
ฐานข้อมูลเกีย่วกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและภูมปัิญญาท้องถิน่ 
ข้อมูลเกีย่วกับศาสนสถาน 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ หมู่ที ่ ช่ือเจ้าอาวาส (ปัจจุบัน) 
จ านวน 
พระสงฆ์ 

จ านวน 
สามเณร 

1 วดัโพธ์ิพฒันา 2    
2 สถานปฏิบตัิธรรมวาปีวหิาร 6    

 
ข้อมูลเกีย่วกับวัฒนธรรม/ประเพณ ี

ล าดับ
ที่ 

ประเพณ/ีวัฒนธรรม 
ประวัติความเป็นมา/

ความส าคญั 
ช่วงเวลา สถานทีป่ฏิบัติ 

1 วนัมาฆบูชา วนัมาฆบูชา  เป็นส าคญัวนัหน่ึง
ของพระพุทธศาสนา  เป็นที่ รู้
กนัวา่เป็นวนัเกิดพระธรรม   ถือ
ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า  ได้
ประกาศหลกัธรรมค าสอนของ
พระองค์  เพื่อให้พระอรหันต์
ทั้งหลาย  ที่มาประชุมพร้อมกนั
ในวนันั้น  น าไปเผยแผ ่

วนัขึ้น 15 ค  ่า  
เดือน 4 

- ศาสนาสถาน
ในพื้นที่ 

2 ประเพณีวนัสงกรานต ์ ประเพณีสงกรานต์   ถือเป็น
ประเพณีวนัขึ้นปีใหม่ไทย ที่ถือ
ปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาแต่โบราณ 
เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติที่
งดงามและฝังลึกเขา้ไปในชีวิต
ของคนไทยมานาน    มีการ
ท าบุญตักบาตร   สรงน ้ าพระ  
รดน ้ าขอพรผูสู้งอายุให้อยู่เย็น
เป็นสุข  และกิจกรรมต่างๆ
มากมาย 

วนัที่ 12 – 15 
เมษายน ของทุกปี 

- ครอบครัว  
ชุมชน  หมู่บา้น 
อบต.โคกหาร  
ศาสนสถานใน
พื้นที่ ฯ 

 
 
 
 
 
 



ล า
ดับ
ที่ 

ประเพณ/ี
วัฒนธรรม 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคญั ช่วงเวลา สถานทีป่ฏิบัติ 

3 วนัวสิาขบูชา การบูชาในวนัเพญ็ ขึ้น 15 ค  ่า เดือนวสิาขะ หรือเดือน 6  
เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนั พระพุทธ      เจา้ประสูติ  
ตรัสรู้ และเสด็จดบัขนัธปรินิพพานพุทธศาสนิกชนจะ
บ าเพญ็กุศล ท าบุญตกับาตร  บริจาคทาน  ปฏิบตัิธรรม
ที่วดั  รักษาศีล  ไหวพ้ระ  สวดมนต์  ฟังธรรม  เวียน
เทียน  เจริญภาวนา  ฯ 

วนัขึ้น15 ค  ่า    
เดือน 6 

 - ศาสนา
สถานใน
พื้นที่ 

4 วนัเขา้พรรษา การเขา้พรรษาเป็นพุทธบญัญตัิ  ซ่ึงพระภิกษุสงฆ์  ทุก
รูปจะตอ้งปฏิบติัตาม หมายถึง การอธิฐานอยูป่ระจ าที่
ไม่เที่ยวจาริกไปยงัสถานที่ต่างๆ   เวน้แต่มีกิจจ าเป็น
จริงๆ    ช่วงจ าพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีก าหนด
เป็นระยะเวลา 3 เดือน  มีประเพณีส าคญัที่ขาดไม่ได้
เลย   คือ ประเพณีหล่อเทียนเขา้พรรษาและประเพณี
ถวายผา้อาบน ้ าฝน 

วนัแรม 1 ค  ่า 
เดือน 8 

 - ศาสนา
สถานใน
พื้นที่ 

5 วนัอาสาฬหบูชา 
 

การบูชาในวนัเพญ็ ขึ้น 15 ค  ่า เดือน 8   เน่ืองในโอกาส
วั น ค ล้ า ย วั น ที่ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ท ร ง ป ร ะ ก า ศ
พระพุทธศาสนาเป็นคร้ังแรก   โดยการแสดงปฐม
เทศนาโปรดพระปัญจวคัคีย ์ที่ป่าอิสปตนมฤคทายวนั  
จนพระอญัญาโกณฑญัญะ  ได ้         บรรลุธรรม  และ
ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธ-ศาสนา  จน
ถือไดว้า่  เป็นวนัแรกที่มีพระพทุธ    พระธรรม  
และพระสงฆ ์ ครบเป็นองคพ์ระรัตนตรัย 

