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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนนครชุม 
 

จัดท าโดย 
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม 

 
ภายใต้ 

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม 
 

 



ค าน า 

 ชมรมสง่เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม เป็นชมรมสง่เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ได้รับการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากองค์การบริหารหารพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. ซึง่ตั้งอยู่ในการดูแลของส านักงานพื้นทีพ่ิเศษอุทยานประวัติศาสตรส์ุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร (อพท.๔) 
 
 ชมรมสง่เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ได้จัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพือ่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนนครชุม โดยมีความมุ่งหวังในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อย่างมีแบบแผนและแนวทางที่ถูกต้อง โดยยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
บรหิารจัดการแหลง่ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทัง้ยังเป็นแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทีม่ีความส าคัญ และน่าสนใจ ที่สามารถสง่เสริมพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือต่อยอดให้เกิดเป็นกิจกรรม หรือบริการการทอ่งเที่ยวใหม่ๆในพื้นที่ได้และส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการท่องเที่ยวสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 ชมรมสง่เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ระยะ ๔ ปี (ปี ๒๔๖๐-๒๕๖๓) คงมีประโยชน์มีการพัฒนาที่เหมาะสม 
และเกิดประสทิธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่สู่การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนต่อไป 
 

       คณะผู้จัดท า 
       ชมรมสง่เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม 
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บทท่ี ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของชุมชน ๑ 
บทท่ี ๒ การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพชุมชน ๒๑ 
บทท่ี ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน 
๒๗ 

ภาคผนวก   
ภาคผนวก ๑ ระเบียบข้อบังคับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ๓๑ 
ภาคผนวก ๒ รายช่ือคณะกรรมการ ๔๒ 
ภาคผนวก ๓ หน้าที่คณะกรรมการ ๔๗ 
ภาคผนวก ๔ รายงานผลการศึกษาดูงานเพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรูก้ารบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
๕๐ 

ภาคผนวก ๕ ของด-ี ของเด่นของชุมชนนครชุม ๕๘ 
ภาคผนวก ๖ ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว ๖๒ 
ภาคผนวก ๗ ประมวลภาพการประชุมแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ของชมรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนนครชุม 
๖๔ 

ภาคผนวก ๘ รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาการทอ่งเที่ยว
โดยชุมชนของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม 

๖๘ 

 
 
 



๑ 

บทท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐานส าคัญของชุมชน 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานก าแพงเพชร 
 จังหวัดก าแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่สมัยทวาราวดีเป็นเมือง
ที่ตั้งของโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากงัราว เมืองนครชุม ไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร และเมืองคณฑี 
นอกจากนีเ้มืองก าแพงเพชรยงัเป็นเมอืงทีส่องที่สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้ครองเมืองมีบรรดาศักดิเ์ป็น 
“พระยาวชิรปราการ” ตามหลักฐานประวัติศาสตรร์ะบุว่า ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะ
เป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกช่ือว่า “เมอืงชากังราว” และเปน็เมืองบริวารรายล้อมอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น 
ไตรตรึงษ์ เมอืงเทพนคร การที่ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมือง
ยุทธศาสตร์มหีลกัฐานที่แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ก าแพงคูเมือง
ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐานให้สันนิษฐานว่าเดมิเคยเป็นเมืองที่ตัง้ของเมืองสองเมอืง คือเมอืงชากังราว
และเมอืงนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างข้ึนก่อนต้ังอยูท่างฝัง่ตะวันออกของแม่น้ าปิง พระยาเลอไท กษัตริย์ 
องค์ที่ ๔ แห่งราชวงศ์สโุขทัย เป็นผูส้ร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๑๘๙๐ ต่อมาสมัยระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่ง
ราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝัง่ตะวันตกของแม่น้ าปิง คือเมืองนครชุม สมเดจ็กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพได้ทรงบันทึกเรือ่ง ก าแพงเมืองไว้ว่า “เป็นก าแพงเมืองทีเ่ก่าแก่มั่นคงและยงัมีความสมบรูณ์มากและ
เช่ือว่าสวยงามทีสุ่ดในประเทศไทย” ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้เปลี่ยนเมอืงก าแพงเพชร เป็นจังหวัดก าแพงเพชร
ปัจจุบันจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมอืงศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แหง่หนึง่ เพราะมีโบราณสถาน
เก่าแก่ ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน “อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร” ที่ได้รับการพจิารณา
คัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ข้ึนทะเบียนไว้ในบัญชีมรดก
โลก เมือ่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๔  
 
๑. ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 ก าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๓๕๘ 
กิโลเมตร มอีาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ กิ่งอ าเภอวังเจ้า จงัหวัดตาก และอ าเภอคีรีมาศ จงัหวัดสุโขทัย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ าเภอบรรพตพสิัย จงัหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก และอ าเภอโพธ์ิทะเล อ าเภอ
     สามง่าม จังหวัดพิจิตร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภออุ้มผาง จงัหวัดตาก 
 
๒. ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดก าแพงเพชร มีพื้นที่ ๘,๙๕๔.๓๘๕๕ ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ ๕,๕๙๖,๔๙๐.๖๓ ไร่ เป็น
พื้นที่ท าการเกษตร ประมาณ ๓,๒๐๙,๘๙๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๗ ใช้ประโยชน์อื่นประมาณ ๘๒๘,๐๗๙ 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๙ และเป็นพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ ๑,๓๔๑,๖๘๗.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๗ 



๒ 

๓. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดก าแพงเพชรมีแม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ ๑๐๔ 
กิโลเมตร มลีักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ 
 ลักษณะที่ ๑ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าปงิตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ า (ALLUVIAL TERRACE) มีระดบัความ
สูงประมาณ ๔๓-๑๐๗ เมตรจากระดบัน้ าทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกและใต้ของจังหวัด 
 ลักษณะที่ ๒ เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับทีร่าบ พบเห็นบริเวณดา้นเหนือ และตอนกลางของจังหวัด 
 ลักษณะที่ ๓ เป็นภูเขาสลบัซบัซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุ และต้นน้ าล าธารต่างๆ ทีส่ าคัญ เช่น คลองวัง
เจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น้ าปิง 
 โดยสรุป ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดก าแพงเพชร ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมา ทางด้าน
ตะวันออก ลักษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การท านา และปลูกพืชไร ่
 ลักษณะอากาศของจังหวัดก าแพงเพชรโดยทั่วไป จะได้รับอทิธิพลลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้จาก  
อ่าวเบงกอล และอ่าวไทย พัดผ่านในเดือนพฤษภาคมถึงตลุาคม นอกจากนี้ยังมีมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ผ่านในเดือนพฤศจกิายน ถึงเดือนมกราคม จากอิทธิพลของลมมรสมุดังกล่าว ท าให้เกิดฤดู ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน 
ฤดูฝน และฤดูหนาว  
 จังหวัดก าแพงเพชร มีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปีอุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปปีระมาณ ๒๗.๓ องศา
เซลเซียสอุณหภูมิสงูสุด พฤษภาคม ถึงตุลาคม นอกจากนี้ยังมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืพัดผ่านในเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จากอทิธิพลของ ลมมรสมุดังกล่าว ท าให้เกิดฤดูกาล ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน 
และฤดูหนาว 
 จังหวัดก าแพงเพชรมสีภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปี อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปปีระมาณ ๒๗.๓ องศา
เซลเซียส อุณหภูมสิูงสุด เฉลี่ย ๓๓.๔ องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย ๒๒.๕ องศาเซลเซียส เดือนทีม่ี
อากาศร้อนอบอ้าวที่สุด คือ เดือนเมษายน ส าหรับเดือนทีห่นาวที่สุด คือ เดือนธันวาคม ส าหรับปรมิาณน้ าฝน
เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดประมาณ ๑,๓๐๑.๕ มิลลิเมตร และมฝีนตกเฉลี่ยประมาณ ๑๒๓ วัน ช่วงที่มีฝนตกจะอยู่
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมซึ่งในช่วงนี้ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยของเดือนจะอยูร่ะหว่าง ๑๔๘.๔ – 
๒๗๒.๗ มิลลิเมตร 
 
๔. ข้อมลูพ้ืนฐานต าบลนครชุม 
 ชุมชนเทศบาลนครชุม ต าบลนครชุม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เขตพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบต./เทศบาล) เทศบาลต าบลนครชุม ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตรส์ุโขทัย –
ศรีสัชนาลัย –ก าแพงเพชร ประกอบด้วย จ านวนครัวเรือนในชุมชน ๒,๙๕๗ ครัวเรือน ประชากรทัง้สิ้น 
๗,๒๘๙ คน และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รบัจ้าง รบัราชการ และธุรกิจส่วนตัว 
 
๕. ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ทรงธรรม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลในเมือง และต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  
     จังหวัดก าแพงเพชร 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลอ่างทอง ต าบลแมล่ายและต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง 
     ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลนาบอ่ค า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  



๓ 

๖. สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของต าบลนครชุม โดยทั่วไปเป็นพื้นทีร่าบลุ่ม มีแม่น้ าปิงไหลผ่าน หมู่ที่ ๑ บ้านวัง
ยาง หมู่ที่ ๒ บ้านหัวยาง หมู่ที่ ๓ บ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านสว่างอารมณ์
และมีคลองสวนหมากไหลผ่านหมู่ที่ ๒ หมูท่ี่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมูท่ี่ ๕ และหมูท่ี่ ๖ 
 
 ๖.๑ สภาพภูมิศาสตรข์องชุมชน 
       ๖.๑.๑ นครชุมเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควบคู่กับเมืองชากังราว (เมือง
ก าแพงเพชร) ที่มีความเจรญิรุง่เรืองในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิง มทีาง
หลวงหมายเลข ๑ ๑๐๑ ๑๑๑๖ และมีถนน ๑๐๗๘ เป็นถนนสายหลักภายในชุมชน โดยบริเวณพื้นทีเ่ป็นที่ตั้ง
ของสถานีขนสง่จงัหวัดก าแพงเพชร 
       ๖.๑.๒ สภาพพื้นที่เป็นทีร่าบลุ่มอยูท่างทิศตะวันตกของแม่น้ าปิง และมีล าคลองสวนหมากไหล
ผ่านการใช้พื้นทีส่่วนใหญเ่ป็นการใช้ประโยชน์เพือ่การพาณิชย์และอยู่อาศัย และเนื่องจากมสีภาพพื้นทีท่างผ่าน 
การใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์และอยู่อาศัย และเนื่องจากมสีภาพพื้นทีท่าง
ภูมิศาสตร์ทีเ่หมาะสม จึงท าให้เมืองนครชุม เป็นแหลง่ชุมชนมีอาชีพหลักคือ การค้าขายมาตั้งแต่ดั้งเดิม 
 
 ๖.๒ ประวัติศาสตร์ชุมชน 
       นครชุมเป็นเมืองเก่าทีป่รากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตรช์าติไทยไม่ต่ ากว่า ๗๐๐ ปี รุ่นราวคราว
เดียวกับเมืองสุโขทัย และมีมากอ่นเมอืงชากังราว ซึ่งเป็นที่ตัง้ของเมืองก าแพงเพชร ปัจจุบันตัวเมืองนครชุม
ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปงิและตามล าน้ าปิง ยังปรากฎซากก าแพงเมืองเก่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งไป
ตามรูปล าน้ านอกจากนี้ยังมีซากโบราณสถานที่ยังคงสภาพให้เห็นอยู่หลายแหง่อาทิ แนวคูเมืองเก่า พระบรม
ธาตุ พระศรีมหาโพธ์ิ ป้อมทุง่เศรษฐี วัดโบราณ เขตอรญัญิกนครชุม เป็นต้น 
 ปัจจุบันนครชุม หรือต าบลคลองสวนหมากในอดีต มีฐานะเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองก าแพงเพชร
มีชุมชนที่อาศัยอยู่ตามล าคลองสวนหมาก เช่น บ้านท่าเดื่อ หรือ โป่งน้ ารอ้น แม้ในปัจจุบันมักจะเรียกบ้านนคร
ชุม เป็นภาษาปากว่า “ปากคลอง” และชาวปากคลองนิยมเรียกหมู่บ้านของตนเป็น ๓ พื้นที่ ทัง้ๆทีร่ะยะทาง
จากปากคลองสวนหมากถึงวัดพระบรมธาตุมีเพียงประมาณ ๒ กิโลเมตรเท่านั้น เหตผุลในการแบ่งพื้นที่
ออกเป็น ๓ กลุ่ม อาจเป็นด้วยเหตุดังนี ้
 กลุ่มชาวเวียงจันทน์ รุ่นทีเ่จ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกวาดต้อนลงมาเป็นเชลยด้วยกัน แม้ส่วนรวมจะ
เรียกว่า ชาวเวียงจันทนเ์หมือนกัน แต่ก็มจีารีตประเพณีและความถนัดในการประกอบอาชีพไมเ่หมือนกันเลย
ทีเดียว เมื่อมอีิสระทีจ่ะประกอบอาชีพและเลือกที่อยู่อาศัย จึงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงมีช่ือเรียกว่า
ปากคลองเหนือ ปากคลองกลางและปากคลองใต ้
 ปากคลองเหนือ คือบริเวณวัดสว่างอารมณ์ไปจนถึงที่ตั้งโรงเรียนบ้านนครชุม เป็นกลุ่มคนไทยที่แยกไป
จากชุมชน ในตัวเมืองก าแพงเพชร ลักษณะของกลุ่มชนน้ี ชอบศึกษาเล่าเรียนและท าการค้าขาย นิยมนุ่งผ้าโจง
กระเบน ปจัจบุัน คือ หมู่ที่ ๕ ต าบลนครชุม ชาวบ้านปากคลองเหนือ คนพื้นถ่ินเดมิเป็นคนไทย มอญกะเหรี่ยง 
ชาวเขาเข้ามาอยู่อาศัย 
 ปากคลองกลาง คือบริเวณโรงเรียนบ้านนครชุมไปถึงคูเมอืงโบราณก่อนถึงวัดพระบรมธาตุ เมือ่มีถนน
เจริญแล้ว จะสังเกตได้จากพื้นที่ต่างระดบัคือส่วนทีเ่ป็นถนนจะสงูกว่าบ้านเรือนเดิมทีส่ร้างอยูบ่รเิวณที่เป็นคู
เมือง ชนกลุ่มนี้นิยมประกอบอาชีพท าไรผ่ักไร่ยาสูบ หญิงนิยมนุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอกแบบชาว
เวียงจันทน์  ปจัจบุันคือหมู่ที่ ๔ ต าบลนครชุม ชาวปากคลองกลางดั้งเดมิคือผูท้ี่อพยพมาจากเวียงจันทน์ 



