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บทที่ ๑ บทนำ
๑. หลักกำรและควำมเป็นมำ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ริเริ่มดำเนินโครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน มำ
ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๔๗ ภำยใต้ชื่อ “ศูนย์บูรณำกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้
มอบหมำยให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โครงกำรฯดังกล่ำวได้รับกำรประกำศให้เป็นโครงกำร
สำคัญตำมระเบียบวำระแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ โดยมีเป้ำหมำยหลักในกำรดำเนินงำน คือ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ที่ชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกันด้วยควำมผำสุกท่ำมกลำงควำม
หลำกหลำยทำงวั ฒ นธรรม โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ คุณค่ำของวิถีชีวิต ภูมิปัญญำและศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
โครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคลังสมองภูมิปัญญำ
ท้อ งถิ่ น ด้ ำนกำรส่ ง เสริ มอำชี พ ทำงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ด้ ำนกำรส่ ง เสริ มคุ ณธรรม-จริ ย ธรรม ด้ ำ นลำน
วัฒนธรรม ด้ำนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำน และด้ำนสำรสนเทศและห้องสมุดชุมชน ในปัจจุบัน มีชุมชนท้องถิ่นเข้ำร่วม
โครงกำรฯเพิ่มขึ้น ทั้งในภำคเหนือ อีสำน กลำง และใต้ กลุ่มที่มีควำมก้ำวหน้ำสำมำรถจัดเก็บรวมรวมองค์
ควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเป็น ระบบ แต่ยังขำดทักษะในกำรจัดทำ “แผนที่
วัฒนธรรม” (Cultural Map) ในระดับท้องถิ่นของตน จึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนำศักยภำพของชุมชนท้องถิ่นในกำรจัดทำแผนที่วัฒนธรรม
ของตนเองได้ กำรทำแผนที่วัฒนธรรมมิใช่เป็นเพียงเรื่องของเทคนิคแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่ที่สำคัญทัดเทียมกัน
คือควำมเข้ำใจที่มำของควำมคิดในกำรจัดทำแผนที่วัฒนธรรมและประโยชน์ของแผนที่วัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกำรวำงแผนทรัพยำกรวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น
๒. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๒.๑ เพือ่ ศึกษำกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพผู้แทนของชุมชนท้องถิ่น โดยควำมร่วมมือของโรงเรียนใน
ท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดทำแผนที่วัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนได้
๒.๒ เพื่อค้นหำวิธีกำรพัฒนำกลไกในกำรจัดทำแผนที่และปรับปรุงแผนที่วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มี
ลักษณะยั่งยืน
๒.๓ เพื่อสรุปข้อค้นพบจำกกำรวิจัยและจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำยและแนวทำงสนับสนุนให้
ท้องถิ่นจัดทำแผนที่วัฒนธรรมของตนได้เอง
๓. คำถำมหลักในกำรวิจัย
๓.๑ มีแหล่ งผู้ รู้ /ผู้ ทรงภูมิปั ญญำในด้ำนใดบ้ำง และอยู่ที่ใดบ้ำง ได้แก่ ด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่น
พิธีกรรม-ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรแสดงออกทำงศิลปะ-วรรณกรรม-สถำปัตยกรรม กำรละเล่น งำนช่ำงฝีมือ
กำรดูแลรักษำสุขภำพพื้นบ้ ำน กำรทำมำหำกินตำมประเพณี ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้ อม ดำรำศำสตร์และ
โหรำศำสตร์ และอำหำรพื้นบ้ำน
๓.๒ มีสิ่งก่อสร้ำงที่มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรมหรือไม่ ในด้ำนใด อยู่ที่ใดบ้ำง และมีควำมเป็นมำอย่ำงไร
๓.๓ มีแหล่งประวัติศำสตร์และโบรำณคดีอยู่ในพื้นที่หรือไม่ อยู่ที่ใด และมีเรื่องรำวที่สืบทอดกันมำ
อย่ำงไร

๒

๓.๔ มีบริเวณที่เป็นสมบัติสำธำรณะของท้องถิ่นหรือไม่ คืออะไรบ้ำง และอยู่ที่ใด เช่น ลำนกิจกรรม
ตำมประเพณี สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ และป่ำช้ำ เป็นต้น
๓.๕ มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นลักษณะเฉพำะของท้องถิ่น หรือมีควำมสำคัญทำงวัฒนธรรมอยู่
ในพื้นที่หรือไม่ ในด้ำนใด และอยู่ที่ใดบ้ำง เช่น เป็นแหล่งพันธุ์พืช -สัตว์หำยำก หรือเป็นแหล่งยำสมุนไพร เป็น
ต้น
๓.๖ กระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชน ควร
จะเป็นอย่ำงไร
๔. กรอบแนวคิด
โครงกำรวิ จั ย ฯนี้ ว ำงอยู่ บ นควำมเชื่ อ พื้ น ฐำนว่ ำ กำรจั ด ท ำแผนที่ วั ฒ นธรรมมิ ไ ด้ อ ยู่ น อกเหนื อ
ควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่น เนื่องจำกต้องกำรควำมรู้และทักษะในด้ำนกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
จัดระบบข้อมูล กำรตรวจสอบข้อมูลและกำรวิเครำะห์เชิงกระบวนกำร รวมทั้งเทคนิคกำรจัดทำแผนที่โดยใช้
เทคโนโลยีระบบกำรกำหนดตำแหน่งโลก (Global Positioning System) หรือที่เรียกชื่อย่อว่ำ GPS อันเป็น
เทคโนโลยีที่สำมำรถเรียนรู้ได้ไม่ยำก ยิ่งกว่ำนั้น แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมในพื้นที่ย่อมเป็น ของชุมชนท้องถิ่น
เองโดยไม่จำเป็นต้องอำศัยผู้รู้จำกภำยนอกมำดำเนินกำรแทนให้ ดังนั้น
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน
ภำยใต้โครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นเวลำหลำยปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมำ
มีชุมชนท้องถิ่นจ ำนวนมำกที่เข้ำร่ ว มโครงกำรและเพิ่มจำนวนมำกขึ้นทุกปี จนกล่ ำวได้ว่ำมีกำรจัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนกระจำยอยู่ทั่วประเทศ และต่อมำมีกำรจัดอันดับตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯในแต่ละพื้นที่ จำกระดับ ๑ – ๕ คือระดับแรกเริ่มไปจนถึงระดับที่ก้ำวหน้ำที่สุด ในกำรนี้ ศูนย์
วัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนระดับ ๕ จำนวน ๓ แห่งที่อยู่ในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง
ได้ถูกเลือกเป็นกรณีศึกษำของกำรเสริมศักยภำพให้แก่องค์กรชุมชนหรือผู้แทนของชุมชนโดยผ่ำนกระบวนกำร
ฝึกอบรมและกำรติดตำมให้คำปรึกษำแนะนำเพื่อให้สำมำรถจัดทำแผนที่วัฒนธรรมได้เอง
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แผนภูมิกรอบควำมคิดของโครงกำร
คณะกรรมกำรโครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนระดับพื้นที่
มอบหมำย

คณะวิจัยหลัก

อบรม

ให้คำปรึกษำ

คณะทำงำน
เก็บรวบรวมข้อมูล
 แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม
 กำรวัดจุดพิกัดแผนที่

นำเสนอ

ออกแบบ

สร้ำงระบบฐำนข้อมูล
จัดทำแผนที่วัฒนธรรม

๕. นิยำมศัพท์
๕.๑ โครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน เป็นโครงกำรหนึ่งที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ให้กำรส่งเสริม
และสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีกำรริเริ่มขึ้นทั่วทุกภูมิภำคในประเทศไทย
ในปั จ จุ บั น โดยที่ แ ต่ ล ะพื้ น ที่ โ ครงกำรฯจะครอบคลุ ม หมู่ บ้ ำ นหลำยแห่ ง มั ก จะเป็ น ระดั บ ต ำบล และมี
คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบบริหำรจัดกำรโครงกำรร่วมกันในลักษณะของกำร
ร่วมกันเป็นเครื อข่ำยภำคประชำสังคม โครงกำรที่มีควำมก้ำวหน้ำจะได้รับกำรเลื่อนระดับขึ้นเป็นลำดับไป
ปัจจุบัน ระดับ ๕ ถือเป็นระดับสูงสุดในขณะนี้ อันแสดงถึงกำรมีศักยภำพโดดเด่นในหลำย ๆ ด้ำนพร้อมกันไป
กำรวิ จั ย นี้ จึ ง คั ด เลื อ ก พื้ น ที่ โ ครงกำรวั ฒ นธรรมไทยสำยใยชุ ม ชน ระดั บ ๕ ในภำคเหนื อ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง เป็นพื้นที่ศึกษำ
๕.๒ กำรจัดทำแผนที่วัฒนธรรม ‘เกี่ยวข้องกับการที่ชุมชนระบุและจัดทาเอกสารแหล่งทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยผ่านการวิจัยนี้ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมจะถูกบันทึกลง – ทั้งที่สัมผัสได้ เช่น หอ
ศิลป์ อุตสาหกรรมงานช่างฝีมือ ตาแหน่งแห่งที่สาคัญ เหตุการณ์และอุตสาหกรรมท้องถิ่น กับส่วนที่สัมผัสไม่ได้
เช่น ความทรงจา ประวัติ ทัศนคติ และคุณค่าส่วนบุคคล หลังจากงานวิจัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทาให้ชุมชนมี
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เอกลักษณ์ การจัดทาแผนที่วัฒนธรรมยังริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการหลายอย่าง เพื่ อบันทึก อนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์องค์ประกอบเหล่านี้...เป้าประสงค์ขั้นพื้นฐานที่สุดของการจัดทาแผนที่วัฒนธรรม คือเพื่อช่วยให้
ชุมชนรับรู้ เฉลิมฉลอง และสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ภูมิภาค’1
๖. ขอบเขตกำรวิจัย
๖.๑ ขอบเขตเชิงปริมำณ
๑) ภำคเหนื อ โครงกำรวัฒ นธรรมไทยสำยใยชุมชนตำบลนครชุม (วัดพระบรมธำตุ) อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร ระดับ ๕
๒) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนตำบลนำหว้ำ (วัดธำตุประสิทธิ์)
อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม ระดับ ๕
๓) ภำคกลำง โครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนตำบลจันเสน (วัดจันเสน) อำเภอตำคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ระดับ ๕
๖.๒ ขอบเขตเชิงเนื้อหำ
๑) แหล่งผู้รู้/ผู้ทรงภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมในด้ำนต่ำง ๆ
๒) สิ่งก่อสร้ำงที่มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรม
๓) แหล่งประวัติศำสตร์และโบรำณคดีของท้องถิ่น
๔) บริเวณที่เป็นสำธำรณสมบัติของชุมชนหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
๕) แหล่ งทรั พยำกรธรรมชำติที่มีลั ก ษณะเฉพำะของท้องถิ่น หรือมีควำมเกี่ยวพันกับ กิจกรรมทำง
วัฒนธรรม
๖) กระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรจัดทำแผนที่วัฒนธรรมอย่ำงมีส่วนร่วม
๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ ชุมชนในพื้นที่โครงกำรวัฒ นธรรมไทยสำยใยชุมชนสำมำรถจัดทำแผนที่วัฒนธรรมของตนได้เอง
โดยมีโรงเรียนเป็นแหล่งถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
๗.๒ โครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนที่ร่วมโครงกำร มีแผนที่วัฒนธรรมไว้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ (๑)
เพื่อกำรวำงแผนอนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำสู่คนรุ่นใหม่ จำกแหล่ งควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ในพื้นที่ (๒) เพื่อใช้
ประกอบกำรวำงแผนกำรจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น และ (๓) เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือคู่มือในกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมในพื้นที่
๗.๓ เอกสำรรำยงำนผลกำรวิจัย ที่ครอบคลุมแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมในด้ำนต่ ำง ๆ ที่พึงอนุรักษ์
ของท้องถิ่น และแผนที่วัฒนธรรมฉบับต้นแบบของท้องถิ่นนั้น
๗.๔ ผลกำรวิเครำะห์เชิงกระบวนกำรของกำรพัฒนำศักยภำพท้องถิ่นในกำรจัดทำแผนที่วัฒนธรรม
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อกำรนำไปปรับใช้ต่อไป
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บทที่ ๒
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แผนที่วัฒนธรรม
การทาแผนที่วัฒนธรรม (Cultural Mapping) หรือรู้จักกันในชื่อ “การทาแผนที่ทรัพยากรวัฒนธรรม”
(Cultural Resource Mapping) หรือ “การทาแผนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (Cultural Landscape Mapping)
เป็ น เรื่ องที่ห น่ วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง UNESCO และภาคประชาชนมีความห่ ว งใยที่จะพิทักษ์รักษา “ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม” ให้ดารงอยู่ได้ โดยเห็นว่า เป็นเครื่องมือและวิธีการสาคัญในการอนุรักษ์มรดกทาง
ภูมิปัญญาอันเป็นทรัพย์สินอันมีค่าทางวัฒนธรรม ที่สามารถจัดทาได้หลายลักษณะ เริ่มจากการใช้ฐ านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ไปจนถึงการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน ดังเช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)1 เพื่อจัดทา
แผนที่แสดงสมบัติทางวัฒนธรรมทั้งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ของกลุ่มชนภายในภูมิทัศน์ของท้องถิ่นหนึ่ง ๆ
Peter Poole อธิบายขยายความว่าการทาแผนที่วัฒนธรรม ไม่เพียงอาศัยความรู้และทักษะในการ
จัดทาแผนที่เท่านั้น แต่ยังต้องใช้ความรู้ในด้าน มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี วงศา
วิทยา ภาษาศาสตร์ ภูมิสัณฐานวิทยา ดุริยางควิทยา และพฤกษศาสตร์ อีกด้วย ข้อมูลเหล่านี้ต้องการเครื่องมือ
และวิธีการที่นอกเหนือไปจากการทาแผนที่ทั่วไป2
เอกสารชื่อ “เครื่องมือทาแผนที่วัฒนธรรม” (Cultural Mapping Toolkit) อธิบายอย่างง่าย ๆ ว่า
การทาแผนที่วัฒนธรรมเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจ และแผนที่ของท่านสามารถใช้บอกเล่าเรื่องราวให้แก่กลุ่มสนใจ
ประเภทต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีการใหม่ ๆ และยังได้ กล่าวถึงประโยชน์หลายประการของการทาแผนที่วัฒนธรรม
ดังนี้3
เพิ่มพูนความรู้และความพึงพอใจ

ช่วยนิยามวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงให้เห็นความกว้างขวาง
และความหลากหลายของกิจกรรมทางวัฒนธรรมในเขต
ปกครองหนึ่ง
ช่วยระบุแหล่งทรัพยากรและกิจกรรมที่ไม่รู้ ให้ข้อสนเทศที่กระชับแก่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการเลือกตั้ง คณะ
มาก่อน
นักท่องเที่ยว สาขาหน่วยงานปกครองของรัฐ สาธารณชน
ทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
สนับสนุน – ดึงดูดความสนใจมาสู่พื้นที่วัฒนธรรม
นาให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ
พิจารณาข้อมูลจากมุมมองต่าง ๆ: ข้ามวัฒนธรรม ช่องทาง
สาธารณะ การเพ่งพินิจ เครือข่าย
เกิดภววิสัยและได้ภาพรวม
ก้าวจากข้อสนเทศแบบญาณทัศน์หรือเกร็ดประวัติ จาก
ทัศนะแบบตาหนอนติดดินไปสู่ทัศนะที่กว้างและเป็นรูปธรรม
1

