กผู้หญิงมำก  แต่ปัจจุบันยังมี
ควำมนิยมอยู่เฉพำะในกลุ่มเด็กประถมศึกษำเท่ำนั้น 

ลักษณะของประเพณี / การละเล่นพ้ืนบ้าน / พิธีกรรมหรือความเชื่อ 

กำรเล่นหมำกเก็บ  มีจ ำนวนผู้เล่น  2 – 5  คน  อุปกรณ์กำรเล่นก้อนหินกลมเล็ก  5  ก้อน  
กติกำกำรเล่น  วิธีกำรหำผู้ที่จะได้เล่นก่อนใช้วิธีขึ้นร้ำน  คือกำรก ำก้อนหินทั้ง  5  ก้อนไว้ในมือแล้วโยนขึ้น
ไม่ให้สูงมำกนัก  รับก้อนหินทั้ง  5  ก้อนด้วยหลังมือแล้วโยนพร้อมกับพลิกมือหงำยรับก้อนหิน  ใครรับ
ก้อนหินได้มำกที่สุดจะได้เล่นก่อน  กำรเล่นหมำกเก็บจะเริ่มจำกหมำกตัวท่ี  1  ถึงตัวท่ี  4  ด้วยวิธีกำร
โยนก้อนหินก้อนหนึ่งไปบนอำกำศ  แล้วเก็บก้อนหินทีละก้อนพร้อมกับรับก้อนที่โยนไปไม่ให้ตกพ้ืน  ท ำ
จนกว่ำจะครบ  5 ก้อน  หมำกที่  2  ถึงหมำกที่  4  ก็ท ำเช่นเดียวกัน  แต่ต่ำงกันตรงกำรเก็บลูกหิน  เก็บ
ครั้งละ  2  ครั้งละ  4  ตำมล ำดับ  เม่ือครบหมำกที่  4  ก็ขึ้นร้ำน  นับคะแนนแข่งกันหลังจำกขึ้นร้ำนแล้ว
ก็เริ่มหมำกที่  1  ใหม่  ท ำเช่นนี้จนครบ  100  คะแนน  ใครครบก่อน  คือผู้ชนะ  ส่วนกำรเล่นใครท ำ
ก้อนหินตก  โยนแล้วรับไม่ได้หรือเก็บไม่ครบจ ำนวนก็ต้องตำย  ให้สิทธ์ิคนอ่ืนเล่นต่อ    

ความส าคัญ / ประโยชน์ และคุณค่าท่ีเกิด 

เป็นกำรละเล่นที่มีมำแต่สมัยโบรำณ  สำมำรถฝึกสมำธิ  และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำยตำ  และ
มือในกำรนับ 
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4.8  การเล่นหมากรุก 

ความหมาย 

กำรเล่นหมำกเก็บเป็นกำรฝึกทักษะด้ำนควำมคิดใช้ไหวพริบในกำรเล่นตลอดเวลำ 

ลักษณะของประเพณี / การละเล่นพ้ืนบ้าน / พิธีกรรมหรือความเชื่อ 

1.) กระดานหมากรุก เป็นกระดำนสี่เหลี่ยม มีตำรำงสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้ำนละ 8  ช่อง   ดังนั้นมีตำบ
นกระดำนหมำกรุกไทย 8x8 = 64 ตำ ซ่ึงเป็นตำเรียบธรรมดำ หรือสลับสีก็ได้ ขอบกระดำนสองข้ำง
โดยมำกจะมีที่ส ำหรับให้เป็นที่เก็บตัวหมำกรุกที่กินกันแล้ว ต้องน ำออกมำวำงนอกกระดำน 

2.) ตัวหมากรุก มีรวม  32  ตัว แต่ละฝ่ำยจะมี 16  ตัว  ตัวหมำกรุกจะท ำเป็นสองสีให้เห็น
แตกต่ำงกันเช่น ด ำกับขำว แดงกับด ำ ฯลฯ  แต่ก่อนตัวหมำกรุกจะท ำด้วยไม้เนื้อแข็ง แกะสลักเป็นรูป
ต่ำงๆ อำจใช้เขำสัตว์หรืองำช้ำงมำแกะสลักเป็นตัวหมำกรุก ปัจจุบันส่วนใหญ่หล่อจำกพลำสติก 
รำยละเอียดของตัวหมำกรุกแต่ละฝ่ำยมีดังนี้ 

1.)  ขุน 1 ตัว  2.)  เม็ด 1 ตัว  3.) โคน 2 ตัว  4.)  ม้ำ 2 ตัว  5.)  เรือ 2 ตัว 6.)  เบี้ย 
8 ตัวรวมทั้งหมดมีฝ่ำยละ 16 ตัว  
 โดยปกติ ผู้เล่นทั้งสองฝ่ำยจะนั่งเผชิญหน้ำกัน มีกระดำนหมำกรุกวำงอยู่ตรงกลำง   กำรต้ังตัว
หมำกรุกและรูปร่ำงของตัวหมำกรุก แสดงไว้ในภำพ  มีข้อสังเกตคือ เม็ดต้องต้ังอยู่เบื้องขวำของขุนแต่ละ
ฝ่ำย 
 

 
 
