
1 
 

  

 



2 
 

  

ข้อมูลสภาพทั่วไป 
 

ความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 

 บ้านนครชุม หมู่ที่ ๕ ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน
ต าบลนครชุม แตเ่ดิมเมอืงนครชุมในสมัยสุโขทัยเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของสุโขทัยในลุ่ม 
น  าปิง จากหลักฐานศิลาจารึกหลักท่ี 3 เรียกขานเมืองนครชุมว่า เมืองนครพระชุม อาจหมายถึง เมืองที่มี
พระพุทธศาสนารุ่งเรืองและเมื่อจะสิ นพระพุทธศาสนา บรรดาพระบรมธาตุที่ประดิษฐานตามสิ่งต่างๆก็จะมา
ชุมนุมท่ีเมืองนครชุม จึงเรียกขานกันว่า นครพระชุม นอกจากนี นครชุม เป็นเมืองเก่าท่ีปรากฏอยู่ในหน้า
ประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ต่ ากว่า 700 ปี รุ่นราวคราวเดียวกับเมืองสุโขทัยและมีมาก่อนเมืองชากังราว ซึ่งเป็น
ที่ตั งของเมืองก าแพงเพชร  ปัจจุบันตัวเมืองนครชุมตั งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น  าปิงและตามล าน  าปิง ยัง
ปรากฏซากก าแพงเมืองเก่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งไปตามรูปล าน  า นอกจากนี ยังมีซากโบราณสถานที่                
ยังคงสภาพให้เห็นอยู่หลายแห่ง อาท ิแนวคูเมืองเก่า พระบรมธาตุ พระศรีมหาโพธิ์ ป้อมทุ่งเศรษฐี วัดโบราณ 
เขตอรัญญิกนครชุม เป็นต้น 

ปัจจุบันนี  นครชุม หรือต าบลคลองสวนหมาก ในอดีตมีฐานะเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร มีชุมชนที่อาศัยอยู่ตามล าคลองสวนหมาก ปัจจุบันมักจะเรียกบ้านนครชุม เป็นภาษาปากว่า 
“ปากคลอง” และชาวปากคลอง นิยมเรียกหมู่บ้านของตนเป็น 3 พื นที่ ทั งๆ ที่ระยะทางจากปากคลองสวน
หมากถึงวัดพระบรมธาตุมีเพียงประมาณ 2 กิโลเมตรเศษๆ เท่านั น เหตุผลในการแบ่งพื นที่ออกเป็น 3 กลุ่ม 
อาจเป็นด้วยเหตุ ดังนี  
 กลุ่มชาวเวียงจันทน์ รุ่นที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกวาดต้อนลงมาเป็นเชลยด้วยนั น แม้ส่วนรวมจะ
เรียกว่าชาวเวียงจันทน์เหมือนกัน แต่ก็มีจารีตประเพณีและความถนัดในการประกอบอาชีพไม่เหมือนกันเลย
ทีเดียว เมื่อมีอิสระที่จะประกอบอาชีพและเลือกที่อยู่อาศัย จึงตั งบ้านเรือนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงมีชื่อเรียกว่า
ปากคลองเหนือ ปากคลองกลางและปากคลองใต้ 
 ปากคลองเหนือ คือบริเวณวัดสว่างอารมณ์ไปจนถึงที่ตั งโรงเรียนบ้านนครชุม เป็นกลุ่มคนไทยที่แยก
ไปจากชุมชนในตัวเมืองก าแพงเพชรลักษณะของกลุ่มชนนี  ชอบศึกษาเล่าเรียนและท าการค้าขาย นิยมนุ่งผ้า
โจงกระเบน ปัจจุบันคือหมู่ที่ 5  ต าบลนครชุม ชาวบ้านปากคลองเหนือ คนพื นถิ่นเดิมเป็นคนไทย มอญ 
กะเหรี่ยง ชาวเขาเข้ามาอยู่อาศัย 
 ปากคลองกลาง คือบริเวณโรงเรียนบ้านนครชุมไปถึงคูเมืองโบราณก่อนถึงวัดพระบรมธาตุ เมื่อมีถนน
เจริญแล้วจะสังเกตได้จากพื นที่ต่างระดับคือส่วนที่เป็นถนนจะสูงกว่าบ้านเรือนเดิมที่สร้างอยู่บริเวณท่ีเป็นคู
เมือง ชนกลุ่มนี นิยมประกอบอาชีพท าไร่ผักไร่ยาสูบ หญิงนิยมนุ่งผ้าซิ่น สวมเสื อแขนกระบอกแบบชาว
เวียงจันทน์ ปัจจุบันคือหมู่ที่ 4 ต าบลนครชุม ชาวปากคลองกลางดั งเดิมคือผู้ที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ 

ปากคลองใต้  คือบริเวณจากแนวคูเมืองถึงวัดพระบรมธาตุ ชนกลุ่มนี ประกอบอาชีพและแต่งกาย
คล้ายคลึงกับกลุ่มปากคลองกลาง แต่การพูดจาจะแปร่งออกไปจากกลุ่มอ่ืนมาก เป็นส าเนียงแบบชาว
เวียงจันทน์ เช่น ท างานว่า “เฮ็ดเวียก” เป็นต้น ปัจจุบันคือ หมู่ที ่3 ต าบลนครชุม   
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สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 ต าบลนครชุม มีความสูงจากระดับน  าทะเลปานกลางเฉลี่ย 40 – 60 เมตร ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป
เป็นพื นที่ราบและลาดเอียงจากทิศตะวันตกสู่แม่น  าปิงทางทิศตะวันออก พื นดินมีลักษณะเป็นดินร่วน              
ปนทรายเหมาะแก่การเกษตร มีแหล่งน  าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ ล าคลองสวนหมากและแม่น  าปิง 
 ลักษณะภูมิอากาศของนครชุม แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว เหมือนกับ
พื นที่เขตอ่ืน ๆ ในจังหวัดก าแพงเพชร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 23 –37 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุด
ในเดือนเมษายนและต่ าสุดในเดือนธันวาคม ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนมาก ฤดูฝน ฝนจะตกชุก 
 ต าบลนครชุม แบ่งเขตการปกครองตามการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง  หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวน 
  หมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง  หมู่ที่ 8 บ้านคลองแม่ลายเหนือ 
  หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองใต้  หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี 
  หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ 10 บ้านโนนม่วง 
  หมู่ที่ 5 บ้านนครชุม  หมู่ที่ 11 บ้านวังใหม่ 
  หมู่ที่ 6 บ้านสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 12 บ้านเนินส าราญ  
                                                               หมู่ที่ 13 บ้านป่ามะม่วง    
        

       ส าหรับพื นทีเ่ขตเทศบาลต าบลนครชุม แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ชุมชน ตามประกาศเรื่องการ
จัดตั งชุมชนของส านักงานเทศบาลต าบลนครชุม โดยมีอาณาเขตดังนี  
  หมู่ที่ 2 (บางส่วน)  ชุมชนรักษ์แม่น  าปิง  
  หมู่ที่ 3 (พื นที่ส่วนใหญ่ยกเว้นหลังตลาดนัดวันพุธ) ชุมชนปากคลองใต้และชุมชนพัฒนาวิมล 
  หมู่ที่ 4 (เต็มพื้นที่)  ชุมชนปากคลองกลาง และชุมชนปากคลองกลางพัฒนา 
  หมู่ที่ ๕ (เต็มพื้นที่)         ชุมชนปากคลองเหนือ    ชุมชนนครชุมพัฒนา  

ชุมชนเจ้าพ่อเสือ(คสม.)   ชุมชนนครชุมร่วมใจ 
  หมู่ที่ 6 (บางส่วน)  ชุมชนคลองสวนหมากและชุมชนประชาร่วมใจ 
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พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนครชุม แบ่งออกเป็น 4 ชมุชนดังนี ้
   1.ชุมชนปากคลองเหนือ ประธานชุมชน นายรุ่งอรุณ บุษย์ศรีเจริญ 
   2.ชุมชนนครชุมพัฒนา ประธานชุมชน นายปัญญา ศรีลารักษ์ 
   ๓.ชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) ประธานชุมชน นางสุนันทา  อรุณวิง 
   ๔.ชุมชนนครชุมร่วมใจ ประธานชุมชน นายปรีชา ภู่ช านาญ 

 

1.ชุมชนปากคลองเหนือ  
   คืออาณาเขตพื นที่หมู่ที่ 5 ตั งแต่บริเวณสะพานนครชุมติดคลองสวนหมาก บริเวณปั๊มน  ามันเอสโซ่   

แขวงการทางจังหวัดก าแพงเพชร ถึง ซอย ถ.มอเตอร์ ตั งแต่แนวถนนพหลโยธินจรดคลองสวนหมาก มีอาณา
เขตติดต่อกับชุมชนนครชุมพัฒนา มีครัวเรือน ประมาณ 117 ครัวเรือน จ านวนประชากร 508 คน 

๒.ชุมชนนครชุมพัฒนา   
   คืออาณาเขตพื นที่หมู่ที่ 5 ตั งแต่ซอย ถ.มอเตอร์เป็นต้นไป ซอยโรงฆ่าสัตว์ จนถึงปากทางเข้าบ้าน

ใหม่ และสิ นสุด ณ เขตเทศบาลหมู่ที่ ๕ ติดกับหมู่ท่ี ๑๓ ต าบลนครชุม มีครัวเรือน ประมาณ 105 ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  386 คน 
  ๓.ชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.)   
             คืออาณาเขตพื นที่หมู่ที่ 5 ตั งแต่โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร (บ้านนครชุม) ภายในบริเวณ
ตลาดนครชุมทั งหมด คลีนิคสัมพันธ์การแพทย์ ร้านจั๊วเจริญ สะพานข้ามคลองสวนหมาก (ติดกับบ้านนาย
สุรชัย วรเชษฐบัญชา) เลียบตามล าคลองสวนหมาก ร้านทองไทยแสง บ้านนายวีราวุธ กรงทอง จรดสะพาน               
วัดสว่างอารมณ์ ศาลเจ้าพ่อเสือ ตลอดแนวกระทั่งมาออกปากซอยร้านใจ (น  าแข็งหลอด) มีครัวเรือน ประมาณ 
196 ครัวเรือน จ านวนประชากร  735 คน 

๔.ชุมชนนครชุมร่วมใจ  
   คือ อาณาเขตพื นที่หมู่ที่ 5 อาณาเขตพื นที่บริเวณตั งแต่ร้านอนันต์คาไบต์ (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน

อนุบาลเมืองก าแพงเพชร) ผ่านร้านบะหมี่แจ๋ว เข้าซอยดับเพลิงเก่า (บ้านฝั่งขวาของถนนทั งหมด) บ้านนาย
ธนาเดช บุญนพฉัตร หมู่บ้านดรุณารักษ์แลนด์และจรดฝั่งคลองสวนหมาก ณ สะพานวัดสว่างอารมณ์และซอย
ร่วมใจ ตั งแต่ ปากทางเข้าซอยร่วมใจ ถึงบ้านพักคนงานกองการสาธารณสุขของเทศบาลต าบลนครชุม ซึ่งอยู่ใน
พื นที่ของหมู่ที่ 5 และพื นที่บริเวณต่อจากบ้านพักคนงานกองการสาธารณสุขฯ ของเทศบาลต าบลนครชุม                
มีครัวเรือน ประมาณ 155 ครัวเรือน จ านวนประชากร 621 คน 
 

ลักษณะของภูมิประเทศ  สภาพพื นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับการค้าขาย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของชุมชน 
             ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน 
   -  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ไม้กวาด  
   -  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแป้งข้าวเจ้า  
       - อาหารพื นบ้าน อาหารคาว-หวานและขนมโบราณต่างๆ 
 

