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    มาตรฐานการเรียนรู 

 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน  ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตามหลักธรรม เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน  ส 2.1เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองด ี 
มีคานิยมท่ีดีงาม และธํารงรกัษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกัน 
ในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข   
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 
 มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย    
มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

1. รูและเขาใจประวัติความเปนมา ความสําคัญ ความเก่ียวของของศาสนาและ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดกําแพงเพชร 
2. ผูเรียนมีความรัก ความภูมิใจและรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณอัีนดีงามของจังหวัด 
กําแพงเพชรใหคงอยู 
3. ผูเรียนสามารถนําเสนอความรู อธิบายเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณขีองจังหวัด 
กําแพงเพชรได 
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         แบบทดสอบกอนเรียน 

  คําชี้แจง 1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ขอ คะแนน 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 
             2. ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด แลวทําเครื่องหมาย  
       ลงในชอง ก ข ค และ ง ใหตรงกับขอทีผู่เรียนเลือกตอบ 
 

1.ประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง มีกําหนดการจัดงานเม่ือใด 
 ก. วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 

ข. วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12    
ค. วันแรม 15 ค่ํา เดือน 11 

 ง. วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10   
2. ขอใดไมใชประเพณีของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ก. ประเพณีนบพระเลนเพลง 
 ข. ประเพณีสารทไทยกลวยไข 
        ค. ประเพณีการไหลเรือไฟ 
 ง. ประเพณีลอยกระทง ธารประทีป  
3. ขอใดกลาวถึงประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงไดอยางถูกตอง  
 ก. เชื่อวาเปนการบูชาและขอขมาแมพระคงคา เปนการสะเดาะเคราะห เปนการ
บูชาพระเจาในศาสนาพราหมณ หรือเปนการบูชารอยพระพุทธบาท 
 ข. เปนชวงเวลาที่ชาวพุทธเขาวัดทําบุญเพ่ืออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ
และญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว 

ค. เปนการทําบุญในวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชาโดยการนมัสการพระพุทธ
บาทที่เขาสุมนกูฏ เมืองสุโขทัย แลวมาถวายสักการบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ ณ วัดพระบรม
ธาตุ นครชุม 
 ง. เปนการบูชาเทพยดาอารักษหลักบานหลักเมืองและบูชาพญาแถนขอฝนใหตก

ตองตามฤดูกาล มีความเชื่อวาเมื่อจัดงานนี้แลวเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลใหฝน

ตกตองตามฤดูกาล ทําใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ 
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4. คําในศิลาจารึกศรีนครชุม หลักที่ 3 มีความวา “ผูใดไหวนบ กระทําบูชาพระศรีรัตนมหา
ธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์ไซร มีผล อานิสงสพร่ําเสมอดังไดนบพระผูเปนเจา…” คําวา “นบ” 
เปนคําโบราณ แปลวา ไหว ดังนั้น การนบพระจึง หมายความวา “ไหวพระ”สําหรับคําวา 
เลนเพลง คือ การละเลนสนุกสนานพ้ืนบาน โดยมีการรองเพลงพ้ืนบาน จากคํากลาวขางตน
นาจะเก่ียวของกับประเพณีใด 
 ก. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 ข. ประเพณีนบพระเลนเพลง 
 ค. ประเพณีสารทไทยกลวยไข 
 ง. ประเพณีลอยกระทง ธารประทีป 
5. หากกลาวถึงประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงขนมหวานของไทยชนิดใดเปน
องคประกอบสําคัญที่ขาดไมไดในเทศกาลดังกลาว 
 ก. ขนมกง 
 ข. ขนมลา 
 ค. กระยาสารท    

ง. ขาวตมลูกโยน 
6. ขอใด ไมใชคติความเชื่อของประเพณีลอยกระทงท่ีมีมาแตโบราณ 
 ก. เปนการบูชารอยพระพุทธบาท      
 ข. เปนการบูชาพระเจาในศาสนาพราหมณ 
 ค. เปนการบูชาและขอขมาแมพระคงคา และเปนการสะเดาะเคราะห 
 ง. เปนการอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษและญาติพ่ีนองที่ลวงลับ  
7. ผูริเริ่มประดิษฐกระทงสําหรับลอยประทีปเปนรูปดอกบัวบานขึ้น ขอความนี้กลาวถึงใคร 
 ก. นางนพมาศ หรือทาวศรีจุฬาลักษณ พระสนมเอกในพระรวงเจาแหงกรุงสุโขทัย 
 ข. สมเด็จพระสุริโยทัย พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย
รัชกาลท่ี 15 ของอาณาจักรอยุธยาสมัย 
 ค. นางเสือง พระอัครมเหสีในพอขุนศรีอินทราทิตย และเปนพระราชมารดาของ  
พอขุนบานเมืองและพอขุนรามคําแหง 
 ง. พระศรีธรรมราชมารดา หรือพระนางสาขา เปนพระอัครชายาในพระมหาธรรม
ราชาที่ 2 และพระราชมารดาในพระมหาธรรมราชาที่ 3 
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8. กิจกรรมใดที่ถูกจัดใหมีขึ้นในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ก. พิธีทอดผาปาแถว ณ วัดบาง 

ข. การประกวดนางนพมาศ ธิดาชุมชน 
ค. ขบวนแหกระทงใหญและการแสดงประกอบขบวนของชุมชน 

 ง. ถูกทุกขอ 
9. ขอใดกลาวถึงงานประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงไดอยางถูกตอง 
 ก. เปนการเผยแพรผลิตผลทางการเกษตร และของดีเมืองกําแพงเพชร ตลอดจน
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พรอมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด 

ข. มีการจัดงานประเพณีในวันมาฆบูชาของทุกป มีการจัดขบวนแหอยางงดงาม   
แหแหนขามแมน้ําปงไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ มีมหรสพสมโภช การละเลนทาง
วัฒนธรรมตางๆ  
 ค. ชาวบานจะกวนกระยาสารทขึ้นเพ่ือนําไปทําบุญที่วัด แบงไปมอบใหแกผูหลัก
ผูใหญที่เคารพนับถือ หรือแลกเปลี่ยนกันเพ่ือเปนการประชันฝมือการกวนกระยาสารทของ
แตละบาน 
 ง. ถูกทั้งขอ ข และ ค 
10. ปจจุบันกําแพงเพชรมีทาน้ําที่สวยงามเหยียดยาว ผูคนหลายหมื่นคนพากันมาลอยกระทง 
มีการละเลนมากมาย ที่กลางลําน้ํามีการแสดงแสงเสียงเราเรียกกันวา “วชิรวารประทีป หรือ
ธารประทีปกําแพงเพชร” เปนประจําทุกปกิจกรรมดังกลาวจัดข้ึนบริเวณรมิแมน้ําสายใด 
 ก. แมน้ําปง 
 ข. แมน้ําวัง 
 ค. แมน้ํายม 
 ง. แมน้ํานาน 
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 ประเพณีสารทไทย 
ทําบุญเพ่ืออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษและญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว ซึ่งตาม
ความเชื่อของคนโบราณจะตองมีขนมหวานที่ชื่อ กระยาสารทเปนองคประกอบสําคัญที่ขาด
ไมไดในเทศกาลดังกลาวกระยาสารท เปนชื่อขนมหวานของไทยชนิดหนึ่ง เชื่อกันวามีมา
ตั้งแตสมัยพุทธกาล 
ขาวคั่ว นํามาผัดกับน้ําตาลจนเหนียว เปนขนมหวานท่ีนิยมทําในชวงสารทไทย หรือในวันข้ึน 
15 ค่ํา เดือน 10 เพ่ือเปนการอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

  

 

   ใบความรู 

 

         ประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง 

ประเพณีสารทไทย (ในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10) เปนชวงเวลาที่ชาวพุทธเขาวัด
ทําบุญเพ่ืออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษและญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว ซึ่งตาม
ความเชื่อของคนโบราณจะตองมีขนมหวานที่ชื่อ กระยาสารทเปนองคประกอบสําคัญที่ขาด
ไมไดในเทศกาลดังกลาวกระยาสารท เปนชื่อขนมหวานของไทยชนิดหนึ่ง เชื่อกันวามีมา
ตั้งแตสมัยพุทธกาล  ชื่อของกระยาสารท แปลไดวา อาหารท่ีทําขึ้นในฤดูสารท  ทําจากถั่ว งา 
ขาวคั่ว นํามาผัดกับน้ําตาลจนเหนียว เปนขนมหวานท่ีนิยมทําในชวงสารทไทย หรือในวันข้ึน 