๔ 

ปากคลองใต้ คือบรเิวณจากแนวคูเมืองถึงวัดพระบรมธาตุ ชนกลุ่มนีป้ระกบอาชีพและแต่งกายคล้ายคลึงกับ
กลุ่มปากคลองกลาง แต่การพูดจาจะแปร่งออกไปจากกลุม่อืน่มาจากส าเนียงจากชาวเวียงจันทน์เช่น ท างานว่า 
“เฮ็ดเวียก” เป็นต้น ปจัจบุันคือ หมูท่ี่ ๓ ต าบลนครชุม ปจัจบุันการแบ่งกลุ่มเกือบจากเลอืนหายไปแล้ว จึง
เรียกรวมกัน “บ้านนครชุม” ตามช่ือเมืองทางประวัติศาสตร ์ประชาชนพื้นถ่ินคือผู้ที่อพยพย้ายมาจาก ลาน
ดอกไม้ หนองปรงิและจังหวัดสุโขทัย 
 สภาพความเป็นอยู่ของชาวปากคลองเหนือ ปากคลองกลางและปากคลองใต้ มีความผกูฉันท์พี่น้อง
ถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นและหลายชนชาติที่มาอาศัยอยูก่ารติดต่อกันโดยใช้เส้นทางเดินลัดเลาะริมคลองสวน
หมาก ปจัจบุันได้เปลี่ยนเส้นทางและวิถีชีวิตของชาวคลองสวนหมาก สถานทีเ่หล่าน้ีจงึได้เปลี่ยนช่ือไปเช่น 
คลองเหนือเปลี่ยนเรียก “นครชุม” บ้านไร่ เปลี่ยนเรียก “ปากคลองกลาง” และคลองใต้เปลี่ยนเรียก “ปาก
ครองใต้” 
 นอกจากนี้ นครชุม ยังมีเรื่องราวและร่องรอยของสถานที่ เปน็บ้านเรอืนไม้โบราณอายุกว่าร้อยปี เป็น
สถานที่ท าการค้าไม้ในอดีตเนื่องจากล าคลองสวนหมาก เป็นล าน้ าสายหลัก มกีารล าเลียงไมส้ักและไม้เบญจ
พันธ์อื่นๆสูจ่ังหวัดนครสวรรค์และกรงุเทพฯ พร้อมเรือ่งราวของพะโป้ ผู้บรูณะและน ายอดฉัตรจากเมอืงมะละ
แหม่ง ประเทศพม่ามาประดิษฐานไว้บนยอดพระบรมธาตุนครชุม สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาวนครชุม พะ
โป้หรือนายฮ้อยพะโป้ พ่อค้าไม้คนส าคัญของเมืองก าแพงเพชร 
 ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสต้นเมืองก าแพงเพชรในปี ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. 
๒๔๔๙) ทรงมีพระราชหัตถเลขาไว้ว่า “เลยไปคลองสวนหมากในคลองนี้น้ าไหลเช่ียว แต่น้ าใส เพราะเป็นล า
ห้วย ถ้าไปตามล าคลอง ๓ วัน จนถึงป่าไม้ ป่าไม้นี้ พะโป้ กะเหรี่ยงในบงัคับองักฤษเป็นคนท า” การท ากิจการ
ค้าไม้ท าให้มีผู้คนหลากหลายเช้ือชาติ หลากหลายวัฒนธรรมมาอาศัยอยู่รวมกัน เช่น ไทย ลาว มอญ กะเหรี่ยง 
และจีน เป็นต้น เกิดการประสมประสานวัฒนธรรมทีเ่ด่นชัดเป็นวิถีวัฒนธรรม 
 นักเขียนช่ือดังครูมาลัย ชูพินิจ บ้านอยูร่ิมมคลองสวนหมาก เกิดและเติบโตจากต าบลนครชุม แต่
สามารถไปมีช่ือเสียงในมืองกรุงได้เขียนเป็น นวนิยายไว้ในเรือ่งทุ่งมหาราช ตลาดนครชุม ในช่วงระยะเวลา ๓๐ 
– ๕๐ ปี ที่ผ่านมา มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นสถานที่แลกเปลีย่นซื้อขายเป็นจุดบริการรบัสง่ผู้โดยสารทั้งภายใน
และต่างจงัหวัด ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก มอีาหารทีห่ลักหลาย และมีลักษณะโดดเด่น เห็นได้
จากเทศกาลประจ าปี ประเพณีส าคัญๆของจังหวัด ชาวนครชุมจะได้รับเกียรติให้มสี่วนร่วม ในการจัดการแสดง
และจ าหน่ายอาหารพื้นบ้านเสมอๆ 
 ดังนั้น การปรับสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน อาคารบ้านเรอืนโบราณ ให้กลบัคืนสภาพด้ังเดิม โดย
อาศัยความโดดเด่นด้านมรดกทางวัฒนธรรม เอกลกัษณ์ของชุมชน พร้อมจัดสถานที่ในชุมชนและบริเวณตลาด
เก่าเป็นตลาดย้อนยุคจึงเป็นการหนุนเสริมหนุนเสรมิสร้างเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน จุดประกายให้ชาว
ต าบลนครชุมใช้ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ทุนทางสงัคมที่มีอยู่ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหลง่ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 



๕ 

๗ สถานท่ีท่องเท่ียวและสิ่งท่ีน่าสนใจในพ้ืนท่ี 
 

 
 
 ๗.๑ แหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่อง 
       เริ่มต้นจากพระซุ้มกอ เป็นหนึ่งในความนิยมของผู้ช่ืนชมพระเครื่อง และเป็นในเบญจภาคีของ
พระเครื่องที่มีช่ือเสียงระดบัประเทศ นายสมหมาย พะยอม (เฮียโป้ย) มีใจรักจึงศึกษาและจดจ าวิธีการท าจาก
ช่างผู้รอบรู้ในนครชุมน ามาทดลองท า และเป็นที่ช่ืนชอบของคนที่ได้พบเห็น จึงมาขอบูชาเป็นที่แพรห่ลาย 
จากนั้นจงึได้รับการสนับสนุนใหจ้ัดต้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ของผูส้นใจในเรื่องวิธีการท าพระเครื่อง โดยมกีารสาธิต
การท าพระเครื่องตามขั้นตอนและได้ทดลองท าเอง 
 

   
 

 ๗.๒ วัดสว่างอารมณ์ 
       วัดสว่างอารมณ์ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ บนฐานหรือบนซากเก่าที่เคยเป็นวัดสองพี่น้องหรือ
วัดที่สร้างมาก่อนน้ัน ที่มีข้อคิดว่าอาจถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมี คอร สแตนติน ฟอล
คอน เป็นมือขวา กล่าวขวัญว่า ป้อมปราการในก าแพงเพชร และป้อมทุ่งเศรษฐีของฝั่งนครชุมอาจสร้างข้ึนใน
คราวนั้นเอง วัดสว่างอารมณ์ มีเจ้าอาวาส ๓ รูป คือ 
  ๑.  หลวงพ่อบุญมี ธมฺมสโร 
  ๒.  พระครูวิศาลวชิโรภาส (ทองหล่อ ปิยโส) 
  ๓.  พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน 
       วัดสว่างอารมณ์ต้ังอยูท่ี่หมูท่ี่ ๖ ต าบลนครชุม ในทีเ่ดิมของวัดสองพี่นอ้ง วัดพระบรมธาตุค่อนข้าง
จะไกลเกินไปสักหน่อยส าหรับคนหมู่ ๕ หมู่ ๖ จึงคิดสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นและรื้อศาลาวัดท่าหมันมาประกอบไว้



๖ 

ที่วัดสว่างอารมณ์ วัดน้ีมีปูชนียวัตถุที่ส าคัญยิ่ง คือ หลวงพ่ออุโมงค์เก่าแก่ศิลปะเชียงแสนปางมารวิชัย หน้าตัก 
๒.๘๗ เมตร สูงเกือบ ๓.๐๐ เมตร มีพทุธลักษณะทีง่ดงามยิง่ (ชายสังฆาฏิ ของเดิมเป็นรอยหยักที่เรียกว่าเข้ียว
ตะขาบ การซ่อมแซมมีการแตง่เติมเป็นเส้นตรง) ปัจจุบันไดร้ับการยกย่องเป็นพระพุทธรปูศักดิ์สทิธ์ิประจ า
จังหวัด 
       ๗๐ ปีเศษ วัดสว่างอารมณ์มีเจ้าอาวาส ๓ รูป รูปแรก คือหลวงพอ่บญุมี ธมฺมสโร มรีูปหล่อของ
ท่านประดิษฐานอยู่ทางซ้ายมือของพระวิหารหลวงพ่ออุโมงค์ รูปที่ ๒ พระครูวิศาลวชิโรภาส (ทองหล่อ ปิยโส) 
อดีตเจ้าคณะอ าเภอเมืองก าแพงเพชรมีเจดีย์บรรจุอัฐิอยูท่ี่ด้านตรงกันข้าม รปูที่ ๓ (ปัจจบุัน) พระมหาวิโรจน์ 
วิโรจโน เจ้าคณะอ าเภอเมืองก าแพงเพชรเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน มีพระพุทธรูปกลุ่มหนึ่ง สร้างที่เมือง
ก าแพงเพชร ท าเลียนรปูแบบพระสิงห์อันเป็นรูปแบบของพระพุทธรปูล้านนาเป็นพระรูปหลอ่ส าริด ๓-๔ องค์ 
เก็บรักษาที่วัดคูยาง ก าแพงเพชร พระพุทธรปูส าริดพบที่วัดพระแก้ว ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แหง่ชาติ 
จังหวัดก าแพงเพชร ๑ องค์ และพระพุทธรปูองค์ใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์   
 
 หลวงพ่ออุโมงค์ 
       หลวงพ่ออุโมงค์ ถือเป็นพระพุทธรปูศักดิส์ิทธ์ิ เป็นทีพ่ึ่งทางใจของคนนครชุมและต าบลใกลเ้คียง 
เมื่อถึงวันเพ็ญเดอืน ๔ งานนมัสการหลวงพอ่อุโมงค์/หลวงพอ่บุญมี/และหลวงพ่อทองหล่อ เป็นประจ าทุกปี มี
การกวนข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแก้ว มีทอดผ้าป่าแถว ซึ่งแพรห่ลายไปถึงตัวจังหวัด และที่อื่นๆที่ขาดไม่ได้ 
คือ การเฉลมิฉลองด้วยมหรสพ 
 

 
 

๗.๓ วัดพระบรมธาต ุ
       พระบรมธาตุ สร้างข้ึนในปี พ.ศ. ๑๗๖๒ (กล่าวกันว่าเปน็รัชสมัยของพ่อขุนศรีนาว น าถม) เป็น
วัดหลวงประจ าเมอืงนครชุม เช่นเดียวกับวัดมหาธาตุของสุโขทัย วัดน้ีเจริญรุ่งเรืองแต่น้ันเมือ่ปลายอยุธยา-ต้น
รัตนโกสินทร์ จึงโทรม และร้างไปประมาณ ๓๐๐ ปี แต่ไม่เคยร้างคนอยู่อาศัย ปี พ.ศ. ๒๓๙๒ สมเด็จพุฒา
จารย์ (โต) เดินทางมาเยี่ยมญาติและพกัที่วัดเสด็จ ได้อ่านจารึกนครชุมจึงทราบว่า มีเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบิณฑ์ ๓ 
องค์ ภายในบรรจุไว้ในพระบรมสารรีิกธาตุ จึงขอให้เจ้าเมอืงก าแพงเพชรขณะนั้น คือ พระยารามรณรงค์
สงคราม (น้อย) ช่วยเกณฑ์ก าลังคนมาช่วยโก่นถาง จงึพบเจดีย์ ๓ องค์ นั้นซึ่งเป็นเจดีย์รปูทรงแบบบัวตูมที่วัด
พระธาตุฝัง่นครชุม  
 



๗ 

       ต่อมาเจ้าเมืองก าแพงเพชร ท ารายงานกราบบงัคมทลูพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๕) ทรงพระกรุณาให้ปฏิสังขรณ์ได้ตามแต่ศรัทธา โดยพญาตะก่า
แซภอ เจดีย์เดิมนั้นหักพงัเสียหายมาก จงึให้ช้างลากเอาไปทิง้เป็นเข่ือนกั้นน้ า แล้วสร้างเจดีย์มอญครอบฐาน
เดิมไว้ และ บรรจุพระบรมสารรีิกธาตุลงในเจดีย์องค์ใหม่ ยังไม่ทันแล้วบริบรูณ์ดี พญาตะก่าถึงแก่อนจิกรรม 
พะโป้ น้องชายรบัท าต่อจนส าเรจ็ เป็นเจดีย์กว้างยาวด้านละ ๓๐ เมตร สูงแต่ฐานถึงยอด ๓๗ เมตร ฉัตรนั้น
เอามาแต่เมืองมะระแหมง่ การไปน าฉัตรมาทั้งสองครั้งเป็นการขนส่งโดยช้าง  
       ปัจจุบันมีประเพณีที่ยังสืบสานกันอยู่ คือ ประเพณีนบพระเล่นเพลงในเดือนสามของทุกปี  
(วันมาฆบูชา วันข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๓) 
       รูปแบบของกจิกรรม นมสัการพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระบรมธาตุเจดียารามมีขบวนพยุหยา
ตรา/การเผาข้าวหลาม 
       ความเช่ือของชุมชน พระมหาธรรมราลิไทเสดจ็มานมัสการพระบรมสารรีิกธาตุและทรงปลูกต้น
พระศรมีหาโพธ์ิที่น าหน่อมาจากลังกา ผู้กระท าบูชาย่อมได้อานิสงส์เหมือนได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าจึงได้บญุ
กุศลอย่างยิง่ และเมื่อครัง้ก่อนการเดินทางยังไมส่ะดวกการไปมาแต่ละรอบต้องใช้เวลาข้ามวันข้ามคืน และการ
บ าเพ็ญบุญไม่ควรรีบเรง่ ประกอบกับในงานจะต้องมมีหรสพที่น่าต่ืนตา ชาวบ้านรอชมจนต้องมีการพักค้างแรม
วันแรมคืน มีค ากล่าวว่า ในช่วงนี้ต าบลนครชุมจะเต็มไปด้วยควันไฟเพราะทุกบ้านจะเผาข้าวหลามส าหรับถวาย
พระและแบ่งปันกัน 
 

 
 
 ๗.๔ ศาลเจา้พ่อเสือนครชุม 
       ศาลเจ้าพ่อเสอื (เจ้าพ่อ-เจ้าแม่) มีคนไทยเช้ือสายจีนที่ไหนต้องมีศาลเจ้าที่นั่น ศาลเจ้าหลงัแรกอยู่
ในป่าช้าของวัดสว่างอารมณ์ ศาลเลก็ๆ นี้เป็นสีเ่หลี่ยมด้านเท่า กว้างยาวเมตรคูณเมตรเท่านั้น หลายปีต่อมามี
การซ่อมแซมขยายไปถึงขนาดคนข้ึนไปนอนเล่นน่ังเล่นได้ แต่มีปัญหาตามมาคือ ถ้าหากถึงฤดูน้ าหลาก การ
ข้ามน้ าเป็นเรื่องที่ยากเย็นและอันตรายจงึย้ายศาลมายงัฝัง่หมู่ที่ ๕ นับเป็นศาลหลังที่ ๓ มีต้นเค้ามาจากวันงาน
ข้ึนบ้านใหม่ของนายเฮงง้วน แซ่เจี่ย จึงมกีารลงขันกันคนละ ๑๐๐ บาท เพื่อซ่อมแซมศาลเจ้า แต่ก็ใช้ประโยชน์
ได้ช่วงหนึ่งเท่านั้น เพราะต่อมาได้สร้างศาลถาวรข้ึนและใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันน้ี 
 



๘ 

 
 

 ๗.๕  บ้านห้างสมัย ร.๕ 
        บ้านหลังนี้ ระยะเวลาหนึ่งเคยเป็นที่ท างานของพะโป้ ต่อมาเป็นของบริษัทป่าไม้ ล่ าซ าเป็น
อาคารไม้ ๒ ช้ัน ช้ันล่างสูงกว่าบ้านทั่วไปและยังยกพื้นพ้นดินข้ึนมามากกว่า ๑ วา สร้างด้วยไม้เบญจพรรณ
เกือบทั้งหลงัรปูแบบไทยผสมตะวันตก ประตูเป็นไม้ฉลลุายอย่างละเอียด ประณีต ปัจจบุันอยู่ในความ
ครอบครองของคุณวัฒนา อุดมรัตนศิริชัย 
       ระเบียงช้ันบน บรเิวณเชิงชายประดับด้วยไม้ฉลลุายเช่นกัน เสาชายคา และ ลูกกรงล้วน งานกลงึ
ดูอ่อนช้อย สวยงามยิ่ง ตั้งอยูห่มูท่ี่ ๖ ต าบลนครชุม อยู่ใกล้วัดสว่างอารมณ์เพียงเดินข้ามสะพานที่คลองแม่ค้อ
ประมาณ ๑๐๐ เมตร  ในสมัยกอ่นเคยเป็นสถานทีซ่ึ่งค้าขายไม้ภายใต้ ออป. หรือ อุตสาหกรรมป่าไม้ ใช้
เครื่องจักรแทนช้างแทนควาย การปลูกป่าทดแทนกพ็อมองเห็นอยู่บ้าง แต่ไม้สักกห็มดไป ช้าง ควาญช้าง ล้อ 
ควาย ก็พลอยหมดไปด้วย พอหมดยุคของการค้าไม้จึงเกิดความโทรมของบ้านที่เคยงดงามสง่า ความแก่เก่า
ของบ้านท าให้ขลังเข้ม จึงเป็นเรือ่งซึง่ห้ามกันยากทีจ่ะไม่ให้ใครมาจุดธูปเทียนขออะไรต่อมิอะไรในวันหรือคืน
ก่อนหวยออก เป็นห่วงแต่ว่าเทียนธูปทีจุ่ดไว้จะเป็นอันตรายแก่บ้านเท่านั้น 
 

   
 

๗.๖ เสน่ห์บ้านปิดตลาดเปิด ตลาดย้อนยุคนครชุม 
             ในอดีตเมื่อ ๕๐ ปีที่ผ่านมาบริเวณสามแยกริมน้ าคลองสวนหมากบริเวณย่านบ้านเก่ามีความ
เจริญด้านการค้า การบันเทิง แต่ปัจจุบันยังมีร่องรอยความเจรญิเหลือเป็นบ้านไม้สองช้ัน บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ใน
บริเวณนี้ยังมีร้านทองยังเปิดขายอยู่ทุกวัน แต่มีความแปลกแตกต่างจากที่อื่นคือ ปิดประตูขายหน้าร้านขายมา
นาน มากกว่า ๕๐ ปี  