www.unescobkk.org/fr/culture/cultural-diversity/cultural-mapping/
Poole, Peter “Cultural Mapping and Indigenous Peoples”, a report for UNESCO, March
2003, p.12
3
www.creativecity.ca Cultural Mapping Toolkit, a Partnership between 2010 Legacies Now
& Creative City Network of Canada, ND.
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กว่า
ระบุเครือข่ายและศูนย์กลาง
กลุ่มได้ทรัพยากรมาจากไหน พวกเขาสื่อสารระหว่างกัน
อย่างไร และใครเป็นผู้ประสานงาน
ค้นหาช่องว่าง ความต้องการและความ
มีความซ้าซ้อนหรือความขาดแคลนในบางส่วนหรือบางพื้นที่
ซ้าซ้อน
ในเมืองเพียงใด
การกระจายทรัพยากรมีประสิทธิผลหรือไม่ กลุ่มประชากรจะต้องเดินทางไกลเพียงใดเพื่อไปยืมหนังสือ
หรือเข้าร่วมประชุม กลุ่มนาฏศิลป์จีนจะหาผู้สอนที่มี
ความสามารถได้ที่ไหน
ประเมินผลโครงการ
ประชากรที่รับบริการมีจานวนเท่าใด ชุมชนมองความคิด
ริเริ่มว่าเป็นอย่างไร แนวทางแก้ไขตอบสนองต่อปัญหาอย่าง
เพียงพอหรือไม่
มองเห็นปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต
มีศูนย์รวมชุมชนกี่แห่งที่จะถูกรบกวนโดยทางด่วนสายใหม่
ผลกระทบไหลบ่าของการอพยพเข้าเมืองของชาวเอเชีย
อาคเนย์จะเป็นอย่างไรต่อชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่
การวางแผนวัฒนธรรม
การทาแผนที่มักจะเป็นขั้นแรก ๆ ของการเตรียมการ
วางแผนวัฒนธรรม
จากอีกมุมมองหนึ่ง “Cultural Resource Mapping”4 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทาแผนที่ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม ดังนี้:
 ให้แนวทางที่มีการจัดระเบียบและมียุทธศาสตร์ในการรวบรวมและนาเสนอข้อสนเทศทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม
 แสดงให้เห็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในสภาพปัจจุบันในชุมชนและช่วยให้เจ้าหน้าที่หน่วยปกครอง
ท้องถิ่น และผู้ กาหนดนโยบายให้ รับ วิธีคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรวัฒ นธรรมเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยกว้างของเขตปกครองท้องถิ่น
 จัดตั้งกลุ่มของหุ้นส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีส่วนในการวางแผนสู่วัฒนธรรมที่มีชีวิต
 สนับสนุนฝ่ายงานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยจัดช่องทางเข้าถึงข้อสนเทศให้แก่ชาวบ้านและแขกที่มาเยือน
เกี่ยวกับกิจกรรมทางศิลปะและมรดก
 นาเสนอข้อสนเทศที่ง่ายต่อความเข้าใจได้ชัดแจ้งและมีผลกระทบมาก
 สร้างฐานข้อสนเทศที่เข้มแข็งเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีหลักฐานและ
สามารถบูรณาการเข้าสู่แผนของเขตปกครองท้องถิ่นได้ (เช่น การใช้ที่ดิน การท่องเที่ยว การพัฒนา
เศรษฐกิจ)
 ช่วยในเรื่องการลงทุนในด้านทรัพยากรวัฒนธรรมของท้องถิ่น
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อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ในหลายประเทศ การทาแผนที่วัฒนธรรมได้ถูกใช้ประโยชน์สาหรับชนเผ่า
พื้นเมืองที่ตกอยู่ในภาวะคนชายขอบของสังคม ถึงแม้การทาแผนที่วัฒนธรรมในทวีปอัฟริกาจะยังไม่แพร่หลาย
เท่ากับในทวีปอเมริกา หรือเอเชีย หรือเอเชียอาคเนย์ ชาวซานในประเทศอัฟริกาใต้ประสบความสาเร็จในการ
ทาแผนที่เพื่อฟื้นฟูบางส่วนของเขตแดนตามประเพณีของพวกตน ในที่แห่งอื่น เช่น ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศ
นามีเบีย เคนยา และคาเมรูนได้จัดทาแผนที่วัฒนธรรมขึ้นเพื่อบ่งบอกเขตแดนตามจารีตประเพณีของตน อัน
เนื่องมาจากพวกเขามักจะถูกเขตอุทยานประกาศซ้อนทับเขตแดนบรรพบุรุษของตน 5 รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ
หลายแห่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ชนเผ่าพื้นเมืองยังคงถูกรัฐบาลขับไล่ออกจากพื้นที่เหล่านี้ เช่น ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดา เป็นต้น
อันที่จริง นับตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. ๑๙๗๐ เป็นต้นมา ได้มีการจัดทา “แผนที่ถือครอง” (Tenure Map)
ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งสาหรับชนเผ่าพื้นเมืองทั้งในการรณรงค์ทางกฎหมายและทางการเมือง เพื่อให้ได้การ
รับรองทางกฎหมายสาหรับเขตแดนบรรพบุรุษหรือการเข้าถึงทรัพยากรตามประเพณี ที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว แผน
ที่ถือครองดังกล่าวนาเสนอชื่อท้องถิ่น ทรัพยากรตามประเพณี การเคลื่อนย้ายและกิจกรรมตามฤดูกาล ด้วย
เหตุนี้ แผนที่ถือครองจึงต้องการความแม่นยาสูงในทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น แผนที่วัฒนธรรมและแผนที่ถือครองจึง
ไม่แตกต่างกันในเนื้อหาสาระ แต่ต่างกันตรงที่วิธีการนาแผนที่ไปใช้หรือเจตน์จานงในการใช้ โดยสรุป แผนที่ถือ
ครองต้องการความแม่นยาสูงเพื่อให้ได้รับการยอมรับทางกฎหมายอันนาไปสู่ความมั่นคงของการถือครอง ส่วน
แผนที่วัฒนธรรมมุ่งสู่ปลายทางที่การเสริมสร้างวัฒนธรรม6
ในอีกด้านหนึ่ง การทาแผนที่วัฒนธรรมถูกพิจารณาว่าเป็นขั้นตอนแรกของ “การวางแผนวัฒนธรรม”
ด้วยเหตุผลที่ว่าความเข้าใจวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคน
และชุมชน ไม่ใช่เป็นเพียงผลผลิตทางวัฒนธรรมที่ต้องช่วยประคับประคองเพราะมันเป็นสิ่งดีสาหรับเรา แต่เ ป็น
การปลดปล่อยความเป็นไปได้ของคุณค่าที่ไม่อาจคานวณได้ เมื่อเราเข้าใจวัฒนธรรมได้อย่างครอบคลุมและ
กว้างขวางมากขึ้นแล้ว เราจึงสามารถเพิ่มคุณค่าของสมบัติทางวัฒนธรรมและสามารถนาไปกาหนดเป้าประสงค์
ได้7
การทาแผนที่โดยชุมชนเป็นฐาน
ในระยะหลังมานี้ การทาแผนที่วัฒนธรรมได้ถูกนามาใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น ดังตัวอย่าง
ของอุทยานแห่งชาติกษัตริย์ลีโอโปลด์ (King Leopold) ในฝั่งตะวันตกของประเทศออสเตรเลียที่อุทยาน
แห่งชาติได้ร่วมมือกับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองจัดทาโครงการแผนที่วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มเติมในเอกสารข้อสนเทศ
สาหรับแขกผู้มาเยือนยังอุทยานดังกล่าว โดยให้ผู้อาวุโสชนเผ่าพื้นเมืองเป็นผู้แนะนาแหล่งที่เป็นทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมภายในเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าว เพื่อนาลงในเอกสารข้อสนเทศของอุทยาน นักท่องเที่ยวสามารถ
ใช้เอกสารนั้นเป็นเครื่องมือในลักษณะของการล่าสมบัติวัฒนธรรมเป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่ง8
ประสบการณ์จากประเทศคาเมรูน ที่ชุมชนชาวบากาได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมบน
ฐานชุมชน ร่วมกับศูนย์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในเมืองยาอุนเด โครงการนี้ได้ผลิตแผนที่ออกมาหลาย
5

Poole, ibid., p.12
Ibid., p.13
7
www.kultura.org.ua Cultural Planning in the City of L’viv: Cultural Mapping, Centre for
Cultural Management, 2008, p. 4
6
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๘

ชุดที่เต็มไปด้วยข้อสนเทศของชุมชนเอง ซึ่งศูนย์ฯดังกล่าวได้จัดฝึกอบรมชาวบ้านให้สามารถใช้เครื่องกาหนดจุด
พิกัด (GPS) ได้ด้วยตนเอง9
Peter Pool พบว่า การประเมินผลชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal – PRA)
มักจะแสดงให้เห็นผลเชิงบวกของการทาแผนที่ ในฐานะที่เป็นตัวแปรหนึ่งที่ช่วยสะท้อนมุมมองของชุมชนเองได้
การทาแผนที่วัฒนธรรมสามารถจัดทาได้หลายวิธี เริ่มตั้งแต่การเขียนแผนที่ฉบับร่างด้วยปากกาหรือดินสอ ไป
จนถึงการจัดทาแผนที่โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และใช้เครื่องมือกาหนดจุดพิกัดที่เป็นเทคโนโลยี
ขั้นสูง วิธีหลังนี้ ถึงแม้จะมีวิธีการที่เป็นขั้นตอนมากขึ้น แต่จะช่ วยให้ง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้
อย่างต่อเนื่อง กล่าวได้ว่าในเอเชียอาคเนย์ หลายประเทศประสบความสาเร็จในการจัดทาแผนที่วัฒนธรรม เช่น
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย ประเด็นมิใช่อยู่ที่การได้ถือครอง
แต่เป็นการปกป้องที่ดินของชุมชนที่ได้รับการรับรองแล้ว แต่มิได้จัดทาแผนที่อย่างแม่นยา จนในปีหนึ่ง จากคดี
ที่ชุมชนประสบความส าเร็จ ในการต่อสู้กับบริษัททาไม้ ทาให้รัฐ บาลมาเลเซียต้องประกาศให้การทาแผนที่
วัฒนธรรมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย10
Jenifer Joi Field ได้ศึกษาการทาแผนที่ทางวัฒนธรรมระดับชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศ
ออสเตรเลียและสรุปว่าสิ่งที่มักขาดหายไปในกระบวนการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมชุมชนคือ “โอกาส” อาทิเช่น
โอกาสในทางธุรกิจ และเสนอว่าหากการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมชุมชนจะได้คานึงถึงข้อต่อเชื่อมที่ขาดหายไปนี้
กระบวนการจัดทาแผนที่ก็จะมีศัก ยภาพสูงที่จะให้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย 11 นี่จึง
เป็นข้อเตือนใจว่าการทาแผนที่วัฒนธรรมที่บรรจุข้อมูลทางวัฒนธรรมไว้มากมายเพียงใด ยังไม่อาจกล่าวว่า
ชุมชนได้ประโยชน์อะไร จนกว่าชุมชนจะนาแผนที่นั้นไปสร้างโอกาสให้ เกิดประโยชน์ขึ้นจริง เช่น นาไปใช้
ประกอบการวางแผนถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาหรือสร้างการเรียนรู้จากแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
ของชุมชน หรือใช้เพื่อสร้างโอกาสเปิดช่องทางธุรกิจ บนฐานวัฒนธรรม หรือนาไปใช้ในการวางแผนวัฒนธรรม
ของชุมชน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม คาว่า “แผนที่ทางวัฒนธรรม” ดูจะเป็นมโนภาพค่อนข้างใหม่ในสังคมไทย ดังที่สุจิตต์
วงษ์เทศ ได้ให้ ข้อสังเกตว่า “แผนที่ทางวัฒนธรรม เป็นชื่อใหม่และยังมีความหมายไม่ตรงกัน ต่างใช้คนละ
ความหมาย...”12 ด้วยเหตุนี้ งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแผนที่ทางวัฒนธรรมในประเทศไทยจึงมีจานวนน้อยอย่างยิ่ง
สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) ได้มีประสบการณ์
การฝึกอบรมผู้แทนชุมชนในการจัดทาแผนที่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้เทคโนโลยีระบบการกาหนดตาแหน่ง ทางภูมิศาสตร์ จึงมีความเหมาะสมที่จะนาประสบการณ์จากการ
ฝึกอบรมผู้แทนชุมชนมาประยุกต์ใช้ในโครงการนี้ โดยมุ่งหวังให้เกิดการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมโดยการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในพื้นที่ ๓ ภูมิภาคที่
กล่าวมาแล้ว
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บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
๑. ขั้นเตรียมกำร
๑.๑ คัดเลือกพื้นที่วิจัย
จากการปรึกษาหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ได้ตกลงร่วมกันในการ
คัดเลือกพื้นที่วิจัยที่ตั้งอยู่ใน ๓ ภาคของประเทศไทย ได้แก่: ๑) ภำคเหนือ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
ตาบลนครชุม (วัดพระบรมธาตุ) อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ระดับ ๕; ๒) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า (วัดธาตุประสิทธิ์) อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ระดับ ๕;
และ ๓) ภำคกลำง โครงการวัฒ นธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลจันเสน (วัดจันเสน) อาเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ระดับ ๕ รวมเป็น ๓ พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการจัดอันดับไว้ในระดับ ๕ ทั้ง ๓ แห่ง
๑.๒ พัฒนำเครื่องมือเก็บข้อมูลทำงวัฒนธรรม
จากข้อเท็จ จริ งที่ว่าหลายพื้น ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ทรงภูมิปัญญาไว้แล้ วในรูปคาบรรยาย
คณะวิจัยจึงได้ออกแบบ “แบบสารวจข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม” เพื่อให้ง่ายทั้งผู้เก็บข้อมูลและสะดวก
ในการนาเข้าสู่ระบบอีเล็กโทรนิก
๑.๓ ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมกำรจัดทำแผนที่
เพื่อเป็นการใช้งบประมาณโดยประหยัด จาเป็นต้องหลีกเลี่ยงโปรแกรมปฏิบัติการสาเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์
ซึ่งมีราคาแพง คณะวิจัยจึงได้ค้นหาโปรแกรมปฏิบัติการที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์และตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม
ชื่อ Quantum GIS ในการฝึกอบรม จากนั้นคณะนักวิจัยที่จะทาหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมโปรแกรม Quantum
GIS ได้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก ฝนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม จากภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับจัดเตรียมคู่มือฉบับภาษาไทยในรูปของแฟ้มดิจิตัลสาหรับมอบให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมนาติดตัวกลับหลังการฝึกอบรมแล้ว
๑.๔ พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมกำรเก็บข้อมูลแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรม
คณะวิจัยร่วมกับที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรการเก็บข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งกาหนดให้ใช้
เวลา ๘ วัน ซึ่งภายหลังได้ปรับลดเหลือ ๖ วัน
๑.๕ จัดประชุมในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมกำร
เนื่องจากปัญหาวิกฤติน้าท่วมใหญ่ในปีที่ผ่านมา ทาให้คณะวิจัยจาเป็นต้องเลื่อนเวลาในการลงพื้นที่
เพื่อพบปะและปรึกษาหารือกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง สามแห่ง จนเมื่อเหตุการณ์น้าท่วมผ่านพ้นไป คณะวิจัยจึง
สามารถประสานงานกับพื้นที่ต่าง ๆ และใช้เวลาระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เดินทางเข้าสู่
พื้นที่ทั้งสามแห่งและได้พบปะและประชุมร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนแต่
ละแห่ง ผลการปรึกษาหารือได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้:
 พื้นที่แต่ละแห่งจะจัดส่งผู้เข้ารับการอบรมประมาณแห่งละ ๕ คน
 ทุกพื้นที่ขอให้ปรับลดวันในการฝึกอบรมเหลือเพียง ๖ วัน เนื่องจากผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลาย
คนมีภารกิจผูกพันหลายด้าน

๑๐

 ขอให้คณะวิจัย ใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ฝึกอบรมทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
 ผู้เข้ารับการอบรมจากแต่ละพื้นที่จะนาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาและเครื่องวัดพิกัด GIS ติด
ตัวไปเท่าที่จะพอหาได้
 หลังจากการฝึกอบรม แต่ละพื้นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ในงวดแรก เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐
บาท เพื่อเป็ น ค่ าใช้จ่ ายที่ จ าเป็ น ในการเก็บข้ อมูล และจัด ทาแผนที่ ภายใต้การกากับดูแ ลของ
คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการ
๑.๖ กำรจัดเตรียมสถำนที่และกำหนดกำรกำรฝึกอบรม
โดยความอนุเคราะห์ของพระโพธิรังสี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด และด้วยการประสานงานของ
พระมหาสงวน ภัทฺทจิตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด คณะวิจัยจึงได้ใช้วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็น
สถานที่ฝึกอบรมและใช้ชุมชนและพื้นที่สาธารณะภายใต้โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดพระธาตุดอย
สะเก็ดเป็นที่ฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งได้มีการปรับลดช่วงเวลาการฝึกอบรมซึ่งเดิมกาหนดไว้ ๘ วัน ลดลงเหลือ
เพียง ๖ วันตามคาร้องขอ
๒. ขั้นดำเนินกำร
๒.๑ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
คณะวิจัยได้จัดฝึกอบรมเรื่อง “กระบวนการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
วัฒนธรรม” ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด โดยเริ่มปฐมนิเทศตั้งแต่คืนวันที่ ๑๗ - ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้เข้า
รับการอบรมจากโครงการวัฒ นธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลจันเสน จานวน ๕ คน ผู้เข้ารับการอบรมจาก
โครงการวั ฒ นธรรมไทยสายใยชุ ม ชนต าบลนครชุ ม จานวน ๔ คน และผู้ เ ข้ า รับ การอบรมจากโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า จานวน ๔ คน รวมทั้งสามเณรจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ด จานวน ๒
รูป รวมเป็น ๑๕ คน ทั้งนี้ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสานักงานวัฒนธรรมอาเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสังเกตการณ์ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับเอกสาร
คู่มือการจัดทาแผนที่ด้วยโปรแกรม Quantum GIS เป็นแผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลการฝึกอบรมทั้งหมด
ซึ่งเนื้อหาการฝึกอบรม มีดังนี้
ควำมสำคัญของแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม
 แหล่งผู้รู้/ผู้ทรงภูมิปัญญา ด้าน: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พิธีกรรมความเชื่อ การแสดงออกทางศิลปะวรรณกรรม-สถาปัตยกรรม การละเล่น งานช่างฝีมือ การดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้าน การทามาหากิน
ตามประเพณี ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ และอาหารพื้นบ้าน
 สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
 แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 บริเวณสาธารณสมบัติที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น
แบบสำรวจข้อมูลแหล่งวัฒนธรรม
 การออกแบบสารวจข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