เพ่ือเปนการอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว

 

 

 

 

 

           ขนมกระยาสารท 
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เปนชวงเวลาที่ชาวพุทธเขาวัด
ทําบุญเพ่ืออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษและญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว ซึ่งตาม
ความเชื่อของคนโบราณจะตองมีขนมหวานที่ชื่อ กระยาสารทเปนองคประกอบสําคัญที่ขาด
ไมไดในเทศกาลดังกลาวกระยาสารท เปนชื่อขนมหวานของไทยชนิดหนึ่ง เชื่อกันวามีมา

ชื่อของกระยาสารท แปลไดวา อาหารท่ีทําขึ้นในฤดูสารท  ทําจากถั่ว งา 
ขาวคั่ว นํามาผัดกับน้ําตาลจนเหนียว เปนขนมหวานท่ีนิยมทําในชวงสารทไทย หรือในวันข้ึน 

เพ่ือเปนการอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณวีัฒนธรรม 



 

 

 

 สวนคําวา สารท หมายถึง ฤดูกาลแหงการเก็บเกี่ยวพืชพันธุธัญญาหาร ซึ่งจะอยู

ในชวงปลายฤดูฝนเริ่มยางเขาสูฤดูหนาว ตามความเชื่อของคนโบราณ เมื่อเก็บเกี่ยวพืชพันธุ

ธัญญาหารในคราวแรกแลว พืชพันธุธัญญาหารที่เก็บเก่ียวไดในครั้งแรก จะนําไปบวงส

บูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ที่นับถือจะชวยใหเกิดสิริมงคลกับชีวิตและเรือกสวนไรนาของตน ทั่วแทบทุก

ภูมิภาคของไทยจะมีการจัดงานทําบุญวันสารทไทยเหมือนๆ กัน แตตางกันที่ชื่อเรียก เชน 

ภาคใตจะเรียกประเพณีนี้ ประเพณีชิงเปรต  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดชื่องาน

ทําบุญขาวสาก  สวนภาคเหนือจะเรียกกันวา ตานกวยสลาก และที่เปนงานประเพณีที่มี

ชื่อเสียงอีกงานหนึ่ง คือ งานประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง ที่นําเอากลวยไข ของดี

ประจําจังหวัดที่จะใหผลผลิตในชวงเวลาดังกลาวมาจับคูกับกระยาสารท และรสชาติของ

กลวยไขก็ชวยใหรสชาติ

งานสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง

ชาวบานจะกวนกระยาสารทขึ้นเพื่อนําไปทําบุญที่วัด แบงไปมอบใหแกผูหลักผูใหญที่เคารพ

นับถือ หรือแลกเปลี่ยนกันเพ่ือเปนการประชันฝมือการกวนกระยาสารทของแตละ

ปจจุบันดวยความเรงรีบธรรมเนียมการกวนกระยาสารทในบานก็เริ่มหายไป เนื่องจากมี

ขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการกวนที่ยาวนาน ผูคนจึงหันไปหาซื้อจากรานคาที่กวน

กระยาสารทนําไปทําบุญหรือมอบใหแกกันแทน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

  

 

สวนคําวา สารท หมายถึง ฤดูกาลแหงการเก็บเกี่ยวพืชพันธุธัญญาหาร ซึ่งจะอยู

ในชวงปลายฤดูฝนเริ่มยางเขาสูฤดูหนาว ตามความเชื่อของคนโบราณ เมื่อเก็บเกี่ยวพืชพันธุ

ธัญญาหารในคราวแรกแลว พืชพันธุธัญญาหารที่เก็บเก่ียวไดในครั้งแรก จะนําไปบวงส

บูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ที่นับถือจะชวยใหเกิดสิริมงคลกับชีวิตและเรือกสวนไรนาของตน ทั่วแทบทุก

ภูมิภาคของไทยจะมีการจัดงานทําบุญวันสารทไทยเหมือนๆ กัน แตตางกันที่ชื่อเรียก เชน 

ภาคใตจะเรียกประเพณีนี้ ประเพณีชิงเปรต  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดชื่องาน

ญขาวสาก  สวนภาคเหนือจะเรียกกันวา ตานกวยสลาก และที่เปนงานประเพณีที่มี

ชื่อเสียงอีกงานหนึ่ง คือ งานประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง ที่นําเอากลวยไข ของดี

ประจําจังหวัดที่จะใหผลผลิตในชวงเวลาดังกลาวมาจับคูกับกระยาสารท และรสชาติของ

กลวยไขก็ชวยใหรสชาติของกระยาสารทกลมกลอมยิ่งข้ึน 

งานสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง ในอดีตตามธรรมเนียมเมื่อถึงเทศกาลทําบุญสารทไทย 

ชาวบานจะกวนกระยาสารทขึ้นเพื่อนําไปทําบุญที่วัด แบงไปมอบใหแกผูหลักผูใหญที่เคารพ

นับถือ หรือแลกเปลี่ยนกันเพ่ือเปนการประชันฝมือการกวนกระยาสารทของแตละ

ปจจุบันดวยความเรงรีบธรรมเนียมการกวนกระยาสารทในบานก็เริ่มหายไป เนื่องจากมี

ขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการกวนที่ยาวนาน ผูคนจึงหันไปหาซื้อจากรานคาที่กวน

กระยาสารทนําไปทําบุญหรือมอบใหแกกันแทน 

 

 

 

 

       สารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง 
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สวนคําวา สารท หมายถึง ฤดูกาลแหงการเก็บเกี่ยวพืชพันธุธัญญาหาร ซึ่งจะอยู

ในชวงปลายฤดูฝนเริ่มยางเขาสูฤดูหนาว ตามความเชื่อของคนโบราณ เมื่อเก็บเกี่ยวพืชพันธุ

ธัญญาหารในคราวแรกแลว พืชพันธุธัญญาหารที่เก็บเก่ียวไดในครั้งแรก จะนําไปบวงสรวง 

บูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ที่นับถือจะชวยใหเกิดสิริมงคลกับชีวิตและเรือกสวนไรนาของตน ทั่วแทบทุก

ภูมิภาคของไทยจะมีการจัดงานทําบุญวันสารทไทยเหมือนๆ กัน แตตางกันที่ชื่อเรียก เชน 

ภาคใตจะเรียกประเพณีนี้ ประเพณีชิงเปรต  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดชื่องาน

ญขาวสาก  สวนภาคเหนือจะเรียกกันวา ตานกวยสลาก และที่เปนงานประเพณีที่มี

ชื่อเสียงอีกงานหนึ่ง คือ งานประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง ที่นําเอากลวยไข ของดี

ประจําจังหวัดที่จะใหผลผลิตในชวงเวลาดังกลาวมาจับคูกับกระยาสารท และรสชาติของ

ในอดีตตามธรรมเนียมเมื่อถึงเทศกาลทําบุญสารทไทย 

ชาวบานจะกวนกระยาสารทขึ้นเพื่อนําไปทําบุญที่วัด แบงไปมอบใหแกผูหลักผูใหญที่เคารพ

นับถือ หรือแลกเปลี่ยนกันเพ่ือเปนการประชันฝมือการกวนกระยาสารทของแตละบาน แต

ปจจุบันดวยความเรงรีบธรรมเนียมการกวนกระยาสารทในบานก็เริ่มหายไป เนื่องจากมี

ขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการกวนที่ยาวนาน ผูคนจึงหันไปหาซื้อจากรานคาที่กวน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 



 