๙ 

ตลาดย้อนยุคนครชุม ตั้งอยู่บริเวณย่านการค้าตลาดนครชุม ภายใต้การจัดต้ังของเทศบาลต าบลนคร
ชุม อดีตเคยเป็นศูนย์กลางย่านธุรกจิทีเ่คยรุ่งเรอืงอย่างมาก ซึ่งได้ช่วยฟื้นฟูปรบัสภาพชีวิตของคนในชุมชน โดย
น าวัฒนธรรมท้องถ่ินและอาหารที่พอ่ค้าแม่ค้าน ามาขาย โดยการแต่งกายย้อนยุค ตลาดย้อนยุคนี้ไม่แน่ใจว่า
เป็นการบงัเอญิหรือตั้งใจ เพราะได้ทับซ้อนกับตลาดเก่าหน้าวัดท่าหมันอย่างพอดิบพอดี ซึ่งหากย้อนไปอ่าน
เรื่องวัดท่าหมันอีกครัง้ก็จะพบว่าก่อนที่ตลาดจะย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันน้ี เพราะเกิดอัคคีภัย (ความสูญเสีย
บางครัง้ท าใหเ้กิดการพัฒนา) จึงส่งผลให้เกิดตลาดแหง่ใหมข้ึ่น ตลาดย้อนยุคใช้สามแยก ซ.ล.อ เป็นศูนย์กลาง
จ าลองใหเ้หมอืนอดีต (อยากใหเ้รียกเป็นสามแยกย้อนยุค) ใช้แคร่ไม้ไผ่เป็นแผงขายของ ใช้กระทงใบตองเป็น
ภาชนะใส่อาหาร แม่ค้าพ่อค้าแต่งกายย้อนยุค ผู้ชายนุ่งกางเกงขาก๊วย เสื้อผ้าป่านคอกลมคาดผ้าขาวม้า ผู้หญงิ
นุ่งซิ่นหรือโจงกระเบนห่มผ้าแถบหรือเสื้อคอกระเช้า น าอาหารที่เป็นเอกลกัษณ์ของนครชุม หรืออาหารร่วม
สมัยมาวางขาย มีการสาธิตการท าอาหาร มีการแสดงของชุมชน นักเรียน นักศึกษาในต าบล น าภาพเก่าเล่า
อดีตให้เหน็ภาพของชุมชนในวันวานอีกด้าย ทุกวันศุกร์ / เสาร์ /อาทิตย์แรก /ของทุกเดือน 
 
 ๗.๗  โบราณสถานเขตอรัญญิก 
 

 
 
  ๗.๗.๑  วัดเจดีย์กลางทุ่ง 
            ตั้งอยู่นอกเมืองนครชุมทางทิศใต้ สร้างในศตวรรษที ่18-19 มีฐานวิหารก่อด้วยอิฐ
และเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑห์รอืดอกบัวตูม บนฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมทีส่ภาพสมบรูณ์ พบการขุดคู
น้ าแสดงขอบเขตวัดที่เรียกว่า อุทกสมีา ภายในอุทกสีมามีวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะค่อนข้างแปลกเกือบเป็น
สี่เหลี่ยมจัตรุัส และอยู่ต่ ากว่าปกติ ด้านหลังมเีจดีย์ประธาน ที่เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ขนาดใหญ่ ที่ค่อนข้าง
สมบรูณ์และสมส่วน สร้างด้วยอิฐที่ได้จากดินเหนียวบรเิวณทุ่งเศรษฐี ลานประทักษิณรอบๆเจดีย์มีขนาดกว้าง
มาก ท าศาสนพิธีได้อย่างสะดวกสบายมีฐานเขียงสีเ่หลี่ยม ซอ้นกันลดหลั่นอย่างสวยงาม รับฐานบัวแก้วและ
อกไก่ ส่วนยอดสุดหักตกลงมาไมเ่ห็นมีหลักฐาน นับว่าเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ขนาดใหญ่ ทีง่ดงามมาก เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองนครชุมเลยทเีดียว (สันติ  อภัยราช, ม.ป.ป.) 
 



๑๐ 

 
 
  ๗.๗.๒  วัดหนองยายช่วย 
            วัดน้ีมีเจดีย์ทรงลังกาเป็นประธาน ขนาดเล็กกว่าเจดีย์ที่วัดหม่องกาเล แต่ใหญ่กว่า
เจดีย์ที่วัดซุม้กอ ยอดเจดีย์หกัหายไป ด้านหน้าขององค์เจดีย์มีวิหารซึง่เหลอืแต่ซากเสาค้ ายัน มีฐาน
พระพุทธรูปนัง่ องค์เจดีย์อยู่บนฐานเขียง เหนือข้ึนไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมบิดมุมให้เหลือ่มกันอกีสองช้ัน งามตา 
เป็นทีเ่ข้าใจได้ว่า ทุกวัดย่อมมีอาณาเขต และแสดงเขตด้วยอุทกสมีา ซึ่งอรัญญิกนครชุมและทีอ่ื่นๆ ก็เป็นอย่าง
นั้นทั้งหมดทั้งสิ้น วัดแห่งนีส้่วนที่คาดว่าเคยเป็นอทุกสมีานั้น กลายเป็นพื้นที่ทางการเกษตรไปเสียทุกด้าน 
สังเกตเห็นซุ้มพระซึ่งใหญ่และงาม น่าจะเป็นซุ้มพระสี่อริิยาบถแบบเดียวกับทีม่ีอยู่ในวัดหนองลังกา ซึ่งอยู่ถัดไป
ทางตะวันตก เมื่อเจ้าของนาเกี่ยวข้าวหมดแล้ว จึงได้เห็นความงดงามอนัน่าต่ืนใจ ความอ่อนไหวงดงาม รูปทรง
ค่อนข้างเพรียวกว่าเจดีย์อื่น น่าเสียดายที่หนองยายช่วยแห่งนี้ เป็นที่รวมของพระเครื่องอันเป็นโทษสมบัติ 
หนองยายช่วยน้ีย่อมไม่ใช่นามทีเ่รียกขานกันมาแต่เดิม จากค าบอกเล่าว่าเคยมีคนช่ือ “ช่วย” มาหักร้างถางพง
ด ารงชีพอยู่บริเวณนี้ ยายช่วยเป็นใครไปมาอย่างไรไมม่ีผู้ใดบอกได้ รู้แต่เพียงว่าถ้าพูดถึงหนองยายช่วย
เป็นอันว่าหมายถึงสถานที่แห่งนี้ วัดหนองยายช่วยมีกรสุมบตัิซึ่งมีมาต้ังแต่ครั้งแรกสร้าง คือ พระพิมพ์ พระซุม้
กอ ก าแพงเขย่ง ก าแพงนางพญา ซึ่งกลายเป็นโทษดังที่กล่าวแล้ว 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
 
  ๗.๗.๓  วัดหนองลังกา 
             วัดหนองลงักา ไม่หวังว่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของมหาธรรมราชาลิไท ด้วยไม่มีจารกึ
หลักใดกล่าวถึง แต่ศิลปะการสร้างเป็นอยุธยา-ล้านนา บอกว่าวัดหนองลังกาน่าจะมีขึ้นหลังจากมีวัดมหาธาตุ
นครชุมสัก ๓๐๐ ปี เมื่อการปกครองอยู่ในอ านาจของอยุธยาแล้ว และมหาธรรมราชาน้ันย่อมเป็นลกูผสมสาม
อาณาจักร 
            วัดหนองลังกาเป็นวัดขนาดใหญ่ทีสุ่ด ในเขตอรญัญกิเมืองนครชุม ทั้งอยู่นอกเมืองไป
ทางทิศใต้ แผนผงัวัดเป็นรูปสี่เหลีย่มผืนผ้า หันหน้าไปทางทศิตะวันออก มีคูน้ าล้อมรอบทั้งสี่ด้าน อันเป็น
ลักษณะแบบอุทกสีมา ของพทุธศาสนาแบบลงักาวงศ์ ที่นิยมแพร่หลายในช่วงสุโขทัย 
            เจดีย์ประธาน เป็นลักษณะเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆัง ก่อด้วยอิฐต้ังอยู่ภายใน
ก าแพงแก้ว ลักษณะองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงเตี้ยๆ ฐานลา่งท าเป็นซุ้มยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน มีพระพุทธรปู
ประจ าทิศ ถัดข้ึนไปเป็นฐานหน้ากระดานสีเ่หลี่ยม และฐานบัวลูกแก้วอกไก่ หรือ ฐานปทัมส์ี่เหลี่ยมซ้อน
ลดหลั่นกันไป ช้ันมาลัยเถามีลกัษณะเป็นบัวคว่ าบัวหงายซ้อนกันอยู่สามช้ัน บลัลงัก์เป็นฐานปทัมส์ี่เหลี่ยม ถัด
จากบลัลงักเ์ป็นปล้องไฉน ซึ่งประดับด้วยลูกแก้วอกไกส่องแถว 
            เจดีย์ทรงลังกาองค์ใหญ่นี้ดูอัครฐานด้วยขนาดที่ใหญ่ยิ่งกว่าที่อื่น ประวัติซึ่งมีอยู่แต่
เพียงว่าสร้างขึ้นในราวๆ พ.ศ. ๒๐๐๐ ซึง่เมืองนครชุมเป็นศูนย์กลางการปกครองที่อาจเกอืบอสิระไม่เป็น
เมืองข้ึนของทั้งสุโขทัยและอยุธยาหรือล้านนา เป็นไปได้ว่าอยู่ในระหว่างการโน้มน้าวทัง้สามฟากฝ่ายเกิด
ค าถามข้ึนมาว่า เจดีย์องค์ย่อมซึง่อยู่ใต้รม่เงาของเจดีย์ประธานนั้น น่าจะก าลังบอกเล่าบางสิ่งแกเ่รา อาทเิช่น 
ผู้สร้างเจดีย์ผู้นั้นไฉนจึงให้เจดีย์องค์อื่นมาอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
 
 
 



๑๒ 

 
 

  ๗.๗.๔  วัดหม่องกาเล 
            อยู่ใกล้กับวัดพิกุล ห่างไปทางทิศตะวันตกสัก ๑๐๐ เมตร เป็นกลุ่มอรัญญิกซึง่มีอายุ
รุ่นราวคราวหลังพระบรมธาตุเจดีย์ (ครัง้เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ก่อนที่วัดพระบรมธาตุจะถูกทิง้ร้าง) ถ้าจะ
คิดว่าเนื่องจากพญาตะก่า คหบดีชาวกะเหรี่ยงได้มาบูรณะพระธาตุเจดีย์โดยสร้างเจดีย์แบบมอญข้ึนในที่ฐาน
เดิมของเจดีย์พุม่ข้างบิณฑ์ การกระท าของพญาตะก่า และพะโป้ น้องชายอาจเป็นแรงกระตุ้นให้หมอ่งกาเลเกิด
ศรัทธาที่จะบูรณะ และเกิดภูมินามใหม่ว่า วัดหม่องกาเล หม่องกาเลจะเป็นผู้สร้างหรือไม่ นั้นไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
แต่การที่วัดน้ีได้นามเรียกขานเช่นน้ี ต้องมีนัยส าคัญอย่างยิง่ การบรูณะวัดโบราณนี้ อาจเป็นเวลาใกล้เคียงกับ
พญาตะก่าแซภอ และพะโปป้ฏิสงัขรณ์วัดพระบรมธาตุก็เปน็ได้  
            วัดหม่องกาเลเป็นกรุพระเครื่องที่มีช่ือเสียง แต่มีปรากฏการณ์บางอย่างคอยคุ้มครอง
ไว้ จึงไม่ค่อยมีคนเข้าไปใกล้นกั เป็นวัดเดียวที่โดนบุกรุกน้อยที่สุด 
 

 
 
  ๗.๗.๕  วัดหนองพิกุล 
            ตั้งอยู่ในกลุ่มวัดลานทุง่เศรษฐี มีคูน้ ารอบสี่ทิศพบมณฑปรปูสีเ่หลี่ยมจัตุรสั หลงัวิหาร
ก่อผนังทึบสามด้าน ประดิษฐานพระพุทธรปูขนาดใหญ่ แตกต่างกว่าโบราณสถานอื่นเนื่องจากให้มณฑปเป็น
ประธาน แทนทีจ่ะเป็นเจดีย์แบบหนึ่งแบบใด ล้อมรอบด้วยก าแพงแก้ว ภายในก าแพงนี้รายด้วยเจดีย์บริวาร ๘ 
องค์  



๑๓ 

            มณฑปตั้งอยู่กลางก าแพงแก้วรูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส ความยาว ลักษณะเช่นเดียวกับ
ก าแพงแก้วของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารแห่งเมืองศรสีัชนาลัย และรูปแบบนี้เองที่ได้พบทีเ่มือง
ก าแพงเพชร สรปุว่า หนองพกิุลรุ่นเดียวกบัวัดโบสถ์บางขลังของสุโขทัยที่เป็นแลงทั้งองค์ และ ในขณะเดียวกัน
ก็มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ว่า ขุนบางกลางหาว มีต้นก าเนิดอยู่ ณ เมืองคณฑีและเมืองคณฑีนี้อยู่เคียงกับ
เมืองนครชุม เป็นที่น่าแปลกใจว่าโบราณสถานทัง้หมดทั้งสิ้นภายในสีมามณฑลที่ยังเหลืออยู่ ไม่มซีากถาน (เว็จ
กุฎี หรือส้วม) หรอืห้องอาบน้ าสักแห่งเดียวซึ่งออกจะผิดปกติของอารามที่มสีงฆ์ในครั้งนั้น ในบริเวณวัดล้วน
ต้องมีหอ้งน้ า และ ถานไว้ เพื่อพระสงฆ์ และข้าวัดได้ใช้กัน ในกรณีที่มีอาคันตุกะมาจากทางไกลเพื่อบ าเพ็ญบุญ 
กองเกวียนค้าขาย หรือผ่านมาเพื่อกิจใด ได้อาศัยถานและหอ้งน้ าเป็นสปัปายะ 
 

 
 
  ๗.๗.๖  วัดซุ้มกอ 
            วัดซุ้มกอ อยู่ในเขตอรัญญกิ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมอืงนครชุมปรากฏเจดีย์ประธาน
ทรงระฆัง พบฐานวิหารขนาดเล็กหน้าเจดีย์ เป็นหนึ่งในวัดทีพ่บพระเครือ่งก าแพงเพชร ที่เรียกว่า พระก าแพง
ซุ้มกอ ร่วมกับกรุวัดอื่นๆ เช่น กรุวัดพิกลุ กรุวัดทุง่เศรษฐี ซึ่งเรียกรวมกันว่า ลานทุง่เศรษฐี  
            วัดซุ้มกอ ที่เรียกว่า วัดซุ้มกอ เพราะ พบพระเครื่องที่วงการพระเครื่อง เรียกกันว่า 
พระซุม้กอ มีทกุพิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพเ์ลก็ และพิมพ์คะแนน จ านวนมาก เนื่องด้วยเป็นวัดที่มี
สุดยอดของพระเครื่องท าให้โบราณสถานและโบราณวัตถุในบริเวณวัดซุ้มกอถูกท าลายจนหมดสิ้น 
 
 
 



๑๔ 

 
 

  ๗.๗.๗  ป้อมทุ่งเศรษฐี 
            ความเห็นของนักประวัติศาสตร์ ป้อมทุ่งเศรษฐี คือ โบราณสถานขนาดใหญ่อีกแห่ง
หนึ่ง ที่ตั้งอยู่นอกเมืองนครชุมทางทิศใต้ ลักษณะเป็นป้อมสีเ่หลี่ยมจัตุรสั ก าแพงก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ 
ด้านละ ๘๔ เมตร ด้านตะวันออกถูกรื้อท าลายทิง้ตลอดแนว ก าแพงแต่ละด้านมปีระตเูข้าบรเิวณกึ่งกลาง 
ก าแพงด้านนอกกอ่เป็นผนังสูง ด้านในก่อเป็นแท่นหรือเชิงเทิน บนเชิงเทินสามารถเดินไปมาได้ ตรวจตราได้ 
สูงข้ึนไปมีใบเสมา ใต้ใบเสมามีช่องอาจใช้เป็นช่องปืน ตรงมมุก าแพงทัง้สี่ด้าน มปี้อมหัวมุมยื่นออกมาเป็น
สี่เหลี่ยม ตอนล่างของก าแพงมีช่องกุดที่เจาะเป็นวงโค้งยอดแหลม 
            ภายในบริเวณป้อมไม่ปรากฏสิ่งก่อสร้างใดๆ จากลักษณะช่องกุดที่เจาะเป็นวงโค้ง
ยอดแหลมเข้าไปในตัวก าแพง คล้ายกบัช่องหน้าต่างของอาคารที่สร้างในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะตั้งแต่สมัย
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชลงมา จงึสามารถคาดคะเนได้ว่าป้อมทุง่เศรษฐีแห่งนี้คงสร้างในช่วงสมัยอยุธยา
และได้รับอิทธิพลจากตะวันตก (สันติ อภัยราชม.ป.ป.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