๑๑

ควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS)
 ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 หลักการทางานและประโยชน์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แนะนำโปรแกรม GIS และคู่มือกำรใช้
 แนะนาโปรแกรม GIS และการติดตั้งโปรแกรม
แนะนำกำรทดลองใช้โปรแกรม GIS
 แนะนาหน้าจอโปรแกรม
 รายการแถบเมนูเครื่องมือ
 การสร้าง บันทึก และเปิดโครงการ
 การเพิ่มชั้นข้อมูล ประกอบด้วย เชิงเส้น จุด พื้นที่ และภาพ
 การแสดงรายละเอียดข้อมูล
 การเลือกข้อมูล
 การดูตารางข้อมูล
 การปรับแต่งคุณสมบัติของชั้นข้อมูล
 การสร้างชั้นข้อมูล จุด เส้น รูปพื้นที่ และตารางเก็บข้อมูล
 การเพิ่ม/แก้ไข/ลบตาแหน่งข้อมูล
กำรออกแบบ และนำออกภำพแผนที่
 การตกแต่งแผนที่
 การนาออกแผนที่
กำรสร้ำงกำรเชื่อมโยงข้อมูล
 การสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล
 ทบทวนในส่วนการใช้โปรแกรมที่ผู้เข้าอบรมยังติดค้าง หรือสงสัย
กำรถ่ำยข้อมูลจำกเครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลก (GPS) สู่ฐำนข้อมูล GIS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกาหนดตาแหน่งพิกัดบนพื้นโลก
 การนาเข้าข้อมูลจากเครื่องกาหนดตาแหน่งพิกัดบนพื้นโลก (GPS) สู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม
GIS
 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ควำมรู้เรื่องแผนที่และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนที่กับวัฒนธรรมของชุมชน
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
 การอ่านลักษณะภูมิประเทศและค่าพิกัด
 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับวัฒนธรรมของชุมชน
 ทดสอบความเข้าใจเรื่องแผนที่
 แผนที่ร่างมือแสดงพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ควำมรู้เรื่องกำรใช้เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลก กับกำรสำรวจ(GPS)
 อธิบายวิธีการใช้เครื่องกาหนดพิกัดตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS) และแบบบันทึกข้อมูล

๑๒

 ทดสอบการใช้เครื่องกาหนดพิกัดตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
 วิธีการเก็บข้อมูล
ปฏิบัติกำรภำคสนำม กำรสำรวจข้อมูลโดยใช้เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลก (GPS)
 การฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่
 ทดสอบการนาเข้าข้อมูลจากเครื่องกาหนดตาแหน่งพิกัดบนพื้นโลก (GPS) จากการสารวจจริง ลงสู่
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม GIS
๒.๒ กำรจัดส่งงบประมำณดำเนินกำรให้แต่ละพื้นที่
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการอบรมเดินทางกลับยังถิ่นฐานของตนแล้ว คณะวิจัยได้
จัดส่งงบประมาณดาเนินการให้แก่แต่ละพื้นที่ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท
เพื่อให้คณะทางานแต่ละพื้นที่สามารถดาเนินการด้วยตนเองอย่างเต็มที่
๒.๓ กำรจัดทำแผนที่วัฒนธรรมและกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทำงวัฒนธรรม
คณะวิจัยที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม
ได้ดาเนินการอบรมแผนที่ของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย ๓ พื้นที่หลัก ดังนี้
๑) โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลจันเสน ได้จัดอบรมอบรมระหว่ างวันที่ ๑๙-๒๐และ
๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วันจันเสน ตาบลจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด ๓๔ คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนวัดจันเสน จานวน ๑๑ คน นักเรียนจากโรงเรียนจันเสนเอ็ง
สุวรรณ จานวน ๑๓ คน นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหมี่วิท ยา จานวน ๑ คน ครู ๔ คน พระจากวัดจันเสน
จานวน ๓ รูป และวิทยากรที่ผ่านการอบรมมาแล้ว ๔ คน
๒) โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนครชุม ได้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านแผนที่และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ นการแสดงพื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมโดยชุ ม ชน ระหว่ า งวั น ที่ ๑-๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้เข้าร่วมจานวน ๒๐ คน
๓) โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า ไม่ได้จัดอบรมต่อ ด้วยเหตุผลไม่สามารถประสาน
กับโรงเรียนได้ อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมกับโครงการมีเพียงท่านเดียวที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อได้ แต่ได้มี
การถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชน เพื่อร่วมดาเนินการเก็บข้อมูลกับนักวิจัยชุมชนต่อไป
๒.๔ คณะวิจัยและทีมงำนดำเนินกำรเก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่
โดยแต่ละพื้นที่ได้เก็บข้อมูล ๒ ส่วน คือ ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ทั้งที่เป็นแบบบุคคล
และสถานที่ อีกส่วนหนึ่งได้ดาเนินการเก็บข้อมูลพิกัดแผนที่ของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนประเภทต่างๆ
๒.๕ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนและให้คำปรึกษำในระดับพื้นที่
คณะวิจัยได้ร่วมออกติดตามผลการดาเนินงานและให้คาปรึกษาแต่ละพื้นที่ ดังนี้
๑) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ติดตามพื้นที่โครงการวัฒนธรรมชุมชนตาบลจันเสน
๒) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ติดตามพื้นที่โครงการวัฒนธรรมชุมชนตาบลนครชุม
๓) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ติดตามพื้นที่โครงการวัฒนธรรมชุมชนตาบลนาหว้า
ผลจากการดาเนินงาน ได้รายงานผลการดาเนินงานของโครงการโดยภาพรวมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ประเด็นการดาเนินงานของแต่ละพื้นที่ จึงทาให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้าการดาเนินงานของแต่ละพื้นที่และ
ปัญหาอุปสรรคที่ของแต่ละพื้นที่ได้ประสบอยู่

๑๓

๒.๖ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้แก่คณะกรรมกำรโครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนในระดับพื้นที่
หลังจากโครงการได้ดาเนินงานได้ระยะหนึ่ง ในช่วงที่คณะวิจัยและที่ปรึกษาโครงการได้ออกติดตามผล
การดาเนินงานใน ๓ พื้นที่ที่ร่วมโครงการวิจัย ดังรายละเอียดข้อ ๒.๕ ข้างต้น ทางคณะวิจัยและที่ปรึกษา
โครงการได้น าเสนอความก้าวหน้ าโครงการวิจัยนี้ในช่วงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการสายใย
วัฒนธรรมชุมชน ทั้ง ๓ แห่ง ไปในคราวเดียวกันด้วย
๓. ขั้นสรุปผลและจัดทำรำยงำนวิจัย
๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
โครงการได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการ และ ๒)
การวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลอย่างมีส่วนร่ วมและใช้ทั้งรูปแบบทางการโดย
การจั ดเวทีวิเคราะห์ จานวน ๓ ครั้ง และจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในช่ว งการจัดประชุมร่วมกัน
ระหว่างนักวิจัยโครงการและคณะที่ร่วมจัดทาแผนที่วัฒนธรรมจาก ๓ แห่ง
๓.๒ การจัดรายงานวิจัยฉบับร่าง
การจัดทารายงานวิจัยโครงการฉบับร่าง ได้เริ่มจากการร่วมกันออกแบบร่างเนื้อหารายงานวิจัยระหว่าง
ที ม นั ก วิ จั ย และที่ ป รึ ก ษาโครงการในเวที ป ระชุ ม โครงการ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ หลั ง จากนั้ น จึ ง
มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการเขียนเนื้อหาในหัวข้อที่รับผิดชอบ
๓.๓ การปรึกษาหารือร่างรายงานวิจัยกับแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยพิจารณาและเสนอแนะ
เมื่อได้เ นื้ อหารายงานวิ จั ย ฉบั บ ร่ าง ทางโครงการได้จั ดประชุม เพื่อปรึ กษาหารื อกับผู้ ที่เ กี่ยวข้อ ง
จานวน ๔ ครั้ง โดยเฉพาะการปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ดาเนินงานโครงการ ๓ แห่ง เพื่อร่วมกัน
พิจารณาและเสนอแนะปรับปรุงรายงานดังกล่าว
๓.๔ การปรับปรุงรายงานวิจัยและแผนที่วัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์
การปรับปรุงรายงานวิจัยและแผนที่วัฒนธรรม ได้ดาเนินการภายในหลายรอบ เพราะพื้นที่ดาเนินงาน
วิจัยแต่ละแห่งมีความพร้อมในการจัดทาข้อมูลและทาแผนที่ไม่เท่ากัน ทาให้ขั้นตอนนี้ใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน
นอกจากนี้โครงการยังรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย
๓.๕ การจัดพิมพ์รายงานวิจัย ผลิตแผนที่วัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์และจัดส่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการได้ดาเนินการจัดพิมพ์รายงานวิจัยและผลิตแผนที่วัฒนธรรมขึ้นมา ๑ ครั้ง เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลทางแผนที่เป็นการภายใน และจะจัดพิมพ์รายงานวิจัยและผลิต
แผนที่วัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์ หลังจากโครงการได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อีกครั้ง