กติกา  

  เม่ือเริ่มเล่นจะมีกำรเสี่ยงทำยว่ำใครจะได้เป็นผู้ เดินก่อน หลังจำกนั้นก็จะสลับกัน  เดินคนละที 
กำรเดินของหมำกรุกแต่ละตัว ในรูปจะแสดงให้เห็นอ ำนำจกำรเดิน  และกำรกินของหมำกรุกแต่ละตัว 
ตำมปกติหมำกรุกเม่ือเดินไปตำไหนได้ ก็จะกินหมำกของอีกฝ่ำยหนึ่งในตำนั้นได้ด้วย มียกเว้น คือ เบี้ยคว่ ำ  
เวลำเดินจะเดินตรง ๆไปข้ำงหน้ำได้ทีละหนึ่งตำ แต่ถ้ำจะกินต้องกินตัวหมำกที่อยู่ในตำทแยงด้ำนหน้ำ ซ้ำย
หรือขวำ เท่ำนั้น จะเดินถอยหลังไม่ได้ และจะกินทแยงถอยหลังก็ไม่ได้ 
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 ขุน  เป็นตัวหมำกรุกที่ส ำคัญที่สุด มีกำรเดินและกินไปในทิศทำงรอบตัวได้ แต่ไม่สำมำรถเดินเข้ำ
ไปในตำกินของฝ่ำยตรงข้ำมได้  

 เม็ด  มีกำรเดินและกินไปในแนวทแยงทั้ง 4 ด้ำน  
 โคน  มีกำรเดินและกินไปในแนวทแยงทั้ง 4 ด้ำนและเดินไปทำงข้ำงหน้ำ  
 ม้า  มีกำรเดินและกินเป็นรูปตัว L ในทิศทำงรอบตัว  
 เรือ  มีกำรเดินและกินไปในแนวต้ัง-แนวนอน ระยะยำว  
 เบ้ีย  มีกำรเดินไปทำงข้ำงหน้ำและกินในแนวทแยงด้ำนหน้ำ เม่ือเบี้ยไปถึงแนววำงเบี้ยของฝ่ำย

ตรงข้ำมจะกลำยเป็นเบี้ยหงำย และมีกำรเดินและกินเช่นเดียวกับเม็ดทุกประกำร  

  
ตำเดินและตำกินของขุนทั้ง 2 ฝ่ำย  ตำเดินและตำกินของเม็ดและเบี้ยหงำยทั้ง 2 ฝ่ำย  

  
ตำเดินและตำกินของโคนทั้ง 2 ฝ่ำย  ตำเดินและตำกินของม้ำทั้ง 2 ฝ่ำย  
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ตำเดินและตำกินของเรือทั้ง 2 ฝ่ำย โดยต้องไม่มีหมำกตัวอ่ืนมำขวำง และเดินข้ำม
หมำกตัวอ่ืนไม่ได้ 

ตำเดินและตำกินของเบี้ยคว่ ำทั้ง 2 ฝ่ำย โดย 
x  คือตำที่กินได้ 

^ v คือตำที่เดินได้  

 

ความส าคัญ / ประโยชน์ และคุณค่าท่ีเกิด 

เป็นกำรละเล่นที่มีมำแต่สมัยโบรำณ  สำมำรถฝึกสมำธิ  และไหวพริบ 

 
4.9  การเล่นหมากฮอส 

ความหมาย 
หมำกฮอส เป็นกีฬำหมำกกระดำนพ้ืนบ้ำนของไทย นิยมเล่นกันทั่วไป  เป็นกีฬำที่เล่นกันระหว่ำง

นักกีฬำ 2 ฝ่ำยโดยกำรเดินตัวหมำกไปมำบนกระดำนหมำกฮอส  แพ้ /ชนะต่อกันด้วยกำรหมดตัวเดิน 
หมดตำเดิน ยอมแพ้ หรือ ถูกปรับให้แพ้  

 
ลักษณะของประเพณี / การละเล่นพ้ืนบ้าน / พิธีกรรมหรือความเชื่อ 

 อุปกรณ์การเล่น 

 1. กระดำนหมำกฮอส เป็นกระดำนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตีตำรำงเป็นรูปจัตุรัสขนำดเท่ำกันรวม 64 
ตำทำสีเข้มและสีอ่อนสลับตำกันไปทุกตำ ตำสีเข้มทั้ง 32 ตำใช้เป็นตำเดินตัวหมำก มุมกระดำนที่มีตำสี
เข้มอยู่เพียงตำเดียวเรียกว่ำ "มุมเด่ียว" มุมกระดำนที่มีตำสีเข้มอยู่คู่กันสองตำเรียกว่ำ "มุมคู่" 

 2. ตัวหมำก เป็นรูปทรงกลม แบ่งเป็นสองสี 

 3. กำรต้ังกระดำนและตัวหมำก ให้นักกีฬำทั้ง 2 ฝ่ำยนั่งหันหน้ำเข้ำหำกัน วำงกระดำนไว้ตรง
กลำงให้มุมเด่ียวอยู่ทำงซ้ำยมือ มุมคู่อยู่ทำงขวำมือ เพ่ือวำงตัวหมำกแต่ละสีในตำเดินแถวหลังสุดของทั้ง
สองฝ่ำย และแถวถัดมำ ตำละหนึ่งตัว   
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4. กำรเดินหมำก 

  4.1 กำรสุ่มเลือกตัวหมำก ให้เตรียมหมำกมำสีละตัว ระบุว่ำจะให้ฝ่ำยถือหมำกสีใดเป็น
ฝ่ำยเดินก่อน   หรือเดินหลังทุกกระดำน แล้วให้นักกีฬำสุ่มเลือกตัวหมำก ฝ่ำยใดเลือกได้หมำกสีอะไร ให้ใช้
หมำกสีนั้นเดินในกระดำนแรก หลังจำกนั้นให้ทั้ง 2 ฝ่ำยสลับกำรถือหมำกกันทุกครั้งที่เริ่มแข่งขันกระดำน
ต่อไป   