รายได้เฉลี่ยของประชาชนในหมู่บ้าน 
        - ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย จ านวน 100,850 บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕61) 
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พลังองค์กรประชาชน 
  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 
  กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี 
  กลุ่มเยาวชน 
  ลูกเสือชาวบ้าน 
  อาสาสมัครสาธารณสุข/อาสาสมัครพัฒนาสังคม 
กลุ่มองค์กรด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

           กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (ไม่มี) 
           กลุ่มออมทรัพย์บ้านปากคลองเหนือ   
           กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดย้อนยุคนครชุม   
           กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน 

           ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม 

           กลุ่มนวัตวิถีหมูท่ี่ 5 บ้านนครชุม 
 

ศิลปวัฒนธรรม/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ศิลปวัฒนธรรม 

   หมู่บ้านนครชุมส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่ประกอบศาสน
พิธีแบบพุทธศาสนา มีงานบวชนาค,แต่งงาน,วันพระหรือวันส าคัญทางพุทธศาสนา ประชาชนพร้อมใจกันไป
ท าบญุตักบาตรและกิจกรรมทางศาสนา นอกจากนี ยังมีชาวไทยเชื อสายจีน ซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนครชุม 
อาศัยอยู่บริเวณชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) 
          

  
 

    
 

 
 

ภาพ: กิจกรรมประเพณตี่างๆ 
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ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน 
  

 เดือน 
กิจกรรม 

มกราคม - ท าบุญกลางบ้าน หมู่ 5 - ตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
กุมภาพันธุ์ 

วันมาฆบูชา 
- เพ็ญเดือน 3 งานไหว้พระธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุ มีการเผาข้าวหลาม  
- ประเพณีนบพระเล่นเพลง 

มีนาคม - นมัสการหลวงพ่ออุโมงค์ ณ วัดสว่างอารมณ์ 
- ท าบุญวันตรุษไทย (สิ นเดือน 4) ปลายเดือน มีนาคม 

เมษายน - ประเพณีสงกรานต์  - ท าบุญกลางบ้าน หมู่ 3 และหมู่ 4 
- ก่อพระเจดีย์ทราย - งานแห่ผ้าห่ม วัดพระบรมธาตุ 
- เปลี่ยนผ้าห่ม หลวงพ่ออุโมงค์ 

พฤษภาคม - เทศน์พระปฐม วันวิสาขบูชา 
มิถุนายน - การบวชพระ 

กรกฎาคม - แห่เทียนจ าน าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน  าฝน 
- ท าขวัญข้าว 

สิงหาคม - ปลูกหมาก ปล่อยปลา ท าบุญวันแม่ - บวชชีพราหมณ์ ณ วัด พระบรมธาตุ 
กันยายน - บาตรข้าวต้ม เทศมหาชาติวัดพระบรมธาตุ 

- กวนกระยาสารท 
ตุลาคม - ตักบาตรเทโว - เทศน์มหาชาติ วัดสว่างอารมณ์  

- งานงิ วประจ าปีของนครชุม 
พฤศจิกายน - ทอดกฐิน  ประเพณีลอยกระทง  ผ้าป่าแถว 

ธันวาคม - กิจกรรมวันพ่อ  - บวชชีพราหมณ์ ณ วัดพระบรมธาตุ 
- สวดมนต์ข้ามปี ที่วัดพระบรมธาตุและวัดสว่างอารมณ์เวลา 23.00 - 24.00 น. 

สภาพทางสังคม 
    1. การศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาชั นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6    
 2. การสาธารณสุข ประชาชนในหมู่บ้านร่างกายท่ีแข็งแรงเพราะมีการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าสม่ าเสมอและมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน โดยมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขด าเนินการอยู่ 

3. สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

 หมู่ที่ 5 บ้านนครชุม มีผู้น าอย่างเป็นทางการดังนี้ 
 1. นางทัศนีย์  ค าปั๊บ                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
 2. นางนิตยา   ช่อฟัก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
 ๓. นายวิมล    บัวบาน   สารวัตรก านัน 
 ๔. นายรุ่งอรุณ บุตรศรีเจริญ  ประธานชุมชนปากคลองเหนือ 
 ๕. นายปัญญา ศรีลารักษ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และประธานชุมชนฯ 
 ๖.นางสุนันทา  อรุณวิง   ประธานชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) 
 7.นายนายปรีชา ภู่ช านาญ  ประธานชุมชนนครชุมร่วมใจ 
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การบริหารจัดการชุมชน 
 บ้านนครชุม มีการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดังนี  

ล าดับ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางอัจฉรา   แสงจันทร์ ประธานกรรมการ 

2. นางนิตยา        ช่อฟัก รองประธาน 

3. นางทัศนีย์        ค าปั๊บ กรรมการฝ่ายอ านวยการ 

4. นางนิรชา         พนมประไพ กรรมการฝ่ายอ านวยการ 

5. นางเพชรา        เกียรติเบญจกุล กรรมการฝ่ายอ านวยการ 

6. นายปัญญา       ศรลีารักษ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับ 

7. นางทิพรัตน์       อินทร กรรมการฝ่ายต้อนรับ 

8. นางสุภาพ     พุกเฉ่ือย                   กรรมการฝ่ายต้อนรับ 

9. นางลัดดาวัลย์     บุษย์ศรีเจริญ กรรมการฝ่ายต้อนรับ 

10. นางวริศราน์    อินทนอย     กรรมการฝ่ายต้อนรับ 

11. นางนงลักษณ์   พิมสวัสดิ์     กรรมการฝ่ายอาชีพ 

12. นางออมสิน        สุราภา กรรมการฝ่ายอาชีพ 

13. นางอารียา         ปานจีน กรรมการฝ่ายอาชีพ 

14. นางชุติมา      แย้มจันทร์ฉาย     กรรมการฝ่ายอาชีพ 

15. นางอารีรักษ์       ชนะภัย กรรมการฝ่ายอาชีพ 

16. นางเบญจวรรณ   เจียมตน               กรรมการฝ่ายท่องเที่ยว 

17. นายพินิจ     นทีรัตนก าจาย             กรรมการฝ่ายท่องเที่ยว 

18. นายเสวก     อรุณวิง                      กรรมการฝ่ายท่องเที่ยว 

19. นางสาวนภาพร   จันปาลี                กรรมการฝ่ายท่องเที่ยว 

20. นายวิมล     บัวบาน                      กรรมการฝ่ายท่องเที่ยว 

21. นางราตรี     ไชยวงษ์                     กรรมการฝ่ายการแสดง 

22. นางมัณสินี   ประพันธ์วรคุณ             กรรมการฝ่ายการแสดง 

23. นางสาวปริศนา                    บุหร่า กรรมการฝ่ายการแสดง 

24. นางชนันธร   ศุภราทิตย์ กรรมการฝ่ายการแสดง 

25. นางวิภา    สุขส าราญ                     กรรมการฝ่ายการแสดง 
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ล าดับ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 

26. นายวีราวุธ  กรงทอง                      กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม 

27. นางสุนันทา                       อรุณวิง กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม 

28. นางสาววิไลวรรณ 
มทะนะ           

น่วมทะนะ กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม 

29. นางสาวสุวารีรัตน์ ร่มโพธิ์ กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม 

30. นางโชติชนิด                
กรรมการฝ่าย
วัฒนธรรม                           

กิจไพบูลย์สิน   กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม 

31. นางสุชาดา   รักเกื อ   ที่ปรึกษา 

32. นางสาวนิภาภรณ์  ประสงค์พันธ์         ที่ปรึกษา 

33. นางสมศรี                     ค าพวงวิจิตร ที่ปรึกษา 

34. นางชูศรี   ตรัสมา                            ที่ปรึกษา 

35. นางนงเยาว์   ผลบุญ ที่ปรึกษา 

36. นางรัชนี   พรหมรักษา                      ที่ปรึกษา 
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1.การวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมด้านบุคลากร       
 ๑.๑ ชุมชนมีคณะกรรมการการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และมีโครงสร้างของ
คณะกรรมการฯ แบ่งอ านาจหน้าที่ชัดเจน มีระเบียบข้อตกลงการบริหารจัดการชุมชน OTOP นวัตวิถ ีเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสร้างความเข้าใจในการท างานอย่างชัดเจน 

๑.๒ คนในชุมชน เป็นเจาบ้านที่ดี มีสวนร่วมในการจัดการชุมชนทองเที่ยว โดยสมาชิกในชุมชนพร้อม
ให้การต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยความเต็มใจและมีความร่วมมือในการแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว    
 1.๓ มีนักสื่อความหมาย ผู้เล่าเรื่องตามแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน โดยนักสื่อความหมายบ้านนครชุม 
เป็นบุคคลที่เปน็ลูกหลานของบ้านนครชุมโดยก าเนิด มีประสบการณ์ชีวิต ตั งแต่สมัยเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ ได้สัมผัส
วิถีชีวิตอย่างแท้จริง สามารถน าเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนบ้านนครชุมได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในการ
สื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจง่าย กระชับ ได้ใจความ มีบุคลิกสุภาพ ร่าเริง  ยิ มแย้ม สร้างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยวอย่างมาก และสิ่งส าคัญคือ  มีความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลชุมชนอย่างถูกต้องชัดเจน ท าให้น าเสนอ
และถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.การวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมด้านสถานที่  

 บ้านนครชุม มีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมทุกขั นตอนการสร้าง
ความสามัคคีระหว่างคนในหมู่บ้านร่วมกันดูแลสาธารณสมบัติของหมู่บ้านให้มีความยั่งยืนและปลอดภัย 
ตลอดจนทุกครัวเรือนให้ความร่วมมือในการปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านของตนเองให้มีความสะอาดเรียบร้อย 
สวยงาม ทั งนี บ้านนครชุมมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพ่ือสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยว 
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บ้านนครชุม ก าหนดสถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน ดังนี้ 
1. ศาลเจ้าพ่อเสือ ชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) 

 2. ตลาดย้อนยุคนครชุม ก าหนดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรกของทุกเดือน 
3. แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนนครชุมร่วมใจ 
๔. แหล่งเรียนรู้การเลี ยงปลาสวยงาม ชุมชนนครชุมร่วมใจ 

 ๕. แหล่งเรียนรู้การท าไม้กวาด ชุมชนนครชุมพัฒนา 
๖. แหล่งเรียนรู้การท าอาหารคาวหวานและขนมไทยชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) 
๗. แหล่งเรียนรู้การท าน  าพริก การท าบายศรี การท าดอกไม้จันทน์ ท าโคมไฟ 
๘. กิจกรรมการแกงขี เหล็กในวันเพ็ญเดือนสิบสอง 
9. แหล่งเรียนรู้การท าน  าผัดไทย 

  บ้านนครชุมไม่มีที่พักโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
แต่หมู่บ้านและพื นที่ใกล้เคียงประกอบกิจการ ด้านที่พัก โรงแรมมีจ านวนเพียงพอส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว  
  ทุนชุมชน  

 ๑. ทุนทางประวัติศาสตร์ บ้านนครชุม หมู่ที่ 5 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีหลักฐานทางโบราณสถาน โบราณวัตถุปรากฏมากมาย 
อดีตมักบ่งบอกถึงปัจจุบัน นครชุมก็เช่นกัน อดีตคือประวัติศาสตร์ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ หยั่งรากลึกลงในวิถีชีวิตของ
ชาวนครชุมให้ตระหนักและภาคภูมิใจในถิ่นที่อาศัยที่เกิด  