๑๔

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. คู่มือการจัดทาฐานข้อมูลวัฒนธรรมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
๑.๑ ความหมายของแผนที่
แผนที่ หมายถึง การจาลองลักษณะที่สาคัญที่ปรากฏบนพื้นโลก จาลองไว้บนกระดาษที่แบบราบใน
ปัจจุบัน แผนที่สามารถจัดทาและผลิตได้ ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ แผนที่กระดาษ (paper map) คือ แผนที่ที่
จัดพิมพ์บนแผ่นกระดาษ และแผนที่เชิงตัวเลข (digital map) คือ แผนที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เป็น
ลักษณะตัวเลข โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้บนแผ่นดิสเกตต์ หรือเทปแม่เหล็ก แผ่น CD-Rom เช่น ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่ งสามารถจัดเป็นไว้ได้นาน การย่อขยายหรือการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
สามารถจัดทาได้ง่าย
ประเภทของแผนที่ (Type of Map)
แผนที่สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภทใหญ่ คือ
๑) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) หมายถึง แผนที่ที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ เช่น แผนที่
ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ ที่จัดทาโดยกรมแผนที่ทหาร ที่แสดงความสูง -ต่า ภูเขา ลา
ห้วย ถนน เป็นต้น
๒) แผนที่โคลโรเพลท (Cloropleth Map) แผนที่แสดงลาดับความแตกต่างของปริมาณ หรือคุณภาพ
ของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากมากไปหาน้อย หรือเหมาะสม ไม่เหมาะสม โดยการใช้สีหรือสัญลักษณ์
เช่น แผนที่ปริมาณน้าฝน (Isohyte Map) แผนที่แสดงระดับความสูง (Contour Map) เป็นต้น
๓) แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) หมายถึง แผนที่ที่แสดงเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเพียงอย่างเดียว
บนแผ่นกระดาษ หรือที่จัดเก็บไว้ในเทปแม่เหล็ก เช่น แผนที่ดิน แผนที่ธรณี เป็นต้น ซึ่งเป็นแผนที่
หรือชุดข้อมูล ที่นาเข้าหรือแยกจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การออกแบบแผนที่ (Designing Thematic Map)
การออกแบบแผนที่หรือการจัดทา Layout เป็นสิ่งจาเป็นอันดับแรกก่อนการผลิตแผนที่สาหรับนัก
แผนที่ (cartographer) บางครั้งต้องใช้เวลานานในการออกแบบ หรื ออาจจะออกแบบหลายอย่างแล้วมา
วิเคราะห์ว่า แบบไหนจึงดีหรือสวยงามมากที่สุด แผนที่ที่สวยงามควรพิจารณาดังนี้
๑) ความกลมกลืน (harmony) แผนที่ที่สวยงามต้องแสดงถึงความกลมกลืนของข้อมูลที่จะนาเสนอใน
แผนที่ เช่น ถ้าต้องการทาแผนที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง การนาข้อมูลที่ตั้งของดิน มาแสดงบน
แผนที่อาจจะไม่เหมาะสม เพราะไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องแผนที่ และสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ ที่ตั้งของ
ดินควรจะนาไปรวมกับชนิดป่า หรืออุทยานแห่งชาติ เพราะเป็นข้อมูลที่สื่อหรือนาเสนอไปในทาง
เดียวกัน เป็นต้น
๒) องค์ประกอบของแผนที่ (composition) แผนที่ที่ดีและสวยงาม ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ ดังนี้
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๒.๑) หัวข้อเรื่อง (Title and sub-title) หัวข้อเรื่องเป็นส่วนประกอบที่สาคัญรองจากข้อมูล
พื้นที่ (จุด เส้น พื้นที่) ที่ปรากฏในแผนที่ หัวข้อเรื่องอาจประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยมี
ขนาดใหญ่เป็น อัน ดับ สอง หั ว ข้อเรื่องทั้งหมดรวมกันแล้ว ไม่เกิน ๓ บรรทัด ถ้าหากจาเป็นจะต้อง
อธิบายเพิ่ม ให้ไว้ใส่ไว้เป็นคาอธิบายที่มีขนาดตัวอักษรเล็กกว่า
๒.๒) สัญลักษณ์ (Map legend) สัญลักษณ์ เป็นการบ่งบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นบนแผนที่ในแต่
ละรูปลักษณะนั้นหมายถึงอะไร การแสดงสัญลักษณ์บนแผนที่ ควรแบ่งกลุ่ มให้เหมาะสม เช่น จุด เส้น
และพื้นที่ โดยทั่วไปจะนาเสนอก่อนเส้น แล้วตามด้วยแผนที่ และข้อมูลในแต่ละกลุ่มควรจัดหมวดหมู่
ด้ว ย เช่น ประเภทป่ าไม้ ประเภทการใช้ที่ดิน เป็นต้น โดยให้ จัดลาดับความเข้มของสี ขนาดของ
สัญลักษณ์จากน้อยไปหามากตามลาดับ
๒.๓) มาตราส่วน (Map scale) มาตราส่วนเป็นการบอกว่าขนาดที่ปรากฏบนแผนที่ จะมี
ขนาดเท่าไหร่บนพื้นที่จริง เช่น มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงว่าขนาด ๑ หน่วยจะเท่ากับ ๕๐,๐๐๐
หน่วย ในพื้น ที่จริง สมมุติว่าวัดระยะทางบนแผนที่ได้เท่ากับ ๒ เซนติเมตร ในพื้นที่จริงจะมีขนาด
เท่ากับ ๒๕๐,๐๐๐ เซนติเมตร หรือ ๑ กิโลเมตร เป็นต้น มาตราส่วนขนาดใหญ่หมายถึง ขนาดความ
แตกต่างระหว่างอัตราส่วนของแผนที่กับพื้นที่จริงน้อย (๑ : ๕๐,๐๐๐) และมาตราส่วนขนาดเล็ก
หมายถึงขนาดความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนของแผนที่กับพื้นที่จริงมาก (๑ : ๒๕๐,๐๐๐)
๒.๔) แหล่งข้อมูล วันที่ และความถูกต้อง เป็นการบ่งบอกแหล่งที่มาของข้อมูล และได้ข้อมูล
มาเมื่อไร มีความถูกต้องแค่ไหน โดยมากจะปรากฏที่มุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ และจะเป็นตัวอักษรที่มี
ขนาดเล็ กที่สุ ดที่ ป รากฏบนแผนที่ แต่ส ามารถอ่า นได้ การบ่งบอกข้อมูล ดังกล่ าวมีประโยชน์มาก
เนื่องจากข้อมูลบนแผนที่เป็นข้อมูลที่ได้มาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในส่วนของความถูกต้องอาจจะระบุว่า
ได้จากการสารวจหรือวิเคราะห์โดยวิธีการใด เช่น สุ่มตัวอย่าง ๑๐% หรือเก็บตัวอย่างจากขนาดกริด
๑๐ x ๑๐ กิโลเมตร เป็นต้น
๒.๕) พื้นที่มีรายละเอียดและไม่มีรายละเอียด (Mapped and unmapped) แผนที่ที่สวยงาม
ควรจะเน้นจุดที่สนใจ (focus of attention) โดยการให้รายละเอียดในพื้นที่นั้นๆ มากกว่าส่วนอื่นๆ
๒.๖) ข้อมูลพื้นที่ (graticule) และค่าพิกัด (geo-referenced coordinates) แผนที่ที่ดีควร
แสดงรายละเอียดของข้อมูลไม่น้อย หรือมากจนเกินไป และข้อมูลต้องมีความกลมกลืน หรือสัมพันธ์
กันใช้แรเงา (shade) ไม่ใช่สีพื้นที่ทึบ เพราะจะบังข้อมูลอื่น การเรียงลาดับข้อมูลควรเป็นจุด เส้น และ
พื้นที่อยู่ตรงบริเวณใดของผิวโลก โดยอาจจะอยู่ที่กรอบรูป หรือทาเป็นตารางกริดบนพื้นที่ แล้วแต่
ความเหมาะสมและรายละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่
๒.๗) กรอบรูป (Border and neat lines) การใส่กรอบแผนที่หลัก (major map) และกรอบ
แผนที่รอง (minor or referenced map) หรือการจัดแบ่งส่วนแผนที่ เป็นการจัดระเบียบและให้
ความสวยงามในแผนที่ โดยปกติขนาดของกรอบรูปจะมีขนาดเส้นหนากว่าหลายเส้นของข้อมูลต่างๆ ที่
ปรากฏบนแผนที่
๒.๘) เครื่องหมายบนแผนที่ (Map symbol) เครื่องหมายที่ปรากฏบนแผนที่ควรมีความ
เหมาะสม ทั้งขนาด สี หรือสัญลักษณ์ และสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง และควรใช้เครื่องหมาย
เป็นมาตรฐาน เช่น แม่น้าสายหลัก ใช้เส้นทึบ หนา สีน้าเงิน ลาห้วย ใช้เส้นประสีน้าเงิน ป่าไม้ สีเขียว
ทุ่งหญ้าใช้สีส้มซ้อนกัน ๒ ชั้น สีแดงและดา เป็นต้น สีที่ใช้ไม่ควรเข้มเกินไป
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๒.๙) ความชัดเจน (Clarity) และความแตกต่าง (contrast) แผนที่ที่ดีควรมีความชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่สนใจ ควรมีขนาดไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป และจุดที่สนใจควรมีความเด่น
และแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ การเน้นความแตกต่างของแต่ละ features อาจจะทาได้โดยใช้ลายเส้น
(ชนิดและขนาด) ตัวอักษร (ขนาดและรูปแบบ) ความหยาบและละเอียด หรือความละเอียดของข้อมูล
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
๑.๒ ความสาคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
GIS ย่อมาจากคาว่า Geographic Information System หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า ระบบ
สารสนเทศภูมิ ศาสตร์ หมายถึ ง เครื่ องมือที่ ใช้ ระบบคอมพิว เตอร์เ พื่อ ใช้ ในการจัด เก็บ จั ดเตรีย ม นาเข้ า
ดัดแปลง แก้ไข จัดการและวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลเชิงพื้นที่ มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงซ้อน คือมีการซ้อนกัน
ของข้อมูลหลายชั้น เช่น ถนน หมู่บ้าน ทางน้า เป็นต้น
องค์ประกอบของ GIS ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๕ อย่าง คือ
๑) ข้อมูล (data) แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่
๑.๑) ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เช่น ข้อมูลเชิงภาพ จุด เส้น เป็นต้น
๑.๒) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) เป็นข้อมูลบอกรายละเอียดของข้ อมูลเชิงพื้นที่
ต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลเหล่านั้น เช่น ชื่อถนน ความกว้างของถนน จานวนครัวเรือน เป็นต้น
๒) เครื่ องคอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ (hardware) เครื่องคอมพิว เตอร์รวมกันเรียกว่าระบบ
ฮาร์ดแวร์ โดยจะประกอบด้วย อุปกรณ์นาเข้า
๓) โปรแกรมหรือซอฟท์แวร์(software) หมายถึงโปรแกรมที่ใช้ในการจัดระบบและสั่งงานต่างๆ
เพื่ อให้ ร ะบบฮาร์ ด แวร์ ทางาน โดยมี ค วามสามารถในการนาเข้า ข้ อมู ล จั ดเก็ บข้ อ มูล ผล
แสดงผลและแปลงข้อมูลได้
๔) ผู้ใช้ (user) ผู้ใช้ข้อมูล hardware, software ซึ่งถือได้ว่าผู้ใช้มีความสาคัญในระบบงาน GIS
ซึ่งประกอบด้วยผู้ ใช้ระบบและผู้ใช้สารสนเทศ ผู้ใช้ระบบจะต้องมีความชานาญในหน้าที่และ
ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
๕) ขั้นตอนการทางาน (methods)
๑.๓ ขั้นตอนการทางานระบบ GIS
(๑) การกาหนดวัตถุประสงค์
(๒) การจั ดเตรี ย มฐานข้อมูล ข้อมูลพื้นที่ เช่น แผนที่ต่าง ๆ และข้อมูล อธิบายพื้นที่ ซึ้งได้ม าจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากภาคสนาม
(๓) การนาเข้าข้อมูล การนาเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลทั่วไป
(๔) การวิเคราะห์ข้อมูล
(๕) การแสดงผล
๑.๔ ประโยชน์ของระบบ GIS
(๑) เพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับตาแหน่ง
(๒) ภาพเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่จริงกับพื้นที่ที่แสดงโดยระบบ GIS
(๓) การวิเคราะห์การพังทลายของดิน
(๔) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อหาแนวโน้มในพื้นที่
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๑.๕ ขอจากัดของระบบ GIS
(๑) GIS ไมสามารถปรับปรุงคุณภาพของขอมูลดิบ (Raw data) ใหมีความถูกตองหรือแมนยาขึ้นได้
(๒) GIS ไมสามารถระบุความผิดพลาดของขอมูลได้
(๓) GIS ไมสามารถเปรียบเทียบคุณภาพขอมูลแตละชั้นขอมูล
(๔) GIS ไมสามารถระบุไดวาแบบจาลองในการวิเคราะห หรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่นักวิเคราะห GIS หรือผู
มีอานาจตัดสินใจไดเลือกไปนั้นถูกตองหรือไม่
(๕) GIS ไมทราบมาตรฐานหรือรูปแบบแผนที่ที่เปนสากล
(๖) GIS ไมสามารถทดแทนความรู ความสามารถของผูเชี่ยวชาญได้
๒. กระบวนการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมชุมชนและวิธีการใช้
กระบวนการจัดทาแผนที่ วัฒนธรรม สาหรับชุมชนที่สามารถอ่านได้และนาไปใช้ประโยชน์ได้จะต้ อง
ดาเนินการด้วยตัวชุมชนเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงจบกระบวนการ เพื่อให้ชุมชนสามารถมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาแผนที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะอธิบายรายละเอียดตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
๒.๑ ประชุมทาความเข้าใจเรื่องการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมชุมชน ทั้ง ๓ ชุมชน ประกอบด้วย โครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลจันเสน โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า และโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนครชุม เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการในการจัดทา
แผนที่วัฒนธรรม และวิธีการนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
๒.๒ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
ชุมชน และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ขั้นตอนนี้ ได้มีการจัดอบรมร่วมกันทั้ง ๓ แห่ง โดยจัดขึ้นที่วัดพระธาตุ
ดอยสะเก็ด อาเภอดอยสะเก็ด จั งหวัดเชียงใหม่ หลั งจากที่เสร็จการอบรมแล้ ว ให้ ทั้ง ๓ พื้นที่ได้ว างแผน
กิจกรรมในแต่ละพื้นที่มีอะไรบ้าง และระยะเวลาเมื่อไหร่ โดยกาหนดกิจกรรมในระดับพื้นที่
๒.๓ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการเก็บข้อมูลในระดับชุมชน หลังจากที่แกนนาแต่ละพื้นที่
ได้รับการอบรมไปแล้ว จึงได้นาความรู้ที่ได้ไปอบรมต่อให้กับแกนนาแต่ละชุมชนต่อ ซึ่งขั้นตอนนี้ ทางโครงการ
ได้กาหนดให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการฯ กลับไปจัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ใกล้กับชุมชนและแกน
นาในชุมชน แต่ในทางปฏิบัติแต่ละชุมชนได้ปฏิบัติไม่เหมือนกัน คือ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบล
จันเสน ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนและแกนนาชุมชนเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่อไป โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนตาบลนครชุม ร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดอบรมและเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการโครงการฯ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และแกนนา
ชุมชน และโครงการวัฒ นธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า ไม่ได้จัดอบรมต่อ ด้ว ยเหตุผลว่า ไม่ส ามารถ
ประสานกับโรงเรียนได้ อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมกับโครงการฯ มีเพียงคนเดียวที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อได้
แต่นักวิจัยชุมชนได้มีการถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดเก็บข้อมูลชุมชนกับนักวิจัยชุมชน และ
ยังได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลนาหว้า เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอใช้เครื่องมือ GPS ใน
การดาเนินงานอีกด้วย
๒.๔ เก็บข้อมูลในระดับชุมชน หลังจากที่แต่ละพื้นที่ได้ผ่านการอบรมแล้ว ได้ดาเนินการเก็บข้อมูล
ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย สถานที่สาคั ญที่
เกี่ย วข้องกับวัฒ นธรรมของชุมชน ผู้ รู้ หรือบุคคลส าคัญในชุมชนที่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน และ
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วัฒนธรรมชุมชนในด้านต่างๆ ส่วนที่ ๒ เก็บข้อมูลด้านแผนที่ คือ ได้ใช้เครื่องมือ GPS ในการจัดเก็บบันทึก
ข้อมูลเชิงแผนที่
๒.๕ รวบรวมข้อมูล เมื่อดาเนินการเก็บข้ อมูลแต่ละพื้นที่เสร็จแล้ว ได้รวบรวมเก็บข้อมูลทั้ง ๒ ส่วน
เพื่อนาไปวิเคราะห์ ประมวลและสรุปข้อมูล ส่วนข้อมูลด้านแผนที่ ได้มีการออกแบบและกาหนดสัญลักษณ์แผน
ที่ร่วมกัน เพื่อนาไปพัฒนาและจัดเป็นระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนต่อไป
๒.๖ นาเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการโครงการในระดับพื้นที่ เมื่อจัดการข้อมูลเสร็จแล้ว ได้มีการ
นาเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการโครงการแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กรรมการได้ตรวจสอบและเสนอแนะให้ข้อมูลมี
ความสมบูรณ์ต่อไป
๒.๗ ผลิตแผนที่วัฒนธรรมของชุมชน เมื่อได้ดาเนินการเสร็จทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ได้ผลิตเป็นแผน
ที่วัฒนธรรมชุมชนที่ชุมชนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป
๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและแหล่งมรดกวัฒนธรรม
๓.๑ ชุมชนนาหว้า
๑) ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
ทาเลที่ตั้ง
ตาบลนาหว้าตั้งอยู่ในเขตอาเภอนาหว้า ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวั นตกของจังหวัดนครพนม โดยมีเขต
อาเภอติดต่อดังนี้:
 ทิศเหนือ: ติดต่อกับอาเภออากาศอานวย (จังหวัดสกลนคร) และอาเภอศรีสงคราม
 ทิศตะวันออก: ติดต่อกับอาเภอศรีสงครามและอาเภอโพนสวรรค์
 ทิศใต้: ติดต่อกับอาเภอกุสุมาลย์และอาเภอเมืองสกลนคร (จังหวัดสกลนคร)
 ทิศตะวันตก: ติดต่อกับอาเภอพรรณานิคมและอาเภออากาศอานวย (จังหวัดสกลนคร)
ประวัติความเป็นมา
คนกลุ่มแรกที่เดินทางมาลงตั้งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชาว (ไท) ญ้อ ที่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ทางตอนเหนือของ
เมืองหลวงพระบาง แต่ได้อพยพหนีภัยสงครามจากการที่กองทัพพม่าบุกเข้าโจมตีเชียงใหม่และนครเวียงจันทน์
ในสมัยที่พระชัยเชษฐาเป็นผู้ครองนครเวียงจันทน์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้หลบหนีลงใต้มาตามลาน้าโขง บรรพ
บุรุษของชาวนาหว้าได้มาถึงบริเวณพื้นที่ปัจจุบันนี้ ซึ่งในขณะนั้นเป็นป่าอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ราบอันกว้างใหญ่
และมีต้นหว้าขึ้นอยู่ทั่วไปร่วมกับพรรณไม้หลากหลายชนิด และจากการเดินสารวจบริเวณ ยังพบว่ามีซากวัด
เก่าแก่ ที่ป กคลุ มด้ว ยเถาวัล ย์ เต็มไปหมด ภายในเจดีย์ ยังพบพระพุทธรูปทั้งที่ เป็นทองคาและทองสั มฤทธิ์
นอกจากต้นโพธิ์ ยังมีต้นตาล มะพร้าว มะม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นไม้บ้าน เห็นได้ชัดว่าเคยเป็นชุมชนเก่าแก่ในอดีต
ที่ไม่อาจบอกได้ว่าเก่าแก่เพียงใดและผู้คนอพยพไปไหนกันหมดด้วยเหตุใด บรรพบุรุษชาวญ้อกลุ่มนี้ จึงตัดสินใจ
ลงตั้งถิ่นฐานที่นี่และตั้งชื่อชุมชนว่า “บ้านนาหว้า”
การปกครอง
ตาบลนาหว้าเป็น ๑ ในจานวน ๖ ตาบลภายใต้การปกครองของอาเภอนาหว้าซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ
อาเภอศรีสงคราม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ นาหว้าได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอาเภอแยกออกมาจากอาเภอศรี
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สงคราม มาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ นาหว้าจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอาเภอมาจนถึงปัจจุบัน สาหรับตาบลนา
หว้า มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครองระดับตาบลแยกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ หมู่บ้านภายใต้การบริหารของเทศบาล
ตาบลนาหว้า จานวน ๕ หมู่ และหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลที่อยู่ภายใต้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาหว้า จานวน ๑๐ หมู่ ทั้งนี้ นาหว้าได้รับการยกระดับขึ้นเป็นตาบลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นต้นมา หรือ
นับเป็นเวลา ๙๙ ปีมาแล้วถึงปัจจุบัน โดยมีขุนภักดีราชกิจ (กัณหา) เป็ นกานันคนแรก อย่างไรก็ตาม นาหว้าได้
มีผู้นามาก่อนหน้าแล้วหลายรุ่นคน แต่ไม่อาจสืบค้นข้อมูลไปได้ถึงรุ่นแรก ๆ
ประชากร
ข้อมูล จากการส ารวจความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุว่า ตาบลนาหว้ามีประชากรรวม
๑,๒๐๒ ครัวเรือน ประกอบด้วยเพศชาย จานวน ๒,๓๐๓ คน และเพศหญิง จานวน ๒,๓๗๖ คน รวมทั้งสิ้น
จานวน ๔,๖๗๙ คน อันประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ ผู้ไท ไทยอีสาน (หรือไทยลาว) และชาวไทยเชื้อสายจีน
แหล่งมรดกวัฒนธรรมชุมชน
๑. ผู้ทรงภูมิปัญญา
๑.๑ การดูแลสุขภาพ
๑) นายเฉลียว สิทธิ หมอยาสมุนไพร
๒) หมดนวดแผนไทย
๑.๒ ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม
๑) นายสุตา อินอุเทน
๒) นายสุภาพ วะชุม
๓) พิธีอัญเชิญพรอุปคุต
๑.๓ งานเทศกาล
๑) ซุ้มวิถีชีวิต
๒) สวดสรภัญญะ
๓) ราบูชาพระธาตุประสิทธิ์
๑.๔ ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์
๑) นายสมมิตร ไชยมงค์ หมอดู
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑) นายโชค นาโควงค์
การทาโต๊ะ เก้าอี้ไม้
๒) นายไสว วะเศษสร้อย
การสานกระเป๋าจากกล่องนม
๓) นายประยงค์ วะเศษสร้อย การสานข้อง
๔) นายพรศักดิ์ พึ่งพรหม
สานสุ่มไก่
๕) นายทอน อินอุเทน
การสานแห
๖) นางปราณี นาโควงค์
ไส้เดือนตากแห้ง
๗) นางกลุ้ม ไชยมงค์
สานกระเขิง
๘) นางคล้าย สิทธิ
การย้อมผ้าคราม
๑.๖ ศิลปกรรม
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๑.๖.๑ จิตรกรรม
๑) นายภานุวัฒน์ ยงยันต์
๒) นายสิงห์ วะชุม
๓) นายวันชัย วะชุม
๑.๖.๒ ช่างฝีมือ
๑) นายลาโพง วะเศษสร้อย
๒) นางไพรมณีย์ วะลับ
๓) นายสมพร วะเศษสร้อย
๔) นายปัทมาวดี วะชุม
๕) นางสมพาน นาขะมิน
๖) นางวงเดือน อุดมเดชาเวทย์
๗) นางอัมพร วะชุม
๑.๗ อาหารพื้นบ้าน
๑) นางดินทัย วะชุม
๒) นางรัตนา ลานาผาย
๓) นายสุนทร ศรีสุวอ
๔) นางชุติมา วะลับ
๕) นางสุวรรณ วะชุม
๖) นางวราดร สรีสุวอ
๗) นายธรรมฐิติ วะสาร
๘) นางอุทัย วะสาร
๙) นางวิไลวรรณ วะเศษสร้อย
๑๐) นางเพียงใจ ลิภา
๑๑) นางสุวรรณ วะชุม
๑๒) นางลาทวน สิทธิ
๑๓) นางยูรศรี นาขะมิ้น

ช่างทากับดักหนู
การค้นหูก
การทอผ้าข้าวม้า
การทอผ้ายกมุก
การทอตุง
การทอผ้ามุก
การทอผ้าขาวม้า
ขนมเทียน
ขนมจีน
ขนมชั้น
ขนมครกชาววัง
ขนมครองแครงกรอบ
ลอดช่องโบราณ
ปลาร้า
แกงขี้เหล็ก
การถนอมอาหารประเภทผัก
ขนมครกโบราณ
ขนมดอกจอก
ข้าวแต๋น
ไส้กรอก