วนัขึ้น 15 ค  ่า  
เดือน 8 

- ศาสนา
สถานใน
พื้นที่ 

6 วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ ระบรม
ราชินีนาถ 

วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  ผู ้
ทรงประทานความรัก  ความเมตตา  และเสียสละ
ความสุขส่วนพระองค์  ส่งเสริมอาชีพ   เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต  องคก์รและหน่วยงานต่างๆ    ไดจ้ดัที่ไว ้
ส าหรับลงนามถวายพระพร    และมีการจดักิจกรรม/
โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์    
รณรงค ์ เผยแพร่  ประชาสมัพนัธพ์ระราชกรณียกิจดา้น
ต่างๆ  การจดันิทรรศการ   ประดบัธงชาติตามสถานที่
ราชการ  อาคาร บา้นเรือน ท าบุญตกับาตรเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล  ร่วมพธีิถวายพระราชสดุดี ฯ 

วนัที่ 12 
สิงหาคมของ
ทุกปี 
 

- ครอบครัว  
ชุมชน  
หมู่บา้น 
อบต.  อ าเภอ 
จงัหวดั ฯ 



ล า
ดับ
ที่ 

ประเพณ/ี
วัฒนธรรม 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคญั ช่วงเวลา สถานทีป่ฏิบัติ 

7 ประเพณีสารท
เดือนสิบ 

ประเพณีสารทเดือนสิบมีมาตั้งแต่พุทธกาลคาดว่าเม่ือ
พระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในนครศรีธรรมราช   
เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุ รุษ   
ท  าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูล่้วงลับไปแล้ว  และเป็น
โอกาสหน่ึงที่ไดร้วมญาติพบปะพี่น้องที่อยูห่่างไกล  มี
การท าขนมต่างๆ   มากมาย  เช่น  ขนมไข่ปลา  ขนมลา  
พอง  บา้ ดีซ า กง กา้นบวัฯ เพื่อท าจาดหรือส ารับถวาย
พระสงฆ ์  ซ่ึงทางวดัจะไดเ้ก็บไวเ้ป็นเสบียงในช่วงฤดู
ฝน 

วนัแรม 1 ค  ่า  
ถึง 
แรม 15 เดือน
สิบ 
 

- ศาสนา
สถานใน
พื้นที่ 

8 วนัออกพรรษา วนัออกพรรษา  หมายถึง  วนัที่พน้จากขอ้ก าหนดทาง
พระวนิยัที่ตอ้งอยูป่ระจ าที่   หรือในวดัแห่งเดียวตลอด  
3 เดือน   พระสงฆไ์ดท้  าปวารณา   เปิดโอกาสให้เพื่อน
พระภิกษุว่ากล่าวตกัเตือนเร่ืองความประพฤติของตน    
เพื่อให้เกิดความบริสุทธ์ิ  ความเคารพนับถือและ
สามัคคีกัน   เม่ือออกพรรษาแลว้จะได้น าความรู้จาก
หลกัธรรมและประสบการณ์ที่ไดรั้บระหว่างพรรษาไป
เผยแผ่แก่ประชาชน   พุทธศาสนิกชนจะไปท าบุญท า
ทาน    รักษาศีลและฟังธรรมเป็นกรณีพเิศษ 

  

9 ประเพณีการ
ทอดกฐิน   
 

การทอดกฐิน คือ การน าผ้ากฐินไปวางไวต่้อหน้า
พระสงฆอ์ยา่งต ่า 5 รูป  แลว้ให้พระสงฆ์รูปใดรูปหน่ึง
ที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันทใ์ห้
เป็นผูรั้บกฐินนั้น     การทอดกฐินในแต่ละปีก าหนด 
ใหมี้การจดัทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน    หลงัวนัออก
พรรษา  โดยวดัที่จะสามารถรับกฐินได ้ตอ้งมีพระภิกษุ
จ าพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย   แต่ละวดัสามารถรับ
กฐินไดปี้ละ 1 คร้ัง  การทอดกฐินนั้น  มีหลายประเภท 
ในพื้นที่ต  าบลสระแก้วส่วนใหญ่จะเป็นกฐินสามัคคี   
ที่ มี เจ้าภาพร่วมกัน  จะมีการตั้ งคณะท างานเพื่อ
ด าเนินการ  แลว้มีหนงัสือบอกบุญไปยงัผูอ่ื้นดว้ย 
 