 ในอดีตที่ผ่าน ตลาดนครชุม เป็นชุมชนการสัญจรทั้งทางบกทางน้้า เคยเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจที่มี
โรงแรมส้าหรับรองรับนักเดินทาง การค้าขายเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งชุมชนผู้คนที่พากันข้ึนล่องระหว่างเส้นทาง
สายเหนือและทางใต้ บริเวณแห่งนี้จึงเป็นแหล่งการค้า มีโรงแรม มีโรงหนัง มีการค้าขายสิ่งของเครื่องใช้ เครื่อง
อุปโภค ประกอบกับสภาพของตลาดเป็นบ้านเรือนของไม้สักแบบโบราณตลอดสองฝั่งของคลองสวนหมาก ด้วย
ในอดีตชาวบ้านนครชุมส่วนใหญ่จะมีอาคารบ้านเรือนเป็นไม้ที่คงเป็นเอกลักษณ์ตามวิถีของชาวนครชุม 
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ภาพแสดงเส้นทางและเหตุการณ์ส าคัญของเมืองนครชุม 
 

 

 

 
 

 

   วันที่ 25 สิงหาคม 2449 
(ร.ศ. 12) พระพุทธเจ้าหลวง
เสด็จประพาสต้นคลองสวน
หมาก 
   ครูมาลัย ชูพินิจ เกิดวันที่ 
25 เมษายน 2449 

พ.ศ. 2449 พ.ศ. 2456 

   ตั งนายชุ่มเป็นผู้ใหญ่บ้าน
คลองสวนหมาก (11 ก.ค.
2456) แสดงว่าคลองสวน
หมากยกฐานะจากหมู่บ้าน
เป็นต าบล (2449-2456) 

พ.ศ. 2447 

พะโป้บู รณะพระบรม
ธ า ตุ  พ . ศ .  2 4 4 7 -
2449 

 พญาตะก่าเสียชีวิต 
การบูรณะค้างไว้ 

พ.ศ. 2414 
- พระยาก าแพง (อ่อง) อนุญาตให้พญา
ตะก่ารื อเจดีย์และบูรณะเป็นองค์เดียว พบ
กรุพระและลานเงินจารึกอักษรขอมเล่า
ต านานการสร้างพระพิมพ์ 
- พญาตะก่าขออนุญาตปฏิสังขรณ์เจดีย์วัด
พระบรมธาตุ สร้างเจดีย์มอญสวมเจดีย์
โบราณ 3 องค ์

 

พ.ศ. 2418 พ.ศ. 2429 

    พ ะ โ ป้ ม า ข อ รั บ
สัมปทานการท้าไม้ในป่า
คลองสวนหมากแต่ผู้เดียว 

     พ.ศ. 1762 พ.ศ. 1900 พ.ศ. 2392 

  พระยามหาธรรม
ราชาสร้างเจดีย์ทรง
พุ่มข้าวบิณฑ์ มีสาม
อ ง ค์ อ ยู่ บ น ฐ า น
เดี ย วกั นองค์ ใหญ่             
1 องค์ย่อม 2 องค ์

   พญาลิไทเสด็จมา
ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุและปลูก
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

   สมเด็จพระพุฒาจารย์โต (วัดระฆัง)
เสด็จมาเยี่ยมญาติพักที่วัดเสด็จและ  ให้
พระยาก้าแพง (น้อย) ป่าวร้องว่าพบ
เจดีย์ตามจารึกที่วัดพระบรมธาตุและ
ปฏิสังขรณ์ขึ้น 
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๒.ทุนทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม บ้านนครชุมได้มีกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน  

  ร่วมกันบ ารุงรักษาแหล่งน  าในชุมชน ก าจัดวัชพืชเพ่ือไม่ให้แหล่งน  ามีสภาพตื นเขิน 
  ร่วมกันบ ารุงรักษาถนนหนทางให้มีสภาพใช้การได้ รวมทั งมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
บริเวณสองข้างทางเพ่ือสร้างความสวยงาม 
  ร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบ้านของตนเอง  ตั งแต่ภายในบ้านจนถึงหน้าบ้านให้
สะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม มีการก าจัดขยะ การปลูกไม้ดอกไมป้ระดับและพืชผักสวนครัว 
ทุนศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี บ้านนครชุมให้ความส าคัญในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากประเพณีงานบุญต่างๆ ที่ยังสามารถเห็นได้เป็นปกติแล้ว บ้านนครชุมยังได้สืบสาน
วัฒนธรรมที่ดีงานอีกหลายอย่าง เช่น การท าบุญกลางบ้าน ของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติและรักษาไว้มา
หลายชั่วอายุคน                    
                    3.ทุนความคิดสร้างสรรค์ บ้านนครชุมมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ โดยได้น ามาแปรรูปเกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย  

ทุนทางวัฒนธรรม  

 

 

 
 

   

28 พ.ย. 2499 จัดตั ง
สุขาภิบาล           
24 ก.พ. 2542 เปลี่ยน
เทศบาลชั นกลาง 

มีสะพานข้ามแม่น้้าปิง
ระหว่างนครชุมกับ
ก้าแพงเพชร สะพานแรก 

น  าท่วมใหญ่นครชุม
หลังจากนั น หลาย
บ้านในตลาดนครชุม
เปลี่ยนเป็นบ้าน 2 ชั น 

พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2502 

พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2497               

ไฟไหม้ใหญ่นครชุม
น้้าท่วมใหญ่ 

สงครามโลกครั งที่ 2 
นครชุมเป็นทางผ่าน
ของทหารญี่ปุ่น 

สร้างตลาดสดพวงทอง
และโรงหนังเฉลิมนคร   
 

เริ่มสร้างสะพาน
ข้ามแมน่  าปิงยาว
840 เมตร งบ 
25 ล้านสร้าง 3 ป ี
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๑.อาหาร บ้านนครชุมมีเมนูอาหารเด็ดที่ต้องห้ามพลาด คือ แกงขี เหล็ก โดยมีกลุ่มและ
คณะกรรมการรับหน้าที่ในการจัดอาหารคาวหวาน ส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ารับเมนูอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยว 

                 2.ที่อยู่อาศัย บ้านนครชุมมีการปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยรวมกันเป็นชุมชน พื นที่แบ่งเป็นสัดส่วน 
เพ่ือให้ชุมชนสวยงาม มีระเบียบ ประชาชนมีความความเอื อเฟ้ือแบ่งบันกันแบบญาติมิตร 
                3.ประเพณี การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากประเพณีงานบุญ
ต่างๆ ทีย่ังสามารถเห็นได้เป็นปกติแล้ว  การท าบุญกลางบ้าน ของทุกปี  ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติและรักษาไว้
มาหลายชั่วอายุคน 
                4.ภาษา ประชาชนในหมู่บ้านมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่น ที่เคยใช้พูดกันภายในต าบลนครชุม
อย่างแท้จริง ไม่ใช่เว้าลาวหรือพูดไทยแบบที่ชอบแยกเชื อชาติเคยเป็นมา 
                5.อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบค้าขาย อาชีพรับจ้าง และข้าราชการ 
 6.ศิลปะพื นถิ่น บ้านนครชุม ได้สืบทอดศลิปะพื นถิ่น คือ การละเล่นและการร าเพลงพื นบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.วิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมด้านความปลอดภัย  
ชุมชนบ้านนครชุม เป็นที่ตั งของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครกู้ภัยข่าวภาพ มีการ

จ้างยาม เพ่ือดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ทั งนี  หมู่บ้านนครชุม มีแผนการรับมือภาวะ
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ฉุกเฉินต่างๆของหมู่บ้านและชุมชน อาทิ การตั งเวรยามรักษาความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือนักท่องเที่ยว 
 

     ด้านผลติภัณฑ ์
   บ้านนครชุม มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยมีเรื่องราวที่สร้างสรรค์ และ
น่าสนใจ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม มีความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ  าได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน ผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ที่เป็นของฝากของ
ที่ระลึกได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ต้นกล้วยไข่จิ๋ว มะพร้าวเสวย พวงกุญแจจากแป้งข้าวเหนียว โคมไฟ 
น  าพริกบรรจุขวด น  าผัดไทยกระทงทอง 
 
 
 

    
  
 
 
 
 

              

  

 

 

 

 บ้านนครชุม ได้จัดท าเมนูอาหารท้องถิ่นไว้ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ดังนี้ 
    แกงข้ีเหล็ก 

    น้ าพริก 
    หล่นเต้าเจี้ยว  
    แกงหยวก 

    ผัดไทย 
    ขนมจีบแป้งสด  
    น้ าสมุนไพร 
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อาหารท้องถิ่น 
 

 
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ บ้านนครชุมได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจ 
  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ ฟังแนวคิด
การปลูกผักเพราะรักพ่อ เลือกซื อพืชผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากของทีร่ะลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            
 
 
 

   ศาลเจ้าพ่อเสือนครชุม ศาลเจ้าพ่อเสือนครชุม (เจ้าพ่อ-เจ้าแม)่ มีคนไทยเชื อสายจีนที่ไหน
ต้องมีศาลเจ้าที่นั่น เช่นเดียวกับ ที่คนไทย มอญ พม่า ลาว เขมรมีวัดเป็นที่พ่ึงทางใจเช่นเดียวกัน ศาลหลังแรก
ของนครชุม อยู่ใน ป่าช้าวัดสว่างอารมณ์ (วัดสองพ่ีน้อง) ศาลเล็กๆนี เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า กว้างยาวเมตรคูณ
เมตร มีชื่อของอางู้ แซ่เฮ้ง / อาจุ่น แซ่เจี่ย โดยมีนายสมใจ อึ๊งตระกูล ซินแสผู้รู้แจ้งในพิธีการจัดหาของเซ่นไหว้
มาใช้ประกอบพิธี นางมาลี อึ๊งตระกูลภรรยา บริจาคเงินไว้บ ารุงศาลอีก 1,750บาท  
    หลายปีต่อมา การปรับปรุงเป็นสิ่งจ าเป็น ศาลถูกขยายให้กว้างใหญ่ขึ น ความยาว 3 เมตร เพราะ
คนสามารถอาศัยนอนเล่น หรือ จะหลับไปจริงๆได้อย่างสบาย เป็นหลังที่ 2 ซึ่งมีต้นก าเนิดจากวันงานขึ นบ้าน
ใหม่ของนายเฮงง้วน แซ่เจี่ย มีการปรารภกันถึงความโทรมของศาลเจ้า จึงมีการลงขันกันคนละ 100 บาท 
เพ่ือซ่อมแซม นายตังกวย แซ่เฮง และนายเปี้ยงเหยี่ยน แซ่อ๊ึง เป็นผู้สร้าง โดยแบ่งซื อที่ดินของนายฉลอม                   
ไม่ทราบราคา (นายตังกวย แซ่เฮง เป็นต้นตระกูลศิริไพบูลย์) 
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   พิธีวางศิลาฤกษ์ 
   12 มกราคม พ.ศ. 2514 นายเฮงง้วน แซ่เจี่ย ขุดหลุมเพ่ือวางศิลาฤกษ์ 
     ผวจ.ก าแพงเพชร นายร าไพ นิมิตกุล ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ 
   22 มีนาคม พ.ศ. 2516 ผวจ.ก าแพงเพชร นายร าไพ นิมิตกุล ประธานเปิดและฉลอง 
บันทึกต่อท้าย : นายแชย้ง แซ่เฮ้ง เป็นเลขานุการศาล นายคุงหมง แซ่อ๊ึงเป็นเหรัญญิก : ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่นคร
ชุม มีสาระส าคัญอยู่ภายใน บรรดาภาพวาดที่มีในศาล มีความเป็นมา และเรื่องราวที่สอนใจหลายอย่าง 
ยกตัวอย่างเช่น ภาพปลาหลีฮื อกระโดดข้ามก าแพงมังกร ซึ่งเป็นอุปมาอุปมัยของความเพียร ภาพเขียนที่บาน
ประตูซ้ายขวา เป็นภาพของทหารเอกแห่งอาณาจักรจีน หลังจากพระเจ้าจักรพรรดิ์ปราบมังกรแล้ว เกิดนิมิตว่า
วิญญาณมังกรกลับมาแก้แค้น ไม่สามารถบรรทมได้ อวยชีจง และ ชีมงก๋ง จึงต้องมายามอยู่ที่หน้าห้อง : องค์
เสือที่เป็นพาหนะของเจ้าพ่อเจ้าแม่ : การมีงิ วเพ่ือเฉลิมฉลองปีละครั ง : การตั งศาลชั่วคราวเพ่ือให้เจ้าพ่อดูงิ ว : 
เหล่านี เป็นประเพณี เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาให้ลูกหลานคนไทยเชื อสายจีนได้ช่วยกันรักษา แม้ กระทั่ง
ความเป็นมาของสิ่งที่เราเรียกว่างิ ว ก็มีประวัติความเป็นมายาวนาน เครื่องปั้นดินเผา ที่รู้จักกันในนาม..กังไส.. 
การไหว้เจ้า เรื่องราวต่าง ๆ นี  ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้โดย นายพิชิต เพ็ญประดับพร แห่งร้านขายยาเภสัชภัณฑ์  
  ตลาดย้อนยุคนครชุม เป็นการส่งเสริมและรณรงค์ ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ เห็น
คุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สนับสนุนการถ่ายทอด ภูมิปัญญาด้านอาหาร ขนมพื นบ้าน 
ประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นมรดกของชาวนครชุม เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และการรวมกลุ่มของประชาชน 
เป็นการบูรณาการท างานร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั งภายในและภายนอกพื นที่ น าไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

การออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 
  บ้านนครชุม มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับชุมชนอ่ืนในพื นที่เขตเทศบาลต าบลนครชุม
และหมู่บ้านชุท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมืองก าแพงเพชร ดังนี  

วัดสว่างอารมณ์ ตั งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลนครชุม 
วัดพระบรมธาตุ ตั งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลนครชุม  
บ้านห้างฯ สมัยรัชกาลที่ 5 ตั งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลนครชุม 
แหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม ตั งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลนครชุม  
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

 วัดสว่างอารมณ์ 
 เมื่อชุมชนเจริญขึ นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของคนไทย คือ วัด (เดิมวัดพระบรมธาตุก็มีอยู่แล้ว คงไม่สะดวก
ในการไปท าบุญ) จึงมีการรวบรวมทุนทรัพย์สร้างเป็นส านักสงฆ์ขึ น เรียกว่า วัดซึ่งอยู่กลางหมู่บ้าน มีบริเวณ
ประมาณ 4 – 5 ไร่ มีท่าน  า เป็นที่ขึ นลงของล้อเกวียน เพ่ือลากเข็นข้าวจากนามาเก็บไว้ยังยุ้งฉาง เผอิญท่าน  า
นั นมีต้นหมันใหญ่เป็นสัญลักษณ์ จึงเรียกว่า“วัดท่าหมัน” หัวหน้าก่อสร้างวัดนี  ชื่อว่าอาจารย์ช่วย ได้บวชอยู่ 
จนมรณภาพ ชาวบ้านเห็นคุณงามความดีได้เก็บอัฐิก่อเป็นสถูปไว้เป็นที่ระลึก (อยู่ตรงหน้าบ้าน ส.รังคภูติ) เมื่อ
บ้านเมืองเจริญขึ นจึงได้รื อถอนทิ งไป 
 เมื่ออาจารย์ช่วยมรณภาพ ได้มีอาจารย์แก้ว มาเป็นอาจารย์วัดได้บูรณะซ่อมแซมกว้างขวางขึ นกว่าเดิม 
ผู้คนจึงมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัด “ท่าหมันแก้วปุณณวาสน์” ซึ่งวัดเคยใช้เป็นโรงเรียนประชาบาลต าบล คลองสวน
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หมาก (นครชุม) เป็นโรงเรียนหลังแรก โรงเรียนประชาบาลต าบล คลองสวนหมาก หนึ่ง (วัดท่าหมันแก้วปุณณ
วาสน์) เมื่ออาจารย์แก้วสึกออกไป ได้มีอาจารย์ปลั่ง วังลึก เป็นเจ้าอาวาส ท าความเจริญให้แก่วัดยิ่งขึ น     
 ส่วนทางทิศเหนือของล าคลองสวนหมาก มีวัดเดิมอยู่ก่อนแล้ว  อยู่บริเวณท่ีคลองสวน-หมาก ไหลมา
บรรจบกับแม่น  าปิง ไม่ทราบประวัติว่าใครเป็นผู้สร้าง เรียกกันว่า “วัดสองพ่ีน้อง” ปัจจุบันคือวัดสว่าง-อารมณ์
นั่นเอง 
 ข้อมูลเพิ่มเติม: เกี่ยวกับวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลนครชุม 
 ป้าแฉล้ม แซ่อ้ึง เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2456 อายุ 97 ปี เล่าให้ฟังเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ว่า... 
 วัดสว่างอารมณ์ ตั งอยู่หมู่ที่ 6 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ภูมิประเทศของวัดคล้ายเป็นเกาะ 
เพราะติดกับคลองและแม่น  าถึง 3 ด้าน ส่วนด้านหลังวัดมีชุมชนสว่างอารมณ์บางส่วน มีบ้านอยู่เพียง 2 หลัง  
ก็ติดกับคลองเช่นกัน ดังนี  คือ 
  ทิศเหนือ ติดแม่น  าปิงที่แยกออกมาจากแม่น  าสายใหญ่ที่บ้านเกาะละหุ่ง 
  ทิศตะวันออก ติดคลองสวนหมาก 
  ทิศใต้  ติดคลองแม่คล้อเดิม (เคยเป็นที่จอดเรือของผู้ตามเสด็จ) 

ทิศตะวันตก ติดคลองแม่คล้อสายใหม่ที่ทางราชการขุดเพ่ือป้องกันน  าท่วม ต.ทรงธรรม 
ไหลลงแม่น  าปิงทางทิศเหนือของวัด 
 วัดสว่างอารมณ์สร้างอยู่ในที่เดิมของวัดร้างชื่อวัดสองพ่ีน้องเพราะบริเวณบ้านปากคลองเหนือเดิม มี
วัดอยู่วัดหนึ่ง  ห่างจากวัดสองพ่ีน้องไปทางเหนือน  าของคลองสวนหมาก ประมาณ 800 เมตรแต่อยู่ฝั่งตรง
ข้ามเป็นวัดกลางหมู่บ้าน มีเนื อที่ประมาณ 4 – 5 ไร่  มีท่าน  าเป็นที่ขึ น-ลง ของล้อเกวียนที่ลากเข็นข้าวจากนา         
มาเก็บไว้ยังยุ้งฉาง ที่ท่าวัดนั นมีต้นหมันใหญ่เป็นสัญลักษณ์ จึงได้ชื่อว่า “วัดท่าหมัน”  หัวหน้าก่อตั งวัดนี           
ชื่อว่าอาจารย์ช่วย  บวชอยู่จนมรณภาพ ชาวบ้านได้สร้างสถูปเก็บอัฐิของท่านไว้ (อยู่ตรงหน้าร้านสนั่นพานิชย์
ในปัจจุบัน) เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ นได้รื อถอนทิ งไป 
 ต่อมาอาจารย์แก้ว ได้บูรณะวัดให้กว้างขวางกว่าเดิม คณะกรรมการและทางราชการได้เปลี่ยนชื่อวัด
เป็น “วัดท่าหมันแก้วปุณณวาสน์” เคยใช้ศาลาวัดเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรก ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล
ประจ าต าบลคลองสวนหมาก 1 (วัดท่าหมันแก้วปุณณวาสน์) เมื่ออาจารย์แก้ว  ลาสิกขาบทออกไป  มีอาจารย์
ปลั่ง (วังลึก) เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา ได้สร้างความเจริญให้แก่วัดมากยิ่งขึ นอีก 
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 ส่วนวัดสองพ่ีน้องนั น มีความสัมพันธ์กับวัดท่าหมันอย่างใกล้ชิด เมื่อเดิมเป็นวัดร้าง ก็กลายเป็นที่หา
ของป่า ประเภทผักพื นบ้านเห็ดและหน่อไม้  เป็นที่เผาศพและผังศพ แล้วยังใช้เป็นที่ผูกช้างชั่วคราวของบริษัท
ท าไม้ธัญญผลล่ าซ า จ ากัด และช้างของชาวบ้าน ในเวลาที่น าช้างเข้าเมืองเพ่ือเตรียมเสบียงอาหารก่อนเข้าไป
ท างานในป่า 
 มีสตรีชาวมอญคนหนึ่งจากจังหวัดตากชื่อแม่สายทอง ได้มาเป็นสะใภ้ของบ้านปากคลองเหนือในสกุล
โตพุ่ม ได้น าพ่ีชายซึ่งบวชเป็นพระ มาอยู่วัดสองพ่ีน้องด้วยองค์หนึ่ง  ชื่อหลวงพ่อบุญมี โดยมีครอบครัวของ
น้องสาวเป็นโยมอุปัฏฐาก  หลวงพ่อบุญมี ได้สังเกตเห็นว่าภายในวัดมีจอมปลวกใหญ่มีลักษณะประหลาด  คือ
ดินหุ้มไม่มิด ทางด้านที่หันหน้าสู่คลองสวนหมาก มีเถาวัลย์ขนาดใหญ่รกทึบปกคลุมอยู่   หลวงพ่อบุญมี  จึง
ขอให้หลานชายซึ่งขณะนั นเป็นก านัน ชื่อก านันชิน โตพุ่ม น าราษฎร และควาญช้างช่วยกันถางเถาวัลย์ออก ก็
พบพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้างประมาณ 2.87 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร มีพุทธ
ลักษณะงดงามยิ่ง (นับว่าเป็นหลักฐานส าคัญประกอบข้อเท็จจริงระหว่างความสัมพันธ์ของเมืองก าแพงเพชรกับ
หัวเมืองฝ่ายเหนือ) อยู่ภายในจอมปลวกนั น และได้ทลายกองดินที่หุ้มองค์พระออกทั งหมด ชาวบ้านที่อยู่ตรง
ข้ามกับวัดท่าหมันก็เริ่มมาท าบุญที่วัดสองพ่ีน้อง ท าให้คลายความน่ากลัวจากการเป็นวัดร้างไปได้มากแต่ก็ยังใช้
เป็นที่เผาศพและผังศพเหมือนเดิม 
 ส่วนองค์พระพุทธรูปนั น  ชาวบ้านปากคลองเหนือว่าเป็นปาฎิหาริย์ของท่าน ที่ท าให้มีกองดินครอบอยู่
คล้ายอุโมงค์ เพ่ือความปลอดภัยจากข้าศึกศัตรูสมัยโบราณ  ท่านจึงได้ชื่อว่าหลวงพ่ออุโมงค์  เป็นพระพุทธรูปที่
ชาวนครชุมนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ขอสิ่งใดมักได้สมความปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านการค้าขาย 
หรือเก่ียวกับการให้ค าสัตย์สาบาน และจะแก้บนเป็นพวงมาลัย หัวหมู หรือมีลิเกถวาย ก็ตามก าลังศรัทธา
ปัจจุบันนี หลวงพ่ออุโมงค์ ได้รับเลือกจากชมรมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ า
จังหวัดก าแพงเพชร 
 เมื่อพะโป้ พ่อค้าไม้ชาวกระเหรี่ยงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นตระกูลรัตนบรรพต ท่านมีครอบครัวอยู่ริมคลอง 
แม่คล้อ ตรงขา้มกับวัดสองพ่ีน้องได้บูรณะวัดพระธาตุต่อจากพระยาตะก่า ได้ใช้คนไปน ายอดฉัตรจากเมืองย่าง
กุ้งประเทศพม่า เพ่ือน ามาประดิษฐานที่ยอดพระธาตุ คณะที่ไปน ายอดฉัตรมาถึงวัดสองพ่ีน้องเป็นเวลารุ่งสาง
พอดี 
 