 งานสารท
เผยแพรผลิตผลทางการเกษตร และของดีเมืองกําแพงเพชร ตลอดจนอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม พรอมท้ังสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด โดยในแตละปงานสารทไทย
ตรงกับ วันแรม 15 
เมื่อมีงานบุญตางๆ ที่มีการทําบุญตักบาตรก็มักจะใชกลวยไขเปนผลไมและมีกระยาสารทเปน
ของหวาน ซึ่งกลวยไขเปนผลไมประจําจังหวัดกําแพงเพชร 
 งานสารทไทยกลวยไขและของดีเมืองกําแพง จะจัดกันบริเวณสนามหนาเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร กิจกรรมพิเศษของงาน ในชวงเชา วันแรกของงานเปนพิธีทําบุญตักบาตร
วันสารทไทย ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ
จะพบกับพิธีศักดิ์สิทธิ์ในค่ําคืนวันสารทไทยกับพิธีทอดผาปาแถว แหงเดียวในประเทศไทย 
บริเวณหนาวัดพระแกว อุทยานประวั
ตามตํานาน “ทิ้งผาตามปา
ปจจุบันเพ่ือเปนการถวายผาแกพระสงฆ เปนประเพณีสงเสริมการอนุรักษประเพณีโบราณไว 
และยังเปนการเสริมสรางสิริมงคลแกผูถวายบู
มากมาย อาทิ การจัดประกวดกลวยไขสุก
ชมและเชียรการแขงขันการประกวดการกวนกระยาสารทลีลาชมการประกวดธิดากลวยไข
ขวัญใจเมืองกําแพง
ตลอด 10 วัน 10 
 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

  

 

 

งานสารทไทยกลวยไขและของดีเมืองกําแพงจัดขึ้นโดย จังหวัดกําแพงเพชรเปนการ
เผยแพรผลิตผลทางการเกษตร และของดีเมืองกําแพงเพชร ตลอดจนอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม พรอมท้ังสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด โดยในแตละปงานสารทไทย

15 ค่ํา เดือน 10 ตามจันทรคติ ซึ่งในฤดูกาลนี้กลวยไขจะมีผลผลิตออกมาก 
เมื่อมีงานบุญตางๆ ที่มีการทําบุญตักบาตรก็มักจะใชกลวยไขเปนผลไมและมีกระยาสารทเปน
ของหวาน ซึ่งกลวยไขเปนผลไมประจําจังหวัดกําแพงเพชร  

งานสารทไทยกลวยไขและของดีเมืองกําแพง จะจัดกันบริเวณสนามหนาเมือง 
งเพชร กิจกรรมพิเศษของงาน ในชวงเชา วันแรกของงานเปนพิธีทําบุญตักบาตร

วันสารทไทย ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ(พระอารามหลวง และในชวงค่ําประมาณ 
จะพบกับพิธีศักดิ์สิทธิ์ในค่ําคืนวันสารทไทยกับพิธีทอดผาปาแถว แหงเดียวในประเทศไทย 
บริเวณหนาวัดพระแกว อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร กิจกรรมนี้สืบทอดจากความเชื่อ

ทิ้งผาตามปา” ตั้งแตในสมัยพุทธกาลที่ชาวพุทธศาสนิกชนยังคงอนุรักษไวจนถึง
ปจจุบันเพ่ือเปนการถวายผาแกพระสงฆ เปนประเพณีสงเสริมการอนุรักษประเพณีโบราณไว 
และยังเปนการเสริมสรางสิริมงคลแกผูถวายบูชานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่นาสนใจ
มากมาย อาทิ การจัดประกวดกลวยไขสุก-ดิบ, ชมการประกวดผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยไข
ชมและเชียรการแขงขันการประกวดการกวนกระยาสารทลีลาชมการประกวดธิดากลวยไข
ขวัญใจเมืองกําแพง, เลือกซื้อสินคา OTOP พรอมชมการแสดงดนตรีและมหรสพต

10 คืน 
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ไทยกลวยไขและของดีเมืองกําแพงจัดขึ้นโดย จังหวัดกําแพงเพชรเปนการ
เผยแพรผลิตผลทางการเกษตร และของดีเมืองกําแพงเพชร ตลอดจนอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม พรอมท้ังสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด โดยในแตละปงานสารทไทย 

ติ ซึ่งในฤดูกาลนี้กลวยไขจะมีผลผลิตออกมาก 
เมื่อมีงานบุญตางๆ ที่มีการทําบุญตักบาตรก็มักจะใชกลวยไขเปนผลไมและมีกระยาสารทเปน

งานสารทไทยกลวยไขและของดีเมืองกําแพง จะจัดกันบริเวณสนามหนาเมือง 
งเพชร กิจกรรมพิเศษของงาน ในชวงเชา วันแรกของงานเปนพิธีทําบุญตักบาตร

พระอารามหลวง และในชวงค่ําประมาณ 19.30 น. 
จะพบกับพิธีศักดิ์สิทธิ์ในค่ําคืนวันสารทไทยกับพิธีทอดผาปาแถว แหงเดียวในประเทศไทย 

ติศาสตรกําแพงเพชร กิจกรรมนี้สืบทอดจากความเชื่อ
ตั้งแตในสมัยพุทธกาลที่ชาวพุทธศาสนิกชนยังคงอนุรักษไวจนถึง

ปจจุบันเพ่ือเปนการถวายผาแกพระสงฆ เปนประเพณีสงเสริมการอนุรักษประเพณีโบราณไว 
ชานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่นาสนใจ

ชมการประกวดผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยไข
ชมและเชียรการแขงขันการประกวดการกวนกระยาสารทลีลาชมการประกวดธิดากลวยไข

พรอมชมการแสดงดนตรีและมหรสพตางๆ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 



 

 

 

       งานประเพณีนบพระเลนเพลง และงานกาชาดจังหวัดกําแพงเพชร

  จังหวัดกําแพงเพชรเปนเมืองเกาที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย ในสมัยสุโขทัยกําแพงเพชรมีฐานะเปนเมืองหนาดานตองคอยรับศึกสงคราม
อยูเสมอ จึงไดมีหลักฐานทางประวัติศาสตรหลงเหลืออยูใหเห็นมากมายในปจจุบัน เชน 
วัดโบราณ ปอมปราการ คูเมือง กําแพงเมือง เปนตน ทําใหจังหวัดกําแพงเพชรเปนเมือง
ศูนยกลางการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทยนอกจากโบราณ
สถานที่เกาแกแสด
จนถึงปจจุบันที่สําคัญก็คือ
เดือนสาม หรือวันมาฆบูชา

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

  

 

งานประเพณีนบพระเลนเพลง และงานกาชาดจังหวัดกําแพงเพชร

จังหวัดกําแพงเพชรเปนเมืองเกาที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย ในสมัยสุโขทัยกําแพงเพชรมีฐานะเปนเมืองหนาดานตองคอยรับศึกสงคราม

เสมอ จึงไดมีหลักฐานทางประวัติศาสตรหลงเหลืออยูใหเห็นมากมายในปจจุบัน เชน 
วัดโบราณ ปอมปราการ คูเมือง กําแพงเมือง เปนตน ทําใหจังหวัดกําแพงเพชรเปนเมือง
ศูนยกลางการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทยนอกจากโบราณ
สถานที่เกาแกแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของเมืองแลวยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมา
จนถึงปจจุบันที่สําคัญก็คือ “ประเพณีนบพระเลนเพลง” ซึ่งเปนการทําบุญในวันเพ็ญ
เดือนสาม หรือวันมาฆบูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

ประเพณีนบพระเลนเพลง

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร
ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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งานประเพณีนบพระเลนเพลง และงานกาชาดจังหวัดกําแพงเพชร 

จังหวัดกําแพงเพชรเปนเมืองเกาที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย ในสมัยสุโขทัยกําแพงเพชรมีฐานะเปนเมืองหนาดานตองคอยรับศึกสงคราม     

เสมอ จึงไดมีหลักฐานทางประวัติศาสตรหลงเหลืออยูใหเห็นมากมายในปจจุบัน เชน       
วัดโบราณ ปอมปราการ คูเมือง กําแพงเมือง เปนตน ทําใหจังหวัดกําแพงเพชรเปนเมือง
ศูนยกลางการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทยนอกจากโบราณ

งถึงความเจริญรุงเรืองของเมืองแลวยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมา
ซึ่งเปนการทําบุญในวันเพ็ญ     

 

ประเพณีนบพระเลนเพลง 

รื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 



 

 