4.2 เบี้ยและฮอส 
   4.2.1 ตัวหมำกที่วำงไว้ตำมกติกำข้อ 3. เรียกว่ำ "เบี้ย"   เบี้ยเดินตำมแนว
ทแยงไปข้ำงหน้ำทีละตำ และต้องกินหมำกของฝ่ำยตรงข้ำมตำมกติกำข้อ 5.1 
   4.2.2 เม่ือเบี้ยตัวใดตัวหนึ่งเดินไปถึงหรือกินไปตกในตำที่อยู่แถวหลังสุดของ
ฝ่ำยตรงข้ำม เบี้ยตัวนั้นจะกลำยเป็น "ฮอส" ให้ฝ่ำยตรงข้ำมใช้หมำกสีเดียวกันอีกตัวหนึ่งวำงซ้อนไว้เป็น
สัญลักษณ์  ฮอสสำมำรถเดินหน้ำหรือถอยหลังได้ตำมแนวทแยง โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนตำที่เดิน  เบี้ยที่เพ่ิง
กลำยเป็นฮอสจะเดินหรือกินทันทีไม่ได้ ต้องรอให้ฝ่ำยตรงข้ำมเดินหรือกินอีกครั้งหนึ่งก่อน 

  4.3 กำรจับหมำกเดิน ในกำรแข่งขันแต่ละกระดำน ให้นักกีฬำทั้ง 2 ฝ่ำย ผลัดกันเดิน
หมำกของตนฝ่ำยละครั้ง  โดยให้ถือกฎ "จับตัววำงตำย" กล่ำวคือ เม่ือนักกีฬำฝ่ำยที่จะเดินหมำกแตะหมำก
ตัวใด ให้จับหมำกตัวนั้นเดินโดยไม่ชักช้ำ ห้ำมจับค้ำงไว้ ห้ำมเปลี่ยนไปจับหมำกตัวอ่ืนเดิน  เว้นแต่หมำกตัว
นั้นไม่มีตำเดิน เม่ือเดินหมำกไปแตะตำใด ให้วำงในตำนั้น ห้ำมเปลี่ยนไปวำงในตำอ่ืน  เว้นแต่นักกีฬำฝ่ำย
ตรงข้ำมทักท้วง ก่อนที่จะเดินหมำกของตนเอง ว่ำเป็นกำรท ำผิดกติกำ  ในกรณีที่เดินฮอส  เม่ือจับฮอสไป
ทำงทิศใดของแนวทแยง ให้วำงลงในตำที่อยู่ทำงทิศนั้น ห้ำมเปลี่ยนไปทำงทิศอ่ืน  เว้นแต่นักกีฬำฝ่ำยตรง
ข้ำมทักท้วง ก่อนที่จะเดินหมำกของตนเอง ว่ำเป็นกำรท ำผิดกติกำ 

  4.4 กำรขอจัดหมำก หลังจำกเริ่มกำรแข่งขันแต่ละกระดำน  หำกนักกีฬำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ต้องกำรขยับตัวหมำกในกระดำน เพ่ือจัดให้ตรงตำมต ำแหน่ง ให้ขออนุญำตก่อน  ทั้งนี้กำรขออนุญำตและ
กำรขยับตัวหมำกให้ท ำในระหว่ำงที่เป็นช่วงเวลำเดินหมำกของตนเองเท่ำนั้น 

  4.5 เวลำที่ใช้ในกำรเดินหมำก  
   4.5.1 นักกีฬำมีเวลำเดินหมำกของตนเองครั้งละไม่เกิน 2 นำที โดยกรรมกำร
จะขำนบอกเวลำ 2 ครั้ง ครั้งแรกเม่ือเหลือเวลำ 30 วินำที และครั้งที่สองเม่ือเหลือเวลำ 10 วินำที 
   4.5.2 กำรขอเวลำพิเศษ ระหว่ำงที่ก ำลังแข่งขันกันแต่ละกระดำน  นักกีฬำแต่
ละฝ่ำยมีสิทธ์ิขอเวลำพิเศษเพ่ือคิดไตร่ตรองได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นำที  โดยแจ้งขอเวลำพิเศษต่อกรรมกำร
ก่อนหมดเวลำเดินหมำก  ให้กรรมกำรขำนยืนยันว่ำรับทรำบค ำขอ และจดบันทึกไว้ รวมทั้งขำนบอกเวลำ
เหมือนในกติกำข้อ 4.5.1 ด้วย 
   4.5.3 กำรขอเวลำนอกหำกนักกีฬำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งต้องกำรขอเวลำนอกเพ่ือท ำ
กิจธุระที่จ ำเป็น เช่น เข้ำห้อง ซ้ือหำเครื่องด่ืม  ฯลฯ  ให้ขออนุญำตก่อน  