๒. สิ่งก่อสร้างและสถานที่สาคัญ
๒.๑ พิพิธภัณฑ์
๑) อาคารพิพิธภัณฑ์ไทญ้อ
- วัสดุที่ใช้ อาคารก่ออิฐ ถือปูน โครงหลังคาเหล็ก
- ขนาดและรูปทรง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
- ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ แผนงานการลงทุนทางสังคม (Social Investment Programme)
- ประวัติการสร้าง เพื่ออาชีพกลุ่มทอผ้าของกลุ่มแม่บ้าน บ้านนาหว้า ต่อมาเมื่อปี ๒๕๔๗ อาคารนี้ ได้
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ไทญ้อ ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า จนถึงปัจจุบัน
- ประวัติการใช้ประโยชน์ เคยใช้เป็นสถานที่ทอผ้าของกลุ่มทอผ้าในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในมูลนิธิ
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- สภาพปัจจุบัน ใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ไทญ้อที่เก็บรักษาสิ่งของที่ เป็นวัตถุโบราณต่างๆ ที่ได้รับการ
บริจาคจากชุมชน
- ภาพประกอบ

๒.๒ ลาน/ข่วงวัฒนธรรม
๑) สวนสาธารณะห้วยกอก สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- ขนาดและรูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร เป็นลานธรรมชาติ และ
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคาร ๑ หลัง ที่พักตากอากาศ ๑ หลัง ริมตลิ่งห้วยกอก ทาเป็นขั้นบันไดปูนซีเมนต์สาหรับ
ใช้เป็นสถานที่ลอยกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทงประจาปี
- ประวัติการสร้าง สมัยก่อนที่แห่งนี้ได้ถูกใช้ให้เป็นสถานที่ในการเข้าค่ายลูกเสือ ของสถานศึกษาใน
อาเภอนาหว้าและถูกเลิกใช้โดยไม่ทราบสาเหตุ จึงทาให้เป็นไม่มีประโยชน์ เมื่อเทศบาลตาบลนาหว้าได้ก่อตั้ง
ขึ้นมา จึงได้ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสวนสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ
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- ประวัติการใช้ประโยชน์ ห้วยกอกเป็นสถานที่ที่มีแหล่งน้าธรรมชาติที่เกิดจากลาน้าอูนอยู่ในพื้นที่หมู่
ที่ ๕ ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สมัยก่อนสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ฝึกค่ายลูกเสือของ
อาเภอนาหว้าใช้ในการฝึกและเข้าค่ายของลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆในอาเภอนาหว้า
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง ห้วยกอกเป็นบริเวณที่ติดกับลาน้าอูนมีลักษณะเป็นดินเค็ม ดังนั้น เมื่อหลาย
สิบปีที่ผ่านมาบริเวณแห่งนี้เคยเป็นบ่อเกลือสินเธาว์ที่ชาวบ้านใช้ในการต้มเกลือเพื่อการอุปโภคบริโภค
- สภาพปัจจุบัน ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะประโยชน์เพื่อใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจและใช้ในการจัดกิจกรรมในวันลอยกระทงของอาเภอนาหว้า โดยเทศบาลตาบลนาหว้าและมี
การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณให้สวยงามมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่ดูแลคือ เทศบาลตาบลนาหว้า
ภาพประกอบ

๒.๓ ศาสนาพุทธ
๑) วัดธาตุประสิทธิ์
วัสดุที่ใช้ในการสร้าง คือ อิฐ หิน ปูน ทรายและมีขนาดรูปทรงเป็นฐานสี่เหลี่ยมสูง ๓๐ เมตร วันที่สร้าง
ขึ้น องค์เก่าไม่ปรากฏหลักฐาน ส่วนองค์ใหม่สร้างเมื่อปี ๒๔๙๙
ประวัติการสร้าง วัดธาตุประสิทธิ์แต่เดิมชื่อ “วัดธาตุ” ตั้งขึ้นพร้อมกับการสร้างบ้านนาหว้า เมื่อครั้ง
ไทญ้อจากเมืองปุ่งลิงอพยพมาหาทาเลสร้างเมือง จนมาพบทาเลบริเวณบ้านนาหว้า ปัจจุบัน มีเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่
ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาแต่สมัยใด ลัก ษณะเป็นรูปเจดีย์รูปสามเหลี่ยมย่ อมุมไม้สิบสอง ฐานเจดีย์กว้างด้าน
ละประมาณ ๗ เมตร เท่ากันทั้ง ๔ ด้าน สูงประมาณ ๓๐ เมตร ฐานซ้อนกันเป็นชั้นๆ อิฐที่ใช้ทาการก่อสร้าง
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เป็นอิฐขนาดใหญ่มีซุ้มจตุรมุข เชื่อว่าแต่เดิมคงมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ พระเจดีย์องค์นี้มีลักษณะคล้ายกับ
เจดีย์วัติศรีบุญเรือง บ้านเวียงคุก หรือเจดีย์วัดนาค ชานนครเวียงจันทร์ สันนิษฐานว่าอาจสร้างรุ่นราวค ราว
เดียวกัน แต่เจดีย์ในอีสานสมัยโบราณส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ณ์จากกษัตริย์ล้านช้าง ได้แก่ พระเจ้ า
โพธิสาร พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (เจ้าเชษฐวังโส) พระเจ้าบัณฑิตโพธิสาร หรือพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ ๒
(ตานานธาตุโพน เรียก พระยาแสนหลาวนคร ตานานธาตุพนม เรียก พระเจ้านครหลวงพิชิตทศทิศราชธานีศรี
โคตรบูรหลวง หรือพระเจ้าขัติยวงศาราชบุตร มหาฤาไชยไตรทศฤาเดชเชษฐบุรีศรีโคตรบูรณ์หลวงก็เรียก (นาม
เดิมคือเจ้าองค์หล่อ) พระเจ้าสุริยวงศาธรรมมิกราช เป็นต้น
พระเจดีย์เก่าบ้านนาหว้านี้ จากคาบอกเล่าของผู้ เฒ่าผู้แก่รุ่นปู่ย่าตาทวด ได้ไปค้าขายทางพม่าตอนใต้
มีผู้ถามถึงเจดีบ้านนาหว้า และบอกว่าสมั ยรุ่นปู่ย่าตาทวด ของพวกเขาเคยมาอยู่บ้านนาหว้าและเคยบูรณะ
ปฎิสังขรณ์พระเจดีย์ แต่ได้ถูกพม่ากวาดต้อนเป็นเชลยไปอยู่เมืองพม่า
พ.ศ.๒๔๓๖ ( ก่อนเกิดเรื่องผีบุญ พ.ศ.๒๔๔๓/๗ ปี ) ในฤดูหนาว พระเจดีย์องค์นี้ได้หักพังลง โดยหัก
พังไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (จากคาบอกเล่าของอาจารย์ดอน รักษาเคน ซึ่งได้รับการบอกเล่าต่อมาจากปู่ คือ
ทิดโคง โดยเล่าว่าขณะที่พระธาตุหักพังลงมานั้น ทิดโคงกาลังนั่งผิงไฟอยู่ใต้ต้นมะขาม) โดยหักพังลงเป็นระยะ
ความสูงจากระดับดินประมาณ ๕ เมตร ครูสนธิ์ วงศ์พัฒน์ ซึ่งเคยเขียนประวัติบ้านนาหว้าและวัดธาตุประสิ ทธิ์
ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูประสิทธิ์ศึก ษากร (สิงห์ ธมฺมวโร) กล่าวไว้ว่าตนบรรพชา
เป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ เคยขึ้นไปทาความสะอาดบนฐานเจดีย์ที่หัก มีต้นไม้เล็กๆ และหญ้าปกคลุมอยู่
พบบาตรขนาดใหญ่หลายใบตั้งอยู่ ภายในบาตรแต่ละใบพบพระพุทธรูปทองคา พระพุ ทธรูปบุด้วยแผ่นเงิน
พระพุ ทธรู ป เงิน โบราณ พระพุทธรู ป ทาด้ว ยว่ านเกสรดอกไม้ หุ้ มเงิ น หุ้ มทอง พระพุ ทธรูป ทรงเครื่อง และ
พระพุทธรูปดินเผามีขนาดแตกต่างกันจานวนหลายองค์
พ.ศ.๒๔๙๙ พระครูประสิทธิ์ศึกษากร (สิงห์ ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ ได้ดาเนินการก่อสร้าง
พระเจดีย์องค์ใหม่ ได้ย้ายเศษอิฐและรื้อฐานเจดีย์องค์เก่าออกให้ได้ระดับเดียวกั นกับพื้นดิน จึงได้รวบรวม
พระพุทธรูปทองคา พระพุทธรูปบุด้วยเงิน พระพุทธรูปเงินโบราณ พระพุทธรูปทาด้วยว่านเกสรดอกไม้ หุ้มเงิน
หุ้ มทอง พระพุทธรู ป ทรงเครื่ อง และพระพุทธรูปดิน เผาจากฐานเจดีย์องค์เ ดิ ม เมื่อพิจารณาจากลั กษณะ
พระพุทธรูปแต่ละองค์แล้วพบว่า เป็นพระพุทธรูปที่สร้างต่างยุคต่างสมัยกันแต่มีพระพุทธรูปหลายองค์ ที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึ งกับ พระพุทธรู ปที่พบในวัดพระธาตุพนม สั นนิษฐานว่าอาจมาจากบริเวณเดียวกัน และ
นอกจากนี้ยังพบเครื่องใช้ เครื่องประดับและของมี ค่าจานวนมาก ซึ่งเจ้าบ้านที่มาอยู่ก่อนและร่วมกันสร้างพระ
ธาตุเจดีย์ขึ้นคงได้นามาบรรจุลงไว้ในฐานพระธาตุ เพื่อเป็นสักการะบูชาของชุมชนนั้นเอง โดยสร้างเลียนแบบ
พระธาตุพนม ลักษณะรูปทรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ ๗.๒๐ เมตร วัดโดยรอบฐาน ๒๘.๘๐ เมตร สูง
๒๘.๕๒ เมตร มีประตูเปิด-ปิด ๒ ด้าน และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ รวม ๑๔ พระองค์ และดินจากสังเวช
นียสถาน ๔ แห่งคือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงพระธรรมปฐมเทศนาและปรินิพพาน และพระพุทธรูปที่พบในเจดีย์
องค์เก่ามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุด้วย การก่อสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่นี้แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ พร้อมตั้ง
ชื่อองค์พระธาตุใหม่ว่า “พระธาตุประสิทธิ์” ตามราชทินนามของพระครูประสิทธิ์ศึกษากรเจ้าอาวาสผู้ก่อสร้าง
นั่นเอง และต่อมาจึงได้จัดงานสมโภชองค์พระธาตุอย่างมโหฬารในปีเดียวกันนั่นเอง
ตามคาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านอยู่ในวัดธาตุประสิทธิ์เล่าว่า ในอดีตตามโคนต้น
โพธิ์ โคนต้ น มะม่ ว ง โคนต้ น ขนุ น หรื อ ข้ า งเจดี ย์ จะมี ชิ้ น ส่ ว นพระพุ ท ธรู ป ที่ ช ารุ ด สลั ก จากหิ น ทรายวาง
ระเกะระกะอยู่เป็นจานวนมาก (ศิลปะแกะสลักพระพุทธรูปในหินทรายเป็นศิลปะลพบุรี) แต่ปัจจุบันไม่พบ คาด
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ว่าคงถูกดินทับถมไปหมดแล้ว พบกะตึบหลังหนึ่งลักษณะเหมือนอุโบสถ มีหน้าต่างเล็กๆ ภายในมืดสนิท (ภาษา
ถิ่น เรียกว่า “มึดตึบ”) มองอะไรไม่เห็น สันนิษฐานว่า สร้างไว้เพื่อเป็นที่ปลุกเสกของขลังตามลัทธิความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์ตั้งแต่สมัยไทญ้อได้เข้ามาตั้งบ้าน ปัจจุบันได้รื้อออกแล้ว อุโบสถหลังเดิมหัน หน้าไปทางทิศตะวันตก
มีบันไดขึ้นด้านหน้าสองข้าง ด้านหลังเขียนตัวนูนด้วยอักษรพม่า ปั้นลม ปั้นชาย ประดับด้วยไม้ฉลุสวยงาม
ปัจจุบันได้รื้อสร้างใหม่
ประวั ติ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใช้ เ ป็ น ที่ ท าพิ ธี ท างพระพุ ท ธศาสนา และใช้ เ ป็ น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจแก่
พุทธศาสนิกชน
เรื่องเล่าลือทีเ่ กี่ยวข้อง พระธาตุประสิทธิ์เป็นพระธาตุประจาวันพฤหัสบดีประดิษฐานที่วัดธาตุประสิทธิ์
อาเภอนาหว้า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตสารีริกธาตุ รวม ๗ องค์ มีพระพุทธรูปเก่าแก่
ดินจากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย ๔ แห่ง และพระพุทธบาทจาลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานคร ผู้
ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน
สภาพปัจจุบัน สภาพกายภาพปัจจุบันได้บูรณะทาสีองค์พระธาตุใหม่เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆโดยได้รับ
การดูแลจากเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนบ้านนาหว้า

๒) ต้ายหินโบราณ (กาแพงวัด)
- วัสดุที่ใช้ หินศิลาแลง เหล็ก อิฐ หิน ทราย ปูน
- ขนาดและรูปทรง เป็นกาแพงล้อมรอบบริเวณวัดธาตุประสิทธิ์
- สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓
- ประวัติการสร้าง เพื่อใช้เป็นแนวเขตกั้นพื้นที่ของวัดธาตุประสิทธิ์ออกจากพื้นที่ของชุมชน
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ต้ายหินโบราณ(กาแพงหิน) ต้ายหินหรือกาแพงหิ นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทา
จากหินศิลาแลงที่สกัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้านามาวางซ้อนกันขึ้นให้เป็นแผ่นฝาผนัง โดยใช้เสาปูนและซีเมนต์
เป็นตัวยึด ต้ายหินโบราณวัดธาตุประสิทธิ์ ในสมัยก่อนเป็นต้ายหินที่สร้างเป็นกาแพงรอบบริเวณวัด แต่ปัจจุบัน
ได้ถูกทาลายจากภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ แต่ยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นอยู่เป็นบางส่วน ในปัจจุบันวัดได้สร้าง
กาแพงหรือต้ายหินขึ้นมาใหม่ทดแทนของเดิมทาให้คงทนและแข็งแรงมากขึ้น
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง กาแพงหินนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๓ สมัยพระครูประสิทธิ์ศึกษากร เจ้า
อาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ในสมัยนั้น

๒๕

- สภาพปัจจุบัน ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่แข็งแรง มั่นคง วัดยังใช้ประโยชน์จากกาแพงหินโบราณนี้ใน
การบอกเขตบริเวณของวัดธาตุประสิทธิ์ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลตาบลนาหว้า ได้ก่ออิฐกั้นกาแพงอีก
ชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันดินทรุดตัวลงมา โดยการนาของ นายอรรคพล โกษาแสง นายกเทศมนตรีตาบลนาหว้า
และพนักงานเทศบาลตาบลนาหว้า
- ภาพประกอบ

๓) เมรุเผาศพวัดธาตุประสิทธิ์
- วัสดุที่ใช้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ขนาดและรูปทรง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร มีบันไดขึ้นลง ๒ ข้าง มีห้องเผาและปล่องควัน
ไฟ
- เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ แล้วเสร็จปี พ.ศ.๒๕๓๒
- ประวัติการสร้าง สร้างในสมัยที่พระครูศรีวชิรากร เป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธ์
- ประวัติการซ่อมแซม ๑.๕ ล้านบาท
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้เป็นที่เผาศพของผู้ที่เสียชีวิตในหมู่บ้าน เริ่มใช้ปี ๒๕๓๒ เป็นต้นมา
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง บ้านนาหว้า ตั้งแต่สมัยก่อนใช้ป่าช้าสาธารณประโยชน์ในการจัดพิธีเผาศพ
ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคต่างๆ ทาให้เกิดความลาบากในช่วงฤดูฝน เพื่อความสะดวกในการทาศพของ
ชาวบ้ านนาหว้า พระครูศรี วชิร ากร จึงได้รวบรวมงบประมาณจากแหล่ งต่างในการสร้างเมรุเผาศพและใช้
ประโยชน์ถึงปัจจุบันนี้
- สภาพปัจจุบัน เป็นสถานที่ประกอบพิธีเผาศพ ของชุมชนบ้านนาหว้า ที่ถึงแก่กรรม ตั้งอยู่ที่วัดธาตุ
ประสิทธิ์ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ทางวัดได้จัดสร้างเมรุเผาศพไว้ที่วัด เพื่อ อานายความสะดวกแก่ญาติ
พี่น้องผู้ตายแทนการนาศพไปฝังหรือเผาที่ป่าช้าหรือการเผาบนเชิงตะกอนเหมือนสมัยโบราณซึ่งไม่สะดวกนักใน
การจัดงานเผาศพผู้ถึงแก่กรรม
- ภาพประกอบ

