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บรรยายภาพ

นครชุม: มรดกโลกที่ยังมีลมหายใจ 

นครชุม เมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัย ปัจจุบันเป็นตำาบลเล็กๆ ของจังหวัด

กำาแพงเพชร เมืองเก่าแก่ที่มีศิลปวัฒนธรรมจนถูกยกให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง 

นครชุมร่วมสมัยกันกับเมืองเก่าสุโขทัย ที่ได้สืบทอดและผสมผสานความเป็นอยู่ของคน

มอญ คนลาว และคนพื้นที่ไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่น 

เมืองโบราณอื่นอาจเป็นเพียงวัตถุที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้ แต่สำาหรับนครชุม... ที่นี่เป็นเมือง

ที่ยังมีลมหายใจ ผู้คนยังดำาเนินชีวิตตามปกติในเมืองโบราณที่หลากวัฒนธรรม หลายชน

เผ่า อยู่ร่วมชุมชนอย่างสงบสันติสุข

ตลาดย้อนยุคสู่ปัจจุบัน 

ในอดีตกาลนั้น นครชุมเคยเนืองแน่นด้วยผู้คนจากทุกสารทิศ 
นั่นเพราะเป็นตลาด ไล่ตั้งแต่แผงขายผัก ขายปลา ขายอาหาร 
ขนม รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งพบปะ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของผู้คนในละแวกนี้ ซึ่งปัจจุบัน ก็ยังมี
ร้านค้าต่างๆ เปิดขายของกันอยู่บ้างประปราย

ด้วยสภาพของตึกรามบ้านช่องและบรรยากาศโดยรวมยังมีกลิ่น
อายของอดีตอยู่ไม่น้อย ชุมชน เทศบาล หน่วยงานราชการ และ
เอกชนจึงได้ร่วมกันรื้อฟื้นตลาดชุมชนแบบดั้งเดิมขึ้นมาอีกครั้ง 

โดยหวังทำาให้เป็นตลาดย้อนยุคนครชุมสมัยใหม่ 

 ทุกวันศุกร์ เสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน คนในชุมชนจะ
ออกมาตั้งแผง เปิดหน้าบ้านขายของ โดยมีข้อกำาหนด
น่ารักๆ ว่า คนที่จะมาขายของได้ จะต้องเป็นคนที่อยู่ใน
ชุมชนนครชุมเท่านั้น และต้องแต่งตัวย้อนยุคด้วย ส่วน
ของที่นำามาขายก็ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สืบทอด
จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของที่นี่ อาจจะเป็นอาหาร ขนม 
ข้าวของเครื่องใช้ก็ได้ 

จึงไม่แปลกใจเลยที่ตลาดย้อนยุคนครชุม จะเป็นตลาดที่
มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เหนือสิ่งอื่น
ใด ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสความเป็นนครชุมแท้ๆ 

อาหารเลื่องชื่อ

ข้าวตอกตัด

นับว่าเป็นขนมของนครชุมโดยแท้ นั่นเพราะหาที่ไหนไม่ได้
ในประเทศไทย และมีเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นที่ทำาได้ นั่น
เพราะข้าวตอกตัดเป็นขนมที่มีกรรมวิธีที่ละเอียด หลายขั้น
ตอน และพิถีพิถันอย่างมาก 



พระเครื่องนครชุม ภูมิปัญญาตั้งแต่โบราณกาล

กำาแพงเพชรเป็นแหล่งพระเครื่องใหญ่ของเมืองไทย กรุพระใหญ่ๆ ในกำาแพงเพชรมีอยู่ 2 กรุ คือ 

กรุทุ่งเศรษฐี และ กรุซุ้มกอ พระเครื่องของที่นี่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นๆ โดยเฉพาะ

พระซุ้มกอ นั้นเป็นองค์พระที่มีรัศมีเป็นรูป ก ครอบอยู่ที่เศียร 

งานนี้เราได้ผู้ผลิตพระตัวยง--ลุงโป้ย ชื่อจริงคือ สมหมาย พยอม เปิดบ้านให้เรียนรู้วิธีผลิตพระ