 
 
 
 
 
 ต่อมาเมื่อปี 2490 น  าคลองสวนหมากได้กัดเซาะตลิ่งบริเวณท่าน  าของวัดท่าหมันเข้าไปเกือบถึงศาลา 
ทางกรรมการวัดเห็นว่าเป็นอันตรายเพราะศาลาสร้างแบบตั งเสาบนดิน ไม่ได้ฝังเสาแบบศาลาทั่วไป จึงได้ย้าย
ศาลาไปยังวัดสองพ่ีน้อง  โดยมีส่างหม่อง พ่อค้าไม้อีกคนหนึ่ง  ซึ่งเป็นคุณตา ของตระกูลมากกุญชรที่นครชุมใน
ปัจจุบัน เป็นคู่เขยของพะโป้ และยังมีลูกสาวคนหนึ่งแต่งงานกับลูกชายแม่สายทอง  เป็นแม่กองงาน -              
คุมราษฎรและควาญช้าง ท าการรื อศาลาและผู้จัดการบริษัทท าไม้ธัญญผลล่ าซ า จ ากัด  ชื่อนายจุลินทร์  ล่ าซ า 
เป็นผู้ออกค่าจ้างก่อสร้างใหม่  โดยน าช่างจากจังหวัดตากมาสร้าง   ชาวบ้านปากคลองเหนือจึงย้ายไปท าบุญที่
วัดสองพ่ีน้อง โดยเดินข้ามคลองในฤดูแล้งและใช้เรือถ่อ  เรือพายในฤดูน  าหลาก เปลี่ยนชื่อวัดสองพ่ีน้องเป็นวัด
สว่างอารมณ์ มีหลวงพ่อบุญมี เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก เพราะอาจารย์ปลั่ง  วังลึก ได้ลาสิกขาบทเสียก่อน 
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 ส่วนโรงเรียนวัดท่าหมันแก้วปุณณวาสน์ ได้ย้ายไปตั งที่ใหม่      ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลเมือง-
ก าแพงเพชร (บ้านนครชุม) วัดท่าหมันจึงหมดความส าคัญลง ที่ดินของวัดอยู่ในความดูแลของวัดสว่างอารมณ์ 
ได้ให้เอกชนเช่าท าท่ีอยู่อาศัยและสร้างอาคารพาณิชย์  กลายเป็นส่วนหนึ่งของตลาดนครชุม   ต่อมาศาลาการ-
เปรียญที่ย้ายมาจากวัดท่าหมันได้รับการบูรณะอีกครั ง เมื่อปี 2550 – 2553 โดยชาวบ้านนครชุม 
 

  
 

 วัดสว่างอารมณ์ มีเทศกาลงานบุญประจ าปีที่ส าคัญ คือ งานสมโภชน์หลวงพ่ออุโมงค์ ในเพ็ญเดือน 4           
ก่อพระเจดีย์ทราย  แห่ผ้าหลวงพ่ออุโมงค์ และแห่ผ้าไปห่มพระบรมธาตุ ในวันสงกรานต์    มีเทศน์มหาชาติใน
วันออกพรรษา จัดซุ้มอาหารต้อนรับแขกและรับประทานอาหารร่วมกันในวันทอดกฐิน เป็นสถานที่สอบธรรม
สนามหลวงของพระ–เณรและนักเรียนธรรมะ  มีการทอดผ้าป่าแถวและลอยกระทงในคลองสวนหมากในวัน
ลอยกระทงทุกปี 

 
 

 วัดพระบรมธาตุเจดียาราม 
 
 

 
 

 …พระยาลือไทราช ผู้เป็นลูกพระยาเลอไท เป็นหลานแก่พระยารามราช เมื่อได้เสวยราชย์ในเมือง
ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ได้ราชาภิเษกเป็นท้าวพระยาขึ นชื่อศรีสุริยพงศ์ มหาธรรมราชาธิราช หากเอาพระศรีรัตน 
มหาธาตุอันนี มาสถาปนาในเมืองนครชุมปีนี นั น พระมหาธาตุอันนี ใช้ธาตุอันสามานต์ คือ พระธาตุแท้จริงแล้ 
เอาลุกแต่ลังกาทวีปพู้นมาดายเอาทั งพืช   พระศรีมหาโพธิ์อันพระพุทธเจ้าเราเสด็จอยู่ใต้ต้นและผจญขุน
มาราธิราชได้ปราบแก่สัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธเจ้ามาปลูกเบื องหลังพระมหาธาตุนี  ผิผู้ใดได้ไหว้นบกระท า
บูชาพระศรีรัตนมหาธาตุและพระศรีมหาโพธิ์นี ว่าไซร้มีผลอานิสงส์พร่ าเสมอ ดังได้นบตนพระเป็นเจ้าบ้างแล… 
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 ข้อความจากจารึกนครชุมที่คัดมาได้บอกประวัติความเป็นมาของวัดพระบรมธาตุได้ชัดเจนที่สุด เป็น
วัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระศรีมหาโพธิ์ มีอายุเก่าแก่กว่า 642 ปี คือตั งแต่ปี พ.ศ.1900 
สมัยพระมหาธรรมราชิลิไทแห่งสุโขทัย 
 
 วัดพระบรมธาตุเป็นวัดที่สร้างขึ นมาพร้อมกับเมืองนครชุม เป็นวัดประจ าเมืองเหมือนกับวัดพระแก้ว
ประจ าเมืองก าแพงเพชร วัดพระบรมธาตุขึ นทะเบียนเป็นวัดเมื่อ พ .ศ. 1858 ในสมัยต้นกรุงสุโขทัย เมื่อ
ตีความจากจารึกนครชุม วัดพระบรมธาตุควรจะสร้างเมื่อ พ.ศ. 1762 ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เจดีย์
มหาธาตุเมืองนครชุมเดิมมีสามองค์ ตั งอยู่บนฐานเดียวกัน สันนิษฐานว่าพ่อขุ นศรีอินทราทิตย์ พ่อขุน
รามค าแหงและพญาลิไท สร้างเป็นพุทธเจดีย์ประจ าพระองค์ 
 วัดพระบรมธาตุเจริญรุ่งเรืองมากว่า 200ปี จนกระทั่งเมืองนครชุมถึงภาวะล่มสลายตามกฏแห่ง
อนิจจัง เพราะแม่น  าปิงกัดเซาะแนวก าแพงเมืองนครชุมพังพินาศ ท าให้ความเจริญทางพุทธจักรและอาณาจักร
ได้สูญสิ นไปจากเมืองนครชุม เมืองฝั่งตรงข้ามทางทิศตะวันออกคือเมืองก าแพงเพชรได้เจริญรุ่งเรืองขึ นมา
แทนที่ วัดพระบรมธาตุร้างมากว่า 300 ปี จนกระทั่งถึงต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระบรมธาตุมีหลักฐาน             
ที่ชัดเจนอีกครั ง 
 ใน พ.ศ. 2342 สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม ได้เสด็จมาเยี่ยมญาติที่เมือง
ก าแพงเพชร พักที่วัดเสด็จ ได้อ่านจารึกนครชุมที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดเสด็จ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร ได้ทราบว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ที่ริมแม่น  าปิงฝั่งตะวันตกตรงข้าม
เมืองเก่าสามองค์ ได้ให้เจ้าเมืองก าแพงเพชร พระยารามรณรงค์สงคราม (น้อย) ได้ป่าวร้องให้ประชาชนแผ้ว
ถาง พบเจดีย์ตามจารึกจริงและปฏิสังขรณ์ขึ น 
 จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้นก าแพงเพชร เมื่อ 
พ.ศ.2449 ทรงบันทึกถึงวัดพระบรมธาตุไว้ว่า… 
 …ครั งแรกที่ได้พบเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุและพระพิมพ์เหล่านี เดิม  ณ  ปีระกา เอกศก จุลศักราช 
1211 (พ.ศ. 2342) สมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆัง กรุงเทพขึ นมาเยี่ยมญาติ  ณ  เมืองก าแพงเพชร ได้อ่าน
แผ่นจารึกอักษรไทย     ที่ประดิษฐานอยู่  ณ  อุโบสถวัดเสด็จได้ความว่า มีพระเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมธาตุ
อยู่ริมแม่น  าปิงฝั่งตะวันตก ตรงข้ามเมืองเก่า 3 องค์ ขณะนั นพระยาก าแพง (น้อย) ผู้ว่าราชการเมือง ได้จัดการ
ค้นคว้าพบวัดและเจดีย์สมตามอักษรในแผ่นศิลา จึงป่าวร้องบอกบุญราษฎรช่วยกันแผ้วถางและปฏิสังขรณ์ขึ น 
เจดีย์ที่พบมี 3 องค์ใหญ่ ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุช ารุดบ้างทั ง  3 องค…์ 
 จากหลักฐานบันทึกการตรวจการณ์คณะสงฆ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2456 ของสมเด็จ               
พระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ว่าเสด็จทอดพระเนตรโบสถ์ โบสถ์เล็กเตี ย ฝาผนังตึก ในโบสถ์
ไม่มีพระประธานเมื่อทรงสักการะแล้ว ด ารัสสั่งให้พระครูเมธีคุณานุรักษ์เชิญพระพุทธรูปที่บ้านโคน องค์ที่ทรง
เลือกมาประดิษฐาน ณ อุโบสถนี  หลักฐานที่กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือว่าด้วย
ระยะทางล่องล าน  าปิง  ดังนี  
 กลับมาแวะที่วัดมหาธาตุ ถามพระครูถึงเรื่องศิลาจารึกของพระมหาธรรมราชาลิไท คือ ศิลาจารึก 
หลักที่ 3 จารึกเมื่อ พ.ศ. 1900 อยู่ในหอสมุดฯ ทราบว่าได้ไปจากเมืองก าแพงเพชรแต่ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด 
ได้ทราบจากพระครูชัดเจนว่า ศิลาจารึกแผ่นนั นเดิมอยู่ที่วัดมหาธาตุแห่งนี เอง ตั งอยู่ที่มุขเด็จ วิหารหลวง 
ภายหลังผู้ว่าราชการเมืองก าแพงเพชรเอาไปรักษาที่วัดเสด็จแล้วจึงส่งลงไปกรุงเทพ พระครูได้พาไปดูฐานที่ตั ง
ศิลาจารึกแผ่นนั นยังอยู่ที่มุขเด็จ เป็นศิลาแลงแท่งใหญ่ พิเคราะห์ดูช่องพอได้กับขนาดศิลาจารึกแผ่นนั น พระ
มหาธรรมราชาลิไทท าไว้ที่วัดนี และเมืองนี ครั งสมัยสุโขทัยเรียกว่าเมืองนครชุมไม่มีที่สงสัย วิหารหลวงหลังนี 
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เป็นวิหารเก้าห้อง ก่อด้วยแลงมีก าแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงทั งแท่ง พระครูบอกว่าเดิมก าแพงช ารุด   หักพัง 
ก้อนศิลาแลงกองเกลื่อนกลาดอยู่ เมื่อซ่อมพระมหาธาตุ ผู้ซ่อมเอาช้างลากก้อนแลงเหล่านั นลงไปทิ งน  าท าเขื่อน
กันน  าเซาะ ยังปรากฏจนทุกวันนี  องค์พระมหาธาตุนั น พระครูบอกว่าฐานล่างเป็นศิลาแลง ส่วนพระเจดีย์ก่อ
ด้วยอิฐแบบอย่างเจดีย์สุโขทัย 3 องค์ อยู่กลางตรงศูนย์กลางพระวิหารองค์หนึ่ง ต่อมาทางตะวันออกองค์หนึ่ง 
ทางตะวันตกวิหารองค์หนึ่งบนฐานใหญ่เดียวกัน อยู่มามีพม่าพ่อค้าไม้คนหนึ่งเรียกกันว่า “พระยาตะก่า” ขอ
อนุญาตปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุ ครั งได้รับอนุญาตจากกรุงเทพแล้ว พม่าคนนั นศรัทธาท าพระเจดีย์ใหม่ให้ใหญ่
กว่าเดิม จึงรื อองค์เดิมทิ งเสียทั ง 3 องค์ พระครูได้ทันเห็นแล้วจึงเอาเข้าบรรจุไว้ใน  พระเจดีย์ใหม่ ซึ่งพม่าผู้
ศรัทธานั นสร้างตามพระเจดีย์พม่า ก็ไม่เห็นเจ้าเมืองห้ามปราม พระมหาธาตุเมืองก าแพงเพชร จนกลายเป็น
พระเจดีย์พม่าอยู่จนบัดนี   มีงานไหว้พระมหาธาตุเป็นงานประจ าปีทุกปี ในวันขึ น 14 ค่ าจนถึง แรม 15 ค่ า 