๘. สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้ชุมชน 
 

   

   
 
 ๘.๑  อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
 กลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นศาสนสถานส่วนมาก เช่น วัดพระแก้ว วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้าง
ล้อมซึ่งนักท่องเที่ยวจะพบเทคโนโลยีในการสร้างสมัยโบราณ เช่น การใช้เสาศิลาแดง เป็นเสาค้ าอาคาร โดย
เสาแต่ละต้นละไม่ต่ ากว่า ๓๐ ตัน ทางเข้าต้ังอยู่นอกเมืองก าแพงเพชรไปประมาณ ๕ กิโลเมตร ตามถนนสาย
ก าแพงเพชร – พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ ๓๖๐ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรแบ่ง
ออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน ด้าน
ตะวันออกของแม่น้ าปิงเป็นที่ตั้งเมืองก าแพงเพชรโบราณสถานจะสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ ส่วน
โบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองคือนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏมีลักกา
ระร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองก าแพงเพชร หรือเขตอรัญญิก ซึ่ง
เป็นที่อยู่ของสงฆ์ที่มุ่งในการปฏิบัติวิปัสสนาธรรม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ สิ่งที่น่าสนใจในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ได้แก่  
 
 วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองก าแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโบราณสถานมรดกโลกในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เป็นวัดที่ส าคัญอยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานที่ฐานมีสิงห์
ล้อม เจอีย์ทรงกลมที่ฐานมีช้างรอบ วิหาร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์ทราย ทั้งหมดล้อมรอบด้วยก าแพงศิลา
แลงเป็นแท่งๆโดยรอบ 
 



๑๖ 

 วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว มีพระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธาน ล้อมรอบ
ด้วยระเบียงคดที่เช่ือมต่อกับวิหารด้านทิศตะวันออก ที่สองข้างวิหารมีเจดีย์รายอยู่ ข้างละ ๑ องค์ มีก าแพง
แก้วล้อมรอบ 
 
 วัดพระนอน มีก าแพงศิลาแลงปักล้อมรอบวัดไว้ทั้ง ๔ ด้าน ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ าสี่เหลี่ยม มีห้องอาบน้ า
และศาลาน้ า ฐานและเสาเป็นศิลาแลงมีทางเท้าปูด้วยศิลาแลง มีโบสถ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า ด้านหลังเป็น
วิหารพระนอน ก่อสร้างด้วยเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ หลักฐานทางประติมากรรมที่พบคือ ใบเสมารูปเทพพนม 
พาลีกับทรพี สันนิษฐานว่าสลักขึ้นในสมัยอยุธยา 

 
 วัดพระสี่อิริยาบถ หรือวัดพระยืน วัดนี้มีบ่อน้ าและที่อาบน้ าอยู่หน้าวัดเช่นเดียวกับวัดพระนอน 
ก าแพงเป็นศิลาแลงปักตั้งล้อม ๔ด้าน ด้านหน้าวัดมีวิหารขนาดใหญ่ยกฐานสูง ๒ เมตร มีเสาลูกกรงเป็นศิลา
แลงเหลี่ยมและมีทับหลังบนมุขหน้าวิหาร สิ่งส าคัญของวัดได้แก่ มณฑปจตุรมุข แต่ละทิศประดิษฐาน
พระพุทธรูป ๔ ปาง คือ เดิน นั่ง ยืน นอน อยู่โดยรอบทั้ง ๔ ทิศตามล าดับ ปัจจุบันเหลือเพียงพระยืนขนาด
ใหญ่ที่สวยงาม พระพักตร์เป็นลักษณะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยแบบก าแพงเพชรคือ พระนลาฏกว้าง พระหนุ
เสี้ยม 
 
 วัดพระสิงห์ ถัดจากวัดพระสี่อิริยาบถไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๐๐ เมตร สันนิษฐานว่าใช้เวลาสร้าง
ถึง ๒สมัย คือ สมัยสุโขทัยและสมยัอยุธยา ผังรวมของวัดแบ่งเขตพุทธาวาสให้อยู่ในกลุ่มกลางล้อมรอบด้วยเขต
สังฆาวาสหรือกุฏิสงฆ์ โดยมีพระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมมีซุ้มทั้ง ๔ ด้านเป็นประธาน ด้านหน้าเป็นพระอุโบสถขนาด
ใหญ่ ยกฐานประทักษิณสูง บนฐานประทักษิณนี้ประดิษฐานพัทธสีมาไว้ทั้งแปดทิศ มุขด้านหน้าของฐาน
ประทักษิณมีรูปสิงห์ รูปนาค ประดับ 
 
 วัดช้างรอบ เป็นวัดที่สร้างบนยอดเนิน มีพระเจดีย์ทรงลงักา ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว มีบันไดทางข้ึนทั้ง
สี่ด้าน ที่ช้ันฐานลานประทักษิณประดับด้วยช้างทรงเครื่องครึ่งตัว จ านวน ๖๘ เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือกมี
ภาพปั้นรูปลายพรรณพฤกษาในพระพุทธศาสนา เช่น ต้นโพธ์ิ และต้นสาละ เป็นต้น 



๑๗ 

 
 

 ๘.๒ น้ าตกคลองลาน 
 น้ าตกคลองลาน เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน ซึ่งมียอดสูง ๑,๔๓๙ เมตรจากระดับน้ าทะเล เหนือ
หน้าผาน้ าตกเป็นที่ราบกว้าง ในฤดูฝนสายน้ าจะไหลจากล าห้วยต่างๆ ประมาณ ๕ สาย ลงสู่แอ่งน้ ากลางหุบ
เขา เกิดเป็นวังน้ าลึกและล าน้ ายาวประมาณ ๓ กิโลเมตร แล้วไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็นน้ าตกคลองลาน สูง 
๑๐๐ เมตร กว้างประมาณ ๔๐ เมตร บริเวณใต้น้ าตกเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่ซึ่งสามารถลงเล่นน้ าได้ อยู่ห่างจาก
ที่ท าการอุทยานแห่งชาติ ๕๐๐ เมตร (ที่มา : ส านักอุทยานแห่งชาติ, กรุมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช) 
 

 
 

 ๘.๓ บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง  
 บ่อน้ าพุรอ้นพระร่วง ตั้งอยูท่ี่บ้านลานหิน  ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมือง ห่างจากตัวเมือง
ก าแพงเพชรประมาณ ๒๒ กิโลเมตร สภาพเดมิบ่อน้ าพรุ้อนพระร่วงเปน็ทุ่งนา มีน้ าร้อนผุดข้ึนมา ชาวบ้าน
บริเวณใกล้เคียงได้น าน้ าไปใช้อุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งเป็นประจ าทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ องค์การบริหาร



๑๘ 

ส่วนจังหวัดก าแพงเพชรได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาบอ่น้ าพุรอ้นพระร่วงแห่งนี้ ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวของจงัหวัด
ก าแพงเพชร 
 ตามต านานกล่าวว่า บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง แต่เดิมบริเวณบอ่น้ าพุร้อนแหง่นี้ มีลกัษณะเป็นลุ่มน้ าขัง  
มีป่าโปร่งล้อมรอบสลับด้วยเนินเตี้ยๆ พื้นดินบางแหง่มหีินโผล่ข้ึนเป็นกลุม่น้อยใหญ่สลับกันต านานเล่าว่า    
ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสดจ็ประพาสป่าล่าสัตว์มาถึงบริเวณบ่อน้ าพรุ้อนแห่งนี้  
วันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นไกป่่าตัวหนึ่งมีลักษณะสวยงามและมีเสียงขันไพเราะมาก จงึทรงใหน้ายพรานที่ตาม
เสดจ็ ต่อไก่ป่าตัวนั้นและได้ไก่ป่าสมพระราชประสงค์ โดยมไีก่ป่าตัวอื่นๆ ติดไปด้วยเป็นจ านวนมาก ในวันน้ัน
พระองค์และนายพรานล่าสัตว์อื่นไม่ได้เลย จึงทรงให้ทหารน าไก่ป่าตัวอื่นๆ ไปปรงุอาหารส าหรับเสวย แต่
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่า ไม่มีบ้านเรอืนราษฎร จงึไมม่ีไฟใช้ท าอาหาร พระองค์จึงทรงสาปน้ าที่อยู่ในบงึ
บริเวณใกล้ๆ ใหเ้ป็นน้ าร้อน บึงดงักล่าวจึงเรียกว่า “บึงพระร่วงสาป” ต่อมาภายหลังเรียกสั้นลงว่า “บึงสาป”  
และเป็นที่โจษขานกันว่าน้ าในบึงสาปนี้ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย โรคผิวหนงั
ได ้จึงมีประชาชนในท้องถ่ินและจังหวัดใกลเ้คียงพากันไปอาบ ดื่ม กิน และบางรายน าน้ ากลับไปเพื่อเป็นสิริ
มงคล 
 บ่อน้ าพุรอ้นพระร่วงแห่งนี้ ผ่านการตรวจวิเคราะห์ผลปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อนและไม่มเีช้ือโรคที่
เป็นอันตราย อีกทั้งไมม่ีกลิ่นก ามะถัน อุณหภูมิของน้ ารอ้นอยู่ระหว่าง ๔๕-๖๐ องศาเซลเซียส ใช้อาบ แช่ตัวได้ 
และทีส่ าคัญดื่มได้อย่างปลอดภัย แร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ าแร่ ประกอบด้วย แคลเซียม เหล็ก แมกนเีซียม ฟลูออไรด์ 
โซเดียม ไบคารบ์อเนต ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ คลอไรด์ ซลัเฟต และไนเตรต 
 ประโยชน์ของการอาบน้ าแร่ ด้วยอุณหภูมิของน้ าแร่ร้อนอยูท่ี่ ๔๕-๖๐ องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิของ
ความร้อนดังกล่าวมีความสอดคล้องกบัการรักษาทางการแพทย์ ที่เรียกว่า “ธาราบ าบัด” โดยอาศัยหลักการ
ที่ว่า การใช้น้ าที่มีอุณหภูมสิูงในระดับทีเ่หมาะสมจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตมีผลต่อการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ เป็นผลใหรู้้สกึสบายตัวยิ่งขึ้น เมื่อร่างกายรูส้ึกสบาย ความตึงเครียดน้อยลง ย่อม
มีผลต่อสภาพจิตใจ ถือเป็นการลดความเครียดได้อีกวิธีหนึง่ (ที่มา : องค์การบริหารส่วนจงัหวัดก าแพงเพชร) 
 
๙.  ขนมพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนถิ่น  
 

 
 

 ๙.๑ ข้าวตอกอัด 
 ขนมพื้นบ้านชนิดหนึ่งของนครชุม ท าจากข้าวตอก หอม นิ่มนวล หวานมันด้วยน้ าตาลปี๊บเค่ียวกับ
กะทิ คลุกเคล้ากบัข้าวตอกที่คัดแล้วบดละเอียด อัดพิมพเ์ปน็รูปต่างๆ แล้วอบด้วยเทียนหอม คุณยายถวิล เอก
ปาน เป็นต้นต ารบัอยู่บ้านปากคลองใต้ จากไปด้วยความชราเมื่ออายุ ๙๘ ปี คุณประภาศรี เอกปาน ลกูสาวยัง



๑๙ 

ท าตามสั่งอยู่ในซอยวิมลวัชราธร หมูท่ี่ ๓ และถ่ายทอดวิชาให้หลาน และ ผู้ทีส่นใจอยู่เสมอ บางสายเรียก 
“ข้าวตอกตัด” เพราะอัดลงในถาดจากนั้นจงึเอาออกมาตัดแบ่งเป็นช้ิน ถ้าจะเรียกให้ตรงประเด็นก็ต้องเรียกว่า 
“ข้าวตอกอัด” เดิมใช้เลี้ยงแขกในงานแต่งงาน เพราะข้าวตอกน้ ากะทเิป็น ๑ อย่างในขนมสี่ถ้วยของงาน
แต่งงาน ทุกวันน้ีข้าวตอกอัดเป็นผลิตผลในครัวเรือน ไม่ค่อยมีใครอยากท าขาย เพราะกระบวนการข้ันตอน
ยุ่งยาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นขนมอีกชนิดหนึง่ ที่ต้องใส่ “ใจ” ลงไปด้วย นี่อาจจะเป็นส่วนผสมทีส่ าคัญ และเป็น
เคล็ดลบัของความอร่อย ของกินเล่นช้ินเล็กนีเ้ป็นการท างานที่สวนทางกันกับชีวิตปจัจบุันที่ต้องท าอะไรรวดเร็ว 
เป็นอย่างยิง่ 
 

 
 

๙.๒ ขนมจีบแป้งสด 
 ขนมจีบแป้งสดนครชุม มีความแตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากไม่ใช่แป้งตามท้องตลาด จะกวนแป้งท า
แผ่นแป้งเอง และไม่ใช่ไส้ซึ่งมีส่วนผสมเหมือนท้องตลาดทั่วไป แตจ่ะมีหน่อไม้ และกุ้งแห้งผสม ขนมจีบแป้งสด
เป็นอาหารและของฝากที่มีช่ือเสียงและเป็นอาหารแนะน าที่ต้องลิ้มลอง 

 
 

 ๙.๓  เมี่ยงมะพร้าวค่ัว 
 ส่วนผสมทีล่งตัวของไส้เมี่ยงมะพร้าวค่ัวที่ประกอบด้วย มะพร้าวหั่นซอย ถ่ัวลสิง ขิง กระเทียมทุบ 
น้ าตาลทราย กากหมเูจียว และเกลือ ค่ัวคลุกเคล้าจนกรอบ รับประทานกับใบเมี่ยงหรือใบชาหมักทั้งแบบเค็ม
และแบบหวาน กลมกลอ่ม รับประทานเพื่อข้ันเวลาในงานตา่งๆของนครชุม อีกทั้งยงัเป็นของฝากทีม่ีช่ือของ
นครชุม อีกด้วย 
 



๒๐ 

 
 

 ๙.๔  ไส้กรอกถ่ัว 
 ไส้กรอกที่มสี่วนผสมของถ่ัวเขียวต้มสุก หมูสบั น้ าพริกแกงเผ็ด น้ าตาลปีบ๊ น้ าปลา ใบมะกรูด ทีบ่รรจุ
อยู่ในไส้หมู เป็นไส้กรอกอีกรปูแบบที่อร่อยแปลกแตกต่างไปอีกแบบหนึ่ง 

 

 
 

 ๙.๕  แกงถั่วมะแฮ้ 
 แกงมะแฮ้ รสเปรี้ยวเค็ม กลมกลอ่ม ด้วยส่วนผสมของถ่ัวมะแฮ้ต้มสุก หมูสามช้ันหั่น น้ าพริกแกงส้ม 
ปลาย่าง มะขามเปียก น้ าตาลปีบ๊ น้ าปลา ใบมะขามอ่อนหรอืชะอม รับประทานพรอ้มกบัข้าวเกรียบงา เข้ากัน
เป็นอย่างด ี

 



๒๑ 

บทท่ี ๒ 
การวิเคราะห์และการประเมินศักยภาพชุมชน 

 
๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือ การวิเคราะห์ SWOT 
 ๑.๑  สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และ จุดอ่อน) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. มีแหลง่ท่องเที่ยวทีม่ีช่ือเสียงทีโ่ดดเด่น เช่น วัดพระ
บรมธาตุนครชุม หลวงพ่ออุโมงค์ ศาลเจ้าพ่อเสือ บ้าน
ห้าง ร.๕ ตลาดย้อนยุคนครชุม ก าแพงเมือง วัดพิกลุ
เป็นต้น 

๑. ขาดป้ายอธิบายข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว 

๒. มีแหลง่เรียนรู้ในชุมชน เช่น การท าพระเครื่อง การ
ท าขนมข้าวตอกอัด การท าขนมจีบ การท าเมี่ยง
มะพร้าว เป็นต้น 

๒. ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เช่น 
ห้องน้ าและทีจ่อดรถ เป็นต้น 

๓.  มีย่านการค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนนครชุม ๓. คณะกรรมการในชมรมขาดศักยภาพด้านการ
บรหิารจัดการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนและทกัษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลย ี

๔. มีประเพณีกจิกรรมที่มีช่ือเสียง เช่น งานเพ็ญเดือน 
๓ วัดพระบรมธาตุนครชุม การก่อพระเจดีย์ข้าวสาร 
และการเผาข้าวหลาม เป็นต้น 