ประวัติและความเปนมา
 ประเพณีนบพระ
หลักที่  3 มาเปนชื่องาน มีความวา 
และพระศรีมหาโพธิ์
เปนคําโบราณ แปลวา ไหว ดังนั้น การนบพระจึง หมายความวา 
เลนเพลง คือ การละเลนสนุกสนานพ้ืนบาน โดยมีการรองเพลงพ้ืนบาน มีชาย หญิงรวมรอง
และรายรํา เปนที่สนุกภายหลังจากไดทําบุญทํากุศลแลวงานประเพณีนบพระ
แผนดินพระเจาลิไทจัดครั้
กรมศิลปากร และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการจัดงานครั้งนั้นทางผูจัดไดนําเอา
ประวัติศาสตรในแผนดินพระเจาลิไท ตอนเสด็จ พระราชดําเนินนําพระมเหสี ขาราชบริพาร 
ตลอดจนไพรขาแผนดินชาวเมืองชากังราว
ที่เขาสุมนกูฏ เมืองสุโขทัย แลวมาถวาย
นครชุม มาเปนตอนสําคัญของงาน
 

กําหนดการจัดงาน
จัดในชวงวันมาฆบูชาหรือวันขึ้น 
 
 

                       วัดพระบรมธาตุนครชุม

                                                                    

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

  

 

ละความเปนมา 
ประเพณีนบพระ-เลนเพลงของชาวกําแพงเพชรนั้น ไดนําคําในศิลาจารึกศรีนครชุม 

มาเปนชื่องาน มีความวา “ผู ใดไหวนบ กระทําบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ
โพธิ์ไซร มีผลอานิสงสพร่ําเสมอดังไดนบพระผูเปนเจา

ราณ แปลวา ไหว ดังนั้น การนบพระจึง หมายความวา “ไหวพระ
เลนเพลง คือ การละเลนสนุกสนานพ้ืนบาน โดยมีการรองเพลงพ้ืนบาน มีชาย หญิงรวมรอง

เปนที่สนุกภายหลังจากไดทําบุญทํากุศลแลวงานประเพณีนบพระ
แผนดินพระเจาลิไทจัดครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2526 ดวยความรวมมือของจังหวัดกําแพงเพชร 
กรมศิลปากร และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการจัดงานครั้งนั้นทางผูจัดไดนําเอา
ประวัติศาสตรในแผนดินพระเจาลิไท ตอนเสด็จ พระราชดําเนินนําพระมเหสี ขาราชบริพาร 
ตลอดจนไพรขาแผนดินชาวเมืองชากังราว และเมืองนครชุมไปนมัสการพระพุทธบาท
ที่เขาสุมนกูฏ เมืองสุโขทัย แลวมาถวายสักการบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุ 
นครชุม มาเปนตอนสําคัญของงาน 

กําหนดการจัดงาน 
จัดในชวงวันมาฆบูชาหรือวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ของประเทศไทย 

 

 

 

 

วัดพระบรมธาตุนครชุม 

 

                                                                    ประเพณีนบพระ 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร
ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 
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เลนเพลงของชาวกําแพงเพชรนั้น ไดนําคําในศิลาจารึกศรีนครชุม 
ผู ใดไหวนบ กระทําบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ          

ไซร มีผลอานิสงสพร่ําเสมอดังไดนบพระผูเปนเจา....…” คําวา “นบ” 
ไหวพระ”สําหรับคําวา      

เลนเพลง คือ การละเลนสนุกสนานพ้ืนบาน โดยมีการรองเพลงพ้ืนบาน มีชาย หญิงรวมรอง
เปนที่สนุกภายหลังจากไดทําบุญทํากุศลแลวงานประเพณีนบพระ-เลนเพลงใน

ดวยความรวมมือของจังหวัดกําแพงเพชร       
กรมศิลปากร และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการจัดงานครั้งนั้นทางผูจัดไดนําเอา
ประวัติศาสตรในแผนดินพระเจาลิไท ตอนเสด็จ พระราชดําเนินนําพระมเหสี ขาราชบริพาร 

และเมืองนครชุมไปนมัสการพระพุทธบาท        
พระศรีรัตนมหาธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุ 

ประเพณีนบพระ – เลนเพลง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 



 

 

กิจกรรมและพิธี 
 สถานที่จัดงาน คือ บริเวณวัดพระบรมธาตุนครชุม จะมีการแสดงพระราชประวัติ 
ตอนพระเจาลิไทไปทําการนบพระ พรอมดวยมเหสี และข
วัดพระบรมธาตุนครชุม เมื่อนบพระเรียบรอยแลวก็มีการรําโคม รําถวายเปนพุทธบูชา 
จากนั้นขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคของพระเจาลิ ไทก็ เคลื่อนออกจากวัดเขาสู
เมืองกําแพงเพชร 
 

มหรสพงานนบพระเลนเพลง
 ตอนค่ํามีมหรสพแสดงใหชมหลายอยาง
ที่แสดงโดย นักศึกษาวิทยาลัย
สวนบริเวณวัดพระแกว มีการแสดง แสงและเสียง เรื่องเก่ียวกับประวัติความเปนมาของ
เมืองกําแพงเพชร สวนในภาคกลางวันมีการออกราน และบริกา
โดยใชเกวียนเปน พาหนะ โดยนํามาจากอําเภอพรานกระตาย 
2534, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
 ปจจุบันชาวกําแพงเพชรยังคงยดึถือปฏิบัติประเพณีนบพระ 
สมัยกอน โดยจะมีการจัดงานประเพณีในวันมาฆบูชาของทุ
แหขามแมน้ําปงไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดพระบรมธาตุ  มีมหรสพสมโภช 
การละเลนทางวัฒนธรรมตางๆ เพื่อเปนการฟนฟู
ถึงลูกหลาน 
 

         

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

  

 

 

 
สถานที่จัดงาน คือ บริเวณวัดพระบรมธาตุนครชุม จะมีการแสดงพระราชประวัติ 

ตอนพระเจาลิไทไปทําการนบพระ พรอมดวยมเหสี และขาราชบริพาร เริ่มตนขบวนที่บริเวณ
วัดพระบรมธาตุนครชุม เมื่อนบพระเรียบรอยแลวก็มีการรําโคม รําถวายเปนพุทธบูชา 
จากนั้นขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคของพระเจาลิ ไทก็ เคลื่อนออกจากวัดเขาสู

 

มหรสพงานนบพระเลนเพลง 
ตอนค่ํามีมหรสพแสดงใหชมหลายอยางดวยกัน และท่ีสําคัญคือ การเลนเพลง 

ที่แสดงโดย นักศึกษาวิทยาลัยผูสอนกําแพงเพชร เลนไดดีเปนที่สนใจของผูมาเที่ยวงาน 
สวนบริเวณวัดพระแกว มีการแสดง แสงและเสียง เรื่องเก่ียวกับประวัติความเปนมาของ
เมืองกําแพงเพชร สวนในภาคกลางวันมีการออกราน และบริการนําเที่ยวโบราณสถาน 
โดยใชเกวียนเปน พาหนะ โดยนํามาจากอําเภอพรานกระตาย (สมชาย พิทยาศักดิ์งาม

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,2531) 
ปจจุบันชาวกําแพงเพชรยังคงยดึถือปฏิบัติประเพณีนบพระ –

สมัยกอน โดยจะมีการจัดงานประเพณีในวันมาฆบูชาของทกุป มีการจัดขบวนแหอยางงดงาม 
ขามแมน้ําปงไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดพระบรมธาตุ  มีมหรสพสมโภช 

การละเลนทางวัฒนธรรมตางๆ เพื่อเปนการฟนฟูและอนุรักษประเพณีโบราณนี้ให

 

 

 

 

 

 

         ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร
ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 
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สถานที่จัดงาน คือ บริเวณวัดพระบรมธาตุนครชุม จะมีการแสดงพระราชประวัติ 
าราชบริพาร เริ่มตนขบวนที่บริเวณ

วัดพระบรมธาตุนครชุม เมื่อนบพระเรียบรอยแลวก็มีการรําโคม รําถวายเปนพุทธบูชา 
จากนั้นขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคของพระเจาลิ ไทก็ เคลื่อนออกจากวัดเขาสู         

ดวยกัน และท่ีสําคัญคือ การเลนเพลง       
กําแพงเพชร เลนไดดีเปนที่สนใจของผูมาเที่ยวงาน    

สวนบริเวณวัดพระแกว มีการแสดง แสงและเสียง เรื่องเก่ียวกับประวัติความเปนมาของ 
รนําเที่ยวโบราณสถาน    
สมชาย พิทยาศักดิ์งาม, 

– เลนเพลงเชนเดียวกับ
มีการจัดขบวนแหอยางงดงาม 

ขามแมน้ําปงไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดพระบรมธาตุ  มีมหรสพสมโภช 
และอนุรักษประเพณีโบราณนี้ใหสืบทอดไป