หมายเหตุ  พระยาตะก่า บูรณะเจดีย์วัดพระบรมธาตุยังไม่แล้วเสร็จ พระยาตะก่าเสียชีวิตก่อน พะโป้
น้องชายได้บูรณะต่อมา โดยได้ไปน ายอดฉัตรจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่ามาประดิษฐ์ที่ยอดเจดีย์พระธาตุ 
โดยได้บริจาคเงินสร้างมากกว่าผู้ว่าราชการสมัยนั น (เป็นเหตุให้รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสคลองสวนหมาก 
เพราะอยากพบ คหบดีที่บริจาคเงินจ านวนมากสร้างพระเจดีย์วัดพระบรมธาตุ) 
 วัดพระบรมธาตุนครชุม มีหลักฐานจากแหล่งต่างๆ   ที่ชัดเจนแสดงให้เห็นเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
นครชุมอย่างแท้จริง ปัจจุบัน วัดพระบรมธาตุเป็นพระอารามหลวงชั นตรี ชนิดสามัญ ได้รับการสถาปนาตั งแต่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2509 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั งหลังเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2497 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเป็น
ศูนย์กลางการศกึษาพระปริยัติธรรมส าหรับพระภิกษุและสามเณร 

 

 
  
สิ่งส าคัญท่ีสุดของวัดพระบรมธาตุ  คือ 

พระบรมสารีริกธาตุ  บรรจุอยู่ในส าเภาเงินมีพระบรมธาตุอยู่ถึง 9 องค์  ปัจจุบันประดิษฐานไว้ในองค์
พระบรมธาตุ มีความเชื่อว่า ผู้ใดได้บูชาพระบรมธาตุเหมือนกับได้นบพระพุทธเจ้าด้วยตนอง ท าให้ประชาชน
พากันมาสักการบูชาพระบรมธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันมาฆบูชาและวันสงกรานต์  พระศรีมหาโพธิ์   ชาว
ก าแพงเพชรเชื่อกันว่า พระศรีมหาโพธิ์ที่พระยาลิไท ทรงปลูกเม่ือ พ.ศ. 1900 เป็นต้นโพธิ์ขนาดมหึมา คนโอบ 
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9 คน ในพุทธศาสนาเดิมกล่าวว่า ถ้าผู้ใดไหว้บูชาต้นโพธิ์ก็เสมือนได้บูชาพระพุทธเจ้า เช่นกัน แต่ปัจจุบันความ
เชื่อนี ได้จางหายไปจากสังคมไทยโบราณวัตถุต่างๆ  จากอดีตอันเก่าแก่ของวัดท าให้วัดเป็นสถานที่ซึ่งมี
โบราณวัตถุเป็นจ านวนมาก เมื่อมีการรื อถอน เพ่ือสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ จึงมีโบราณวัตถุอยู่เป็น จ านวนมาก 
อาทิ พระพุทธรูป เครื่องใช้โบราณต่างๆ ปัจจุบันทางวัดเก็บรักษาไว้และในอนาคตเจ้าอาวาส มีโครงการจัดท า
เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อรักษาโบราณวัตถุดังกล่าวเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปอาคารโรงเรียนปริยัติธรรมก่อสร้างขึ นเพ่ือให้
เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ  วัดพระบรมธาตุ และวัดใกล้เคียง สร้างด้วยไม้สักทั งหลัง 
ยังคงสภาพใช้การได้ดี ปัจจุบันถึงแม้จะ
ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่เรียนหนังสือแล้วก็ตาม
ได้ใช้สถานที่นี เป็นหอฉันของพระ อ านวย
ประโยชน์ให้กับพระภิกษุสามเณรวัดพระ
บรมธาตุในปัจจุบันในวันเพ็ญเดือน 3 วัด
ได้จัดนมัสการพระบรมธาตุ เจดีย์ เป็น
ป ร ะ จ า ทุ ก ปี  ปั จ จุ บั น เ มื่ อ จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชรได้ฟ้ืนฟูงานประเพณี “นบ
พระเล่นเพลง” ของจังหวัดขึ น ก็ได้จัด
ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคมานบพระ
บรมธาตุทุกปี   นับเป็นการให้ความส าคัญแก่วัดพระบรมธาตุให้มีความส าคัญยิ่งเช่นในอดีตที่ผ่านมาอีกวาระ
หนึ่ง 
 บ้านห้างฯ สมัยรัชกาลที่ 5 หมู่ที่ 6  ต าบลนครชุม 
 บ้านที่เคยสวยที่สุดในอดีตของต าบลนครชุม หรือต าบลคลองสวนหมากในสมัยนั น     น่าจะได้แก่บ้าน
พะโป้หรือที่ชาวก าแพงเพชรเรียกกันว่าติดปากในปัจจุบันว่า “บ้านห้าง” ตั งอยู่ริมคลองสวนหมาก คลองเล็กๆ  
ที่ไหลมาบรรจบกับแม่น  าปิง 
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พะโป ้เป็นพ่อค้าไม้และเป็นคหบดีใหญ่ชาวกระเหรี่ยง เคยปฏิสังขรณ์เจดีย์โบราณพระบรมธาตุ          
ต าบลนครชุม ต่อจากแซงพอ หรือพญาตะก่า ผู้เป็นพ่ีชายเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ คราวเสด็จประพาสต้นวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ดังมีชื่อในพระราชนิพนธ์เรื่อง
เสด็จประพาสต้นครั งที่ ๒ และมีภาพตัวบ้านในอัลบั มภาพทรงถ่ายเคยมีชื่ออยู่ในนิยายอิงบรรยากาศจริงเรื่อง 
“ทุ่งมหาราช” ของ “เรียมเอง” หรือมาลัย ชูพินิจ นักเขียน ผู้ถือก าเนิดจากชุมชนปากคลองสวนหมากโดยตรง 

จากถนนใหญ่ เลี ยวเข้าตลาดนครชุม ขับรถผ่านบ้านเรือนและตลาดเล็กๆ ที่น่ารักไม่กี่ร้อยเมตร ก็ถึง
วัดสว่างอารมณ์ นั่งดื่มโอเลี ยงอร่อยๆ ได้ต้นไม้อันร่มรื่นหน้าวัด แล้วเดินเลียบคลองสวนหมากต่อไปเพียง
เล็กน้อยก็ถึงบ้านพะโป้ทันทีที่เห็นบ้านสองชั นสูงตระหง่านตรงหน้า เราจะ
รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของบ้านหลังนี ได้โดยไม่มีใครต้องบอกเลยมันสูง
ใหญ่มาก สูงกว่าบ้านสองชั นปกติท่ัวไป มันตั งอยู่บนเสาสูงเหนือพื นและมี
ความกว้างถึง ๗ คูหา ข้างบนมีระเบียงไม้เป็นแนวยาว ทั งเสาหลักและตัวราว
กันตกกลึงเกลาอย่างบ้านฝรั่ง บนเชิงชายประดับด้วยลายลูกไม้ตามธรรม
เนียมนิยม ในยามน  าลดหน้าแล้ง หากเดินออกไปยืนดูวิวจากระเบียง จะ
มองเห็นล าคลองและหาดทรายแสนสวยคั่นระหว่างบ้านและตัวตลาด เป็น
ภาพที่งดงามยากยิ่งที่จะลืมเลือน รูปทรงกลิ่นยุโรปของชาวบ้านให้นึกถึง
คฤหาสน์แสนสวย ที่เคยมีผู้คนพลุกพล่านอยู่ข้างใน มีนายมีบ่าว มีเครื่องใช้
ราคาแพงสมฐานะ พ่อค้าไม่ผู้ร่ ารวย ยิ่งผู้ใดได้อ่านหนังสือทุ่งมหาราช อัน
หมายถึงท้องถิ่นแถบคลองสวนหมากท่ีพระปิยะมหาราช (รัชกลาที่ ๕) เคยเสด็จประพาสต้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ 
ก็จะยิ่งจินตนาการเห็นภาพลึกเข้าไปราวเดินอยู่ในบรรยากาศเม่ือครั งกระโน้นอย่างสดใสเกินบรรยาย 

 

 
 

แหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม หมู่ที่ 3 ต าบลนครชุม 
พระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสต้นครั งที่สอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวไว้

ว่า “ของถวายในเมืองก าแพงเพชรนี  ก็มีพระพิมพ์เป็นพื น” ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นขนบธรรมเนียมอย่างหนึ่งของ
ชาวก าแพงเพชรในการให้พระเครื่องเป็นของที่ระลึก ส าหรับผู้ที่เคารพนับถือและมิตรสหายข้อความตามศิลา
จารึกหลักท่ี 8 (ศิลาจารึกเขาสุมนกูฏ) มีการเรียกเมืองนครชุมว่า “นครพระชุม” ซึ่งอาจจะมีความหมายถึง
เป็นเมืองที่รวมของพระ หรืออาจหมายถึงมีพระมาก ซึ่งในครั งที่มีการรื อพระศรีรัตนมหาธาตุเจดีย์ ทีว่ัดพระ
บรมธาตุนครชุม สถานที่ค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 3 (ศิลาจารึกนครชุม) ก็มีการพบพระพิมพ์เป็นจ านวนมาก 
และนับว่าเป็นต้นตอของพระเครื่องตระกูลทุ่งเศรษฐี ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดก าแพงเพชร 
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ปัจจุบัน ส าหรับคนที่ไม่ใช่เซียนพระ หรืออยู่ในวงการพระเครื่อง อาจจะหาชมพระเครื่องของเมือง
นครชุมได้ยากเสียหน่อย แต่หากว่ามาที่ แหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม ก็จะได้เห็นพระเครื่อง รวมถึง
กระบวนการท าพระเครื่องให้เหมือนกับของเก่าอีกด้วย 
 