๒๖

๔) วิหารพระพุทธรูปโบราณ
- วัสดุที่ใช้ ก่ออิฐถือปูน
- ขนาดและรูปทรง ศาลาขนาด ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร
- เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ สมัยที่พระครูศรีวชิรากรเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์
- ประวัติก ารสร้ าง สร้ างในสมั ย ที่พระครู ศรีว ชิ รากรเป็น เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิ ทธิ์ งบประมาณ
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท)
- ประวัติการซ่อมแซม วัดได้บูรณปฏิสังขรณ์ณ์วิหารหลังนี้ โดยการปูพื้นด้วยกระเบื้อง ทางขึ้นวิหาร
ใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ สมัยพระมหาสัครวรปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ในปัจจุบันเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน
องค์พระพุทธรูปโบราณที่เคยใช้เป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่า
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง แต่ก่อนพระพุทธรูปโบราณองค์นี้ เป็นพระประธานในอุโบสถวัดธาตุประสิทธิ์
หลังเดิม เมื่อสร้างอุโบสถ (จปร.) เสร็จแล้วและมีพระประธานองค์ใหม่ วัดจึงได้สร้างวิหารและได้อัญเชิญมา
ประดิษฐานที่วิหารใหม่แห่งนี้แทน
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ นายอานวย จั่นเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้าและได้เข้าเยี่ยมชมพระพุทธรูปโบราณพร้อมคาแนะนาให้สร้างแผงกั้น
สัตว์ เช่น สุนัข ที่ขึ้นไปบนวิหารสร้างความสกปรกให้กับพื้นที่และวัดธาตุประสิทธิ์ก็ได้ทาตามข้อแนะนาดังกล่าว
ทาให้เพิ่มความสวยงามและน่านับถือมากยิ่งขึ้น
- สภาพปั จ จุ บั น ปั จ จุ บั น อยู่ ในความดูแลของวัด ธาตุ ประสิ ทธิ์ เปิ ดให้ พุท ธศาสนิก โดยทั่ว ไปได้
สักการบูชาตลอดเวลา
- ภาพประกอบ

๒๗

๕) อุโบสถวัดศรีมงคล (อุโบสถมหาอุด แบบเวียดนาม)
- วัสดุที่ใช้ สร้างด้วย ปูนขาวผสมน้ายางบง ทราย น้าอ้อยและเครือน้ามวก) และอิฐโดยการบรรทุกใส่
หลังช้างนามาจากกรุงเทพมหานคร เป็นในการก่อเป็นฐานอุโบสถ
- ขนาดและรูปทรง แบบเวียดนาม สมัยก่อนมีประตู๒บาน คือด้านหน้าและด้านหลัง มุงด้วยหญ้า
- ระยะเวลาที่สร้างขึ้นไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด
- ประวัติการสร้าง สร้างโดยชาวเวียดนามมี องถือ องว่าน ที่มาอาศัยอยู่ที่อาเภอนาหว้า เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ.๒๔๓๐ เป็นหัวหน้าในการก่อสร้างกับชาวบ้านในสมัยนั้น
- ประวัติการซ่อมแซม อุโบสถนี้ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากองค์เดิม โดยมีพ่ออุ้ยมาก อุปชิตวาน
เป็นหัวหน้าในการบูรณะปฏิสังขรณ์ณ์ แล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๙๑ มีประตูเข้า๑บาน หน้าต่าง ๖ บาน โดย
อาศัยงบประมาณ การบริจาค เพิ่มเติมจากชาวบ้านตาล และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ภายในบรรจุ
พระพุทธรูปสมัยโบราณหลายองค์ ภายนอกได้รับการบูรณะซ่อมแซมและประดับลวดลายแบบชาวเวียดนาม
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของสงฆ์ เช่น การบวช การลงอุโบสถ
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง เมื่อหลายปีที่ผ่านมา มีเด็กซุกซนขว้างค้อน(ไม้) เข้าประตูถูกพระพุทธรูปองค์
หนึ่งได้รับความเสียหายพระศอหัก ปรากฏว่าไม่นานเด็กคนนั้นได้เกิดขี้กลากขึ้นเต็มตัว และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน มี
คนเข้าไปขโมยพระพุทธรูปคู่ หนึ่งองค์เหลือไว้หนึ่งองค์คือองค์ดา ปรากฏว่าไม่นานผู้ที่ขโมยได้ยอมรับและได้
เสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่นาน
- สภาพปัจจุบัน อุโบสถแบบเวียดนาม ตั้งอยู่วัดศรีมงคล หมู่ที่ ๙ บ้านตาล ตาบลนาหว้า อาเภอนา
หว้า จังหวัดนครพนม ปัจจุบันอุโบสถหลังนี้ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ สมารถใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรม
ของสงฆ์ มีพระครูประโชติศาสนการ ตาแหน่งเจ้าคณะตาบลท่าเรือเป็นเจ้าอาวาสวัด
- ภาพประกอบ

๒๘

๖) อุโบสถวัดธาตุประสิทธิ์
สถานที่ตั้ง ๑๘๗ หมู่ที่ ๔ ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- วัสดุที่ใช้ ก่ออิฐถือปูน เหล็ก หิน ปูน ทราย
- ขนาดและรูปทรง กว้าง ๘.๐๙ เมตร ยาว ๑๘.๒๐ เมตร
- สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕
- ประวัติการสร้าง ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยช่างหลวง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๕ เป็น
ศิลปะภาคอีสาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้าง ใน
คราวที่เสด็จราชดาเนินมาพระราชทานทอดพระกฐินต้น เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ พระอุโบสถนี้มีความ
กว้าง ๘.๐๙ เมตร ยาว ๑๘.๒๐ เมตร หน้าบันอุโบสถมีพระปรมาภิไธย ภปร. และโปรดเกล้าฯให้จารึกข้อความ
หน้าอุโบสถว่า “ทยฺยชาติยา สามคฺคีย สติสญชานเนน รกฺขนฺติ แปลว่า คนชาติไทยจะรักความเป็นไทย อยู่ได้
ด้วยสติ สานึกอยู่ในความสามัคคี ” ภายในฝาผนังอุโบสถมีภาพประวัติของการก่อตั้งบ้านนาหว้าและการ
บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุประสิทธิ์ ทั้งสี่ด้านวาดโดยนายภานุวัฒน์ ยงยันต์ ชาวบ้านนาหว้า ใช้เวลาวาด ๓
ปีจึงแล้วเสร็จ
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้เป็นที่ทาสังฆกรรมของคณะสงฆ์ในอาเภอนาหว้า
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง ผู้ก่อกาเนิดให้นามว่าบ้านนาหว้า เป็นชนเผ่าญ้อ ถิ่นเดิมอยู่ทางเหนือของ
หลวงพระบาง ประเทศลาวเป็นชนชาติที่มีน้าใจกว้างขวาง เข้มแข็ง มุ่งความเจริญเป็นที่ตั้ง อาศัยเหตุนี้ชนเผ่าญ้
อจึงเจริญมากในสมัยนั้น ซึ่งตรงกับสมัยที่เชียงใหม่ เชียงแสน เชียงราย ศรีโคตรบูรณ์ (นครพนม) ก็เป็นเมือง
หลวงเช่นกัน มีกษัตริย์ทรงปกครองประจาอยู่แต่ละเมือง

๒๙

- สภาพปัจจุบัน อุโบสถนี้อยู่ในการดูแลรักษาของวัดธาตุประสิทธิ์ ซึ่งมีพระมหาสมัคร วรปณฺโณ เป็น
เจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอาเภอนาหว้า
- ภาพประกอบ

๒.๔ ศาลปู่ตาบ้านนาหว้า
- วัสดุที่ใช้ ศาลปู่ตาสร้างด้วยเสาปูน โครงไม้มุงหลังคาด้วยสังกะสี
- ขนาดและรูปทรง ขนาดประมาณ ๖ เมตร ฐานสี่เหลี่ยมสูง ๓ เมตร
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง ศาลปู่ตาใหม่สร้างเมื่อปี ๒๕๔๙ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชารุด
ทรุดโทรม
- ประวัติการสร้าง
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยสานักงานเทศบาลตาบลนาหว้า
- ประวัติการซ่อมแซม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ เทศบาลตาบลนาหว้าสร้างอาคารหลังใหม่โดยมีงบประมาณ
๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่เศษ
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้ทาพิธีกรรมทางไสยศาสตร์
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง -พ่ออุ้ยจารตา หรือนายสุตา อินอุเทน เป็นพ่อจ้าประจาหมู่บ้าน เป็น ๑ ใน
ทั้งหมด ๓ คน ของพ่อจ้าบ้ านที่ทาหน้าที่เป็น คนกลางในการสื่อสารเชื่อมระหว่างผี เจ้าปู่ กับชาวบ้านที่มา
สะเดาะเคราะห์ บนบานศาลกล่าวให้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง ด้ วย
การบอกกล่าว(บะ บน) ด้วยขันธ์ห้า และต้องมาแก้บนตามที่แต่ละคนได้กล่าวไว้กับปู่ตา โดยอาศัยผู้ที่เป็นพ่อจ้า
ทาหน้าที่ในการสื่อสาร ผู้ที่จะมาเป็นพ่อใหญ่จ้าได้จะต้องได้รับการยอมรับและคัดเลือกจากชาวบ้านว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีศีลธรรม มีหลักธรรมะประจาใจ เป็นผู้สูงอายุที่ชาวบ้านเคารพ ศรัทธา และที่สาคัญคือ
คนที่จะมาเป็นพ่อจ้าบ้านแทนคนเดิม ต้องรอจนกว่าคนที่เป็นพ่อจ้าเดิมเสียชีวิตก่อน จึงจะมีการคัดเลือกใหม่
แทนได้ สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยก่อน จนถึงปัจจุบัน

๓๐

พ่ออุ้ยจารตา กล่าวว่า ตนได้รับเลือกจากชาวบ้านให้เป็นพ่ อจ้ามาเมื่อประมาณ ๑๓ ปีก่อนแทนพ่อ
บานที่เสียชีวิต ตอนนั้นตนเป็นผู้ช่วยในพิธี จึงได้จดจาวิธีการและคากล่าวในพิธีการสะเดาะเคราะห์และได้นามา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติพิธีการต่างๆในปัจจุบัน
ในการเลี้ยงปู่ตาของชาวบ้านนาหว้า ชาวอีสานนิยมเลี้ยงปู่ตาในช่วงก่อนลงนาและข้าวขึ้นบ้าน (ก่อน
ทานาและตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ) การเลี้ยงจะมี อาหาร คาวหวาน คือเต่า ๔ ตัว (ลาบดิบ) เปรียบเหมือน
ควายไถนาของเจ้าปู่ และไก่ ๔ ตัว (ต้มสุก) จากนั้นพ่อจ้าก็จะทาพิธีกรรมตามขั้นตอนในสมัยโบราณเป็นอัน
เสร็จพิธี
- ภาพประกอบ

๒.๕ ศาลาการเปรียญ
๑) ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัยบ้านอูนยางคา
- วัสดุที่ใช้ สร้างด้วยปูนขาวผสมน้ายางบง ทราย น้าอ้อยและเครือน้ามวก)
- ขนาดและรูปทรง เป็นรูปทรงเวียดนาม
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง ปี พ.ศ.๒๔๘๘
- ประวัติการสร้าง ประมาณต้นปี ๒๔๘๘ วางเสาเข็มด้วยท่อนไม้ทั้งลา จานวน ๒๐ ต้น โดยมีพระตัน
พระนาค สามเณรตาว สามเณรอ้อย ผู้ใหญ่ผล ประกิ่ง นายทอง คือสถาปนิกผู้ที่ออกแบบศาลาแห่งนี้ และ
ผู้ใหญ่ผลได้แนะนานายนัง และทีมงาน ได้แก่ นายกัน นายวา นายโมน นายขุย นายเผย นายจุน ชาวเวียดนาม
ชาวบ้านเรียกว่า “แกว หรือชาวแกว” พร้อมชาวบ้านช่วยกันสร้างศาลาแห่งนี้
ปี ๒๔๘๙ ขุดดินเหนียวจากลาน้าอูนมาทาเป็นดินจี่ (อิฐ) ในเตาเผา โดยช่างผู้ชานาญการจากเวียดนาม
นับหมื่นก้อน มาเก็บไว้ที่วัดโดยใช้เกวียนลาก ก้อนอิฐดินเหล่านี้ ได้ถูกวางไว้ตากแดด ตากฝน เพื่อทดสอบความ
แข็งแรง จะนาเอาก้อนอิฐที่ไม่เปื่อยยุ่ยเท่านั้น เก็บไว้จากสร้างศาลา ในช่วงนั้น นายผล ประกิ่ง ได้หมดวาระ
การเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงได้นายเครื่อง ประกิ่ง มารับช่วงในการดาเนินการต่อไป
ปี ๒๔๙๒ นายช่างทอง และทีมงาน ได้วางอิฐที่ฐานเสาศาลา และดาเนินการก่อสร้างเรื่อยไป แล้ว
เสร็จปี พ.ศ.๒๔๙๔ รวมค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ๑๓,๐๐๐ บาท เป็นศาลาที่มุงด้วยไม้แผ่น พื้นปูด้วยไม้ สูงจากพื้นดิน
๑ เมตร
- ประวัติการซ่อมแซม เมื่อประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่าน ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง โดยการเปลี่ยนหลังคา
จากหลังคาไม้ เป็นหลังคาสังกะสีที่ยังคงใช้การได้ดีในปัจจุบัน
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ศาลาหลังนี้ ยังคงใช้ประโยชน์ในการเป็นสถานที่ในการทาบุญตักบาตร
และกิจกรรมของคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวบ้านอูนยางคาตลอดเรื่อ ยมา ถึงแม้ว่าทางวัด ได้มีการ
สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนหลังเดิม ที่มีอายุยาวนานร่วมร้อยปีขึ้นมาใหม่
- ภาพประกอบ

๓๑

๒) ศาลาการเปรียญหลังเก่า (โรงธรรม)
- วัสดุที่ใช้ สร้างด้วยปูนขาวผสมน้ายางบง ทราย น้าอ้อยและเครือน้ามวก
- ขนาดและรูปทรง ช่างชาวเวียดนามและพุทธศาสนิกชนชาวอาเภอนาหว้า
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง สร้างปี ๒๔๙๐ เสร็จสิ้น ปี ๒๔๙๓
- ประวัติการสร้าง โรงธรรม หรือหอแจก หรือศาลาการเปรียญวัดธาตุประสิทธิ์ เป็นศาลาหลังเก่า
สร้าง ปี พ.ศ.๒๔๙๓ อายุ ๖๒ ปี เคยเป็นศาลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกเธอทั้ง ๒ พระองค์ เมื่อครั้งเสด็จทอดพระกฐินต้นที่วัดธาตุประสิทธิ์ เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ภายในศาลาจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า
ในช่วงต่างๆ ๑๒ ตอน และที่เสาศาลาโรงธรรมแต่ละต้นจะมีจิตรกรรมภาพพระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นเอตทัคคะด้านต่างๆ จานวน ๑๘ องค์ ภาพเหล่านี้เขียนโดย หม่อมหลวงมรกต บรรจงราชเสนา ณ
อยุธยา โดยมีนายสิงห์ วะชุม ชาวบ้านนาหว้าเป็นผู้ช่วยในการวาดภาพ
- ประวัติการซ่อมแซม เคยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ณ์ ด้วยการเปลี่ยนไม้มุงหลังคาเป็นสังกะสี และ
เปลี่ยนพื้นไม้แทนพื้นเดิม
- ประวัติการใช้ประโยชน์ เคยเป็นศาลาที่ประทับ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระลูกเธอ ทั้ง ๒ พระองค์ เมื่อครั้งเสด็จทอดพระกฐินต้น ที่วัดธาตุประสิทธิ์ เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๑๕
- สภาพปัจจุบัน ในปัจจุบัน ศาลาการเปรียญแห่งนี้ ใช้เป็นสถานที่ในการกิจกรรมทางคณะสงฆ์ ที่จา
วัดของพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่แสดงภาพถ่ายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งเสด็จทอดพระกฐินต้น เมื่อวันที่

๓๒

๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์วัดธาตุประสิทธิ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า
- ภาพประกอบ

๒.๖ สานักงานเจ้าคณะอาเภอนาหว้า ภาค ๑๐
- วัสดุที่ใช้ ก่ออิฐถือปูน
- ขนาดและรูปทรง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓ เมตร เป็นอาคารต่อเติมจาก กุฏิที่พักของภิกษุ
สารเณร วัดธาตุประสิทธิ์
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้เป็นที่ในการทางานตามภารกิจของคณะสงฆ์ในอาเภอนาหว้า
- สภาพปัจจุบัน อาคาร สานักงานเจ้าคณะอาเภอนาหว้า เป็นสถานที่ทางานในภารกิจของคณะสงฆ์
ในเขตพื้นที่อาเภอนาหว้า (มหานิกาย) โดยมีพรมหาสมัคร วรปุณฺโณ เป็นผู้ดูแลในฐานะเจ้าคณะอาเภอนาหว้า
และเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์
- ภาพประกอบ