๔. การจัดกจิกรรมสง่เสรมิการท่องเที่ยวในชุมชนขาด
ความต่อเนื่อง 
 

๕. มีเรื่องเล่าความเช่ือเกี่ยวกับอาหารที่หลากหลาย
ตามชาติพันธ์ุ เช่น แกงข้ีเหล็ก แกงมะแฮะ แกงหยวก 
ผักหอ่ แกงพันงูและแกงเขียวหวานกล้วยไข่ เป็นต้น  

๕. ขาดนักสื่อความหมายในชุมชน 

๖. มีวิถีชีวิตความเช่ือความศรัทธา ปราชญ์ชาวบ้าน 
เช่น การหักไมท้ านายโรคและการสะเดาะเคราะหโ์ดย
การปั้นตุ๊กตาแทนตัว เป็นต้น 

๖. ประชาชนในชุมชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

๗. มีการแสดงเพลงพื้นบ้าน เช่น ระบ าคล้องช้าง ร า
แม่ศรี ลิเกป่า ระบ าร้องแก้ ร าพวงมาลัย ร าโทน ร า
กลองยาว เป็นต้น 

๗. ขาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นของชุมชน 

๘. เป็นชุมชนที่มปีระวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๗๐๐ ปี
และเป็นพื้นทีเ่สดจ็ประพาสต้น ร.๕ 

๘. ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนมงีบประมาณ
จ ากัดในการบรหิารจัดการ 

๙. มีบทประพันธ์ทีม่ีช่ือเสียงของอาจารย์มาลัย ชูพินิจ 
คือ ทุ่งมหาราช 

 

 
 
 
 
 



๒๒ 

 ๑.๒  สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และ อุปสรรค) 

โอกาส อุปสรรค 
๑. มีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่ดูแลสนบัสนุนด้าน
การท่องเที่ยวของชุมชน 

๑. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐด้าน
การท่องเที่ยวมีจ านวนจ ากัด 

๒. สื่อมวลชนของจังหวัดให้การสนบัสนุนและช่วย
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน 

๒. สภาวะโลกร้อนสง่ผลให้นกัท่องเที่ยวเดินทาง
ท่องเที่ยวน้อยลง 

๓. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยม
เดินทางทอ่งเที่ยวชมวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

๓. สภาวะเศรษฐกจิตกต่ าสง่ผลให้นกัท่องเที่ยว
เดินทางทอ่งเที่ยวน้อยลง 

๔. สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุน
ให้นักเรียนนักศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัชุมชน 

๔. จังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดทีผ่่านข้ึนสู่จงัหวัด
ในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น สง่ผล
ให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่แวะทอ่งเที่ยวในจังหวัด
ก าแพงเพชรหรือแวะท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

๕. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การให้ข้อมลูการท่องเที่ยว
โดยชุมชน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การ
สืบค้นข้อมลูและการจองที่พัก เป็นต้น 

๕. จังหวัดก าแพงเพชรไม่มสีนามบินที่จะให้บริการ
นักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางโดยเครื่องบิน ในขณะที่จงัหวัด
ใกล้เคียง เช่น สุโขทัย พิษณุโลก มสีนามบินให้บริการ
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวยังจงัหวัดที่
มีสนามบินมากกว่า  

๖. หน่วยงานเข้ามาควบคุมสนับสนุนการท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน เช่น พาณิชย์จังหวัดเข้ามาควบคุมราคา
สินค้าและบริการนักทอ่งเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

๒.  การจัดท ากลยุทธ์โดยใช้ตาราง SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix 

๒.๑ กลยุทธ์ SO หรือ กลยุทธ์เชิงรุก 
จุดแข็ง โอกาส 

S๑. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่โดดเด่น เช่น วัดพระ
บรมธาตุนครชุม หลวงพ่ออุโมงค์ ศาลเจ้าพ่อเสือ บ้านห้าง 
ร.๕ ตลาดย้อนยุคนครชุม ก าแพงเมอืง วัดพิกุลเป็นต้น 

O๑. มีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่ดูแลสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 

S๒. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น การท าพระเครือ่ง การท า
ขนมข้าวตอกอัด การท าขนมจบี การท าเมี่ยงมะพร้าว เป็น
ต้น 

O๒. สื่อมวลชนของจังหวัดใหก้ารสนับสนุนและ
ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน 

S๓.  มีย่านการค้าที่มอีัตลักษณ์ของชุมชนนครชุม O๓. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นิยมเดินทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

S๔. มีประเพณีกิจกรรมทีม่ีช่ือเสียง เช่น งานเพญ็เดือน ๓ 
วัดพระบรมธาตุนครชุม การกอ่พระเจดีย์ข้าวสาร และการ
เผาข้าวหลาม เป็นต้น 

O๔. สถาบันการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนให้นักเรียนนกัศึกษามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชน 

S๕. มเีรื่องเล่าความเช่ือเกี่ยวกบัอาหารทีห่ลากหลายตาม
ชาติพันธ์ุ เช่น แกงข้ีเหล็ก แกงมะแฮะ แกงหยวก ผักห่อ 
แกงพันงูและแกงเขียวหวานกล้วยไข่ เป็นต้น  

O๕. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยสนับสนุน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว การสบืค้นข้อมลูและการจองที่พัก 
เป็นต้น 

S๖. มีวิถีชีวิตความเช่ือความศรัทธา ปราชญ์ชาวบ้าน เช่น 
การหกัไม้ท านายโรคและการสะเดาะเคราะห์โดยการปั้น
ตุ๊กตาแทนตัว เป็นต้น 

O๖. หน่วยงานเข้ามาควบคุมสนบัสนุนการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เช่น พาณิชย์จังหวัด
เข้ามาควบคุมราคาสินค้าและบริการ
นักท่องเที่ยวใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น 

S๗. มีการแสดงเพลงพื้นบ้าน เช่น ระบ าคล้องช้าง ร าแม่ศรี 
ลิเกป่า ระบ าร้องแก้ ร าพวงมาลัย ร าโทน ร ากลองยาว เป็น
ต้น 

 

S๘. เป็นชุมชนทีม่ีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๗๐๐ ปีและ
เป็นพื้นทีเ่สด็จประพาสต้น ร.๕ 

 

S๙. มีบทประพันธ์ที่มีช่ือเสียงของอาจารยม์าลัย ชูพินิจ คือ 
ทุ่งมหาราช 

 

กลยุทธ์ SO หรือ กลยุทธ์เชิงรุก 
     ๑. ยกระดับแหลง่ท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่มาตรฐาน (S๑-S๙, O๑-O๖) 
     ๒. ยกระดับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถ่ินใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (S๘,S๙,O๔) 
 
 
 



๒๔ 

๒.๒ กลยุทธ์ ST หรือ กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
จุดแข็ง อุปสรรค 

S๑. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่โดดเด่น เช่น วัดพระ
บรมธาตุนครชุม หลวงพ่ออุโมงค์ ศาลเจ้าพ่อเสือ บ้านห้าง 
ร.๕ ตลาดย้อนยุคนครชุม ก าแพงเมอืง วัดพิกุลเป็นต้น 

T๑. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐด้านการท่องเที่ยวมจี านวนจ ากัด 

S๒. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น การท าพระเครือ่ง การท า
ขนมข้าวตอกอัด การท าขนมจบี การท าเมี่ยงมะพร้าว เป็น
ต้น 

T๒. สภาวะโลกรอ้นสง่ผลให้นักท่องเที่ยว
เดินทางทอ่งเที่ยวน้อยลง 

S๓.  มีย่านการค้าที่มอีัตลักษณ์ของชุมชนนครชุม T๓. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เดินทางทอ่งเที่ยวน้อยลง 

S๔. มีประเพณีกิจกรรมทีม่ีช่ือเสียง เช่น งานเพญ็เดือน ๓ 
วัดพระบรมธาตุนครชุม การกอ่พระเจดีย์ข้าวสาร และการ
เผาข้าวหลาม เป็นต้น 

T๔. จังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ผ่านข้ึนสู่
จังหวัดในภาคเหนอื เช่น เชียงใหม่ เชียงราย 
เป็นต้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่แวะ
ท่องเที่ยวในจังหวัดก าแพงเพชรหรือแวะ
ท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

S๕. มเีรื่องเล่าความเช่ือเกี่ยวกบัอาหารทีห่ลากหลายตาม
ชาติพันธ์ุ เช่น แกงข้ีเหล็ก แกงมะแฮะ แกงหยวก ผักห่อ 
แกงพันงูและแกงเขียวหวานกล้วยไข่ เป็นต้น  

T๕. จังหวัดก าแพงเพชรไมม่ีสนามบินทีจ่ะ
ให้บรกิารนักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางโดยเครื่องบิน 
ในขณะที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย พิษณุโลก 
มีสนามบินใหบ้ริการสง่ผลให้นกัท่องเที่ยวนิยม
เดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดที่มสีนามบินมากกว่า  

S๖. มีวิถีชีวิตความเช่ือความศรัทธา ปราชญ์ชาวบ้าน เช่น 
การหกัไม้ท านายโรคและการสะเดาะเคราะห์โดยการปั้น
ตุ๊กตาแทนตัว เป็นต้น 

 

S๗. มีการแสดงเพลงพื้นบ้าน เช่น ระบ าคล้องช้าง ร าแม่
ศรี ลิเกป่า ระบ าร้องแก้ ร าพวงมาลัย ร าโทน ร ากลองยาว 
เป็นต้น 

 

S๘. เป็นชุมชนทีม่ีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๗๐๐ ปีและ
เป็นพื้นทีเ่สด็จประพาสต้น ร.๕ 

 

S๙. มีบทประพันธ์ที่มีช่ือเสียงของอาจารยม์าลัย ชูพินิจ 
คือ ทุ่งมหาราช 

 

กลยุทธ์ ST หรือ กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
     ๑. การพัฒนาศูนย์บริการการท่องเที่ยว (S๑-S๙,T๔-T๕) 
     ๒. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนใหเ้ป็นพื้นที่สเีขียว (S๑-S๙,T๒) 
     ๓. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ  (S๑-S๙, T๑-T๓) 
 
 
 
 



๒๕ 

๒.๓  กลยุทธ์ WO หรือ กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
จุดอ่อน โอกาส 

W๑. ขาดป้ายอธิบายข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว O๑. มีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่ดูแล
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 

W๒. ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เช่น 
ห้องน้ าและทีจ่อดรถ เป็นต้น 

O๒. สื่อมวลชนของจังหวัดใหก้ารสนับสนุนและ
ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน 

W๓. คณะกรรมการในชมรมขาดศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนและทกัษะความรู้ด้าน
เทคโนโลย ี

O๓. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นิยมเดินทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

W๔. การจัดกจิกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในชุมชนขาด
ความต่อเนื่อง 
 

O๔. สถาบันการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชน
สนบัสนุนให้นักเรียนนกัศึกษามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชน 

W๕. ขาดนักสื่อความหมายในชุมชน O๕. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยสนับสนุน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว การสบืค้นข้อมลูและการจองที่พัก 
เป็นต้น 

W๖. ประชาชนในชุมชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

O๖. หน่วยงานเข้ามาควบคุมสนบัสนุนการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เช่น พาณิชย์จังหวัด
เข้ามาควบคุมราคาสินค้าและบริการ
นักท่องเที่ยวใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น 

W๗. ขาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นอัตลักษณ์ที่โดด
เด่นของชุมชน 

 

W๘. ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนมีงบประมาณจ ากัด
ในการบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ์ WO หรือ กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
     ๑. พัฒนาศักยภาพประชาชนท้องถ่ินด้านการบรหิารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (W๓, W๕, W๖, O๑-
O๕) 
     ๒. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐาน (W๑, W๒, W๘, O๑, O๓, O๕) 
     ๓. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน (W๑-W๘, O๑ – O๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

๒.๔  กลยุทธ์ WT หรือ กลยุทธ์เชิงรับ 
จุดอ่อน อุปสรรค 

W๑. ขาดป้ายอธิบายข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว T๑. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
ด้านการท่องเที่ยวมจี านวนจ ากัด 

W๒. ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เช่น 
ห้องน้ าและทีจ่อดรถ เป็นต้น 

T๒. สภาวะโลกรอ้นสง่ผลให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
ท่องเที่ยวน้อยลง 

W๓. คณะกรรมการในชมรมขาดศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนและทกัษะความรู้ด้าน
เทคโนโลย ี

T๓. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เดินทางทอ่งเที่ยวน้อยลง 

W๔. การจัดกจิกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในชุมชนขาด
ความต่อเนื่อง 
 

T๔. จังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ผ่านข้ึนสู่
จังหวัดในภาคเหนอื เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เป็น
ต้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่แวะ
ท่องเที่ยวในจังหวัดก าแพงเพชรหรือแวะ
ท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

W๕. ขาดนักสื่อความหมายในชุมชน T๕. จังหวัดก าแพงเพชรไมม่ีสนามบินทีจ่ะ
ให้บรกิารนักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางโดยเครื่องบิน 
ในขณะที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย พิษณุโลก 
มีสนามบินใหบ้ริการสง่ผลให้นกัท่องเที่ยวนิยม
เดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดที่มสีนามบินมากกว่า  

W๖. ประชาชนในชุมชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

 

W๗. ขาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นอัตลักษณ์ที่โดด
เด่นของชุมชน 

 

W๘. ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนมีงบประมาณ
จ ากัดในการบรหิารจัดการ 

 

กลยุทธ์ WT หรือ กลยุทธ์เชิงรับ 
     ๑. ปรับปรงุระบบและกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (W๑-W๘, T๑-T๕) 
     ๒. ปรับปรงุสิง่อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน (W๑, W๒, W๗, W๘, T๓, T๔, T๕) 
 



๒๗ 

บทท่ี ๓ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 
วิสัยทัศน์ 
 “บรหิารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนสีเขียวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” 
 
พันธกิจ 
 ๑. การสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชนใหม้ีศักยภาพในการแข่งขันภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วม 
 ๒. การสง่เสรมิและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่กอ่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 ๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. บุคลากรสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. พัฒนาการท่องเที่ยวสูก่ารทอ่งเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๓. นักท่องเที่ยวทราบและรูจ้ักท้องถ่ินนครชุมเพิ่มมากขึ้น 
 ๔. ประชาชนท้องถ่ินมเีศรษฐกจิ สงัคม และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๕. ยกระดับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทอ้งถ่ินสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
ปีท่ีด าเนินงาน 

1 2 3 4 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจ
และประทบัใจ
จากการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

๑. โครงการจัดท าส่งเสริม
การตลาดและประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (ป้าย 
สื่อ ออกบูธ)  

    

๒. โครงการสง่เสรมิศักยภาพ
เยาวชนด้านการท่องเที่ยว 

    

๓. โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
บรหิารจัดการการทอ่งเที่ยว
โดยชุมชน 

    

 
 
 
 



๒๘ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการจัดการกิจกรรม เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี   

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
ปีท่ีด าเนินงาน 

1 2 3 4 
กลยุทธ์ที่ ๑ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินเพือ่การ
ท่องเที่ยว 

เพื่อพฒันา
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
และเพิม่รายได้แก่
คนในชุมชน 

๑. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของนครชุม 

    

๒. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ให้เป็นเอกลักษณ์ของนครชุม 

    

๓. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินสูก่ารเป็นของที่ระลึก
ในธุรกิจการท่องเที่ยว 

    

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ด้านการอนุรักษ์และส่งเสรมิมรดกทางวัฒนธรรม   
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
ปีท่ีด าเนินงาน 

1 2 3 4 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การ
ฟ้ืนฟู เชิดชู มรดก
วัฒนธรรม 

เพ่ือฟ้ืนฟูมรดก
วัฒนธรรมสู่
กิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียว 

๑. โครงการอบรม
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินนครชุม 

    

๒. โครงการปลูกจิตส านึกคน
นครชุมรักชุมชน (ให้ความรู้
แก่นักท่องเที่ยวและให้ความรู้
ในโรงเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. โครงการกินข้าวเล่าเรื่อง 
คนดีศรีเมืองนครพระชุม 

    

๔. โครงการรวบรวมองค์
ความรู้ปราชญ์ชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

 

 

   

๕. โครงการสง่เสรมิศิลปะ
และเพลงพื้นบ้านนครชุม 
(สามวัย รุ่นเล็ก กลาง เรียน
กับรุ่นใหญ่) 

    

๖. โครงการเผยแพรก่ิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
(ในตลาดย้อนยุค) 

    

 
 
 



๒๙ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบและยั่งยืน 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
ปีท่ีด าเนินงาน 

1 2 3 4 
กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาภูมทิัศน์
และสิง่แวดล้อมของ
ชุมชนโดยชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
สร้างและพฒันา
ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและแหลง่
ท่องเที่ยว 

๑. โครงการฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม
ชุมชนนครชุม 

    

๒. โครงการดูแลสิ่งแวดล้อม
ริมคลองสวนหมาก 

    