 การกินหมาก 

 1 กำรกินหมำก ให้ถือกฎ "กินได้ต้องกิน" กล่ำวคือ เม่ือหมำกของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งขวำงทำงเดิน
หมำกของอีกฝ่ำยหนึ่ง และมีตำว่ำงอยู่ในแนวเดียวกันถัดหมำกที่ขวำงอยู่  ฝ่ำยที่ถูกขวำงต้องกินโดยจับ
หมำกของตนเองตัวท่ีถูกขวำง ข้ำมหมำกตัวท่ีขวำงไปวำงในตำว่ำงนั้น แล้วยกหมำกที่ถูกกินออกจำก
กระดำน 
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 2  กำรกินหลำยต่อ เม่ือเป็นกำรกินหลำยต่อ ฝ่ำยกินต้องแสดงกำรกินให้ชัดเจน 
 3  กำรกินหลำยแบบ เม่ือมีโอกำสกินได้หลำยแบบ ฝ่ำยกินจะเลือกกินแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ 
 4  กำรกินได้แต่ไม่กิน เมื่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีโอกำสกินได้ แต่กลับเดินหมำกโดยไม่กินอีกฝ่ำยหนึ่งจะทักท้วงให้กิน 
ก่อนท่ีจะเดินหมำกของตนเอง หรือจะปล่อยเลยตำมเลยก็ได้ โดยกรรมกำรไม่มีสิทธ์ิเตือนให้กิน  

 ผลการแข่งขันจะเป็นแพ้ชนะ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี  

 1  ฝ่ำยแพ้หมดตัวเดิน  
 2  ฝ่ำยแพ้หมดตำเดิน  
 3  ฝ่ำยแพ้ยอมแพ้  
 4  ฝ่ำยแพ้ถูกปรับให้แพ้ ตำมกติกำข้อ 6.  
 5  ฝ่ำยแพ้ถูกปรับให้แพ้ ในกระดำนที่แข่งขัน เนื่องจำกมำแข่งขันช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 20 นำที  
เว้นแต่ นักกีฬำฝ่ำยตรงข้ำมและคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันยินยอม  
 6  ฝ่ำยแพ้ถูกปรับให้แพ้ ในรำยกำรที่แข่งขันในวันนั้นๆ เนื่องจำกมำแข่งขันช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 
60 นำที  

ความส าคัญ / ประโยชน์ และคุณค่าท่ีเกิด 

เป็นกำรฝึกใช้ควำมคิด  และสมำธิในกำรแก้เกมส์ 

 

4.10  การท าขวัญข้าว 

ประเพณีท ำขวัญแม่โพสพ (ข้ำว) ตำมควำมเชื่อว่ำแม่โพสพมีพระคุณจึงต้องท ำขวัญเป็นกำรกล่ำว
ขอขมำต่อต้นข้ำวทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้ำว ทั้งกำรเกิดเองตำมธรรมชำติ และจำกกำรที่
มนุษย์จะกระท ำอะไรก็ตำมกับต้นข้ำว เช่น เก่ียวข้ำว อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรขอบคุณและเอำใจแม่โพสพที่ให้
ควำมอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนำ และเพ่ือขออภัยและเรียกขวัญแม่โพสพ เป็นสิริมงคลดลบันดำลให้ม่ังมียิ่งขึ้น  
ปกติจะท ำกันในวันศุกร์ซ่ึงถือว่ำเป็นวันขวัญข้ำว 

ประเพณีท ำขวัญข้ำวของบำงจังหวัด อำจมีประเพณีท ำขวัญข้ำว อยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ข้ำวต้ังท้อง 
และช่วงข้ำวพร้อมเก่ียว โดยในแต่ละช่วงจะมีเครื่องเซ่นไม่เหมือนกัน เครื่องเซ่นของกำรท ำขวัญข้ำวตอน
ต้ังท้อง ด้วยควำมเชื่อที่ว่ำ แม่โพสพเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกัน พอข้ำวต้ังท้อง  จึงเชื่อว่ำจะอยำก
ทำนอำหำรเหมือนคนท้อง สิ่งที่ขำดไม่ได้ในเครื่องเซ่นช่วงดังกล่ำวจึงเป็นของรสเปรี้ยว อ้อย น้ ำมะพร้ำว 
นอกเหนือจำกหมำก พลู ธงกระดำษสีต่ำงๆ ผ้ำแดง ผ้ำขำว ใส่ลงในชะลอมเล็ก ๆ  มีเส้นด้ำยสีแดงและสี
ขำวเพ่ือผูกเครื่องเซ่นเข้ำกับต้นข้ำว ดอกไม้ และด้วยควำมเชื่อว่ำแม่โพสพเป็นผู้หญิง จึงต้องมีน้ ำอบ 
น้ ำหอมด้วย โดยคนที่ท ำพิธีมักจะเป็นผู้หญิงเจ้ำของที่นำ แต่พิธีนี้ให้โอกำสผู้ชำยท ำได้แต่ไม่นิยม หลังจำก
มัดโยงเครื่องเซ่นกับต้นข้ำวด้วยด้ำยสีแดงและขำวเข้ำด้วยกันแล้ว  ผู้ท ำพิธีจะพรมน้ ำหอมแป้งร่ ำ ต้นข้ำว 
จำกนั้นจึงจุดธูปปักลงบนที่นำพร้อมกล่ำวค ำขอขมำต่ำง ๆ แล้วแต่ที่จะนึกได้ ส่วนมำกก็จะเป็นกำรบอก
กล่ำวถึงสิ่งที่ก ำลังจะท ำ เช่น ขอให้มีรวงข้ำวสวย มีข้ำวเยอะ ๆ ให้ผลผลิตสูง ๆ เม่ือพูดทุกอย่ำงที่อยำกพูด
จบก็ต้อง กู่ร้องให้แม่โพสพรับทรำบเจตนำดัง ๆ  