 

แรม 1 ค  ่า   
เดือน 11  ถึง 
กลางเดือน 12 

- ศาสนา
สถานใน
พื้นที่ 



ล าดับ
ที่ 

ประเพณ/ีวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา/ความส าคญั ช่วงเวลา สถานทีป่ฏิบัติ 

10 ประเพณีลอยกระทง 
 
 

ลอยกระทง   เป็นประเพณีที่  
ส าคญั  ไดสื้บทอดกนัมาตั้งแต่โบราณ    
โดยมีความเช่ือหลายประการ  เช่น 
แสดงความส านึกถึงบุญคุณของแม่น ้ า
ที่เราไดอ้าศยัน ้ ากินน ้ าใช ้ การขอขมา
ต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้ ง ส่ิงปฏิกูล
ต่างๆ ลงไปในน ้ า     การสะเดาะ
เคราะห์    และส่ิงไม่ดีต่างๆ   ให้ลอย
ตามแม่น ้ าไปกับกระทง  และยงัเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกดว้ย 

วนัเพญ็ 
(ขึ้น 15 ค  ่า) 
เดือน 12 

ในพื้นที่ต  าบล 
และใกลเ้คียง 

11 วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 

วนัที่ระลึกคลา้ยวนัพระบรม 
ราชสมภพพระบาทสม เด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ  พระผู ้
ทรงกอปรด้วยพระวิริยะอุตสาหะ 
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  
ด้ ว ย พ ร ะ ร า ช ป ร ะ ส ง ค์ ที่ จ ะ ใ ห้
ประชาชนทุกหมู่เหล่า  ไม่เลือกชาติ  
ศาสนา  ที่อยู่ใตพ้ระบรมโพธิสมภาร
และประเทศชาติ  มีความผาสุก และ
เ จ ริญก้ า ว ยิ่ ง ๆ ขึ้ น   อ ง ค์ก ร แล ะ
หน่วยงานต่างๆ ไดจ้ดัที่ไวส้ าหรับลง
นามถวายพระพร    และมีการจัด
กิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ 
เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์   รณรงค ์ 
เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์พระราช
กรณียกิจดา้นต่างๆ การจดันิทรรศการ   
ประดับธงชาติตามสถานที่ราชการ  
อาคาร บา้นเรือน   ท  าบุญตกับาตรเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล  และร่วมพิธี
ถวายพระราชสดุดี ฯ 
 
 

วนัที่ 5 ธนัวาคม 
ของทุกปี 

 - ครอบครัว  
ชุมชน  หมู่บา้น 
อบต.  อ าเภอ 
จงัหวดั ฯ 



ล าดับ
ที่ 

ประเพณ/ีวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา/ความส าคญั ช่วงเวลา สถานทีป่ฏิบัติ 

12 วนัธรรมสวนะ “วนัธรรมสวนะ”  เรียกช่ืออีกอย่าง
หน่ึงว่า    “วนัพระ”  หมายถึงการฟัง
ธรรมของชาวไทยพุทธ เม่ือถึงวัน
ธรรมสวนะ คือ วนัขึ้ น 8 ค  ่า  แรม 8 
ค  ่า และ วนัขึ้น 15 ค  ่า  แรม 15 ค  ่า  
พุทธศาสนิกชนจะ เต รียมอาหาร  
ผลไม ้  เคร่ืองสกัการะไปวดัเพื่อถวาย
แด่พระภิกษุสงฆ์รวมทั้ ง รักษาศีล 
เจริญจิตภาวนาและฟังธรรมเทศนา 

ทุกวนัธรรม
สวนะ 

- ศาสนาสถาน
ในพื้นที่ 

13 พธีิกรรมเก่ียวกบัการ
แต่งงาน 
 
 