๒.๗ ศูนย์วัฒนธรรม
๑) ตู้โชว์ผ้าไหม
- วัสดุที่ใช้ กระจก เหล็ก แผ่นอลูมิเนียม
- ขนาดและรูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒.๗๕ เมตร หน้า ๗๕ เซนติเมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้างปี พ.ศ.๒๕๕๓
- ประวัติการสร้างตู้โชว์ สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงโชว์สินค้าพื้นเมืองของศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวัดธาตุ
ประสิทธิ์ (ศูนย์ ศิลปาชีพ) สร้างโดยงบประมาณโครงการวัฒ นธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า จานวน
๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๓
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ตู้โชว์ ที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน วัดธาตุประสิทธิ์ เป็นตู้กระจกใส ภายในใช้
โชว์ผ้ าไหมชนิดต่างๆ ประวัติผ้าศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของประเทศไทย ประวัติการถวายผ้าไหม ในคราวที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระเจ้าลูกเธอทั้ง ๒ พระองค์เสด็จ
ทอดพระกฐิ น ต้น ที่วัดธาตุป ระสิ ทธิ์ เมื่อวัน ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เป็นตู้โ ชว์ ที่ได้รับ การสนับสนุนจาก
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๓

๓๓

- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง ประวัติการทอผ้าไหมอาเภอนาหว้า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถและพระเจ้าลูกเธอทั้ง
สองพระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนินทอดพระกฐินต้นที่วัดธาตุประสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า
จั งหวั ดนครพนม ได้มีร าษฎรจ านวน ๖ คน รอเฝ้ ารับเสด็จทูล เกล้ า ฯถวายเผ้ าไหมแด่ส มเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ดังนี้
(๑) นางกาไสย์ บุนนท์ บ้านนางัว ตาบลนาหว้า
(๒) นางวงเดือน อุดมเดชาเวทย์ ตาบลนาหว้า
(๓) นางมณี คาหา บ้านนาหว้า ตาบลนาหว้า
(๔) นางทา โทสวนจิตร บ้านนาคูณ ตาบลนาคูณใหญ่
(๕) นางทอน ปาทา บ้านนาคูณ ตาบลนาคูณใหญ่
(๖) นางมุ่ง มหาวงค์ บ้านนาคูณ ตาบลนาคูณใหญ่
เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรผ้าไหม ก็รู้สึกพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากผ้าไหมมี
ลวดลายสวยงามและเป็นเอกลักษณ์แบบพื้นบ้านของชาวบ้านนาหว้า ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ ได้ตั้งชื่อ
กลุ่มทอผ้าไหมของอาเภอนาหว้า ชื่อว่า“กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ “ที่ได้ชื่อนี้ เพราะนาหว้าเป็นกลุ่มแรกของมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระองค์ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วศิษฐ์ เดช
กุญชร ณ อยุธยา (ยศขณะนั้นเป็นราชองค์รักษ์ ) มาพบปะราษฎร ๖ คน ที่เคยถวายผ้าไหมในคราวเสด็จเมื่อ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ให้ทอผ้าไหมเพิ่มขึ้นแล้วนาทูลเกล้า ฯถวายอีกคนละ ๖ ผืน เมื่อพระองค์ได้
ทอดพระเนตรผ้าไหม ก็พอพระราชหฤทัยเป็นยิ่งนัก รับสั่งให้ราษฎรทอผ้าไหมเพิ่มจานวนมากขึ้น แล้วนาถวาย
ทูลเกล้าฯเป็นประจาทุกปี โดยมอบหมายให้ ม.ร.ว. สุประภาดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ราชเลขานุการใน
พระองค์ เป็นผู้ประสานงานและออกติดตามเยี่ยมเยียนราษฎรที่ทอผ้าไหมเป็นประจาทุกเดือน เพื่อรับทราบ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิด จึงได้เริ่มส่งเสริมการทอผ้าไหมโดยอาศัยหลักการที่ว่า
“ฟื้นฟูการทอผ้าไหมในช่วงว่างจากการประกอบอาชีพทานา” เสริมรายได้ให้แก่ราษฎร เน้นการทอลวดลาย
พื้นบ้าน และเป็นเอกลักษณ์ของชาวนาหว้าอย่างแท้จริงต่อมามีราษฎรสนใจเข้าร่วมทอผ้าไหมมากขึ้น จึงได้
จัดตั้ง “กลุ่มทอผ้าไหม” ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือเป็นกลุ่มทอ
ผ้าไหมแห่งแรกของประเทศ และได้โปรดพระราชทานจัดให้มีการฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมเพิ่มความรู้ใน
เรื่องการทอผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน และพระราชทานอุปกรณ์ในการทอผ้าไหมให้แก่สมาชิก พร้อมกับได้โปรดรับ
ซื้อผ้าไหมที่สมาชิกทอขึ้นทุกปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระองค์ท่านได้มีพระบัญชาสั่งให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาหว้าเป็น “มูลนิธิศิลปา
ชีพพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาหว้า บ้านนาคูณใหญ่
บ้านท่าเรือ บ้านนางัว บ้านนาคอย และบ้านโคกสะอาด อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
เซียงเซา บ้านหนองนกทา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
กลุ่มทอผ้าไหมของกลุ่มศิลปาชีพพิเศษอาเภอนาหว้า แม้ได้จัดตั้งขึ้นแล้วก็ตาม แต่การดาเนินงาน การ
ประสานงานระหว่างสมาชิกยังมีปัญหาอยู่มาก เนื่องจากสมาชิกอยู่คนละแห่งต่างหมู่บ้านต่างตาบล การทอผ้า
ไหมจึงอยู่ในลักษณะกระจัดกระจายกันอยู่ต่างคนต่างทา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พระครูศรีวชิรากร (พระ
มหาเพชรสุวิชาโน) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด พระคุณท่านพอมีความสนใจในเรื่องนี้และพอมี ความรู้ด้านนี้

๓๔

เป็นทุนอยู่แล้ว จึงฟื้นฟูขึ้นมา โดยสรรหาผู้มีความชานาญจากสมาชิกเดิมที่มีอยู่แล้ว ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ขาด
ตกบกพร่อง สะสางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ โดยใช้หลัก ๕ ส. อนุญาตให้นาอุปกรณ์มาทอผ้าในวัดรวบรวมสมาชิก
ตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ ขึ้น มีกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอผ้าฝ้าย กลุ่มทอผ้ามุก ให้กาลังใจแก่สมาชิกในโอกาสอัน ควร
จัดสร้างอาคารเป็น สถานที่ทอผ้า บรรจุกี่ได้ประมาณ ๒๐ กี่ ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
อาเภอนาหว้า” อีกทั้งเป็นศูนย์จาหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชาวอาเภอนาหว้า มีผ้าไหม ผ้ามุก ผ้าฝ้าย
ผ้ามัดหมี่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของชาร่วยต่างๆไว้คอยต้อ นรับแขกที่มาเยือนจากทั่วสารทิศ ต่างอาเภอ จังหวัด
แวะชมศูนย์แห่งนี้เป็นจ านวนมากในแต่ละเดือ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลเช่ นงานเทศกาลส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานนมัสการพระธาตุป ระสิทธิ์บุญเดือนสี่ของดีนาหว้า ที่เป็นงานสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นในอาเภอนาหว้า จะมีผู้มีเยี่ยมศูนย์แห่ งนี้ซื้อสินค้าไปเป็นจานวนมาก นาเงินหมุนเวียนให้กับ
สมาชิก เสริมรายได้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี และถือได้ว่าศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเทียวของอาเภอนาหว้าอีก
ด้วย
การทอผ้าไหมอาเภอนาหว้า ถือว่าได้ฟื้นฟู รุ่งเรือง ในสมัยพระครูศรีวชิรากร เป็นที่ยอมรับของคน
ทั่วไปในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เป็นประจาทุกปี สมาชิกมีรายได้เกิดขวัญกาลังใจที่จะทุ่มเทเพื่องานในด้านนี้อย่างเต็มความสามารถ
ผ้าไหมที่นิยมทอกันในอาเภอนาหว้า ได้แก่ผ้าไหมมัดหมี่ (หมี่ขั้น หมี่ข้อ) ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมหาง
กระรอก ผ้าไหมลายมุก และที่เป็น ผลงานชิ้นไหมก็คือ ผ้ าไหมลายลูกแก้ว ซึ่งนาความรู้จากการทอมาจาก
จังหวัดสุรินทร์ มีการทอกันมากที่บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า
ผ้ามุก เป็ น ผ้ าพื้นเมืองของชาวอีส าน โดยเฉพาะอีส านตอนบน ที่เรียกว่าผ้ ามุกนั้น ผู้ รู้กล่ าวไว้ว่า
“ผ้าลายมุก” เป็นของสูงและนิยมใช้เฉพาะในโอกาสที่สาคัญๆ ทางพระพุทธศาสนาและงานรัฐพิธี และบุคคลที่
สาคัญ เช่น พระภิกษุสงฆ์ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ แต่ปัจจุบันได้ทอขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในเทศกาลต่าง ๆ เป็น
การทอที่ต้องยกดอก ในระหว่างการทอดอก มักจะเป็นด้ายสีขาว ซึ่งจะติดกับสีพื้นของผ้า ทาให้ดูคล้ายการฝัง
มุก เพราะดอกจะดูเด่นสวยงาม เมื่อปี ๒๕๔๑ จังหวัดนครพนม ได้ประกาศให้ผ้ามุก เป็นผ้าประจาจัง หวัด
นครพนม แหล่งทอผ้าที่สาคัญก็คือที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ และถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้ามุกที่
มากที่สุดในจังหวัดนครพนม มีการผลิตในลักษณะที่เป็นผ้าฝ้ายและผ้าไหม
สรุป ขั้นตอนในการทอผ้าไหมหรือผ้ามุกไหม จะมีขั้นตอนในการผลิตที่คล้ายกัน แตกต่างกัน ที่ลวดลาย
ในการผลิต ที่มีหลากหลายลวดลาย โดยเฉพาะผ้ามุกเป็นผ้าที่มีลวดลายเอกลักษณ์ที่ได้จากการเพิ่มเส้นด้ายยืน
พิเศษด้วยเทคนิคการทอ โดยใช้เส้นด้ายยื น ๒ ชุด ชุดแรกใช้เส้นด้ายยืนสีเดียวหรือหลายสีทอเป็นพื้นลายขัด
ธรรมดาชุดที่สองใช้เส้นด้ายยื นที่เพิ่มจากเส้นด้ายยืนธรรมดา มีสีเดียวหรือหลายสี อาจสอดแทรกด้วยเส้นไหม
หรือดิ้นสีต่าง ๆ ลักษณะลวดลายผ้ายกมุกเป็นรูปลายซ้ายาวติดต่อกันเป็นเส้ นริ้วหรือแถบตามทิศทางของ
เส้นด้ายยืน ลวดลายเรียงชิดติดกันหรือเว้นระยะห่างกันจนเต็มหน้าผ้า
สาหรับผ้าไหม ประกอบด้วยไหมพื้นเรียบและไหมมัดหมี่ ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการผลิต ตั้งแต่
การมัดหมี่ที่เป็นลวดลายต่าง ตามที่ลูกค้าต้องการ หรือสินค้าสั่งจากหน่วยงานต่างๆ
ภาพประกอบ
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๒) คลองวัฒนธรรม
- น้าซา เป็นคลองหรือลาน้าเล็กๆ ที่ไหลผ่านใจกลางบ้านนาหว้า เริ่มตั้งแต่หมู่ที่ ๔ ผ่านเนื้อที่วัดธาตุ
ประสิทธิ์ก่อนไหลลงสู่ห้วยนาเหมือง ท้ายหมู่บ้านบริเวณหมู่ที่ ๕ บ้านนาหว้า ลาน้าซานี้จะมีน้าที่ซึมซับจากดิน
ตลอดเวลา ไม่เหือดแห้งตามฤดูกาล โดยเฉพาะในเนื้อที่บริเวณวัดธาตุประสิทธิ์ เทศบาลตาบลนาหว้า และ
พุทธศาสนิกชนชาวอาเภอนาหว้า ได้บริจาคงบประมาณในการก่อสร้าง
- วัสดุที่ใช้ เป็นคลองน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นซีเมนต์ปิดด้านบน
- ขนาดและรูปทรง ขนาดความยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๔
- ประวัติการสร้าง ก่อสร้างโดยเทศบาลตาบลนาหว้า และชุมชนชาวบ้านนาหว้า เพื่อให้น้าไหลผ่านได้
สะดวก และปิดปากคลองน้าด้วยแผ่นคอนกรีต ปู พื้น เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้สอยภายในบริเวณวัดให้เพิ่มขึ้น
ด้วย
- สภาพปัจจุบัน เทศบาลตาบลนาหว้า และงบประมาณจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชาวอาเภอนา
หว้า ได้ทาการขุดลอก ปรับปรุง คลองน้าซาด้วยคอนกรีตและปิดด้วยแผ่นปูนทาให้น้าไหลผ่านได้สะดวก และ
เพิ่มพื้นที่ในการใช้ งานในบริเวณวัดธาตุประสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น และในช่วงงานนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ ก็ใช้
บริเวณคลองน้าซานี้ในการปลูกสร้างซุ้มวิถีชีวิตของชนชาติพันธุ์ในอาเภอนาหว้า
- ภาพประกอบ

๓) ลานวัฒนธรรมวัดธาตุประสิทธิ์
- วัสดุที่ใช้ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ขนาดและรูปทรง กว้างประมาณ ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประวัติการใช้ประโยชน์ บริเวณลานแห่งนี้ ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ในช่วง
เทศกาลต่างๆ ของวัดธาตุประสิทธิ์
- สภาพปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ ลานวัฒนธรรมที่วัดธาตุประสิทธิ์ เป็นลานดินทาให้เกิดความไม่สะดวกใน
การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในบริเวณลานวัด ทางวัดและผู้นาในพื้นที่ จึงช่วยกันจัดหางบประมาณส่วนหนึ่ง
มาทาการปูพื้นเต็มบริเวณลานวัฒนธรรม งบประมาณ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐บาท และใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ
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- ภาพประกอบ

๔) ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน (โรงทอผ้าไหม)
- วัสดุที่ใช้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ขนาดและรูปทรง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
- ประวัติการสร้าง ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน (โรงทอผ้าไหม) ซึ่งตั้งขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๓๙ โดยพระครูศรีวชิ
รากร (พระมหาเพชร สุวิชาโน) ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ และเจ้าคณะอาเภอนาหว้า ได้เริ่มขึ้น
โดยการดาเนินงานของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกในโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินทรงทอดพระ
กฐินต้นที่วัดธาตุประสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และเกิดโครงการศิลปาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย ปัจจุบันได้ตั้งอยู่ที่โรงทอผ้าไหม ซึ่งได้รับงบประมาณจากการเคหะแห่งชาติในการก่อสร้าง
ภายในอาคารมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรมต่างๆจากหมู่บ้าน ตาบลต่างๆในอาเภอนา
หว้า โดยเฉพาะผ้าไหมและผ้าฝ้าย (โดยเฉพาะผ้าลายมุกนครพนม) และมีการทอประเภทต่างๆด้วย
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง เกิดโครงการศิลปาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
- สภาพ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น มีต้นไม้น้อยใหญ่บริเวณรอบๆ ดูแลโดย เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ประสิทธิ์
- ภาพประกอบ

๓๗

๕) สวนสาธารณะดอนปู่ตา
หมู่ที่ ๕ ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- วัสดุที่ใช้ บริเวณ สร้างด้วยพื้นปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก
- ขนาดและรูปทรง เป็นบริเวณรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ ๒๐ ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น
๒ส่วน มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงกลาง ส่วนที่หนึ่งปูด้วยพื้นซีเมนต์ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นดินธรรมชาติ
- สภาพปั จ จุ บั น สวนสาธารณะดอนปู่ตา ที่ตั้งหมู่ที่ ๒ บ้านนาหว้า ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม เป็ น สถานที่ส าธารณะท้ายหมู่บ้าน ใกล้ กับศาลปู่ตาบ้านนาหว้า มีส ถานที่กว้างขวาง ใช้
ประโยชน์หลายด้าน ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม และหน่วยงานงานทางราชการ เช่น ประเพณีสงกรานต์ การ
แห่พระอุปคุต กองทุนหมู่บ้าน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ดาเนินงานโดยเทศบาลตาบลนาหว้า ปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณให้สวยงามมากยิ่งขึ้น
- ภาพประกอบ

๒.๘ ศูนย์แสดง/จาหน่ายสินค้าวัฒนธรรม
๑) ตลาดสดเทศบาลตาบลนาหว้า
- วัสดุที่ใช้ เป็นอาคารไม้ มุงด้วยสังกะสี
- ขนาดและรูปทรง เป็นอาคารมุงด้วยสังกะสี พื้นคอนกรีตเสริเหล็ก ขนาด กว้างประมาณ ๓๐ เมตร
ยาวประมาณ ๓๐ เมตร
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง ประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๕
- ประวัติการสร้าง แต่ก่อนสร้างอยู่บริเวณทุ่งนาที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน ตรงข้ามกับวัดธาตุประสิทธิ์ มี
ถนนสายนาหว้า – ศรีสงคราม-อากาศอานวย ผ่าน เป็นบริเวณจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไป ซึ่งพ่อค้า
แม่ค้าเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด