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%9E&action=edit
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เม่ือข้ำวเริ่มต้ังท้องชำวนำจะเอำไม้ไผ่มำสำนชะลอมแล้วน ำเครื่องแต่งตัวของหญิง เช่นแป้ง น้ ำ มัน
ใส่ผม น้ ำอบไทย หวี กระจกใส่ในชะลอม พร้อมด้วยขนมหวำนสักสองสำมอย่ำง ส้มเขียวหวำน ส้มโอแกะ
กลีบ ปักเสำไม้ไผ่แล้วเอำชะลอมแขวนไว้ในนำ เพ่ือให้แม่พระโพสพแต่งตัวและเสวยสิ่งของนั้น จะได้ออก
รวงได้ผลดี เขำเรียกว่ำ เฉลว  

หลังจำกพิธีท ำขวัญข้ำวในช่วงข้ำวพร้อมเก่ียว ก็ท ำกำรเก็บเก่ียวข้ำวได้เลย หลังจำกนั้นก็เตรียมตัว
ท ำพิธี รับขวัญแม่โพสพ ในวันขึ้น 9 ค่ ำ เดือน 6 ของทุกปีต่อไป แม้ว่ำกำรท ำนำปัจจุบันจะท ำได้ถึงปีละ 3 
ครั้งแต่ประเพณียังคงต้องท ำตำมกำรปลูกข้ำวตำมฤดูกำลในอดีตเท่ำนั้น กำรท ำขวัญข้ำว ผู้ชำยสำมำรถท ำ
ขวัญข้ำวได้ แต่รับขวัญข้ำวไม่ได้เด็ดขำด 
 

4.11 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย 
ความหมาย 

1.เพ่ือเป็นกำรอุทิศส่วนกุศล ด้วยกำรถวำยเครื่องสักกำระ พลีกรรมแก่ปรมำจำรย์ทั้งหลำยทั้งปวง 
ที่มำประสิทธ์ิประสำทควำมรู้ให้แก่ศิษย์ 

2.เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดควำมม่ันใจในกำรเรียนนำฏศิลป์เป็นอย่ำงดี เม่ือได้ผ่ำนพิธีกรรมมำแล้ว 
3.เพ่ือเป็นกำรขอขมำลำโทษ หำกศิษย์ได้กระท ำสิ่งที่ผิดพลำดโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ไม่ว่ำจะเป็น

ด้ำนกำยกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตำม 
4.เพ่ือไว้ส ำหรับต่อท่ำร ำที่เป็นเพลงหน้ำพำทย์ชั้นสูงที่มีควำมเชื่อมำแต่โบรำณว่ำ เพลงหน้ำพำทย์

บำงเพลงจะต้องต่อท่ำร ำในพิธีไหว้ครู จึงจะเกิดเป็นสิริมงคล ทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียน 
5.เพ่ือเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ ดีงำม อยู่

ในศีลธรรมจรรยำ ต้ังตนอยู่ในโอวำทค ำสั่งสอนของครูบำอำจำรย์ 

ต านานการไหว้ครู 

มีต ำนำนที่ถือว่ำวันพฤหัสบดีเป็นวันครู นอกจำกนี้ยังถือกันว่ำเวลำกลำงวันพระพฤหัสบดีเป็นธำตุ
ไฟ และเป็นธำตุน้ ำในเวลำกลำงคืน เป็นดำวพระเครำะห์ที่ให้วิทยำควำมรู้แก่มนุษย์ เรำจึงถือว่ำวัน
พฤหัสบดีเป็นวันครู เดือนที่นิยมกระท ำพิธีไหว้ครู ตำมแบบโบรำณนิยมให้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครู
ในเดือนคู่ เช่น เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 และเดือนยี่  แต่มีข้อยกเว้นเดือนเดียวคือ 
เดือน 9 อนุโลมให้จัดพิธีได้ เพรำะถือว่ำเดือน 9 เป็นเลขมงคลของไทยสืบมำ ในบำงครั้งตำมคติโบรำณยัง
ต้องระบุจันทรคติเพ่ิมขึ้นด้วย โดยพิจำรณำอีกว่ำตรงกับวันขึ้นแรมข้ำงใด จะนิยมวันพฤหัสบดีข้ำงขึ้น  
เพรำะข้ำงขึ้นถือว่ำเป็นวันฟู เป็นสัญลักษณ์ของควำมเจริญรุ่งเรือง 

ลักษณะของประเพณี / การละเล่นพ้ืนบ้าน / พิธีกรรมหรือความเชื่อ 

  1.จัดเตรียมสถำนที่และท ำควำมสะอำดบริเวณที่จัดให้เรียบร้อย 
2.เชิญหัวโขนหรือศีรษะครู ทั้งที่เป็นเทพเจ้ำ เทวดำ ฤำษี และคนธรรพมำประดิษฐำน เพ่ือเป็น

ประธำนต้ังไว้บนโต๊ะที่เตรียมพร้อมแล้ว 
3.พิธีสวดมนต์ไหว้พระ จ ำนวน 9 รูป 
 
 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A7
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4.จัดเครื่องกระยำบวช เครื่องสังเวย เครื่องสักกำระ มีดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสังเวยจะจัด
ออกเป็น 3 ชุด คือ 

- ส่วนของพระมหำเทพ เทวดำ นำงฟ้ำ เป็นอำหำรสุก 
- ส่วนของพระครูฤำษี พระประคนธรรพ เป็นอำหำรสุก 
- ส่วนของพระพิรำพ ซ่ึงเป็นเทพอสูร เป็นอำหำรดิบ 