กลยุทธ์ที่ 2 
การสร้างเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 

เพื่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือของคนใน
ชุมชนและ
ระหว่างชุมชน
เพื่ออนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๒. โครงการจัดท าข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

    

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ด้านการบริการและความปลอดภัย 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
ปีท่ีด าเนินงาน 

1 2 3 4 
กลยุทธ์ที่ ๑ การ
เตรียมความพร้อม
ด้านการท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐานการ
บริการ 

เพื่อปรับปรงุ 
พัฒนาการบรกิาร
ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อบริการแก่
นักท่องเที่ยว 

๑. โครงการพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

    

๒. โครงการอบรมการดูแล
นักท่องเที่ยวพิเศษ เช่น 
คนชรา และ ผู้พิการ 

    

กลยุทธ์ที่ ๒ การ
พัฒนาศูนย์บริการ
การท่องเที่ยว 

เพื่อใหม้ีสถานที่
ให้บรกิาร
นักท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

๑. โครงการปรับปรุง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนคร
ชุม 

    

กลยุทธ์ที่ ๓ การ 
พัฒนาสิง่อ านวย
ความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

เพื่อนักทอ่งเที่ยว
มีความพึงพอใจ
ต่อแหลง่ 
ท่องเที่ยว และ
บริการการ
ท่องเที่ยวด้านการ
ท่องเที่ยว 

๑. โครงการจัดท าป้ายสือ่
ความหมายทุกจุดในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

    



๓๐ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
ปีท่ีด าเนินงาน 

1 2 3 4 
กลยุทธ์ที่ ๔ การ 
บริการที่มีความ
ปลอดภัย 

เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นและการ
ดูแลนักท่องเที่ยว
ในด้านความ
ปลอดภัย 

๑. โครงการฝึกอบรมการดูแล
ความปลอดภัยและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวกรณีฉุกเฉิน 

    

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน   

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
ปีท่ีด าเนินงาน 

1 2 3 4 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ท้องถ่ินด้านการ
บรหิารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เพื่อใหบุ้คลากรใน
ท้องถ่ินมีความรู้ 
ทักษะความ 
สามารถบรหิาร
จัดการการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนได้ 

๑. โครงการอบรมนักสื่อ
ความหมาย (ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ)และ
เยาวชนรักษ์ถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(คณะกรรมการและชุมชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 

ข้อระเบียบข้อบังคับ 

ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนนครชุม 

 

 

 

 



๓๒ 

 
ระเบียบข้อบังคบั 

ชมรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนนครชุม 
 
 

 
 
 

 
 

ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

หมวดท่ี ๑ 
ความท่ัวไป 

 
 ข้อ ๑    ชมรม นี้มีช่ือว่า “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม” ใช้อักษรย่อว่า “ทช.นช.”  มีช่ือ
ภาษาอังกฤษว่า Nakhonchum Community-Based Tourism Club  ใช้อักษรย่อว่า “NCCBT”  
 
 ข้อ ๒    ตราชมรมมีเครื่องหมายเป็น คลองสวนหมาก พระบรมธาตุนครชุม หลวงพ่ออุโมงค์ สัญลักษณ์ 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ต านานพื้นถ่ิน 
 
 ข้อ ๓    สถานที่ตั้งท าการช่ัวคราว ณ หมู่ ๕ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

หมวดท่ี ๒ 
วัตถุประสงค์ 

 
 ข้อ ๔  ชมรมนี้ไม่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เพื่อพฒันาบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ให้มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  (๒)  เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมปิัญญาท้องถ่ินผ่านกระบวนการจัดการความรูสู้่เด็ก
และเยาวชน 
  (๓)  เพื่อยกระดับสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน 
  (๔)  เพื่อประสานพหุภาคีในพื้นที่ชุมชนนครชุม 
  (๕) เพื่อเชิดชูผู้สงูอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 
 
 

หมวดท่ี ๓ 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 
 ข้อ ๕  สมาชิกของชมรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  (๑)  สมาชิกสามัญ 
  (๒)  สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
 
 ข้อ ๖  สมาชิกสามัญ ได้แก่ 
  (๑)  ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปทีส่นใจในด้านการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว 
  (๒)  นิติบุคคล ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 



๓๔ 

 ข้อ ๗  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
เป็นที่ยอมรบันับถือในวงการธุรกจิทอ่งเที่ยว เป็นผู้มีความสามารถให้ค าปรึกษาแนะน า และใหก้ารสนับสนุน อัน
เป็นหลักการและเป็นประโยชน์ต่อชมรม เป็นผู้มอีุปการคุณต่อชมรม ซึ่งคณะกรรมการชมรมมีมติให้เชิญเข้ามาเป็น
สมาชิกได้ และเชิญเข้าร่วมการประชุมกรรมการบรหิารสามารถออกความเห็นได้ แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
 
 ข้อ ๘  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 
  (๒)  ประกอบอาชีพทีส่จุริต 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ เสมอืนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษ
จ าคุก 
  (๔)  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
  (๕)  ไม่เป็นโรคที่สงัคมรังเกียจ หรือไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ายแรง    
 
 ข้อ ๙  สภาพการเป็นสมาชิก ผูป้ระสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ กระท าได้โดยยื่นความจ านงต่อ
เลขานุการชมรม โดยมีสมาชิกสามญัของชมรม รบัรองอย่างน้อย ๒ คน 
 
 ข้อ ๑๐  ให้เลขานุการชมรม เสนอใบสมัครต่อคณะกรรมการบริหารชมรมลงมติรบัเป็นคะแนนเสียง ๒ ใน 
๓ หรือมมีติไม่รบัเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขานุการชมรมแจง้ใหผู้้สมัครทราบโดยเร็ว สถานภาพการเป็นสมาชิกเริม่ต้น
ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงชมรมเรยีบร้อยแล้ว 
 
 ข้อ ๑๑  สมาชิกภาพทุกประเภทสิ้นสุดลงเมื่อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบงัคับตามหมวดที่ ๓ ข้อ ๔ 
  (๔)  ต้องค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหล้งโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เกิดข้ึนโดยประมาท 
  (๕)  คณะกรรมการมีมติใหห้มดสมาชิกภาพ โดยเห็นว่ามพีฤติการณ์อันเป็นปรปักษ์หรือน ามาซึง่
ความเสื่อมเสียแก่ชมรม มติให้ลาออกนี้ต้องมีคะแนนเสียงไมต่่ ากว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการทัง้หมด 
  (๖)  ขาดคุณสมบัติตามหมวดที่ ๕ ข้อ ๒  
 
 ข้อ ๑๒ การรับสมาชิกใหม่ หรอืการขาดสมาชิกภาพ ให้เลขานุการประกาศรายช่ือโดยเปิดเผยในการ
ประชุมใหญ่วิสามัญ 
 
 
 
 



๓๕ 

หมวดท่ี ๔ 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

 
 ข้อ 13  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ 
  (๑)  ติดต่อกับชมรมทั้งการสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการใน
ขอบเขตแหง่วัตถุประสงค์ของชมรม 
  (๒)  มีสิทธิอภิปรายหรือซกัถามข้อข้องใจ ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นทีป่รากฏในระเบียบวาระการ
ประชุมในทีป่ระชุมใหญ ่
  (๓)  สนับสนุนการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรม 
  (๔)  ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมอย่างเครง่ครัด 
  (๕)  ร้องต่อคณะกรรมการบรหิารชมรม เพื่อตรวจสอบทะเบียนเอกสาร บัญชีทรัพย์สินของชมรม
ได้ในเวลาอันสมควร โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อเลขานุการของชมรม 
  (๖)  เสนอบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการใหน้ าเข้าระเบียบวาระเพือ่พิจารณาในที่
ประชุมใหญ่ แต่ต้องมสีมาชิกลงช่ือรับรองไว้ในบัญญัติน้ันไมน่้อยกว่า ๒ คน 
  (๗)  เข้าช่ือร่วมกันไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกที่มสีิทธิออกเสียงท าหนังสือยื่นต่อ
คณะกรรมการ เพื่อใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ 
  (๘)  มีสิทธิร้องเรียนต่อชมรม กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบธุรกจิการท่องเที่ยว 
  (๙)  สมาชิกผู้ใดเปลี่ยน ช่ือ ช่ือสกุล ย้ายที่อยูจ่ะต้องแจ้งให้เลขานุการของชมรมทราบเป็น
หนังสือภายในก าหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลง ละเลยจะถือว่าเอกสารใดๆ ของชมรมทีส่่งไปให้นั้นได้รับ
แล้ว 
 

หมวดท่ี ๕ 
ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง 

 ข้อ ๑๔  ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงชมรม  
  (๑) ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกสามญั ๑๐๐ บาท 
  (๒) ค่าบ ารุงสมาชิกสามญัเป็นรายปี ปีละ ๒๐๐ บาท 
  (๓) ให้สมาชิกช าระค่าบ ารุงชมรมภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ของทุกปี ถ้าเลยก าหนดให้ขาดการ
เป็นสมาชิก ไม่ว่าสมาชิกจะสมัครและเสียค่าบ ารงุในเดือนใดก็ตาม 
  (๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง 
  หมายเหตุ ยังไม่มผีลบังคับใช้จนกว่าชมรมฯ จะสามารถบรหิารจัดการรายได้ของชมรมฯ ได้ 
 
 

 
 
 



๓๖ 

หมวดท่ี ๖ 
คณะกรรมการบริหารชมรม 

 
 ข้อ ๑๕ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม  
  (๑)  ก าหนดต าแหน่งช่ือเรียก “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ”์ ส าหรบัประธานคณะกรรมการที่บริหารจน
ครบวาระแล้ว และก าหนดให้เป็นต าแหน่งบรหิารในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรหิารชมรมชุดต่อไปในต าแหน่ง
ที่ปรกึษากิตติมศักดิ์   
  (๒)  ให้มีคณะกรรมการบริหารของชมรม มจี านวนอย่างน้อย ๑๕ คน และอย่างมากไม่เกิน ๒๙ 
คนโดยให้มาจากสมาชิกสามัญ โดยมีต าแหน่งต่างๆ และหนา้ที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 
  (๒.๑) ประธานชมรม  (วาระ ๒ ปี) มีหน้าที ่
         (๒.๑.๑) บรหิารงานชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของชมรม 
         (๒.๑.๒) แต่งตั้งสมาชิกเป็นกรรมการบริหารชมรม  
         (๒.๑.๓) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรหิารชมรม 
 
  (๒.๒) รองประธาน มีหน้าที่ 
         (๒.๒.๑) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากประธาน 
         (๒.๒.๒) ปฏิบัติงานแทนประธาน ในกรณีทีป่ระธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         หมายเหต ุในกรณีทีร่องประธานมีมากกว่า ๑ คน ให้รองประธานคนที่ ๑ เป็นผู้แทน
ประธาน เมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ 
 
  (๒.๓) เลขานุการ มีหน้าที ่
         (๒.๓.๑) รักษาระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติของชมรม 
         (๒.๓.๒) เก็บเอกสาร หนังสือส าคัญที่เกี่ยวกับชมรม 
         (๒.๓.๓) แจ้งนัดหมายการประชุม จัดท าระเบียบวาระการประชุม และจดบันทึกการ
ประชุม 
         (๒.๓.๔) สรปุผลการด าเนินงานของชมรมทุก ๑ ไตรมาส 
         (๒.๓.๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  (๒.๔) เหรัญญิก มีหน้าที ่
         (๒.๔.๑) รับ-จ่ายเงิน และท าบญัชีการเงิน 
         (๒.๔.๒) เก็บรักษาและจ่ายพสัดุของชมรม 
         (๒.๔.๓) สรปุสถานภาพทางการเงินทุก ๑ ไตรมาส และแจ้งต่อทีป่ระชุม 
         (๒.๔.๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



๓๗ 

  (๒.๕) นายทะเบียน มีหน้าที่ 
         (๒.๕.๑) รับสมัครสมาชิก 
         (๒.๕.๒) จัดท าข้อมลูทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่างๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกบัการเงิน
ของชมรม 
         (๒.๕.๓) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
  
  (๒.๖) ปฏิคม มีหน้าที่ 
         (๒.๖.๑) ดูแลต้อนรบัแขกของชมรม  
         (๒.๖.๒) จัดเตรียมสถานที่ประชุม และสถานที่อันเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม 
         (๒.๖.๓) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  (๒.๗) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที ่
         (๒.๗.๑) เผยแพร่กจิการ ช่ือเสียงเกียรติคุณของชมรมให้เป็นที่รูจ้ักแพร่หลาย ตาม
วัตถุประสงค์และแผนงานของชมรม 
         (๒.๗.๒) จัดท าสือ่ ข่าวสารข้อมลู ข่าวสารท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ชมรม 
         (๒.๗.๓) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  (๒.๘) กรรมการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที ่
         (๒.๘.๑) รับผิดชอบช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาด้านข้อมลูวิชาการต่างๆ 
         (๒.๘.๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพือ่สนบัสนุน ส่งเสริมด้านวิชาการ 
         (๒.๘.๓) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  (๒.๙) กรรมการดา้นโรงแรมท่ีพัก มีหน้าที ่
         (๒.๙.๑) ประสานความร่วมมือ กับผู้ประกอบการโรงแรมที่พกัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของชมรม 
         (๒.๙.๒) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
   
  (๒.๑๐) กรรมการด้านร้านอาหาร มหีน้าที ่
         (๒.๑๐.๑) ประสานความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการร้านอาหาร ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
ของชมรม 
         (๒.๑๐.๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  (๒.๑๑) กรรมการด้านสินค้าท่ีระลึก มีหน้าที ่
         (๒.๑๑.๑) ประสานความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการสินค้าที่ระลกึ ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของชมรม 



๓๘ 

         (๒.๑๑.๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  (๒.๑๒) กรรมการด้านขนส่งและบริการ มีหน้าที ่
         (๒.๑๒.๑) ประสานความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการขนส่งและบริการในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของชมรม 
         (๒.๑๒.๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  (๒.๑๓) กรรมการด้านการรักษาความปลอดภัย มีหน้าที ่
         (๒.๑๓.๑) ดูแล รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอ้ยและอ านวยความสะดวกในด้าน
การจราจรและกิจกรรมทีท่างชมรมจัดข้ึน 
         (๒.๑๓.๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  (๒.๑๔) กรรมการด้านการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว มีหนา้ที่ 
         (๒.๑๔.๑) จัดท าแผนงาน กิจกรรมการท่องเที่ยวใหส้อดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         (๒.๑๔.๒) วางแผน เสนอแนะ รับผิดชอบการด าเนินกจิกรรมการทอ่งเที่ยวต่างๆ ของชมรม 
         (๒.๑๔.๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  (๒.๑๕) กรรมการด้านวัฒนธรรมประเพณี มีหน้าที่ 
         (๒.๑๕.๑) รับผิดชอบช่วยเหลือให้ค าแนะน า ประสานงานด้านข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณี
ต่างๆ 
         (๒.๑๕.๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  (๒.๑๖) กรรมการท่ีปรึกษาชมรม เป็นคณะกรรมการบรหิาร และมหีน้าที่ 
         (๒.๑๖.๑) ช่วยให้ค าแนะน าปรึกษา แก่คณะกรรมการบรหิารชมรม 
         (๒.๑๖.๒) ประสานความร่วมมือในภารกจิอื่นๆ ตามมติที่ประชุม 
 
 ข้อ ๑๖  ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผูเ้ลอืกประธานคณะกรรมการในที่ประชุมจากสมาชิกสามัญของชมรมใน
ปัจจุบัน 
 
 ข้อ ๑๗  ให้ประธานคณะกรรมการที่ได้รับเลือกแล้วพจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพิม่เตมิ เพื่อ
ด ารงต าแหนง่ตามข้อบงัคับ ข้อ ๒ ภายหลัง 
 ข้อ ๑๘  ถ้าต าแหน่งประธานคณะกรรมการชมรมว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
รองประธานคนที่ ๑ ด ารงต าแหน่งแทนไปจนกว่าจะหมดวาระ 
 



๓๙ 

 ข้อ ๑๙  ถ้ากรรมการต าแหนง่อื่นว่างลงกอ่นครบวาระ ให้ประธานคณะกรรมการชมรมเลือกสมาชิกสามัญ
เข้าด ารงต าแหนง่จนกว่าจะหมดวาระ 
 
 ข้อ ๒๐  กรรมการของชมรมพ้นจากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ครบก าหนดออกตามวาระ ๒ ป ี
  (๒)  ลาออกโดยคณะกรรมการของชมรมลงมติอนมุัติแล้ว 
  (๓)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (๔)  ที่ประชุมใหญล่งมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ ของ
จ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 
  (๕)  ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินกว่า ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 
 ข้อ ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการชมรมตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นการประชุมในวาระพิเศษอื่นๆ ทีเ่ป็นการเฉพาะ 
 