เครื่องในทุกขั้นตอน ลุงโป้ยยังบอกด้วยว่าหากใครไปเยือนนครชุมแล้วต้องการรู้จักพระเครื่องในเชิง

ลึก ก็ยินดีอธิบายและสาธิตให้ดูว่าพระเครื่องนครชุมนั้นทำากันอย่างไร

 โบราณสถานของนครชุม

 นครชุมเป็นเมืองเก่าแก่ มีมาก่อนเมืองกำาแพงเพชร 

จึงมีวัดและเจดีย์เก่าแก่ตั้งอยู่หลายจุด โดยแต่ละวัดก็

จะมีเรื่องเล่าและความน่าสนใจแตกต่างกันไป 

วัดหนองพิกุล  มีคูน้ำาล้อมรอบ 4 ด้าน (อุทกสีมา) มี

มณฑปเป็นเหมือนเจดีย์ประธานของวัด เคยมีพระพุทธ

รูปปูนปั้นขนาดใหญ่อยู่ภายใน ส่วนกำาแพงวัดนั้นเป็นศิลา

แลงก้อนใหญ่โตล้อมรอบ นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำาโบราณ

ขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐ อายุราว 700 ปีอยู่ ที่วัดนี้มีตำานาน

เรื่องเล่ากันว่า ผู้สร้างวัดนี้ คือนางพิกุล ลูกของเศรษฐีใหญ่ วัดนี้จึงมีลักษณะสวยงามอ่อนช้อย

เหมือนสตรี ที่วัดนี้ได้ขุดพบพระเครื่องพระนางกำาแพงที่งดงามเป็นจำานวนมาก

 “ทำามาตั้งแต่เด็กๆ ทำากับแม่ เวลามีงานอะไร ก็ทำาขนมไปร่วมกับเขา งานขันหมาก วันเพ็ญเดือน 6  วันออกพรรษา ช่วงเทศน์มหาชาติ พระก็เยอะ ก็ทำาเยอะเลย มีความสุข ก็ได้บุญด้วย ได้อร่อยด้วย”
“พอทำาไปบ่อยๆ คนก็ได้ชิม ก็ติดใจ ขอสั่งไปงานแต่งงานบ้าง เลี้ยงแขกบ้าง เอาไปฝากครอบครัวบ้าง บางทีก็มีสั่งไปเป็นของว่างงานราชการบ้าง ส่วนใหญ่จะไม่ทำากินเอง เพราะวิธีทำายุ่งยาก” คุณยายวัยเก้าสิบ ซึ่งเป็นเจ้าของขนมตอกตัดตัวจริงเล่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 

 ขั้นตอนการทำาขนมตอกตัดที่สำาคัญอย่างยิ่งก็คือ การอบเทียน โดยจะอบทิ้งไว้ 1 คืน ให้ความหอม
ของเทียน แทรกซึมเข้าทุกอณูของข้าวตอก

ขนมจีบนครชุม ความพิเศษอยู่ที่ใช้แป้งข้าวจ้าวห่อใส 
เหนียว นุ่ม พร้อมไส้ขนมจีบพิเศษ คือมีหน่อไม้ กุ้ง 
หมูสับ พร้อมเครื่องเทศที่จัดจ้านและกลมกล่อม 

แกงขี้เหล็ก ชาวนครชุมจะเก็บช่วงก่อนที่ขี้เหล็กจะทิ้ง
ดอกในวันขึ้น 15 ค่ำา เดือน 12 เพราะสรรพคุณยาจะไป
รวมกันอยู่ที่ยอดใบ ก่อนเก็บจะพูด กับต้นขี้เหล็กด้วยคำา
พูดไพเราะ โดยจะเก็บช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้า เพราะเป็นช่วง
เวลาที่ดีที่สุด