           แหล่งเรียนรู้แห่งนี  เริ่มต้นขึ นมาจาก สมหมาย พยอม ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในเมืองนครชุม และคลุกคลีอยู่ใน
วงการพระเครื่อง ด้วยความที่มีใจรัก จึงศึกษาและจดจ าวิธีการท าพระเครื่องจากช่างพระเครื่องในก าแพงเพชร 
แล้วน ามาทดลองท าพระซุ้มกอได้เป็นอันดับแรก 
              ในปี พ.ศ.2551 ก็ได้จัดตั งแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุมขึ น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในเรื่องวิธีการท าพระเครื่อง ซึ่งภายในแหล่งเรียนรู้ก็จะมี
สมาชิกท่ีคอยสาธิตกระบวนการท าพระเครื่องในขั นตอนต่างๆ ให้ได้ชม 
            ส าหรับการท าพระเครื่อง หรือพระพิมพ์นั น เริ่มจากการน าดินที่ได้มาทุบ แล้วหมักไว้ 1 คืน จากนั นก็
น าดินมานวดให้นิ่มพอดี ไม่แข็งหรือเหลวเกินไป ถัดมา ให้น าแป้งมาโดยที่แม่พิมพ์พระ เพ่ือที่เวลากดดินลงกับ
แม่พิมพ์แล้วดินจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์ และสามารถน าดินออกมาได้ง่าย โดยแม่พิมพ์พระที่ใช้ก็ได้มาจากการ
จ าลองจากพระเครื่องนครชุมของแท้ ที่เป็นของเก่าของแก่ จึงท าให้พระพิมพ์ที่ท าออกมานั นมีรูปร่างลักษณะ
คล้ายกับของเก่ามากทีเดียว 
เมื่อกดดินลงกับแม่พิมพ์จนดินขึ นเป็นรูปแล้ว ก็น าออกมาใส่ถาด พ่ึงลมไว้ในร่มประมาณจนแห้ง และน าออก
ตากแดดให้แห้งสนิท ต่อด้วยการน าพระไปเผาที่เตาประมาณ 24 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องคอยเติมถ่าน และควบคุม
ไม่ให้ไฟแรงเกินไป ครบก าหนดเวลาแล้วก็น าพระออกจากเตา น ามาวางเรียงเพ่ือใส่รา ใส่คราบพระ สุดท้ายให้
น าใบตองแห้งของกล้วยน  าว้ามาขัด ก็จะได้พระเครื่องนครชุมที่ดูคล้ายของเก่าแก่   
 พระเครื่อง หรือพระพิมพ์ ที่ได้มานั น ท าให้คนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษาตั งแต่ความเป็นมาตั งแต่สมัยก่อน 
จนมาถึงกระบวนการท าพระในสมัยนี  ที่ยังคงความงามตามภูมิปัญญาดั งเดิมของชนชาวไทย และยังคงสืบสาน
พุทธศิลป์ที่สวยงามนี ไว้ต่อไป 

 อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
 

ตั งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฯ จังหวัดก าแพงเพชร ทางฝั่งตะวันออกขอ
แม่น  าปงิ แบ่งออก เป็น ๒ เขต คือ เขตภาย ในก าแพงเมืองมีพื นที่ ๕๐๓ ไร่ 
และเขตนอกก าแพงเมืองหรือที่เรียกกันว่า เขตอรัญญิก ตั งอยู่บนเขาลูกรังขนาด
ย่อม มีพื นที่ ๑,๖๑๑ ไร่ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรประกอบด้วยกลุ่ม
โบราณสถานขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นศาสนสถานเป็นส่วนมากได้รับการ ประกาศ
ให้เป็น "มรดกโลก" ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 

 

วัดช้างรอบมีพระเจดีย์ใหญ่ตั งอยู่กลางลาน ฐาน
เจดีย์กว้าง 31 เมตร รูปสี่เหลี่ยมที่ฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัว
เห็นแต่ 2 ขาหน้า หันศีรษะออกจากฐานรายรอบเจดีย์ 
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เป็นช้างทรงเครื่องจ านวน 68 เชือก ระหว่างช้างมีลายปูนปั้นเป็นรูปใบโพธิ์ กับมีรอยตั งรูปยักษ์และนางร าติด
อยู่แต่ช ารุดหัก เห็นไม่สมบูรณ์ ทางขึ นไปบนฐานทักษิณมีบันไดสี่ด้าน ตรงเชิงบันไดมีรูปสิงห์หักอยู่ที่ฐาน ฐาน
เจดีย์จากพื นดินถึงลานทักษิณชั นบนสูงประมาณ 7 เมตร กลางลานมีเจดีย์ฐานเขียงแปดเหลี่ยมฐานกว้าง
ประมาณ 20 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์แบบลังกายอดหัก ด้านหน้าฐานเจดีย์เป็นวิหารใหญ่ กว้าง 17 เมตร 
ยาว 34 เมตร ฐานสูงประมาณ 1.5 เมตร วิหารเป็นเสา 4 แถว 7 ห้อง  

วัดพระแก้ว ตั งอยู่กลางเมืองก าแพงเพชร ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เป็นวัดที่ส าคัญ
อยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับ
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือวัด
มหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย 
ก าแพงวัดเป็นศิลาแลงกลมทั ง
ท่อนสูงประมาณเมตรเศษ
แผนผังของวัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปกับ
ก าแพงเพชร ก าแพงวัดขาดเป็น
ตอน ๆ สิ่งก่อสร้างภายในใช้
ศิลาแลงเป็นส่วนใหญ่ ตรงกลาง
ของวัดมีพระเจดีย์กลมแบบ

ลังกาองค์ใหญ่เป็นประธาน ฐานสี่เหลี่ยม ที่ฐานท าเป็นซุ้มคูหาโดยรอบมีสิงห์ยืนอยู่ในคูหาแต่ช ารุดหมด วัด
พระแกว้นี หลังจากขุดแต่งแล้วปรากฏว่า พบฐานเจดีย์แบบต่างๆ กัน รวม 35 ฐาน วิหารใหญ่และเล็ก 8 
วิหาร ฐานโบสถ์ 3 แห่ง ซึ่งแสดงว่าเป็นวัดใหญ่ และส าคัญมากมาก่อน ปัจจุบันงานนบพระเล่นเพลง และงาน
วันสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร ก็จัดให้มีขึ นในบริเวณวัดพระแก้วแห่งนี  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

  

แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
เวลา                 กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /  
- กล่าวต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องราวประวัติชุมชน  
  โดยนักสื่อความหมายท้องถิ่น 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - น านักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ            
  นครชุม 
- รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - น านักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลากัด   
  ไปเรียนรู้สัตว์เลี ยงอีกประเภทหนึ่งที่มีความสวยงามโดยธรรมชาติ  

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - น านักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผัก 
  เพราะรักพ่อ” เจ้าของแหล่งบอกเล่าแรงบันดาลใจในการเดินตามรอย 
  พ่อหลวง ร.๙ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน(ปิ่นโต) ที่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น - นักท่องเที่ยวเลือกชม – เลือกซื อสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีความ 
  หลากหลาย เพ่ือเป็นของฝากของที่ระลึกกลับบ้าน  

๑๔.๐๐ น. - นักท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ : หากมาท่องเที่ยวในช่วงวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ แรกของต้นเดือน  

    ท่านจะได้พบกับตลาดย้อนยุคนครชุม ซึ่งจะเริ่มในเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.  
 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี
“บ้านนครชุม” หมู่ที่ ๕ ต าบลนครชุม 

อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวดัก าแพงเพชร 
 

โปรแกรมการท่องเที่ยวครึ่งวัน 

 

“เส้นทางการท่องเที่ยววิถีคนนครชุม” 



28 
 

  

 
 

เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /  
- กล่าวต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องราวประวัติชุมชน  
  โดยนักสื่อความหมายท้องถิ่น 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - น านักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ            
  นครชุม 
- รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - น านักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลากัด   
  ไปเรียนรู้สัตว์เลี ยงอีกประเภทหนึ่งที่มีความสวยงามโดยธรรมชาติ  

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - น านักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผัก 
  เพราะรักพ่อ” เจ้าของแหล่งบอกเล่าแรงบันดาลใจในการเดินตามรอย 
  พ่อหลวง ร.๙ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน (ปิ่นโต) 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น - นักท่องเที่ยวท ากิจกรรมเรียนรู้การท าขนมไทย สูตรไทยแท้ ได้ลงไม้ 
  ลงมือท าอย่างแน่นอน  
- รับประทานอาหารว่าง (ฝีมือตัวเอง) 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - นักท่องเที่ยวเลือกชม – เลือกซื อสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีความ 
  หลากหลาย เพ่ือเป็นของฝากของที่ระลึกกลับบ้าน  

๑๖.๐๐ น. - นักท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ : หากมาท่องเที่ยวในช่วงวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ แรกของต้นเดือน  

    ท่านจะได้พบกับตลาดย้อนยุคนครชุม ซึ่งจะเริ่มในเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.  

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการท่องเที่ยว ๑ วัน 
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วันที่ ๑  

เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่วัดพระบรมธาตุนครชุม /  
- กล่าวต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องราวประวัติชุมชนโดยย่อ  
  โดยนักสื่อความหมายท้องถิ่น 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - ให้นักท่องเที่ยวสักการะพระบรมธาตุนครชุม / พระยาลิไท และ  
  ต้นพระศรีมหาโพธิ์  
 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - น านักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม  
  ไปชมพุทธศิลป์ที่ถูกสืบทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบัน และ นักท่องเที่ยว 
  ได้ท ากิจกรรม “พิมพ์พระเครื่อง” ด้วยตนเอง  
- รับประทานอาหารว่าง 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - น านักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผัก 
  เพราะรักพ่อ” เจ้าของแหล่งบอกเล่าแรงบันดาลใจในการเดินตามรอย 
  พ่อหลวง ร.๙ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น - นักท่องเที่ยวท ากิจกรรมปลูกผัก และ เก็บผักเพ่ือท าอาหารว่าง (สลัดโรล) 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  - นักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะหลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์  
  เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
- นักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปยังบ้านห้าง สมัยรัชกาลที่ ๕ เพ่ือเดินทาง 
  ไปดูที่ที่เคยเจริญอย่างสูงสุดเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว 

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. - นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าที่พัก  

๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็นด้วยส ารับอาหารพื นถิ่นแท้ๆ 
- ชมการแสดง 

๒๑.๐๐ น. - นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 

 
 
 
 

โปรแกรมการท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน 
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วันที่ ๒  
เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. - ทานอาหารเช้า  
- เตรียมตัวออกเดินทาง 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - เดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร อุทยานที่สวยและ 

  มีความร่มรื่น เหมาะกับการปั่นจักรยานเที่ยวชมแบบชิลๆ แต่มีความรู้ และ 

  ยังมีความงดงามจากอดีตที่ผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน  
- รับประทานอาหารว่าง 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - น านักท่องเที่ยว มาดูการท าเมี่ยงนครชุม อาหารว่างพื นถิ่นที่ชาวนครชุม 

  ทุกคนต้องรู้จัก รสชาติ หวาน มัน เค็ม กรอบ และเปรี ยว อยู่ในค าเดียว  
  เป็นไปได้ยังไง ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมายังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  
- นักทอ่งเที่ยวเลือกชม – เลือกซื อสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีความ 