 ข้อ ๒๒  มติของที่ประชุมกรรมการของชมรมนอกจากกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคับนี้ให้ถือเอาคะแนน
เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงอกีหนึง่เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
 ข้อ ๒๓  ให้คณะกรรมการบริหารชมรมมีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
  (๑)  จัดด าเนินการและรักษาทรัพย์สินของชมรมใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับและมติของทีป่ระชุมใหญ่ 
  (๒)  มีอ านาจตราข้อบังคับข้ึนใช้โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของชมรม เพื่อให้กจิการ
ของชมรมลลุ่วงไปได้ด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการอาจตัง้แผนกใดแผนกหนึง่ของชมรมขึ้น เพื่อ
ด าเนินกิจการใดๆ และอาจตราข้อบังคับและตัง้คณะกรรมการผู้ด าเนินงานส าหรบัแผนกนั้นๆ ก็ได้ 
  (๓)  มีอ านาจตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งข้ึนท าการแทนกรรมการผู้ด ารงต าแหนง่ใดๆ เป็นการ
ช่ัวคราวเมื่อกรรมการผู้นั้นไมอ่ยู่ปฏิบัตหิน้าที่ 
  (๔)  ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนทีป่รึกษาของคณะกรรมการชมรม อนกุรรมการ เจ้าหน้าที่และ
พนักงานทัง้หมดทั้งปวงเพือ่ให้การด าเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (๕)  มีอ านาจเด็ดขาดในการตีความและช้ีขาดปัญหาที่เกิดข้ึนกับข้อบงัคับนี้รวมทั้งการวินิจฉัยช้ี
ขาดปัญหาทีเ่กิดข้ึนกบัข้อบังคับมิได้ตราไว้ด้วย 
  (๖)  มีอ านาจก าหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของคณะกรรมการและหน้าที่ทีจ่ าเป็น รวมทั้งค่าตอบแทน
ด้วย 
 
 
 
 
 



๔๐ 

หมวดท่ี ๗ 
การประชุม 

  
 ข้อ ๒๔  การประชุมใหญ่มี  ๒  ชนิด คือ 
  (๑)  การประชุมใหญ่สามัญ ก าหนดปีละครั้งภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อแสดงกจิการที่ท า
ไปในรอบปี เสนองบประมาณ บัญชีงบดุล จัดสรรเงิน บ ารุงสาธารณประโยชน์ เลือกตั้งคณะกรรมการที่ออกตาม
วาระ เลือกตั้งผูส้อบบญัชี ปรึกษากจิการต่างๆ ทีจ่ะด าเนินการต่อไป 
  (๒)  การประชุมใหญ่วิสามญั เมื่อมีกิจการส าคัญเกิดข้ึนและคณะกรรมการเห็นเป็นความจ าเป็น 
หรือสมาชิกร้องขอโดยท าหนงัสือยื่นต่อเลขานุการของชมรม  
 
 ข้อ ๒๕  การประชุมใหญ่สามัญทกุครั้งให้คณะกรรมการแจง้ให้สมาชิกทราบก่อนก าหนดวันประชุมไม่น้อย
กว่า ๓ วัน ระยะวันเวลาและสถานที่พร้อมระเบียบวาระใหญ่ให้สมาชิกทราบด้วย 
 
 ข้อ ๒๖ การประชุมใหญส่ามัญตอ้งมสีมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนของสมาชิก
ทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม 
 
 ข้อ ๒๗  ในการประชุมใหญ่สามญัหากล่วงพ้นไปแล้ว ๑ ช่ัวโมง ยังมสีมาชิกไม่ครบองค์ประชุมเกินกึง่หนึง่
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด จะต้องก าหนดนัดหมายการประชุมใหม่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญครัง้
แรก และในครัง้หลังนี้ต้องมผีู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๑ ใน ๓ 
 
 ข้อ ๒๘  สมาชิกสามัญเท่านั้นมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ่ และสมาชิกสามัญคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงได้ ๑ เสียง 
 
 ข้อ ๒๙  การออกเสียงในทีป่ระชุมใหญ่ มี ๒ กรณี คือ 
  (๑)  โดยวิธีเปิดเผยให้ใช้วิธียกมือ 
  (๒)  โดยวิธีคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน โดยจะกระท าได้เมื่อคณะกรรมการหรือ
สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุมร้องขอ 
 
 ข้อ ๓๐ นอกจากที่กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของทีป่ระชุม
ใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 
 
 
 
 



๔๑ 

หมวดท่ี ๘ 
การเงินและบัญชีของชมรม 

 
 ข้อ ๓๑  เงินสดของชมรมจะตอ้งน าฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ในท้องที่จงัหวัดซึง่ชมรมตั้งอยู่ ทัง้นี้ใน
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
  (๑)  ให้เหรัญญิกของชมรมรับผิดชอบการเก็บรักษาเงินสดของชมรมได้ไมเ่กินในวงเงิน ๕,๐๐๐ 
บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  (๒)  การถอนเงินจากบัญชีธนาคารของ “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม”  ให้ผูม้ี
อ านาจจากมติที่ประชุมเบิกถอน จ านวน ๒ ใน ๓ คน 
  (๓)  ให้ประธานหรือคณะกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากประธานเป็นลายลกัษณ์อักษร มีอ านาจ
สั่งจ่ายเงินเกี่ยวกบักิจการของชมรมได้ ทั้งนี้ ใหป้ระธานหรอืรองประธานทีท่ าการแทนมีอ านาจสัง่จ่ายเงินเกี่ยวกับ
กิจการของชมรมได้ครั้งละไมเ่กิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เช่นกัน 
 
 ข้อ ๓๒  ให้ถือเอาวันที่ ๓๐ ธันวาคมของทุกปเีป็นวันสิน้ปี ตามบัญชีของชมรมเหรัญญกิต้องท าบัญชีงบดลุ
เสนอเพื่อให้ผูส้อบบัญชีของชมรมตรวจสอบ ใหเ้สร็จก่อนวันประชุมใหญส่ามัญประจ าปีไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 
 
 ข้อ ๓๓  ให้คณะกรรมการจัดการบญัชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี แสดงการเงินทีเ่ป็นอยู่ตามความเป็น
จริงและให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า โดยผู้ตรวจสอบจะต้องผ่านการคัดเลือกและรับรองจากมตทิี่
ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี  
 

หมวดท่ี ๙ 
การแก้ไขข้อบังคับและการยุบเลิกชมรม 

 
 ข้อ ๓๔  ข้อบังคับนี้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตัดทอนหรือเพิม่เติมได้ก็โดยมติของทีป่ระชุม ซึ่งมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทีม่าประชุมในครั้งนัน้ 
 
 ข้อ ๓๕  การยุบเลกิชมรมโดยมติของที่ประชุมใหญ่ต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวน
สมาชิกทัง้หมด 
 
 ข้อ ๓๖  หลังจากช าระบัญชียบุเลิกชมรมแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ก็ยกให้องค์กรสาธารณกุศลในจังหวัด
ก าแพงเพชรต่อไป ตามความเหมาะสมและเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร (ผูร้ับต้องมีฐานะเป็นนิตบิุคคล และ
มีวัตถุประสงค์เพือ่การกุศล หรือสาธารณประโยชน์) 
 

...............................................................................................  
 



๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
รายชื่อคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนนครชุม  
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์ ท่ีอยู่ หมาย

เหต ุ
1 นางนงเยาว์ ผลบญุ ประธานชมรม 089-6405287 

081-9726516 
nongyaopoonbun@gmail
.com 

182/2 ม.3 ชุมชนนครชุม 
ต.นครชุม อ.เมอืง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

2 นางสมศร ี ค าพวงวิจิตร รองประธานฝ่าย
การตลาด 

081-2818884   120/46 ม.3 ชุมชนนครชุม 
ต.นครชุม อ.เมอืง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

3 นางสาวสุนีย์  ธรรมสอน รองประธาน
กรรมการฝ่าย
บรหิาร 

055-738553   076 ม.3 ชุมชนนครชุม 
 ต.นครชุม อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

4 นางอัจฉรา  แสงจันทร ์ รองประธานฝ่าย
กิจกรรม 

081-9727238   098 ม.5 ชุมชนเจ้าพ่อเสือ 
ต.นครชุม อ.เมอืง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

5 นางอารรีัตน์  ชนะภัย เหรัญญกิ 086-6113700   219/6 ม.5 ชุมชนนครชุม 
ต.นครชุม อ.เมอืง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

6 นายวีราวุธ  กรงทอง ฝ่ายวัฒนธรรม 089-4604123   50 ม.5 ชุมชนเจ้าพ่อเสือ  
ต.นครชุม อ.เมอืง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

mailto:nongyaopoonbun@gmail.com
mailto:nongyaopoonbun@gmail.com


๔๔ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์ ท่ีอยู่ หมาย
เหต ุ

7 นางสาวเกษร แป้นเกต ุ ประชาสมัพันธ์ 055-799529 
0897022213 

  229/1 ม.5 ชุมชนเจ้าพ่อ
เสือ ต.นครชุม อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

8 นางสาวพรวิไล จ าปาดิบ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม 084-6242404   101/2 ม.8 ชุมชนสักหลวง
พัฒนา ต.ทรงธรรม อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

9 นางสาวนภาพร จันปาล ี ผู้ช่วยเหรญัญกิ 080-1551994   229 ม.5 ชุมชนเจ้าพ่อเสือ 
ต.นครชุม อ.เมอืง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

10 นายสรสวรรค์ คลี่แก้ว ผู้ช่วยฝ่าย
ทะเบียน 

062-2519235   225/5 ม.5ชุมชนนครชุม
พัฒนา ต.นครชุม อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

11 นางพัชนี บุญหนกั ฝ่ายทะเบียน 094-6216741   ยังไม่ม ีต.นครชุม อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

12 นางชูศรี ตรัสมา เลขานุการ 094-6292890   224/4 ม.5 ชุมชนนครชุม
ร่วมใจ ต.นครชุม อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

13 นายสุทัศน์ แหงมงาม กรรมการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

089-4372776   84 ม.6 ชุมชนคลองสวน
หมาก ต.นครชุม อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

14 นางสาวพรศิลป ์แป้นเกต ุ ปฏิคม 084-5799911   229/1 ม.5 ชุมชนเจ้าพ่อ
เสือ ต.นครชุม อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  



๔๕ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์ ท่ีอยู่ หมาย
เหต ุ

15 นางสาวบุศรา โตพุ่ม ผู้ประสานงาน 089-7658792   66/1 ม.5 ชุมชนเจ้าพ่อเสือ 
ต.นครชุม อ.เมอืง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

16 นางสาวลัดดา สีข า ผู้ช่วยปฏิคม 088-8416590   265 ม.5 นครชุมพัฒนา    
ต.นครชุม อ.เมอืง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

17 นางสาวบุญเลื่อน สีข า ผู้ช่วยปฏิคม 087-7312525   20/3 ม.4 ชุมชนปากคลอง
กลาง ต.นครชุม อ.เมือง     
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

18 นางสาวยุพิน ช้างลอย ผู้ช่วยปฏิคม 084-6207471 yupirn@Gmail.com 62 - ชุมชนป่ามะปราง  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

19 นางสาวแสงดาว มหบุญพา
ชัย 

กรรมการด้าน
ขนส่งและบริการ 

096-5058056   190/2 ม.4 ต.นครชุม  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
62000 

  

20 นางพิศมัย จ าปาดิบ สมาชิกกรรมการ 094-8351019   374/3 ม.5 ปากคลองเหนือ 
ต.นครชุม อ.เมอืง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

21 นางน้ าฝน รัตนสร้อย ผู้ช่วยการตลาด 086-5156596   642/1 ม.1 ชุมชนนครชุม 
ต.นครชุม อ.เมอืง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

  

mailto:yupirn@Gmail.com


๔๖ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์ ท่ีอยู่ หมาย
เหต ุ

22 นางสาวกัญญาภรณ์ สีข า ปฏิคม 086-9391433   265/5 ม.5 ต.นครชุม  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
62000 

  



๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๓ 

หน้าที่คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

หน้าท่ีของคณะกรรมการชมรม 
 

ที่ ต าแหน่ง หน้าท่ี 
1 ประธานชมรม - บริหารงานและกิจกรรมของชมรมใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ 

ข้อบังคับและมติของคณะกรรมการชมรม 
- เป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการชมรม และทีป่ระชุมใหญส่ามัญ
ประจ าป ี
- เป็นผู้แทนชมรมในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
- มอบหมายงานแก่คณะกรรมการตามความเหมาะสม 
- ลงนามในเอกสารค าสั่ง หนงัสอืแจ้งหรอืหนงัสืออื่น ที่ใช้ติดต่อกับ
หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น เพื่อให้กจิการของชมรมด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ลงนามในการเบิกจ่ายร่วมกับเลขานุการและเหรัญญิก 
- ข้ีขาดในการลงมติเรื่องใดเรื่องหนึง่ 

2 รองประธาน - ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีทีป่ระธานติดภารกิจ 
- ดูแลประสานงานและการด าเนนิงานของทุกฝ่ายงาน 

3 เหรัญญกิ - รับ-จ่ายเงิน และรักษาผลประโยชน์ของชมรม 
- จัดท าบัญชีของชมรม และแสดงสถานะทางการเงินต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
- จัดท างบดุลและรายงานงบดุลประจ าปเีสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
- ลงนามในการเบิกจ่ายร่วมกับประธานและเลขานุการ 

4 ผู้ช่วยเหรญัญกิ 

5 ปฏิคม - ดูแลต้อนรับ อ านวยความสะดวกแก่สมาชิกชมรมในการประชุม 
- รับผิดชอบในเรื่องการจัดสถานที่ การจัดเลี้ยง และหรือของที่ระลึกเมื่อมี
การประชุม 
- ต้อนรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว 

6 ผู้ช่วยปฏิคม 

7 นายทะเบียน - รับสมัครสมาชิกชมรม 
- จัดท าข้อมูลประวัติของคณะกรรมการชมรม 
- จัดท าระบบสารสนเทศสมาชิกและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
- รวบรวมสถิติผูม้าเยือน 
- จัดท าตัวช้ีวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของชมรม 
- จัดเก็บเอกสารส าคัญของชมรม 

8 ประชาสมัพันธ์ - ประชาสัมพันธ์กจิกรรมชมรมสู่ชุมชน นักท่องเที่ยวและภาคีที่เกี่ยวข้อง 
- ประสานงานเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารสูส่มาชิกและคณะกรรมการชมรม 
- เชิญชวนสมาชิกชมรมเข้าร่วมประชุมประจ าปี 
- ประสานงานกับบุคคลภายนอกในการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- วางแผนและด าเนินกจิกรรมทางการตลาด (สินค้า/ราคา/การจัดจ าหน่าย/

9 ผู้ช่วยประชาสมัพันธ์ 



๔๙ 

ที่ ต าแหน่ง หน้าท่ี 
การประชาสมัพันธ์/คนในชุมชน/การจัดรวมสินค้า/การร่วมมือกับภายนอก/
การวางต าแหน่งสินค้า) 
 

10 กรรมการฝ่ายวิชาการ - บริการวิชาการแกส่มาชิกชมรมและนักท่องเที่ยว 
- รวบรวมองค์ความรู้ของชุมชน 
- เพิ่มพูนความรู้ใหส้มาชิก 

11 กรรมการด้านโรงแรมที่
พัก 

- ประสานงานกับโรงแรมที่พกัในชุมชน 
- บริการจัดหาที่พกัส าหรบัให้กบัผู้มาท่องเที่ยว 
- ท างานร่วมกับประชาสัมพันธ์ในการจัดท าข้อมลูและประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเที่ยว 

12 กรรมการด้านร้านอาหาร - ประสานงานร้านอาหารในชุมชน 
- จัดบริการอาหาร 
- รวบรวมร้านอาหารภายในชุมชน 

13 กรรมการด้านสินค้าที่
ระลกึ 

- พัฒนาสินค้าที่ระลึก 
- จัดเตรียมข้อมลูและประสานงานกับร้านสินค้าที่ระลึก 

14 กรรมการด้านขนส่งและ
บริการ 

- ประสานงานด้านขนส่งและบริการ 
- ให้บริการด้านขนส่งและบริการการท่องเที่ยว 
- จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน 

15 กรรมการด้านการรักษา
ความปลอดภัย 

- ดูแลความปลอดภัยในชุมชนและนักท่องเที่ยว 
- จัดระบบการรักษาความปลอดภัย 
- ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในเรื่องความปลอดภัย 

16 กรรมการด้านวัฒนธรรม
ประเพณี 

- ท านุบ ารุง รักษาวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัวัฒนธรรม ประเพณี 

17 ผู้ประสานงาน - เป็นตัวกลางประสานงานกบัภานในชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกบั
การบริหารจัดการชมรม 