ขนมฝักบัว เป็นขนมที่ทำาจากแป้งตีกับไข่ คล้ายๆ ไข่เจียว ใช้กระทะพิเศษแบบก้นลึก ขนาด 9 นิ้ว หน้าตาอาจดูธรรมดา ทว่ารสชาตินั้นอร่อยเป็นพิเศษ



วัดเจดีย์กลางทุ่ง มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าว

บิณฑ์เด่นเป็นสง่า มองเห็นได้ง่ายกว่าเจดีย์

อื่นๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย วัดนี้มี

ความแปลกอีกอย่างหนึ่งคือฐานพระประธาน

อยู่ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังเจดีย์ ขณะ

ที่วัดทั่วไปจะมีฐานพระอยู่ทิศตะวันออก

เพียงฐานเดียว ซึ่งชาวนครชุมสันนิษฐาน

ว่าเพราะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอรัญญิก จึง

มีองค์พระหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เพื่อ

เฝ้าดูพระบรมสารีริกธาตุที่สถิต ณ วัดพระบรมธาตุ กับ วัด

ธาตุเรือนทอง

วัดหนองยายช่วย เจดีย์ทรงลังกา ฐาน 8 เหลี่ยม ศิลปะอ่อนช้อย 

รูปทรงเพรียวสมส่วน มีความสมบูรณ์ตั้งแต่คอระฆังลงมาที่บริเวณฐาน

เจดีย์ มีซุ้มพระอีก 4 ซุ้มใหญ่ คาดเดาว่าน่าจะเป็นพระสี่อิริยาบถ คือ 

ยืน นั่ง เดิน นอน  วัดนี้ยังมีวิหารอยู่ด้วย โดยมีลักษณะการสร้างโบสถ์

ซ้อนทับวิหารไว้อีกชั้นหนึ่ง  

วัดหนองลังกา

มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัย-อยุธยา-ล้านนา 

เจดีย์ประธานเป็นทรงระฆังคว่ำา มีความสมบูรณ์กว่า

วัดอื่นๆ ในอรัญญิก มองเห็นฐานเจดีย์หลายชั้น เช่น

ฐานหน้ากระดาน ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ชั้นมาลัยเถา

เป็นแบบบัวคว่ำาบัวหงายซ้อนกันอยู่งดงามอย่างยิ่ง และ

เนื่องจากวัดอยู่ในที่ลุ่มต่ำา จึงขุดคูน้ำารอบวัด นำาดินไป

ถมพื้นที่บริเวณวัดให้สูงขึ้น คูนั้นเรียกว่า อุทกสีมา กัก

เก็บน้ำาไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

แผนที่และเส้นทางการเดินทาง

โดยรถยนต์:  จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง 
สิงห์บุรีนครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำาแพงเพชร รวมระยะทาง 358 
กิโลเมตร 

รถโดยสารประจำาทาง: บริษัทขนส่ง จำากัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กำาแพงเพชร ทุกวัน 
รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำาแพงเพชร โทร. 0 2936 3670, 
0 2936 2852–66

สอบถามข้อมูล ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน นครชุม  
โทร. 085-533 0625, 085-737 9180



สนับสนุนการจัดทำาโดย  

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 

โทร. 02 357 3580 www.dasta.or.th, www.facebook .com/เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. 

เที่ยวชุมชนให้รื่นรมย์

• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อให้นำาเที่ยว

• ควรแต่งกายสุภาพ ให้เกียรติแก่

สถานที่  และเหมาะสมกับกาลเทศะ

• ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความ

เชื่อของชุมชน

• ทำาความรู้จักชุมชนก่อนเที่ยว จะได้เข้าใจชุมชน 

ลึกซึ้ง

• ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน  

• ใช้เวลาพูดคุยกับชาวชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง

• เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทำาแบบชุมชน

• อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กระจายรายได้ต่อชุมชน

• มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม 
โทร. 085 5330625, 085 7379180