5.เชิญประธำนจัดงำนมำจุดธูปเทียนบูชำครู ครูผู้ประกอบพิธีแต่งชุดขำว อ่ำนโองกำรเชิญครู
ต่ำงๆ มำร่วมพิธี 

6.ดนตรีบรรเลงเพลงหน้ำพำทย์แต่ละเพลงตำมที่ครูผู้ประกอบพิธีจะเรียกเพลง 
7.ครูผู้ประกอบพิธีกล่ำวถวำยเพ่ือเซ่นสังเวยต่ำงๆ ที่ได้จัดมำ เสร็จแล้วกล่ำวลำเครื่องเซ่นสังเวย 
8.ผู้มำร่วมงำนร ำถวำยเพ่ือบูชำครู ซ่ึงนิยมร ำเพลงช้ำ – เพลงเร็ว เพลงหน้ำพำทย์ชั้นสูงบำงเพลง 

เช่น ตระนิมิตร ตระบองกัน คุกพำทย์ เป็นต้น 
9.ครูผู้ประกอบพิธี ท ำพิธีครอบให้ศิษย์ที่มำร่วมงำน โดยน ำศรีษะครูมำครอบให้ 3 ศรีษะ คือ 

- ศรีษะพระครูฤำษี อันเป็นสัญลักษณ์ครูทั่วไป 
- ศรีษะพระพิรำพ อันเป็นสัญลักษณ์ครูโขน 
- ศรีษะเทริดโนห์รำ อันเป็นสัญลักษณ์ครูละคร 

10.ลูกศิษย์น ำขันก ำนล มีดอกไม้ ธูปเทียน ผ้ำเช็ดหน้ำขำว เงินก ำนลครู 24 บำท ผู้ที่ได้รับครอบ
ถือว่ำเป็นศิษย์ที่มีครูแล้ว และในวงกำรนำฏศิลป์ได้รับคนผู้นี้เป็นนำฏศิลป์โดยสมบูรณ์ 

11.ลูกศิษย์ที่จะจบออกจำกสถำบันเป็นปีสุดท้ำย จะเข้ำรับมอบ โดยครูผู้ประกอบพิธีจะส่งศร
พระขันธ์ให้กับศิษย์ผู้นั้นรับไว้ เปรียบเสมือนกำรขออนุญำตเพ่ือไปสอนศิษย์ต่อไป 

12.ครูผู้ประกอบพิธีจะเจิมหน้ำผำก ประพรมน้ ำมนต์ พร้อมให้ของที่ระลึก และกล่ำวอวยพร
ให้กับศิษย์ทุกคนที่เข้ำพิธีไหว้ครู 

13.ศิษย์ทุกคนจะร ำส่งครู ซ่ึงนิยมร ำโปรยข้ำวตอกดอกไม้เนื้อควำมเป็นสิริมงคลต่อไป 

ก าหนดวันและเดือนท่ีนิยมประกอบพิธีไหว้ครู 

กำรจัดพิธีไหว้ครูมีข้อก ำหนดว่ำให้กระท ำพิธีเฉพำะวันพฤหัสบดี อำจจะได้รับอิทธิพลมำจำกพวก 
พรำหมณ์ ซ่ึงนับถือเทพเจ้ำนำมพระพฤหัสบดีเป็นเทพฤกษ์ ในฐำนะปุโรหิตำจำรย์ที่เคำรพนับถือของพระ
อินทร์และเทวดำอ่ืนๆ จึงนิยมไหว้ครูกันในวันพฤหัสบดี 

ความส าคัญ / ประโยชน์ และคุณค่าท่ีเกิด 

ส่วนที่จะโน้มน้ำวจิตใจมนุษย์ให้รักษำควำมดี รักษำวิทยำกำรสืบเนื่องไปด้วยดี ทั้งยังจูงใจให้เป็นผู้
มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้ำงกำรไหว้ครู คือ กำรแสดงถึงควำมเคำรพกตเวทีแด่ท่ำนบูรพำจำรย์และครูบำ
อำจำรย์ผู้ซ่ึงได้ประสิทธ์ิประสำทวิชำให้ศิษย์ ในฐำนะผู้สืบทอดมรดกทำงวิชำกำร จึงพร้อมใจกันปวำรณำ
ตนรับกำรถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะมำนะอดทน เพ่ือจะได้เป็นควำมรู้ ติดตัวน ำไป
ประกอบอำชีพ เพ่ือสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภำยภำคหน้ำ 
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5. ข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้ในต าบล 
 

5.1  พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน วัดตะวันเรือง  หมู่ท่ี 11  ต าบลคลองส่ี  อ าเภอคลวง  จังหวัด  ปทุมธานี 
 สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2527  เดิมเป็นที่ประดิษฐำนของหลวงปู่สุโขทัย ปัจจุบันปรับปรุงให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ส ำหรับจัดเก็บพระพุทธรูปปำงต่ำงๆ   คัมภีร์ใบลำน  ถ้วยชำม สมัยโบรำณ  เพ่ือให้เด็กและ
เยำวชนได้เข้ำไปศึกษำหำควำมรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หน้าที ่26 

 

5.2  โบราณสถาน และ โบราณวัตถุ 
 
5.2.1  โบราณสถาน และ โบราณวัตถุ ณ วัดตะวันเรือง  วัดตะวันเรืองเป็นวัดเก่ำแก่ที่สร้ำงมำนำนกว่ำ 
100 ปี จึงมีโบรำณสถำนต่ำงๆ ให้รุ่นลูกรุ่นหลำนได้อนุรักษ์ไว้ ดังนี้ 