พิธีกรรมเก่ียวกับการแต่งงาน สมัย
โบราณมีขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน 
เร่ิมจากการเก้ียวพาราสี การทาบทาม 
การสู่ขอ และการแต่งงาน   เม่ือขบวน
เจา้บ่าวไปถึงบา้นเจา้สาวมกัจะถูกปิด
ทางไม่ใหเ้ขา้ไป  ตอ้งมีการจ่ายค่าผ่าน
ทาง    ญาติเจา้สาวจะจูงมือเจา้บ่าวไป
ในห้องประกอบพิธี    เม่ือได้มีการ
ตรวจสอบสินสอดทองหมั้นเรียบร้อย
แล้ว   จึงประกอบพิ ธีสงฆ์  ถว าย
ภัตตาหาร  แล้วมีพิ ธีกราบหมอน    
เจ้าบ่ า วมอบของขวัญให้ เ จ้าสาว     
เป็นอันเสร็จพิธีและมีการเล้ียงแขก   
ตกค ่ าจะมีพิธีห้องหอให้คู่บ่าวสาว  
เรียกวา่  “การเรียงสาดเรียงหมอน” 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการดูฤกษย์าม 
วนัดี ไดต้ลอดทั้ง
ปี   
 

ส่วนใหญ่จะจดั
บา้นเจา้สาว 
หรือสถานที่
ต่างๆ  ตามความ
สะดวก 



ล าดับ
ที่ 

ประเพณ/ีวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา/ความส าคญั ช่วงเวลา สถานทีป่ฏิบัติ 

14 ประเพณีการบวชนาค ตามประเพณีชายไทย อายุ 20  ปี
บริบูรณ์    จะตอ้งบวชทดแทนบุญคุณ
พอ่แม่     การบวช 
สมัย ก่อนต้อ งบวชกัน  1  พรรษา
ปัจจุบนัระยะเวลาอาจจะน้อย เช่น 7 
วนั  15 วนั  30 วนั  การบวชถือไดว้่า  
ผู ้บวชจะได้ศึกษาถึงหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะน าไป
ปฏิบติัอย่างเคร่งครัด  มีความอดทน
อดกลั้น   และเขา้ใจโลกธรรม 

มีการดูฤกษย์าม 
วนัดี ไดต้ลอดทั้ง
ปี   
 

- ศาสนาสถาน
ในพื้นที่ 

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมปัิญญาท้องถิน่  
ด้านการเกษตร 

ที่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 
1 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายอ าพล  เพชรอาวธุ 1  ม.4   ต.โคกหาร 
2 การท าจกัสาน นายสวย  ชนะกุล 68 ม.4 ต.โคกหาร 
3 กลุ่มหตัถกรรมบา้นหินลูกชา้ง นางสาคร  ไกรนรา ม.4 ต.โคกหาร 
4 กลุ่มอาชีพผลิตเคร่ืองแกงพนัโล น.ส.มลฤดี  ใหม่ทอง ม.4 ต.โคกหาร 
5 การปลูกผกัเหมียง นางนงนาฎ  พรหมชยัศรี ม.2 ต.โคกหาร 
6 การนวดแผนไทย นายสุรินทร์ นพรัตน์ ม.1 ต.โคกหาร 
7 การท าไมก้วาดดอกหญา้ นางมุก  ใยทอง ม.5 ต.โคกหาร 
8 กลุ่มอาชีพผลิตเคร่ืองแกงม.6 นางวไิลวรรณ  เกล้ียงทอง ม.6 ต.โคกหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านดนตรี  นาฏศิลป์   การนวด    และการละเล่นพืน้บ้าน 

ที่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 
1 การนวดแผนไทย นายสุรินทร์ นพรัตน์ ม.1 ต.โคกหาร 
2 ร ามโนราห์ นายชิต  เครือจนัทร์ ม.1 ต.โคกหาร 
3 เพลงบอก นางละมยั  อินทรปัญญา  ม.2 ต.โคกหาร 
4 เพลงบอก นายแยม้  มาคีรี ม.5 ต.โคกหาร 
5 เพลงกล่อมเด็ก นางละมยั  อินทรปัญญา ม.2 ต.โคกหาร 
6 เพลงกล่อมเด็ก  นางเสง่ียม  สมัฤทธ์ิ ม.2 ต.โคกหาร 
7 ร ากลองยาว คณะกลองยาวบา้นทางหลวง ม.3  ต.โคกหาร 
8 ร ากลองยาว คณะกลองยาวบา้นหินลูกชา้ง ม.4 ต.โคกหาร 
9 การนวดแผนไทย นางส านวล  แกว้ก ายาน ม.3 ต.โคกหาร 
 

 