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 



 

 
 

 

 

  
 

 ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแตโบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอยาง เชน เชื่อวา
เปนการบูชาและขอขมาแมพระคงคา เปนการสะเดาะเคราะห เปนการบูชาพระเจาในศาสนา
พราหมณ หรือเปนการบูชารอยพระพุทธบาท เปนตน การลอยกระทงนิยมทํากันในวันเพ็ญ 
เดือน 12 ของทุก ๆ ป อันเปนชวงท่ีน้ําในแมน้ําลําคลองข้ึนสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระ
ราชนิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือน และตํารับทาวศรีจุฬาลักษณไดกลาววา นางนพมาศ หรือ
ทาวศรีจุฬาลักษณ พระสนมเอกในพระรวงเจาแหงกรุงสุโขทัย เปนผูริเริ่มประดิษฐกระทง
สําหรับลอยประทีปเปนรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมทําตามสืบตอมา นอกจากนั้นใน
ศิลาจารึกหลักที่ 
ยิ่งใหญที่สุดของกรุงสุโขทัย ทําใหผูรูท้ังหลายสันนิษฐานตองตรงกันวา งานดังกลาวนาจะเปน
งานลอยกระทงอยางแนนอน
 

ประวัติวันลอยกระทง
 

          นางนพมาศ สนมเอกของพระรวงเจากรุงสุโขทัย คิดทํากระทงรูปดอกบัว และรูป
ตางๆถวาย พระรวงทรงใหลอยกระทงตามสายน้ําไหล ในหนังสือ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ 
พระรวงตรัสวา "
นั กขั ตฤ กษ วั น เพ็ญ เ ดื อน  
พระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเทากัลปาวสาน
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

  

 ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกําแพงเพชร

ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแตโบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอยาง เชน เชื่อวา
เปนการบูชาและขอขมาแมพระคงคา เปนการสะเดาะเคราะห เปนการบูชาพระเจาในศาสนา
พราหมณ หรือเปนการบูชารอยพระพุทธบาท เปนตน การลอยกระทงนิยมทํากันในวันเพ็ญ 

ของทุก ๆ ป อันเปนชวงท่ีน้ําในแมน้ําลําคลองข้ึนสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระ
ราชนิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือน และตํารับทาวศรีจุฬาลักษณไดกลาววา นางนพมาศ หรือ
ทาวศรีจุฬาลักษณ พระสนมเอกในพระรวงเจาแหงกรุงสุโขทัย เปนผูริเริ่มประดิษฐกระทง

อยประทีปเปนรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมทําตามสืบตอมา นอกจากนั้นใน
ศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังไดกลาวถึง งานเผาเทียน เลนไฟ ของกรุงสุโขทัยไวดวยวา เปนงานที่
ยิ่งใหญที่สุดของกรุงสุโขทัย ทําใหผูรูท้ังหลายสันนิษฐานตองตรงกันวา งานดังกลาวนาจะเปน

กระทงอยางแนนอน 

ประวัติวันลอยกระทง 

นางนพมาศ สนมเอกของพระรวงเจากรุงสุโขทัย คิดทํากระทงรูปดอกบัว และรูป
ตางๆถวาย พระรวงทรงใหลอยกระทงตามสายน้ําไหล ในหนังสือ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ 

"แตนี้สืบไปเบื้องหนา โดยลําดับกษัตริยในสยามประเ
นั กขั ตฤ กษ วั น เพ็ญ เ ดื อน  12 ให ทํ า โ คม ลอย  เ ป น รู ปดอกบั ว อุ ทิ ศสั ก กา รบู ช า
พระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเทากัลปาวสาน" 

                     ประเพณีลอยกระทง ธารประธีปกําแพงเพชร 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร
ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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กําแพงเพชร 

ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแตโบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอยาง เชน เชื่อวา
เปนการบูชาและขอขมาแมพระคงคา เปนการสะเดาะเคราะห เปนการบูชาพระเจาในศาสนา
พราหมณ หรือเปนการบูชารอยพระพุทธบาท เปนตน การลอยกระทงนิยมทํากันในวันเพ็ญ 

ของทุก ๆ ป อันเปนชวงท่ีน้ําในแมน้ําลําคลองข้ึนสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระ
ราชนิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือน และตํารับทาวศรีจุฬาลักษณไดกลาววา นางนพมาศ หรือ
ทาวศรีจุฬาลักษณ พระสนมเอกในพระรวงเจาแหงกรุงสุโขทัย เปนผูริเริ่มประดิษฐกระทง

อยประทีปเปนรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมทําตามสืบตอมา นอกจากนั้นใน
ยังไดกลาวถึง งานเผาเทียน เลนไฟ ของกรุงสุโขทัยไวดวยวา เปนงานที่

ยิ่งใหญที่สุดของกรุงสุโขทัย ทําใหผูรูท้ังหลายสันนิษฐานตองตรงกันวา งานดังกลาวนาจะเปน

นางนพมาศ สนมเอกของพระรวงเจากรุงสุโขทัย คิดทํากระทงรูปดอกบัว และรูป
ตางๆถวาย พระรวงทรงใหลอยกระทงตามสายน้ําไหล ในหนังสือ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ 

แตนี้สืบไปเบื้องหนา โดยลําดับกษัตริยในสยามประเทศ ถึงกาลกําหนด
ให ทํ า โ คม ลอย  เ ป น รู ปดอกบั ว อุ ทิ ศสั ก กา รบู ช า                 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 



 

 

 ค รั้ น ถึ ง ส มั ย รั ต น โ ก สิ น ท ร  มี ก า ร ทํ า ก ร ะ ท ง ข น า
ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ของเจาพระยาทิพาราชวงศ กลาวไววา 
เดือน 12   ขึ้น 
พระบรมวงศานุวงศฝายหนา ฝายใน และขาราชการที่มีกํา
เกณฑตอเปนถังบาง ทําเปนแพหยวกบาง กวาง 
ยอด 10 ศอก 11
และทําเปนกระจาดชั้นๆ วิจิตรไปดวยเครื่องสด คนทําก็นับรอย คิดในการลงทุนทํากระ
ทั้งคาเลี้ยงคนและพระชาง เบ็ดเสร็จก็ถึง 
          ปจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเปนงานประจําป
ที่สําคัญ งานวันลอยกระทงของกําแพงเพชร เราเรียกกันวา
ตั้งแตสมัยโบราณ 
มีการละเลนตางๆกัน ในสมัยโบราณมีการเลนเพลงเรือ แลวจึงไปลอยกระทงกัน ที่ทาน้ํา
วัดชีนางเกา วัดเสด็จ วัดบาง และวัดพระบรมธาตุนครชุม เปนประเพณี สืบตอกันมาหลาย
รอยป 
          ปจจุบันกําแพงเพช
พากันมาลอยกระทง มีการละเลนมากมาย ที่กลางลําน้ํามีการแสดงแสงเสียงเราเรียกกันวา 
“วชิรวารประทีป หรือธารประทีปกําแพงเพชร
เขาใจตอประชาชนในกําแพงเพชรและจังหวัดใกล
อยูคูกับกําแพงเพชรตลอดมา
 
 

 
 
 

                                                               

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

  

 

 

ครั้ น ถึ ง ส มั ย รั ต น โ ก สิ น ท ร  มี ก า ร ทํ า ก ร ะ ท ง ข น า ด ใ ห ญ แ ล ะ ส ว ย ง า ม 
ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ของเจาพระยาทิพาราชวงศ กลาวไววา 

ขึ้น 14 ค่ํา 15 ค่ํ า แรมค่ําหนึ่ง พิธีจองเปรียงนั้น เดิมได โปรดใหขอแรง 
พระบรมวงศานุวงศฝายหนา ฝายใน และขาราชการที่มีกําลังพาหนะมาทํากระทงใหญ ผูถูก
เกณฑตอเปนถังบาง ทําเปนแพหยวกบาง กวาง 8 ศอก บาง 9 ศอกบาง กระทงสูงตลอด

11 ศอก ทําประกวดประขันกันตางๆ ทําอยางเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 
และทําเปนกระจาดชั้นๆ วิจิตรไปดวยเครื่องสด คนทําก็นับรอย คิดในการลงทุนทํากระ
ทั้งคาเลี้ยงคนและพระชาง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่ง บาง ยอมกวา 20 ชั่งบาง

ปจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเปนงานประจําป
งานวันลอยกระทงของกําแพงเพชร เราเรียกกันวา “ธารประทีปกําแพงเพชร

ตั้งแตสมัยโบราณ ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ของทุกป หลังจากการทอดผาปาแถวประชาชน
มีการละเลนตางๆกัน ในสมัยโบราณมีการเลนเพลงเรือ แลวจึงไปลอยกระทงกัน ที่ทาน้ํา
วัดชีนางเกา วัดเสด็จ วัดบาง และวัดพระบรมธาตุนครชุม เปนประเพณี สืบตอกันมาหลาย

ปจจุบันกําแพงเพชรมีทาน้ําท่ีสวยงามเหยียดยาว ที่ริมสายน้ําปง ผูคนหลายหมื่นคน
พากันมาลอยกระทง มีการละเลนมากมาย ที่กลางลําน้ํามีการแสดงแสงเสียงเราเรียกกันวา 
วชิรวารประทีป หรือธารประทีปกําแพงเพชร” เปนประจําทุกป เพ่ือสรางความรูและความ

ตอประชาชนในกําแพงเพชรและจังหวัดใกลเคียง ทําใหงานธารประทีปกําแ
อยูคูกับกําแพงเพชรตลอดมา 

 

 

                                                        ประเพณีลอยกระทง ธารประธีปกาํแพงเพชร

        

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร
ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 
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ด ใ ห ญ แ ล ะ ส ว ย ง า ม                     
ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ของเจาพระยาทิพาราชวงศ กลาวไววา "ครั้นมาถึง

ค่ํ า แรมค่ําหนึ่ง พิธีจองเปรียงนั้น เดิมได โปรดใหขอแรง           
ลังพาหนะมาทํากระทงใหญ ผูถูก

ศอกบาง กระทงสูงตลอด 
ศอก ทําประกวดประขันกันตางๆ ทําอยางเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บาง 

และทําเปนกระจาดชั้นๆ วิจิตรไปดวยเครื่องสด คนทําก็นับรอย คิดในการลงทุนทํากระทง  
ชั่งบาง"  

ปจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเปนงานประจําป   
ธารประทีปกําแพงเพชร” มีมา

ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ของทุกป หลังจากการทอดผาปาแถวประชาชน   
มีการละเลนตางๆกัน ในสมัยโบราณมีการเลนเพลงเรือ แลวจึงไปลอยกระทงกัน ที่ทาน้ํา   
วัดชีนางเกา วัดเสด็จ วัดบาง และวัดพระบรมธาตุนครชุม เปนประเพณี สืบตอกันมาหลาย

รมีทาน้ําท่ีสวยงามเหยียดยาว ที่ริมสายน้ําปง ผูคนหลายหมื่นคน
พากันมาลอยกระทง มีการละเลนมากมาย ที่กลางลําน้ํามีการแสดงแสงเสียงเราเรียกกันวา 

เปนประจําทุกป เพ่ือสรางความรูและความ
เคียง ทําใหงานธารประทีปกําแพงเพชร   

ประเพณีลอยกระทง ธารประธีปกาํแพงเพชร     

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 



 

 

 ประเพณีลอยกระทงธารประทีปกําแพงเพชรประจําป 
ของทุป ณ ลานอนุรักษวัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแมน้ําปง อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร ชมขบวนแหกระทงใหญและการแสดงประกอบขบวนของชุมชน สถานศึกษา 
ตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีเปด แสง สี เสียง พลุตะไลไฟพะเนียง กระทงสาย การแสดงพิธีเปดชุด 
“โคมประทีปบูชา พระจุฬามณี
นอยนพมาศ การประกวด 
และพิธีทอดผาปาแถว ณ วัดบาง นอกจากนี้ยังสามารถชมการแสดงกนตรีลูกทุ ง 
และอิ่มอรอยกับอาหารจากชมรมผูประกอบการรานอาหารเมืองกําแ
 

 

 

 

 

 

 

                                     ประกวดนางนพมาศ

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

  

 

ประเพณีลอยกระทงธารประทีปกําแพงเพชรประจําป จะจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน
ณ ลานอนุรักษวัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแมน้ําปง อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร ชมขบวนแหกระทงใหญและการแสดงประกอบขบวนของชุมชน สถานศึกษา 
ตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีเปด แสง สี เสียง พลุตะไลไฟพะเนียง กระทงสาย การแสดงพิธีเปดชุด 

บูชา พระจุฬามณี” และกระทงใหญลําน้ําปงท่ีวิจิตรสวยงามชมการประกวดหนู
นอยนพมาศ การประกวด Miss International การประกวดนางนพมาศ ธิดาชุมชน 
และพิธีทอดผาปาแถว ณ วัดบาง นอกจากนี้ยังสามารถชมการแสดงกนตรีลูกทุ ง 
และอิ่มอรอยกับอาหารจากชมรมผูประกอบการรานอาหารเมืองกําแพงเพชร

ประกวดนางนพมาศ     ลอยกระทงธารประธีป

  

  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร
ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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จะจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน
ณ ลานอนุรักษวัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแมน้ําปง อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร ชมขบวนแหกระทงใหญและการแสดงประกอบขบวนของชุมชน สถานศึกษา 
ตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีเปด แสง สี เสียง พลุตะไลไฟพะเนียง กระทงสาย การแสดงพิธีเปดชุด 

ละกระทงใหญลําน้ําปงท่ีวิจิตรสวยงามชมการประกวดหนู
การประกวดนางนพมาศ ธิดาชุมชน      

และพิธีทอดผาปาแถว ณ วัดบาง นอกจากนี้ยังสามารถชมการแสดงกนตรีลูกทุ ง            
พงเพชร 

ลอยกระทงธารประธีป 

  

    

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 



 

 

 

  

 

คําชี้แจง  ใหผูเรียน
ลักษณะของวัฒนธรรม

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

  

 

   ใบกิจกรรมที่ 1  

ผูเรียนวิเคราะหภาพแลวเขียนบรรยายภาพ ใหเห็นความสอดคลองของภาพกับ
ลักษณะของวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดกําแพงเพชร 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร
ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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ภาพ ใหเห็นความสอดคลองของภาพกับ
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กรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 



ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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    ใบกิจกรรมที่ 2  

 

 
คําชี้แจง จงเลือกขอความที่กําหนดใหนําไปเติมในแผนผังความคิดในหนาถัดไปใหถูกตอง 
 

ก. ประเพณีสารทไทย ถูกจัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 
ข. การทําบุญในวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชา 
ค. คําวา “นบ” เปนคําโบราณ แปลวา ไหว ดังนั้น การนบพระจึง หมายความวา 

“ไหวพระ” 
ง. ชาวพุทธเขาวัดทําบุญเพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษและญาติพ่ีนอง 

ที่ลวงลับไปแลว 
จ. กระยาสารท แปลวา อาหารท่ีทําขึ้นในฤดูสารท ทําจากถั่ว งา ขาวคั่ว นํามาผัด

กับน้ําตาลจนเหนียวเปนขนมหวานที่นิยมทําในชวงสารทไทย 
ฉ. คําวาเลนเพลง คือ การละเลนสนุกสนานพื้นบาน โดยมีการรองเพลงพ้ืนบาน  

มีชายหญิงรวมรองและรายรําเปนที่สนุกภายหลังจากไดทําบุญทํากุศลแลว 
ช. จากคําในศิลาจารึกศรีนครชุม หลักที่ 3 มีความวา “ผูใดไหวนบ กระทําบูชา

พระศรีรัตนมหาธาตุและพระศรีมหาโพธิ์ไซร มีผลอานิสงสพร่ําเสมอดังได     
นบพระผูเปนเจา…”  

ซ. นางนพมาศ สนมเอกของพระรวงเจากรุงสุโขทัย คิดทํากระทงรูปดอกบัว และ
รูปตางๆถวายพระรวงทรงใหลอยกระทงตามสายน้ําไหลอุทิศสักการบูชา    
พระพุทธบาทนัมฆทานที 

ฌ. คําวา สารท หมายถึง ฤดูกาลแหงการเก็บเก่ียวพืชพันธุธัญญาหาร ซึ่งจะอยู
ในชวงปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว ตามความเชื่อของคนโบราณ พืชพันธุธัญญาหาร
ที่เก็บเก่ียวไดในครั้งแรก จะนําไปบวงสรวง บูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ที่นับถือจะชวยให
เกิดสิริมงคล 