18 เลขานุการ - จัดท าเอกสารการอบรม 
- รับผิดชอบงานธุรการของชมรมจัดเก็บเอกสารส าคัญของชมรม 
- ท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- นัดหมายคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและบันทึกการประชุม 
- จัดท าเอกสารลงทะเบียนส าหรบัการประชุมและกจิกรรมตา่งๆ  
- ท าหนังสือหรอืจดหมายติดต่อกบัหน่วยงานภายนอก 

 
 
 



๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 

รายงานผลการศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

รายงานการศกึษาดูงาน 
 

เพือ่ให้เกิดกระบวนการเรียนรูก้ารบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม 
 

ณ กลุ่มโฮมสเตยบ์้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 
 

ในระหว่าง วันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๕๒ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน 
 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม เป็นเครือข่ายภาคีการพัฒนาที่จัดต้ังข้ึนในเขตชุมชนในพื้นที่
พิเศษฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญ และน่าสนใจ จนได้ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อ
ยอดให้เกิดเป็นกิจกรรม หรือบริการการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆในพื้นที่ ในปี ๒๕๕๘ แผนยุทธศาสตร์ของชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุมได้สิ้นสุดลง เพื่อให้ชมรมฯมีทิศทางในการพัฒนาที่เหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพในการนี้ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาการท่องเที่ย ว 
โดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ถูกต้อง ทราบจุดอ่อนจุดแข็งชองชมรมฯ สามารถ
ประเมินโอกาสและภัยคุกคามที่จะเกิดต่อชมรมฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ชมรมฯสามารถ
จัดท าโครงการ หรือกิจกรรมรวมถึงแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารจั ดการการท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสามารถในการพิจารณาถึงความส าคัญจ าเป็น
ของทรัพยากรท่องเที่ยวที่เป็นต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่น ามาสร้างสรรค์คุณค่าและพัฒนาต่อยอดให้เป็นกิจกรรม สินค้า 
และบริการการท่องเที่ยวที่น าเสนอต่อนักท่องเที่ยวได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ตามหลักการของเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ ส านักท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงเป็นความส าคัญและจะเป็นเร่งด่วนที่ชมรมฯจะต้อง
จัดให้มีขึ้น โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเครื่องมือและกลไกในการก าหนดทิศทางการบริหารงานของชมรมฯ 
รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก ากับติดตามการด าเนินให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต 
 

 การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม เพื่อให้คณะกรรมการชมรมฯและภาคท้องถ่ิน ได้
เดินทางไปศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จจากการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน อันจะเป็น
กิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และช่วยพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะกรรมการฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทาง
ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 ความเป็นมาของการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนของกลุ่มของบ้านเชียงซึ่งบ้านเชียง
นั้นเป็นพื้นที่ราบสูง ผู้ที่มาต้ังรกราวเป็นชาวพวนมาจากเชียงขวางประเทศลาว โดยมากัน ๔ ครอบครัว เพราะเห็น
เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงชักชวนกันมาต้ังบ้านเรือนและต่อมาได้ขุดพบเครื่องปั้นดินเผาและทองสัมฤทธ์ิพร้อมลกูปัด
อยู่ใต้พื้นดินและนายสตีฟ ได้เป็นผู้น าของเก่าที่บ้านเชียงคือ เศษไหที่แตกไปพิสูจน์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
และพบว่า เป็นเครื่องมือของผู้คนในยุค ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว ท าให้เกิดการตื่นตัวและเกิดเป็นการปั้นไหรวมถึงการ
เขียนลายโบราณ ซึ่งมี ลายขูด ขีด และเชือกคาด ในปัจจุบันจะเป็นลายเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบจะมีการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งชัดเจน ได้แก่ กลุ่มฟ้อนร า  
โฮมสเตย์ กลุ่มจักสาน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา และการเขียนลวดลาย ซึ่งเป็นกลุ่มของบ้านเชียง 
 - การชมเครื่องจักรสาน มีการขายของที่ระลึก 
 - การชมการทอผ้า มีเสื้อผ้าส าเร็จรูปและมีการย้อมครามผ้า 
 - การชมเครื่องปั้นดินเผาและการวาดลวดลาย ผู้เยี่ยมชมจะเขียนลวดลายลงในภาชนะของตนเองและ
เขียนแล้วสามารถน ากลับบ้าน โดยคิดในราคา ๒๐ บาท  
 
บทบาทของภาคีต่างๆในท้องถิ่น เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs ภาคประชาชน (ชุมชน) ในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของชุมชน 
 

 ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนร่วมมือได้เป็นอย่างดี มีงบประมาณสนับสนุนทุกปี โนเรื่องการอบรมต่างๆ 
การขอความช่วยเหลือ เช่น ยานพาหนะ ในการน านักท่องเที่ยวศึกษาดูงานจากเทศบาลได้งบจาก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สนับสนุนการอบรมมัคคุเทศก์ทุกปี ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ชุมชนของตนใน
เรื่องการจัดการแสดง การต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับงบประมาณในแต่ละองค์กร เพื่อมาช่วยเหลือจนมีการจด
สิทธิบัตรว่า เป็น “ประชารัฐร่วมใจ” 
 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 

 คณะกรรมการ 
 กระบวนการจัดการการท่องเทีย่วโดยชุมขนมีโครงสรา้ง และกระบวนการของคณะกรรมการของชมรม ซึ่ง
ในทุกองค์กรจะต้องมีการจัดการในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ มีการจัดระเบียบหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้เป็นระบบ มี
กฎเกณฑ์ตามหน้าที่นั้นๆ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จะต้องมีการประชุมออกความคิดเห็นทุกคนในกลุ่มจะต้อง
ทราบว่ามีการด าเนินงานถึงข้ันตอนไหนแล้วท างานโปร่งใสและทุกคนรับรู้ ซึ่งคณะกรรมการของบ้านเชียงมีการ
บริหารจัดการกลุ่มโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น มีการจัดประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
ฝา่ยกิจกรรม ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษา 
 

 การกระจายรายได้ของกลุ่มบ้านเชียง 
 ๑. คณะกรรมการเห็นชอบตกลงกันในที่ประชุม 
 ๒. บ้านเชียงมีการรวมหุ้น คนละไม่เกิน ๑๐ หุ้น หุ้นละ ๑๐๐ บาท และจะมีการปันผลในแต่ละปีให้กับ
สมาชิก และซื้อของเข้าชมรม 
 ๓. เงินที่ได้จากกลุ่มโฮมสเตย์หักเข้ากลุ่ม ๑๐ %  



๕๔ 

 ๔. การจัดสรรช้ินงานให้ชาวบ้านท าตามบ้าน แล้วน ามาส่งขายให้กลุ่มในราคาที่เป็นธรรม 
 ๕.จัดสรรเงินให้เป็นที่สาธารณะ ช่วยเหลือบุคคลต่าง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง 
 
 การจัดการทรัพยากรด้านมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑. มีการอบรมมัคคุเทศก์ โดยมีการอบรม ๒ วัน การน านักเรียนประถมและมัธยมศึกษามาอบรมและน า
วิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องชุมชนตนเอง 
 ๒. การต้อนรับและการรับขวัญแขกผู้มาเยือนที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียง มีการฟ้อนของกลุ่มข่างฟ้อน 
มีการรับประทานอาหาร และการผูกขวัญ ท าให้แขกรู้สึกปลอดภัย อิ่มและมีความสุข ซึ่งการฟ้อนเป็นท่าร าต่างๆที่
เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทพวน สืบทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้แสดงออก ไม่มีการต าหนิว่าร าสวยไม่สวย 
 ๓. การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียง 
 ๔. การฝึกฝนให้เยาวชนได้เรียนรู้การเขียนลายโบราณ 
 ๕. กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มจักสานมีการสอนสาธิตให้สานลายที่เป็นของตนเองและมีการคิดลายใหม่ๆ คิด
ผลิตภัณฑ์ที่จะสานใหม่ๆ กลุ่มการทอผ้ามีการคิดประดิษฐ์ลายที่เป็นเอกลักษณ์ ลายม้วนเชียง ลายพญานาค 
ลายดอกขิด ลายกระจับเล็กใหญ่ ลายเม็ดข้าวสาร 
 
จุดเด่นและจุดด้อยของชุมชนบ้านเชียง 
 

 จุดเด่น 
 ๑. การต้อนรับของชุมชน 
 ๒. การแสดงพื้นบ้านและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
 ๓. โฮมสเตย์สะอาด เจ้าของบ้านมีความเป็นกันเอง มาพูดคุยไม่ให้แขกผู้มาเยือนไม่ให้เหงา 
 ๔. การบริหารจัดการที่เข้มแข็งทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 
 ๕. เคารพกฎกติกาของกลุ่ม 
 ๖. มีความเข้มแข็งสามารถต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้ 
 ๗. การท างานของสมาชิกด้วยจิตอาสา 
 ๘. นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน 
 ๙. ความเป็นกันเองของคนในชุมชน ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยไมตรีอันดีต่อนักท่องเที่ยว 
 ๑๐. กลุ่มแต่ละกลุ่มมาด้วยความสมัครใจ มีจิตอาสาไม่เกี่ยงกัน  
 ๑๑.โปร่งใส จริงใจ ซื่อสัตย์ 
 

 จุดด้อย 
 ๑. รัฐเอาจุดเด่นของชุมชน แต่ชุมชนไม่ได้บริหารงบที่ได้จากรัฐ เพราะชุมชนอ้างว่าไม่สามารถจัดเก็บ 
งบได ้
 
การประยุกต์ใช้กับการท างานของชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนนครชุม 
 ๑.ความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ 



๕๕ 

 ๒. การค้นหาจุดเด่นของบ้านตนเอง (เอกลักษณ์ อัตลักษณ์) 
 ๓. การจัดหน้าที่ต่างๆอย่างชัดเจน มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในการท างาน 
 ๔. การท างานอย่างจริงจัง(ท าด้วยใจ) 
 ๕. ปลูกจิตส านึกให้เป็นจิตอาสา 

 
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 

 
 

ภาพการต้อนรับของกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเชียง 

 

 



๕๖ 

 
ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญชมการแสดงพ้ืนบ้านการร่ายร าไทพวนการแสดงเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน  

 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชมุชนและการบริหารจัดการกลุ่มโฮมสเตย ์
 

 
 

กิจกรรมเรียนรู้งานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การจักรสาน 
 
 



๕๗ 

 
 

 
 

กิจกรรมชมการสาธิตและเขยีนลายภาชนะดินเผาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียง 
 

 
 

ย้อนรอยอารยธรรมโบราณ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง) 
 



๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๕ 

ของดี - ของเด่นของชุมชนนครชุม และปฏิทินชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

ของด-ีของเด่น ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชมุชนนครชุม 
 

ประเภท รายละเอียดของด-ีของเด่น 
อาหาร - ขนมถ่ัวแปบ 

- ขนมปราแนม 
- กระยาสารท 
- เมี่ยงค า 
- กล้วยกวน 
- ผัดหมี่โบราณ 
- ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องน้ าพริกกะป ิ
- ข้าวตอกอัด 
- แกงข้ีเหล็ก 
- ขนมเบื้องโบราณ 
- ขนมต้ม 
- ขนมจีบแป้งสด 
- สาคูไส้หม ู
- ปลาต้มเค็ม 
- ไส้เมี่ยงมะพร้าวค่ัว 
- หมูฝอยสมุนไพร 
- ไส้กรอกถ่ัว 
- ห่อหมกหน่อไม้/หัวปล ี
- หลู่หม ู
- แกงส้มขนุนใส่ชะอมเส้นหมี ่
- แกงมะยมปลาย่าง 
- แป้งข้าวหมาก 
- เห็ดโคนดอง 
- ข้าวเกรียบปากหม้อ ไสห้วาน/ไส้เค็ม/ไส้หน่อไม ้
- ขนมด้วง 
- แกงเขียวหวานกล้วยไข่ 
- แกงไข่น้ า 
- แกงป่ากล้วยดิบ 
- เต้าเจี้ยวผัด/ย า/หลน/ปิง้ 
- แกงปลาสบันก 
- ปลาเห็ด 
- ขนมครกโบราณ 



๖๐ 

ประเภท รายละเอียดของด-ีของเด่น 
- ปลาร้าทรงเครื่อง 
- แกงพันงู 
- แกงหยวก 
- แกงบอน 
- ย าใบมะขามหมูย่าง 
- ย าก้านกล้วย 
- ย าหัวปลี 
- หัวปลีทอด 
- ฉู่ฉ่ีแมงอีนูน 
- แกงเห็ดหอบ 
- ผัดไทยท าใจ 
- เมี่ยงลาวผกักาดดอง 
- แกงหอยขม 
- ข้าวเหนียวหัวหงอก 
- ขนมทองพลบั 
- ตะโก้ 
- เปียกปูน 
- ข้าวตังหน้าตั้ง 
- ขนมหวานถาด 
- ขนมมงคล 
- บะหมี่นครชุม 
- ขนมดอกดิน 
- แกงน้ ามันมะพร้าว 

สถานท่ี - วัดบรมธาตุเจดีย์ทรงมอญพม่า 
- วัดสว่างอารมณ์หลวงพ่ออุโมงค์ 
- ตลาดนครชุม 
- ชุมชนบ้านไม้เก่า 
- ศาลเจ้าพ่อเสือ 
- แหล่งเรียนรู้การท าดอกไม้ญีปุ่่น 
- แหล่งเรียนรูบ้้านขนมนครชุม(ขนมถาด) 
- แหล่งเรียนรูบ้้านท าขนมจีบ 
- แหล่งเรียนรูจ้ักสาน 
- แหล่งเรียนรู้การท าตอกตัด 
- แหล่งเรียนรูบ้้านท าเมี่ยง 



๖๑ 

ประเภท รายละเอียดของด-ีของเด่น 
- แหล่งเรียนรู้การท าพระ 
- คลองสวนหมาก 
- ย่านการค้า 
- บ้านห้างในสมัย ร.๕ 
- โบราณสถานอรญัญิกนครชุม 
- บ้านส่างหมอ่ง 

ประเพณี - ตักบาตรข้าวต้มเดือนสบิ 
- อาบน้ าด าหัวผู้ใหม(่สงกรานต)์ 
- การเผาข้าวหลามเดือนสาม 
- สรงน้ าพระวันสงกรานต ์

ภูมิปัญญา - การท าพระเครื่อง (ม.๓) 
- จักสานใบลาน/สานตั๊กแตน (ม.๕/๖) 
- การท าบายศรี (ม.๕) 
- การท าเมี่ยง (ม.๓/๔/๕/๖) 
- หักไม้ท านายโรค (ม.๕) 
- การกวาดคอด้วยยาโบราณ (ม.๖) 
- การเขียนเสอืกันคางทมู (ม.๖) 
- ตีเหล็ก/ท ามีด (ม.๔) 
- ตั้งศาลพระภูมิ /ท าขวัญนาค (ม.๓) 

การละเล่น - ร าคล้องช้าง 
- ร าแม่ศรี 
- ลิเกป่า 
- ระบ าร้องแก ้
- เพลงพวงมาลัย 
- ร ากลองยาว 
- ร าวงชาวบ้าน 

อ่ืนๆ - ภาษาพูด  
 



๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๖ 

ข้อพึงปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

ข้อพึงปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียว 

 ๑.  ควรติดต่อชมรมฯเพื่อให้น าเที่ยว 
 ๒.  ควรแต่งกายสุภาพให้เกียตริแกส่ถานที่ และเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ๓.  ไม่ลบหลู่กฏระเบียบ ประเพณี ความเช่ือของชุมชน 
 ๔.  ท าความรู้จักชุมชนก่อนเที่ยว จะได้เข้าใจชุมชนลกึซึง้ 
 ๕.  ใช้เวลาพูดคุยกับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง 
 ๖.  เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองท าแบบชุมชน 
 ๗.  อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทอ้งถ่ิน กระจายรายได้ต่อชุมชน 
 ๘.  มีความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม ทิง้ขยะในที่ทีจ่ัดไว้เท่านั้น 
 ๙.  นักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพภูมปิัญญาท้องถ่ิน ไม่ดูถูกวัฒนธรรม ความเช่ือ ประเพณี 
 ๑๐.  นักท่องเที่ยวควรใช้นักสื่อความหมายท้องถ่ิน เพือ่ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ 
 ๑๑  ห้าก่อการทะเลาะวิวาทและเอะอะเสียงดัง 
 ๑๒  ห้ามดื่มสรุาของมึนเมาขณะท่องเที่ยวในชุมชน เพื่ออนรุักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม 
 
 



๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๗ 

ประมวลภาพการประชุมแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
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๖๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๘ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ของชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนนครชุม 

 
 
 
 