 
ด้านหัตถกรรม ส่ิงประดิษฐ์  และการแปรรูปผลติภัณฑ์ 

ที่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 
1 ไมก้วาดดอกหญา้ นางมุก  ใยทอง ม.5 ต.โคกหาร 
2 การประดิษฐด์อกไมจ้นัทร์ กลุ่มแม่บา้นบา้นหินลูกชา้ง ม.4 ต.โคกหาร 
3 เคร่ืองจกัรสานจากไมไ้ผ ่ นายสวย  ชนะกุล ม.5 ต.โคกหาร 

 

 

 
ด้านอาหาร   เคร่ืองดื่ม  สมุนไพรและยารักษาโรค 

ที่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 
1 ยาสมุนไพรแผนโบราณ นายสุรินทร์  นพรัตน์ ม.1 ต.โคกหาร 
2 การผลิตเคร่ืองแกงพนัโล น.ส.มลฤดี  ใหม่ทอง ม.3 ต.โคกหาร 
3 การผลิตเคร่ืองแกง ม.6 นางวไิลวรรณ  เกล้ียงทอง ม.6 ต.โคกหาร 
4 ขา้วย  าสมุนไพร นางสุกญัญา  บวัหา ม.2 ต.โคกหาร 
5 ขนมไทย นางสุภาพร   บ ารุงภกัด์ิ ม.3 ต.โคกหาร 
6 ขนมไทย นางสุกญัญา  บวัหา ม.2 ต.โคกหาร 
7 ขนมไทย นางเรวดี  แต่งเกล้ียง ม.2 ต.โคกหาร 
8 อาหารพื้นบา้น นายเอกณรงค ์ บุญมา ม.3 ต.โคกหาร 
9 อาหารพื้นบา้น นางถ้ิง  ดีแกว้ ม.3 ต.โคกหาร 
10 ขนมไทย นายพรสิน  สุขจิตร ม.3 ต.โคกหาร 



11 ขา้วหลาม ขนมไทย นางสีเงิน  ปานทอง ม.2 ต.โคกหาร 
12 ขนมเดือนสิบ นางสุดใจ  บุญคง ม.1 ต.โคกหาร 
13 ขนมเดือนสิบ นายทองดี  สมัฤทธ์ิ ม.1 ต.โคกหาร 
 

ด้านศาสนา วฒันธรรม 

ที่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 
1 พธีิกรทางศาสนา นายอุบล  อาญา ม.1 ต.โคกหาร 
2 พธีิกรทางศาสนา นายสุรินทร์  นพรัตน์ ม.1 ต.โคกหาร 

3 พธีิกรทางศาสนา นายสุเมศ  สุทธิเกิด ม.1 ต.โคกหาร 

4 พธีิกรทางศาสนา นายธนัวา  ศรีสุขใส ม.2 ต.โคกหาร 
5 พธีิกรทางศาสนา นายบุปผา  ปานทอง ม.2 ต.โคกหาร 

6 พธีิกรทางศาสนา นายสมทรง  ภกัดี ม.2 ต.โคกหาร 

7 พธีิกรทางศาสนา นายพนม  จนัทร์แจ่มศรี ม.2 ต.โคกหาร 

8 พธีิกรทางศาสนา นายธีรยทุธ  บุญทอง ม.3 ต.โคกหาร 
9 พธีิกรทางศาสนา นายสมเกียรติ  ใยศรีงาม ม.3 ต.โคกหาร 

10 พธีิกรทางศาสนา นายเดชชนะ  ดีแกว้ ม.3 ต.โคกหาร 

11 พธีิกรทางศาสนา นายมานิต  ดุลยกุล ม.4 ต.โคกหาร 
12 พธีิกรทางศาสนา นายสุเทพ  อกัษรเงิน ม.4 ต.โคกหาร 

13 พิธีกรทางศาสนา นายวรพจน์  คชเวช ม.4 ต.โคกหาร 

14 พธีิกรทางศาสนา นายวรัิตน์  ใจสะอาด ม.5 ต.โคกหาร 
15 พธีิกรทางศาสนา นายเกริกศกัด์ิ  ศรีสุกใส ม.5ต.โคกหาร 
16 พธีิกรทางศาสนา นายสุธรรม  ชูประจง ม.5 ต.โคกหาร 

17 พธีิกรทางศาสนา นายทะนงศกัด์ิ  สุขฉนวน ม.5 ต.โคกหาร 

18 พธีิกรทางศาสนา นายฉลอง  ด าเนินการ ม.5 ต.โคกหาร 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 



 
 

 
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

ของ 
 

  
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 

อ าเภอเขาพนม  จังหวดักระบี่ 
 