ญ. จากคติความเชื่อหลายอยาง เชน เชื่อวาเปนการบูชาและขอขมาแมพระคงคา  
เปนการสะเดาะเคราะหเปนการบูชาพระเจาในศาสนาพราหมณ หรือเปนการ
บูชารอยพระพุทธบาท เปนตน นิยมทํากันในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกๆ ป    
อันเปนชวงที่น้ําในแมน้ําลําคลองข้ึนสูงและอากาศเริ่มเย็นลง 
 

 
 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม 



ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม 



ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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    ใบกิจกรรมที่ 3  
 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนจับกลุม กลุมละ 3-4 คน รวมกันอภิปรายความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีของจังหวัดกําแพงเพชร เขียนอธิบายสรุปเปนแผนผังทางความคิด(Mind Mapping) 

และนําเสนอหนาชั้นเรียนกลุมละประมาณ 10-15 นาที  
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   แบบทดสอบหลังเรียน  
 

 

      คําชี้แจง 1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ขอ คะแนน 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 
    2. ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุด แลวทําเครื่องหมาย  
        ลงในชอง ก ข ค และ ง ใหตรงกับขอทีผู่เรียนเลือกตอบ 

 

1. ประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง มีกําหนดการจัดงานเมื่อใด 
 ก. วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 

ข. วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12    
ค. วันแรม 15 ค่ํา เดือน 11 

 ง. วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10   
2. ขอใดไมใชประเพณีของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ก. ประเพณีนบพระเลนเพลง 
 ข. ประเพณีสารทไทยกลวยไข 
        ค. ประเพณีการไหลเรือไฟ 

   ง. ประเพณีลอยกระทง ธารประทีป    
3. หากกลาวถึงประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงขนมหวานของไทยชนิดใด    

        เปนองคประกอบสําคัญที่ขาดไมไดในเทศกาลดังกลาว 
 ก. ขนมกง 
 ข. ขนมลา 
 ค. กระยาสารท    

ง. ขาวตมลูกโยน 
4. ขอใด ไมใชคติความเชื่อของประเพณีลอยกระทงท่ีมีมาแตโบราณ 
 ก. เปนการบูชารอยพระพุทธบาท      
 ข. เปนการบูชาพระเจาในศาสนาพราหมณ 
 ค. เปนการบูชาและขอขมาแมพระคงคา และเปนการสะเดาะเคราะห 

   ง. เปนการอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษและญาติพ่ีนองที่ลวงลับ 
 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        
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5. กิจกรรมใดที่ถูกจัดใหมีขึ้นในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปของจังหวัดกําแพงเพชร 
 ก. พิธีทอดผาปาแถว ณ วัดบาง 

ข. การประกวดนางนพมาศ ธิดาชุมชน 
ค. ขบวนแหกระทงใหญและการแสดงประกอบขบวนของชุมชน 
ง. ถูกทุกขอ                                                                                              

6. ปจจุบันกําแพงเพชรมีทาน้ําที่สวยงามเหยียดยาว ผูคนหลายหมื่นคนพากันมาลอยกระทง 

มีการละเลนมากมาย ที่กลางลําน้ํามีการแสดงแสงเสียงเราเรียกกันวา “วชิรวารประทีป หรือ

ธารประทีปกําแพงเพชร” เปนประจําทุกปกิจกรรมดังกลาวจัดข้ึนบริเวณรมิแมน้ําสายใด 

 ก. แมน้ําปง 
 ข. แมน้ําวัง 
 ค. แมน้ํายม 
 ง. แมน้ํานาน 

7. คําในศิลาจารึกศรีนครชุม หลักที่ 3 มีความวา “ผูใดไหวนบ กระทําบูชาพระศรีรัตนมหา
ธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์ไซร มีผล อานิสงสพร่ําเสมอดังไดนบพระผูเปนเจา…” คําวา “นบ” 
เปนคําโบราณ แปลวา ไหว ดังนั้น การนบพระจึง หมายความวา “ไหวพระ”สําหรับคําวา 
เลนเพลง คือ การละเลนสนุกสนานพ้ืนบาน โดยมีการรองเพลงพ้ืนบาน จากคํากลาวขางตน
นาจะเก่ียวของกับประเพณีใด 
 ก. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 ข. ประเพณีนบพระเลนเพลง 
 ค. ประเพณีสารทไทยกลวยไข 
 ง. ประเพณีลอยกระทง ธารประทีป 

8. ผูริเริ่มประดิษฐกระทงสําหรับลอยประทีปเปนรูปดอกบัวบานขึ้น ขอความนี้กลาวถึงใคร 
 ก. นางนพมาศ หรือทาวศรีจุฬาลักษณ พระสนมเอกในพระรวงเจาแหงกรุงสุโขทัย 
 ข. สมเด็จพระสุริโยทัย พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย    
              รัชกาลที่ 15 ของอาณาจักรอยุธยาสมัย 
 ค. นางเสือง พระอัครมเหสีในพอขุนศรีอินทราทิตย และเปนพระราชมารดาของ    
              พอขุนบานเมืองและพอขุนรามคําแหง 
 ง. พระศรีธรรมราชมารดา หรือพระนางสาขา เปนพระอัครชายาใน                        
             พระมหาธรรมราชาที่ 2 และพระราชมารดาในพระมหาธรรมราชาที่ 3 
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9. ขอใดกลาวถึงประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงไดอยางถูกตอง  
 ก. เชื่อวาเปนการบูชาและขอขมาแมพระคงคา เปนการสะเดาะเคราะห เปนการ
บูชาพระเจาในศาสนาพราหมณ หรือเปนการบูชารอยพระพุทธบาท 
 ข. เปนชวงเวลาที่ชาวพุทธเขาวัดทําบุญเพ่ืออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ
และญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว 

ค. เปนการทําบุญในวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชาโดยการนมัสการพระพุทธ
บาทที่เขาสุมนกูฏ เมืองสุโขทัย แลวมาถวายสักการบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ ณ วัดพระบรม
ธาตุ นครชุม 
 ง. เปนการบูชาเทพยดาอารักษหลักบานหลักเมืองและบูชาพญาแถนขอฝนใหตก

ตองตามฤดูกาล มีความเชื่อวาเมื่อจัดงานนี้แลวเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลใหฝน

ตกตองตามฤดูกาล ทําใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ 

10. ขอใดกลาวถึงงานประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงไดอยางถูกตอง 
 ก. เปนการเผยแพรผลิตผลทางการเกษตร และของดีเมืองกําแพงเพชร ตลอดจน
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พรอมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด 

ข. มีการจัดงานประเพณีในวันมาฆบูชาของทุกป มีการจัดขบวนแหอยางงดงาม   
แหแหนขามแมน้ําปงไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ มีมหรสพสมโภช การละเลนทาง
วัฒนธรรมตางๆ  
 ค. ชาวบานจะกวนกระยาสารทขึ้นเพ่ือนําไปทําบุญที่วัด แบงไปมอบใหแกผูหลัก
ผูใหญที่เคารพนับถือ หรือแลกเปลี่ยนกันเพ่ือเปนการประชันฝมือการกวนกระยาสารทของ
แตละบาน 
 ง. ถูกทั้งขอ ข และ ค 
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  แนวการตอบ 

 

คําชี้แจง  ใหผูเรียน

            ลักษณะของวัฒนธรรม
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      ใบกิจกรรมที่ 1  

ผูเรียนวิเคราะหภาพแลวเขียนบรรยายภาพ ใหเห็นความสอดคลองของภาพกับ

ษณะของวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดกําแพงเพชร 

ประเพณีสารทไทยตรงกับ วันแรม 

ชวงเวลาที่ชาวพุทธเขาวัดทําบุญเพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศล

ใหแกบรรพบุรุษและญาติพ่ีนองที่ลวงลับไปแลว ตามความ

เชื่อโบราณจะตองมีขนมหวานที่ชื่อ กระยาสารทเปน

องคประกอบสําคัญท่ีขาดไมไดเชื่อกันวามีมาตั้งแตสมัย

พุทธกาล ชื่อของกระยาสารท แปลไดวา อาหารที่ทําขึ้นใน

ฤดูสารท ทําจากถ่ัว งา ขาวคั่ว นํามาผัดกับน้ําตาลจน

เหนียว เปนขนมหวานที่นิยมทําในชวงสารทไทย 

     งานสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง กิจกรรมในชวงเชา

วันแรกเปนพิธีทําบุญตักบาตรวันสารทไทย ณ บริเวณวัด

พระบรมธาตุ และในชวงค่ํา จะพ

พิธีทอดผาปาแถว บริ เวณหนาวัดพระแกว อุทยาน

ประวัติศาสตรกําแพงเพชร กิจกรรมนี้สืบทอดจากความ

เชื่อตามตํานาน “ทิ้งผาตามปา

พุทธศาสนิกชนยังคงอนุรักษไวจนถึงปจจุบันเพ่ือเปนการ

ถวายผาแกพระสงฆ เปนการอนุรัก

และยังเปนการเสริมสรางสิริมงคลแกผูถวายบูชา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร
ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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ภาพ ใหเห็นความสอดคลองของภาพกับ   

 

 

 

 

 

 

นแรม 15 ค่ํา เดือน 10 เปน

ชวงเวลาที่ชาวพุทธเขาวัดทําบุญเพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศล

ใหแกบรรพบุรุษและญาติพ่ีนองที่ลวงลับไปแลว ตามความ

เชื่อโบราณจะตองมีขนมหวานที่ชื่อ กระยาสารทเปน

องคประกอบสําคัญท่ีขาดไมไดเชื่อกันวามีมาตั้งแตสมัย

ท แปลไดวา อาหารที่ทําขึ้นใน

ฤดูสารท ทําจากถ่ัว งา ขาวคั่ว นํามาผัดกับน้ําตาลจน

เหนียว เปนขนมหวานที่นิยมทําในชวงสารทไทย  

งานสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง กิจกรรมในชวงเชา         

พิธีทําบุญตักบาตรวันสารทไทย ณ บริเวณวัด

จะพบกับพิธีศักดิ์สิทธิ์ คือ         

พิธีทอดผาปาแถว บริ เวณหนาวัดพระแกว อุทยาน

ประวัติศาสตรกําแพงเพชร กิจกรรมนี้สืบทอดจากความ

ทิ้งผาตามปา” ในสมัยพุทธกาลที่ชาว

พุทธศาสนิกชนยังคงอนุรักษไวจนถึงปจจุบันเพ่ือเปนการ

ถวายผาแกพระสงฆ เปนการอนุรักษประเพณีโบราณไว 

และยังเปนการเสริมสรางสิริมงคลแกผูถวายบูชา 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 
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  จากภาพเปนการยอนประวัติศาสตรในแผนดินพระเจา
ลิไท ตอนเสด็จ พระราชดําเนินนําพระมเหสี ขาราช
บริพาร ตลอดจนไพรขาแผนดินชาวเมืองชากังราว และ
เมืองนครชุมมาถวายสักการบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ ณ 
วัดพระบรมธาตุ นครชุม“ประเพณีนบพระเลนเพลง” 
เปนการทําบุญในวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชาการ
นบพระ หมายถึง “ไหวพระ”สําหรับคําวาเลนเพลง คือ 
การละเลนสนุกสนานพื้นบาน โดยมีการรองเพลงพื้นบาน
และรายรําเปนที่สนุกภายหลังจากไดทําบุญทํากุศลแลว 
 
     ประเพณีนบพระเลนเพลงตอนค่ํามีมหรสพแสดงใหชม
หลายอยางและที่สําคัญคือ การเลนเพลง สวนบรเิวณวัดพระ
แกว มีการแสดง แสงและเสียง เรื่องเกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาของเมืองกําแพงเพชรปจจุบันชาวกําแพงเพชรยังคง
ยึดถือปฏิบัติประเพณีนบพระเลนเพลงเฉกเชนเดียวกับ
สมัยกอน โดยจะมีการจัดงานประเพณีในวันมาฆบูชาของทุก
ป มีการจัดขบวนแหอยางงดงาม แหแหนขามแมน้ําปงไป
สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดพระบรมธาตุมีมหรสพ
สมโภช การละเลนทางวัฒนธรรมตางๆ เพื่อเปนการฟนฟู
และอนุรกัษประเพณีโบราณนี้ใหตกทอดไปถึงลูกหลาน 

งานวันลอยกระทงของกําแพงเพชร เราเรียกกันวา “ธาร
ประทีปกําแพงเพชร” มีมาตั้งแตสมัยโบราณ ในวันเพ็ญ
เดือนสิบสอง ของทุกป หลังจากการทอดผาปาแถว
ประชาชนมีการละเลนตางๆเชน การเลนเพลงเรือ แลว
จึงไปลอยกระทงกัน ที่ทาน้ําวัดชีนางเกา วัดเสด็จ วัดบาง 
และวัดพระบรมธาตุนครชุม เปนประเพณีสืบตอกันมา
ปจจุบันกําแพงเพชรมีทาน้ําที่สวยงามที่ริมสายน้ําปง 
ผูคนพากันมาลอยกระทง มีการแสดงแสงเสียงเราเรียก
กันวา “วชิรวารประทีป หรือธารประทีปกําแพงเพชร” 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        
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    ใบกิจกรรมที่ 2  
 

คําชี้แจง จงเลือกขอความที่กําหนดใหนําไปเติมในแผนผังความคิดในหนาถัดไปใหถูกตอง 
 

ก. ประเพณีสารทไทย ถูกจัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 
ข. จากคติความเชื่อหลายอยาง เชน เชื่อวาเปนการบูชาและขอขมาแมพระคงคา  
    เปนการสะเดาะเคราะหเปนการบูชาพระเจาในศาสนาพราหมณ หรือเปนการบูชา 
  รอยพระพุทธบาท เปนตน นิยมทํากันในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกๆ ป อันเปนชวงที่ 
 น้ําในแมน้ําลําคลองขึ้นสงูและอากาศเริ่มเย็นลง 
ค. กระยาสารท แปลวา อาหารที่ทําขึ้นในฤดูสารท ทําจากถ่ัว งา ขาวคั่ว นํามาผัดกับน้ําตาล 
 จนเหนียวเปนขนมหวานที่นิยมทําในชวงสารทไทย 
ง. คําวา “นบ” เปนคาํโบราณ แปลวา ไหว ดังนั้น การนบพระจึง หมายความวา “ไหวพระ” 
จ. นางนพมาศ สนมเอกของพระรวงเจากรุงสุโขทัย คิดทํากระทงรูปดอกบัว และรูปตางๆ 
 ถวายพระรวงทรงใหลอยกระทงตามสายน้ําไหลอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานท ี
ฉ. จากคําในศลิาจารึกศรีนครชุม หลักที่ 3 มีความวา “ผูใดไหวนบ กระทําบูชาพระศรีรัตน 
 มหาธาตุและพระศรีมหาโพธิไ์ซร มีผล อานิสงสพร่ําเสมอดังไดนบพระผูเปนเจา…”  
ช. คําวา สารท หมายถึง ฤดูกาลแหงการเก็บเก่ียวพืชพันธุธัญญาหาร ซึ่งจะอยูในชวง 
 ปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว ตามความเชื่อของคนโบราณ พืชพันธุธัญญาหารที่เก็บเก่ียวได 
 ในครั้งแรก จะนําไปบวงสรวง บูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ที่นับถือจะชวยใหเกิดสิริมงคล 
ซ. คําวาเลนเพลง คือ การละเลนสนุกสนานพื้นบาน โดยมีการรองเพลงพ้ืนบาน  
 มีชายหญิงรวมรองและรายรําเปนที่สนุกภายหลังจากไดทําบุญทํากุศลแลว 
ฌ. ชาวพุทธเขาวัดทําบุญเพ่ืออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษและญาติพี่นอง 
  ที่ลวงลับไปแลว 
ญ. การทําบุญในวันเพ็ญเดือนสาม หรือวนัมาฆบูชา 
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    ใบกิจกรรมที่ 3  
 

คําชี้แจง   ใหผูเรียนจับกลุม กลุมละ 3-4 คน รวมกันอภิปรายความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีของจังหวัดกําแพงเพชร เขียนอธิบายสรุปเปนแผนผังทางความคิด(Mind Mapping) 

และนําเสนอหนาชั้นเรียนกลุมละประมาณ 10-15 นาที  
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