  หลากหลาย เพ่ือเป็นของฝากของที่ระลึกกลับบ้าน  
๑๖.๐๐ น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ : หากมาท่องเที่ยวในช่วงวันศกุร์ – เสาร์ – อาทิตย์ แรกของต้นเดือน  

     ท่านจะได้พบกับตลาดย้อนยุคนครชุม ซึ่งจะเริ่มในเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.  
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ชื่อกิจกรรม ลักษณะของการท ากิจกรรม 

“การท าขนมไทย” 

เจ้าของแหล่งกิจกรรม 

หมู่ ๕ ต าบลนครชุม 

อ าเภอเมืองก าแพงเพชร   
จังหวัดก าแพงเพชร 

วิทยากรประจ าแหล่ง จะเป็นผู้อธิบายการท าทุกขั นตอน  
ให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ฟัง โดยนักท่องเที่ยวได้ท าไปพร้อมกับ
วิทยากร 

- วิทยากรอธิบายถึงวัตถุดิบในการท าขนมแต่ละชนิดว่ามีอะไรบ้าง  
- การช่าง ตวง วัด วัตถุดิบ ตามสูตรที่สืบทอดกันมา  
- ขั นตอนการผสมวัตถุดิบก่อน – หลัง มีความส าคัญส าหรับการท า 

  ขนมไทยเป็นอย่างมาก  
- นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือท า เคล็ดลับในการท า สูตรของขนม  
  กลับไปท าที่บ้านได้  

“การท าเมี่ยงนครชุม” 

เจ้าของแหล่งกิจกรรม 

หมู่ ๕ ต าบลนครชุม  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร   
จังหวัดก าแพงเพชร 

วิทยากรประจ าแหล่ง จะเป็นผู้อธิบายการท าทุกขั นตอน  
ให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ฟัง โดยนักท่องเที่ยวได้ท าไปพร้อมกับ
วิทยากร 

- วิทยากรอธิบายถึงวัตถุดิบในการท าเม่ียงว่ามีอะไรบ้าง  
- การช่าง ตวง วัด วัตถุดิบ ตามสูตรที่สืบทอดกันมา  
- ขั นตอนการคั่วเมี่ยง การใส่ส่วนผสมวัตถุดิบก่อน – หลัง  
  มีความส าคัญส าหรับการเมี่ยงเป็นอย่างมาก  
- นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือท า เคล็ดลับในการท า วิธีการค่ัวเมี่ยง 

  สูตรลับเฉพาะครอบครัว ลองท าจะได้รู้กัน  
“การท าน้ าพริก” 

เจ้าของแหล่งกิจกรรม 

หมู่ ๕ ต าบลนครชุม  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร   
จังหวัดก าแพงเพชร 

วิทยากรประจ าแหล่ง จะเป็นผู้อธิบายขั นตอนการท าทุกขั นตอน  
ให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ฟัง โดยนักท่องเที่ยวได้ท าไปพร้อมกับ
วิทยากร 

- วิทยากรอธิบายถึงวัตถุดิบในการน ามาท าน  าพริกว่ามีอะไรบ้าง  
- การช่าง ตวง วัด วัตถุดิบ ตามสูตรที่สืบทอดกันมา  
- ขั นตอนการน าวัตถุดิบมาท าน  าพริก แต่ละชนิดต้องท าอย่างไร 

- นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือท า เคล็ดลับในการท า และได้สูตรน  าพริก 

  อร่อยๆ กลับไปท าที่บ้านได้  
“การปลูกผักปลอดสารพิษ” 

เจ้าของแหล่งกิจกรรม 

หมู่ ๕ ต าบลนครชุม  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร   
จังหวัดก าแพงเพชร 

วิทยากรประจ าแหล่ง จะเป็นผู้อธิบายขั นตอนการปลูกผัก  
ตั งแต่การเพาะกล้า การตอนกิ่ง ในทุกขั นตอน พร้อมทั งสอน 

ให้นักท่องเที่ยวได้ท าไปพร้อมๆกัน 

- นักท่องเที่ยวได้ลองเพาะกล้าไม้เพ่ือเตรียมไว้ปลูก 

- การผสมดิน การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย 

  นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือท าทุกๆอย่าง  
- นักท่องเที่ยวกล้าไม้ที่ปลูกไว้กลับบ้านเป็นของฝาก 

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในบ้านนครชุม 
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เวลา                 กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /  
- กล่าวต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน  

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. - น านักท่องเที่ยวไปท ากิจกรรม...................... ? 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. - น านักท่องเที่ยวไปท ากิจกรรม ท าน  าผลไม้.............................. 
- รับประทานอาหารว่าง  กับ น  าผลไม้ฝีมือตัวเอง (ท ายังไง?   
  อร่อยแค่ไหนต้องลองท าเอง) 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ไหนๆมาถึงหมู่บ้านโอทอปทั งที เราลองไปท าการฝีมือง่ายๆกันเถอะ 
  “พวงกุญแจ...........” สินค้าขึ นชื่อของหมู่บ้าน   

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - ถึงเวลาได้ลิ มรสส ารับอาหารพื นบ้าน หมู่บ้าน...............   

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น - ก่อนกลับอย่าให้เสียเที่ยว ไปกระจายรายได้ให้กับชุมชนดีกว่า   
  อุดหนุนสินค้าชุมชนมากมายหลากหลาย  

๑๔.๐๐ น. - นักท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการค านวณค่าใช้จ่าย : โปรแกรมการท่องเท่ียว 

โปรแกรมการท่องเที่ยวครึ่งวัน 

 

 

การบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชน 
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ตัวอย่างการค านวณค่าใช้จ่าย : โปรแกรม 

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
จ านวนนักท่องเที่ยว : คณะ : ครั้ง 

หมายเหตุ 
๕ คน ๑๐ คน ๑๕ คน ๒๐ คน 

๑.ค่านักสื่อความหมายท้องถิ่น(ครึ่งวัน) ๓๐๐.- ๕๐๐.- ๗๕๐.- ๑,๐๐๐.- 

ค่าใช้จ่ายสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ น 

๒.ค่าพาหนะ เช่น รถอีแต็ก , รถอีแต๋น ฯลฯ 
 (ค่าใช้จ่ายคันละ๓๐๐.-บาท) เพ่ิมเติมจ านวน
คันตามจ านวนนักท่องเที่ยว 

๓๐๐.- ๖๐๐.- ๙๐๐.- ๑,๒๐๐.- 

ค่าใช้จ่ายสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ น 

๓.ค่ากิจกรรมท าน  าผลไม.้................... 
(เป็นค่าวิทยากร+ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการท า
กิจกรรม) 

๕๐๐.- ๗๕๐.- ๑,๐๐๐.- ๑,๒๐๐.- 

ค่าใช้จ่ายสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ น 

๔.ค่าอาหารว่าง  
(หัวละ ๒๐.-บาท เป็นค่าขนมเพ่ือน ามาทานกับ
น  ามะม่วงหาวมะนาวโห่) 

๑๐๐.- ๒๐๐.- ๓๐๐.- ๔๐๐.- 

ค่าใช้จ่ายสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ น 

๕.ค่ากิจกรรมการท าพวงกุญแจ..................... 
(เป็นค่าวิทยากรเจ้าของแหล่ง+ค่าสินค้าที่
นักท่องเที่ยวร่วมท ากิจกรรมแล้วน ากลับบ้าน) 

๕๐๐.- ๗๕๐.- ๑,๐๐๐.- ๑,๒๐๐.- 

ค่าใช้จ่ายสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ น 

๖.ค่าอาหารกลางวัน 
(หัวละ ๒๐๐.-บาท ๑ ส ารับ ทานได้ ๕ คน  
รวมน  าดื่ม) 

๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- 

ค่าใช้จ่ายสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ น 

๗.ค่าน  าดื่มตลอดการเดินทาง (๒๐ บาท/คน) ๑๐๐.- ๒๐๐.- ๓๐๐.- ๔๐๐.- 

ค่าใช้จ่ายสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ น 

๘.ค่าแรงคณะท างานต้อนรับ  
(การต้อนรับนักท่องเที่ยว ๑ คณะ ไม่ควรเกิน 
๑๐. ท่าน เพราะอาจท าให้ค่าใช้จ่ายส าหรับ
นักท่องเที่ยวต่อหัวสูงเกินไป) 

๒๐๐.-บาท/คน/ วัน = ๒,๐๐๐.-บาท  

ค่าใช้จ่ายสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ น 

โปรแกรมการท่องเที่ยวครึ่งวัน 
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๙.ค่าบ ารุงกลุ่มฯ ๒๐% ของรายได้ ๑,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,- ๑,๘๐๐.- ๒,๕๐๐.- - 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/๑ทริป ๑,๒๐๐.- ๘๕๐.- ๗๕๐.- ๗๐๐.- - 
 

สรุป : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/๑ทริป 
- นักท่องเที่ยว ๕ ท่าน/กลุ่ม  =  ค่าใช้จ่ายหัวละ ๑,๒๐๐.-บาท 
- นักท่องเที่ยว ๑๐ ท่าน/กลุ่ม  = ค่าใช้จ่ายหัวละ  ๘๕๐.-บาท 
- นักท่องเที่ยว ๑๕ ท่าน/กลุ่ม  = ค่าใช้จ่ายหัวละ  ๗๕๐.-บาท 
- นักท่องเที่ยว ๒๐ ท่าน/กลุ่ม  = ค่าใช้จ่ายหัวละ  ๗๐๐.-บาท 

หมายเหตุ : หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น สามารถน ามาบวกเพ่ิมเติม และคิด
ค่าเฉลี่ยต่อหัวจากค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ น และสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน 
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หลักการคิดค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่าย 

ก าไร 

ราคากิจกรรม 

ผู้จัดกิจกรรม 

กองทุนชุมชน 
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    ๑. กิจกรรมท่องเที่ยว 

๒. อาหารทุกมื อที่เกิดขึ นในโปรแกรม 

๓. เครื่องดื่มทุกมื อที่เกิดขึ นในโปรแกรม 

๔. ค่าท่ีพักโฮมสเตย์ 

๕. ค่าพาหนะในการเดินทางทุกประเภท 

    ๖. ค่านักสื่อความหมายท้องถิ่น 

๗. ค่าผู้น าทางหลัก 

๘. ค่าแรงคณะท างานต้อนรับทุกคน 

๙. ค่าประกันภัยการเดินทาง  

๑๐. ค่าของที่ระลึกที่เกิดจากการท ากิจกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๑๑. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าผ้าเย็น , ค่ายาดม , 
ค่ายา-ค่าอุปกรณ์รักษาพยาบาล เป็นต้น 

๑๒. อ่ืนๆ 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
ในการรับรองนักท่องเที่ยว 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จ านวนคนทั้งหมด 

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 
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๑.คิดเป็นจ านวนเงิน  

 ค่าใช้จ่ายต่อท่าน  ๑๐๐  บาท 

 ก าไร ๒๐ บาท ต่อ ท่าน 

 ราคาขาย = ๑๐๐ + ๒๐ = ๑๒๐ บาทต่อท่าน  
๒. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  

 ค่าใช้จ่ายต่อท่าน  ๑๐๐  บาท 

 ก าไร ๒๐ % = ๒๐% × ๑๐๐ = ๒๐ บาท  

 ราคาขาย = ๑๐๐ + ๒๐ = ๑๒๐ บาทต่อท่าน  
 

 
 
  
  
  

  

 

 

 
   

 

การคิดราคาและก าไร 
ในการรับรองนักท่องเที่ยว 
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แผนที่เส้นทางน าเที่ยวบ้านนครชุม 