 อุโบสถ   
สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2507  สมัยพระครูสังวำลย์  สิริจันโท  เป็นเจ้ำอำวำส  โดยมีอุบำสิกำบุญมำก  

บำงชวด เป็นผู้น ำสร้ำงแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2509  
พ.ศ. 2539  อุบำสิกำบุญนำก  ได้บริจำคทุนทรัพย์วำดจิตรกรรมฝำผนังอุโบสถ 
พ.ศ. 2545  ได้บูรณะซ่อมแซมเปลี่ยนซุ้มประตู  หน้ำต่ำง  และทำสีใหม่  โดยมีนำยสมัคร  นำง

นก  แก้วท่ังรื่น  เป็นประธำนทอดกฐิน 
พ.ศ. 2550  ได้บูรณะซ่อมแซมด้วยกำรเปลี่ยนกระเบื้องใหม่  เปลี่ยนช่อฟ้ำ  ใบระกำใหม่ทั้งหมด  

ซ่อมแซมหน้ำ 

 บันใหม่ตลอดจนทำสีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หอสวดมนต์สิริวรคุณ  สร้ำงแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2522 

 ศำลำกำรเปรียญ  สร้ำงในปี พ.ศ.2524  สมัยพระครุโฆสิตศีลคุณเป็นเจ้ำอำวำส 

 โรงเรียนปริยัติธรรมโฆสิตศีลคุณ สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2535  ชั้นบนเป็นโรงเรียน  ชั้นล่ำงเป็น
หอฉัน 
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 วิหำรหลวงปู่สุโขทัย  สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2527 ( เดิมเป็นศำลำพักริมทำง ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิหำรบูรพำจำรย์  สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2542 
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5.3  แหล่งท่องเท่ียว 
 

 ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงเป็นประตูสู่ เอเชีย  
ท ำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำออกและแวะพักรอขึ้นเครื่องเพ่ือเดินทำงต่อ ซ่ึงเป็นต ำบลหนึ่งที่ควรมี
พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน เพรำะมีสถำนที่ท่ีน่ำสนใจอยู่หลำยแห่ง เช่น  

5.3.1 วัดตะวันเรือง 
 สักกำระพระศักด์ิสิทธ์ิของวัด  มีหลวงปู่สุโขทัย  หลวงพ่อผ่อง  พระประธำน  

หลวงพ่อพุทธโสธร(จ ำลอง) 4  บูรพำจำรย์  สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต  พรหม
รังสี) 

 ชมหน้ำบันโลงทอง ( แห่งเดียวในประเทศไทย ) 
 ชมวัตถุโบรำณ (คัมภีร์เก่ำ  ธรรมำสน์  ตู้พระธรรม) ที่พิพิธภัณฑ์สถำน 
 หำควำมรู้ดูต ำรำที่ห้องสมุดทองหล่อ 
 พักผ่อนหย่อนใจที่หอไตรกลำงสระโมกขรณี 
 ชมหมู่มัจฉำที่หน้ำวัด ( ให้อำหำรปลำ ) 
 หำควำมร่มรื่นที่ลำนธรรม  มีร่มเงำแมกไม้น่ำรื่นรมย์ 
 ชมภำพจิตรกรรมฝำผนัง  อุโบสถอันงดงำม 

5.3.2 วัดเพ่ิมทาน 

5.3.3 วัดมงคลพุการาม 

5.3.4 วัดสว่างภพ 

5.3.5 ศาลเจ้าพ่อช้างเหยียบ 

5.3.6 ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหมอสี  หมู่ท่ี  12  ถนนเลียบคลองสี่ฝ่ังตะวันตก  

5.3.7 ฟาร์มไก่ชน  หมู่ท่ี  8  และหมู่ท่ี  13  

5.3.8 ศูนย์แสดงสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (ศูนย์ OTOP) หมู่ท่ี 1  

 

 

 

 

 

 



  หน้าที ่29 

5.4  แหล่งภูมิปัญญา 
5.4.1  กลุ่มแม่บ้ำนคลองสี่  หมู่ที่ 1  กำรหล่อรูปเหมือนด้วยเรซิน 

5.4.2  ศูนย์กำรเรียนรู้กำรปลูกมะพร้ำวน้ ำหอม 

5.4.3  กำรเรียนรู้เรื่องกำรเพำะเห็ด  ในต ำบลคลองสี่มีกลุ่มที่ด ำเนินกิจกรรมเรื่องกำรเพำะเห็ด
อยู่หลำยแห่ง  ดังนี้ 

- กลุ่มเพำะเห็ด หมู่ที่ 1 
- กลุ่มเพำะเห็ด หมู่ที่ 3 
- กลุ่มสร้ำงกิจกรรมเพำะเห็ดนำงฟ้ำ  หมู่ที่ 4 
- กลุ่มเพำะเห็ดนำงฟ้ำ หมู่ที่ 6 
- กลุ่มเพำะเห็ด หมู่ที่ 9   
- กลุ่มเพำะเห็ด หมุ่ที่ 12  ท ำกิจกรรมเพำะพันธุ์เห็ด (ฮังกำรีย์) 
- กลุ่มเพำะเห็ดหมู่ที่ 14 
- กลุ่มสร้ำงกิจกรรมเพำะเลี้ยงเห็ด หมู่ที่ 15 

5.4.4  กำรผลิตปุ๋ยชีวิภำพ  ในต ำบลคลองสี่มีกลุ่มที่ท ำกิจกรรมด้ำนนี้หลำยกลุ่ม ดังนี้ 
- กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภำพ  หมู่ที่ 5 
- กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 8 
- กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 16 

5.4.5 กลุ่มเพำะเลี้ยงกบ  หมู่ที่ 7 

5.4.6 กลุ่มชมรมผู้สูงอำยุ ต ำบลคลองสี่  ท ำกิจกรรมผลิตยำหม่องชนิดน้ ำและครีม 

5.4.7 กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 10  ท ำกิจกรรมปลูกพันธุ์ผักสวนครัว 

5.4.8 กลุ่มเพำะเลี้ยงปลำดุก    

5.4.9 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด   

5.5  แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
5.5.1  ห้องสมุดทองหล่อ  สร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2547 

5.5.2  หอพระไตรปิฎกกลำงน้ ำสร้ำงเม่ือ  พ.ศ. 2551  ( เดิมเป็นศำลำพักร้อน ) 
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6. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 

6.1  ทรัพยากรน้ า 

 แหล่งน้ ำส ำคัญภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่  มีคลองชลประทำนสำยหลัก 3 สำย 
คือ คลองระบำยน้ ำที่ 4, คลองส่งน้ ำที่ 6 และคลองส่งน้ ำที่ 7 จะอยู่คู่ขนำนกันไป พำดผ่ำนพ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองสี่ จำกทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก และคลองระพีพัฒน์จำกทำงทิศเหนือ เป็น
แหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค 

6.2  ทรัพยากรดิน 

 ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่  ลักษณะดินในบริเวณนี้ มีควำมอุดมสมบูรณ์เป็นดิน
เหนียว  อุ้มน้ ำได้ดี  เหมำะแก่กำรท ำอำชีพเกษตรกรรม  แต่ปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกน ำมำใช้ในโครงกำรที่
พักอำศัย  และอุตสำหกรรม  สภำพดินจึงขำดกำรบ ำรุงรักษำ  บำงแห่งมีสำรปนเปื้อนที่ เป็นอันตรำยปะปน
อยู่  เนื่องจำกขำดจิตส ำนึกในกำรหวงแหนและห่วงใยจำกผู้ประกอบกำรทำงด้ำนอุตสำหกรรม 

6.3  สภาพสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันสภำพสิ่งแวดล้อมในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่ อยู่ในสภำพทรุดโทรมขึ้นกว่ำแต่
ก่อน จึงเริ่มก่อปัญหำในหลำยๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นมลพิษทำงน้ ำ  อำกำศ ฝุ่นละออง เสียง กลิ่น จำก
กระบวนกำรผลิตหรือกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรจำกทั้งอุตสำหกรรมขนำดใหญ่หรืออุตสำหกรรม
ห้องแถว  ด้วยกำรขำดจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพำะเรื่องกำรรักษำควำมสะอำด  
ประกอบกับกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว  ของชุมชนที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองสี่  ต้องประสบกับปัญหำด้ำนกำรจัดเก็บและท ำลำยขยะมูลฝอยเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกมี
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่ำงๆ ไม่เพียงพอประกอบกับสถำนที่ก ำจัดขยะไม่เพียงพอและกำรก ำจัด
ท ำลำยยังไม่ถูกวิธี จึงท ำให้เกิดผลกระทบต่อสภำพสิ่งแวดล้อม ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  
 มลพิษทำงน้ ำ น้ ำเน่ำเสียถูกปล่อยทิ้งจำกอำคำรบ้ำนเรือนของประชำชน  ตลอดทั้งกำรทิ้งขยะมูล
ฝอยลงสู่แม่น้ ำล ำคลอง โดยขำดจิตส ำนึก  ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่มีมำตรกำรในกำรป้องกันที่ ดี ประกอบกับยัง
ไม่มีกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ ำล ำคลอง มลพิษทำงอำกำศ อำกำศในบริเวณโรงงำน จะมีกลิ่น  
หมอกควัน 

ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสี่  เน้นกำรพัฒนำซ่ึง
ครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวกับกำรบ ำรุงสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือให้เกิดควำมน่ำ
อยู่และมีควำมยั่งยืนโดย  

- กำรสร้ำงส ำนึกให้ประชำชนตระหนักในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- กำรป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- กำรบ ำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำ  กำร

ก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ 

ต าบลคลองสี่   อ าเภอคลองหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

กิจกรรม 
 

 
ระยะเวลา 

 
สถานท่ีด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1.  ประเพณีแข่งขันเรือพำย 2-3 ธ.ค. 60 ที่ท ำกำร อบต.คลองสี่  
2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 13 ม.ค. 61 วัดเพ่ิมทำน ม.4  
3. ประเพณีตักบำตรวันมำฆบูชำ 1 มี.ค. 61 วัดในต ำบลคลองสี่  
4. ประเพณีสงกรำนต์ 14 เม.ย. 61 วัดเพ่ิมทำน ม.4  
5. ประเพณีตักบำตรวันวิสำขบูชำ 29 พ.ค. 61 วัดในต ำบลคลองสี่  
6. ประเพณีตักบำตรวันอำสำฬหบูชำ
และวันเข้ำพรรษำ 

27-28 ก.ค. 61 
 

วัดในต ำบลคลองสี่  

7. ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวใน 
    เขตพ้ืนที ่
 -ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

 
 

ตลอดทั้งปี 
 

 
 

วัดในต ำบลคลองสี่ 
 

 

 