๓๘

- สภาพปัจจุบัน ตลาดสดเทศบาลนาหว้า เป็นสถานที่ ในการจับจ่ายใช้สอย อาหารเพื่อการบริโภคใน
ชีวิตประจาวัน ของคนในอาเภอนาหว้า เป็นตลาดที่จาหน่าย อาหารทุกประเภท ทั้งคาวหวาน เนื้อสัตว์
พืชผัก ผลไม้ ของแห้ง ต่างๆ ที่เป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการบริโภคของคนทุกคน เป็นตลาดที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลนาหว้า ทั้งในด้านความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
สะดวกแก่การเดินทาง
- ภาพประกอบ

๒) ชื่อสถานที่/สิ่งก่อสร้าง ร้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นบ้านพักส่วนตัว
- วัสดุที่ใช้ อาคารคอนกรีต ๑ ชั้น มุงกระเบื้อง
- ขนาดและรูปทรง กว้าง ๒๐ x ๒๐ เมตร
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓
- ประวัติการสร้าง นายสวาทได้ซื้อที่ดินจากนายสิ งห์ วะชุม มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ก่อตั้งโดยนาย
สวาท มะเสนัย และนางลาใย มะเสนัย มีงบประมาณการก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มก่อตั้งวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๒๓ และสร้างเสร็จในปี ๒๕๓๐
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง ชาวอีสานส่วนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่มาจักสานประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ
- สภาพปัจจุบัน ได้รับการดูแลจากนายสวาท มะเสนัย ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านงานหัตถกรรม
- ภาพประกอบ

๒.๙ สถานศึกษา
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุประสิทธิ์เทศบาลตาบลนาหว้า
- วัสดุที่ใช้ อาคารคอนกรีต
- ขนาดและรูปทรง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาด ๒ ห้องเรียน
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง ๙ มิถุนายน ๒๕๒๕

๓๙

- ประวัติการสร้ าง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ กวัดธาตุประสิ ทธิ์เทศบาลตาบลนาหว้า จัดตั้งเมื่อวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๒๕ โดยเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ คือ ท่านพระครูประสิทธิ์ศึกษากร ครั้งแรกได้อาศัยอาคาร
เรียน ปริยัติธรรม หมู่ที่ ๔ ตาบลนาหว้าเป็นที่อบรมเด็ก ต่อมาได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร โดยสนับสนุน
จากพลเอกมานะ รัตนโกเศศ อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม และเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ ได้
ย้ายศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ กมาอยู่ ที่ หมู่ ๓ ตาบลนาหว้า โดยใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดธาตุประสิ ทธิ์เป็นสถานที่
ก่อสร้างอาคาร
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลตาบลนาหว้าได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้นเดียว ๑ หลัง ขนาด ๒ ห้องเรียน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับสร้างโรงอาหาร ๑
หลัง งบประมาณ ๖๗๙,๕๐๐ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เทศบาลตาบลนาหว้าได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมทั้งก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อีก ๑ หลัง
งบประมาณ ๖๗๙,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจานวน ๓,๙๖๖,๐๐๐ บาท นอกจากนั้นเทศบาลได้จัดตั้ง
งบประมาณเพื่อพัฒ นาบุคลากร โดยจั ดส่ งผู้ ดูแลเด็กจานวน ๔ ราย เข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกปฐมวัย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น
- ประวัติการซ่อมแซม ปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑ เทศบาลตาบลนาหว้าได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิเช่น อาคารโรงล้างจาน ห้องน้า ห้องส้วม ระบบบาบัดน้าเสีย รวมทั้งการ
จัดหาวัส ดุครุภัณฑ์ เครื่องเล่น สนาม การปรังปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กวัดธาตุ
ประสิทธิ์ได้มีมาตรฐานและเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ต่อไป
- ประวัติการใช้ประโยชน์
- ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา
- ใช้เป็นแหล่งอบรมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
- สภาพปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุประสิทธิ์ได้รับการดูแลจากสานั กงานเทศบาลตาบลนาหว้า
และใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย
- ภาพประกอบ

๒) โรงเรียนบ้านนาหว้า
ประวัติการสร้าง โรงเรียนบ้านนาหว้าตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๕๙ ที่วัดธาตุประสิทธิ์ ใช้ชื่อว่า
โรงเรียนบ้านนาหว้า ๑ วัดธาตุ เปิดสอนชั้น ป.๑ - ป.๔ ครูใหญ่คนแรกคือ นายสุทา สุวรรณโพธิ์ศรี วุฒิ ป.๔
ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๘๓ นายบาน สิทธิ ได้บริจาคที่ดิน ๓๐ ไร่ เพื่อสร้างอาคารเรียนจึงได้ย้ายมาอยู่ในที่ดินแปลงนี้
โดยมีนายบาน สิทธิ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนบ้านนาหว้าเคยมีผู้บริหารถึงปัจจุบัน รวม ๑๕ คน มีอาคารเรียน ๕
หลัง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง โรงอาหาร ๑ หลังครอบคลุมพื้นที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน

๔๐

๑๖๒ ตารางวา บุคลากรในโรงเรียน ๓๙ คน มีนักเรียนทั้งหมด ๗๙๑ คน ปัจจุบันนายดารงเดช วันนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า วุฒิ ค.ม. ย้ายมาดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ประวัติการซ่อมแซม เมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ เกิดไฟไหม้อาคารเรียนไม้ ๑ หลัง เทศบาลตาบลนาหว้าจึงตั้ง
งบประมาณจัดสร้างอาคารหลังใหม่ โดยมีงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐ บาท การใช้ประโยชน์เป็นที่ศึกษาเรียนรู้
สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธาตุประสิทธิ์
สถานที่ตั้ง วัดธาตุประสิทธิ์ เลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๔ ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- วัสดุที่ใช้ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว
- ขนาดและรูปทรง อาคารขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๐
- ประวัติการสร้าง ใช้งบประมาณในการสร้าง จานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
- ประวัติการใช้ประโยชน์ อาคารแห่งนี้ เคยใช้เป็นอาคารเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์วัดธาตุประสิทธิ์ และในปัจจุบัน วัดได้สร้างสถานีวิทยุชุมชนคนนาหว้า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดธาตุประสิทธิ์ ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย นายประกรณ์ ตันสกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม เป็น
ประธานในพิธีเ ปิดสถานี เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในระบบของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุ ประสิทธิ์ และประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนชาวอาเภอนาหว้า ในการรับสาระ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีต่างๆในพื้นที่อาเภอนาหว้า และเป็นสถานที่ในการฝึกฝนการแสดงออก
ด้านวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา ของอาเภอนาหว้าและใกล้เคียง
สภาพปัจจุบัน สถานีวิทยุชุมชนคนนาหว้า ศูน ย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธาตุประสิทธิ์ มี
สภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
- ภาพประกอบ

๒.๑๐ หอศิลป์
๑) หอระฆัง (ใหม่)
- วัสดุที่ใช้ ก่ออิฐถือปูน
- ขนาดและรูปทรง ฐานกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร
- วัน/เดือน/ปีที่เริ่มสร้าง ปี ๒๕๕๔
- ประวัติการสร้าง สร้างแทนหอระฆังเดิม

๔๑

- สภาพปัจจุบัน หอระฆังแห่งแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเสร็จแล้วพร้อมที่จะใช้งาน
- ภาพประกอบ

๒) หอน้า (พญานาค)
- วัสดุที่ใช้ สร้างด้วยไม้และปูน
- ขนาดและรูปทรง กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๔๐
- ประวัติการสร้าง สร้างในสมัยที่พระครูศรีวชิรากรเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์
- ประวัติการซ่อมแซม เพื่อเป็นหอ ที่อยู่ หรือที่พักของพญานาค ที่มาคอยเฝ้าอารักษ์องค์พระธาตุ
ประสิทธิ์ งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง มีผู้เคยพบเห็น พญานาคเคยแสดงอภินิหารในวันสาคัญๆ หลายครั้ง
- สภาพปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการและคณะสงฆ์วัดธาตุประสิทธิ์
- ภาพประกอบ

๓) เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง)
- วัสดุที่ใช้ ศาลาเสาปูน มุงสังกะสี ไม้กรรเกราทรงกลม สูง ๓ เมตร
- วัน/เดือน/ปีที่เริ่มสร้าง ปี ๒๕๕๓
- ประวัติการสร้าง สร้างสมัย พระครูศรีวชิรากร สมัยเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อ
เป็นศูนย์กลางของบ้านนาหว้า
- ประวัติการใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอาเภอนาหว้า
ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม คุณงามความดี เสาอินทขิล ถือว่าเป็นเสาหลักเมือง คู่บ้านคู่เมืองของอาเภอนาหว้า
ตั้งอยู่ที่วัดธาตุประสิทธิ์ อาเภอนาหว้า เชื่อว่า เป็นที่รวมวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ให้คอยปกป้อง

๔๒

รักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข สร้างขึ้นพร้อมการสมโภชยกฉัตรทองคา องค์พระธาตุประสิทธิ์ ครั้งที่ ๒ วัน
นั้นได้เกิดสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในระหว่างทาพิธี คือได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้น วัดได้สร้างหอเพื่อเป็นที่ตั้งของ
เสาอินทขิลไว้มุมหนึ่งของวัดโดยเฉพาะ เพื่อให้พุ ทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ข้างหอบาเพ็ญบุญวัดธาตุ
ประสิทธิ์
- สภาพปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์และกรรมการวัดธาตุประสิทธิ์
- ภาพประกอบ

๒.๑๑ ห้องสมุด/หอจดหมายเหตุ/หอสมุด
๑) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาหว้า คาสาคัญ/คาค้น ห้องสมุด
ประชาชน
สถานที่ตั้ง ๒๒๗ ถนนนาหว้า - ศรีสงคราม ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ๔๘๑๘๐ โทรศัพท์
๐๔๒-๕๙๗๑๒๕
ประวัติความเป็นมา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาหว้า ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๕ ถนนศรี
สงคราม - นาหว้า ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ๔๘๑๘๐ อยู่ในเขตเทศบาลตาบล นาหว้า
บริเวณส่วนราชการของอาเภอนาหว้า บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ ติดถนนสายศรีสงคราม – นาหว้า ปัจจุบันใช้
อาคารสานักงานการประถมศึกษาเดิมเป็นที่ตั้งสานักงาน โดยได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาตั้งแต่วันที่ ๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากทิ้งรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ใช้อาคาร
สถานที่เป็นสถานศึกษา
เริ่มตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอาเภอนาหว้า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นายสมยศ ประลอบพันธุ์ เป็น
หัวหน้าศูนย์ ฯ และดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอนาหว้า เมื่อปี
๒๕๔๒ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ได้เปลี่ยนแปลงผู้อานวยการคือ นางนงลักษณ์ ตัณฑวรา ซึ่งย้ายมาจาก
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอศรีสงคราม
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ และในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนมโดย
ใช้ชื่อใหม่ว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ นับแต่นั้นเป็นต้นมา พ.ศ.๒๕๕๓ นาย
วิรุฬ ชุมชูชาติ เป็นผู้อานวยการ ปัจจุบัน นางประคอง บุญหลาย เป็นผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาหว้า
- ภาพประกอบ

๔๓

๒) หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๔
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง สถานที่ตั้งหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เป็นบริเวณสามแยก
เส้นทางไปจังหวัดสกลนคร อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร บริเวณ
แห่งนี้ แต่ก่อนมีการปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยส่วนหนึ่ง ก่อนที่จะถูกเวนคืนที่ดิน และขยายเส้นทางคมนาคมให้
กว้างขึ้น บริเวณนี้มักจะมีนาขังอยู่เป็นประจาในช่วงฤดูฝน ทาให้การไปมาสัญจรลาบากมาก
ต่อมาเทศบาลตาบลนาหว้า ได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนหย่อมตรงกลางแยกถนน ก่อนที่จะ
เปลี่ยนมาสร้างหอนาฬิกาแทน แต่ก็ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังไม่ได้ และในปี ๒๕๕๕ ทางหลวงชนบท ได้เข้ามา
ปรับปรุงสร้างถนนลาดยางใหม่ และสามารถที่จะแก้ปัญหาน้าท่วมขังได้ และทาเส้นทางจราจรใหม่เป็นวงเวียน
รองหอนาฬิกา ทาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อานวยความสะดวกในการจราจรและปลอดภัยจากปัญหาน้าท่วม
ขังในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดียิ่ง
- สภาพปัจจุบัน หอนาฬิกาตั้งอยู่ตรงสามแยกของอาเภอนาหว้า สร้างโดยสานักงานเทศบาลตาบลนา
หว้า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และใช้เป็นวงเวียนสาหรับการจาราจรในเขตอาเภอนาหว้า ที่เป็นจุดสาคัญในการจา
ราจร และมีสามแยกไปจังหวัดสกลนคร ไปอาเภออากาศอานวย ไปอาเภอศรีสงคราม และเข้าตัวตลาดสด
เทศบาลตาบลนาหว้า
- ภาพประกอบ

๒.๑๒ แหล่งประวัติศาสตร์
๑) ชื่อเอกสาร/หนังสือ ภาพถวายพระกฐินต้น
- ชื่อผู้ครอบครอง วัดธาตุประสิทธิ์
- สถานที่จัดเก็บ ศาลาโรงธรรม
- ลักษณะเอกสาร ภาพวาด
- ความสาคัญ เป็นภาพที่สาคัญทางด้านประวิศาสตร์ของอาเภอนาหว้า เมื่อครั้ งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่ หั ว และสมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์พระบรมราชินี นาถ พร้อมด้ว ยพระลู ก เธอทั้ง ๒ พระองค์(สมเด็จ

๔๔

พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า หญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี) เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงทอดพระกฐินต้น ณ วัดธาตุประสิทธิ์ กิ่งอาเภอนาหว้า เมื่อวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ได้แก่ ๑. ภาพเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร ๒.ภาพจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ภาพถวายพัดยศ
ภปร. แด่พระครูประสิทธิ์ศึกษากร(เจ้าอาวาสวัด) ๓.ภาพพระครูประสิทธิ์ศึกษากรถวายพระพุทธรูปทองคาแด่
ในหลวง และ ๔. ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอัฏฐะบริขารแด่พระสงฆ์
- ภาพประกอบ

๒.๑๓ แหล่งโบราณคดี
๑) ท่าต้นม่วง
ท่าต้นม่ วง อยู่ริมตลิ่งน้าอูน หมู่ที่ ๕ บ้ านนาหว้า เป็นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของอาเภอนาหว้า ใน
สมัยก่อนที่จะมีสะพานข้ามลาน้าอูน ชาวบ้านใช้ท่าน้าแห่งนี้ในการข้ามฟาก โดยจะมีเรือโดยสารข้ามฟากในฤดู
น้าหลาก เพราะมีพื้นที่ว่างมากพอที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สมัยก่อนจะมีต้นม่วงขึ้นอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกติด
ปากว่า ท่าต้นม่วง

๔๕

ในปั จ จุ บั น ท่ าต้น ม่ว งแห่ ง นี้ ได้ ถูก น้ากัด เซาะท าลายลงมาก จึ งไม่มี ต้ นม่ ว งให้ เห็ น ในการจัด งาน
นมัสการพระธาตุประสิทธิ์ บุญเดือนสี่ของดีนาหว้า ในทุกปี จะใช้บริเวณท่าต้น ม่วงแห่งนี้เป็นสถานที่ในการ
อัญเชิญพระอุปคุตเพื่อคอยปกป้องเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดงาน
- ภาพประกอบ

๒) ล้าน้าอูน
ความสาคัญในอดีต ลาน้าอูน เป็นลาน้าที่มีต้นกาเนิดจากหนองหาน จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอาเภอ
นาหว้า ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้าสงครามที่อาเภอศรีสงคราม เป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค
หล่อเลี้ยงชีพ ของชาวอาเภอนาหว้า ในอดีตใช้ลาน้าอูนเป็นเส้นทางในการอพยพมาตั้งถิ่นฐานจากลาน้าโขงเข้า
สู่ลาน้าสงครามตามลาดับ เมื่อสารวจขึ้นมาถึงปากลาน้าอูน จึงแยกเป็น ๒ กลุม่ กลุ่มหนึ่งไปตามลาน้าสงคราม
อีกกล่มหนึ่งแยกสารวจขึ้นตามลาน้าอูน โดยการนาของอาญาครูกัณหาและขุนทุ่ง

๒.๑๔ อื่น ๆ
๑) ที่ว่าการอาเภอนาหว้า
๑.๑) หลังเก่า เลขที่ตั้ง ๑๒๐ หมู่ ๕ ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- วัสดุที่ใช้ ที่ว่าการอาเภอนาหว้า (หลังเก่า) เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น
- ขนาดและรูปทรง เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๒ ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนเป็นไม้ มี ๒ ห้องใหญ่ ๑
ห้องเล็กตรงหน้าจั่วอาคาร (ห้องนายอาเภอ)
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๑๔ สมัยตั้งเป็นกิ่งอาเภอนาหว้า
- ประวัติการสร้าง ที่ว่าการอาเภอนาหว้า (หลังเก่า) สร้างสมัยที่ยังเป็นกิ่งอาเภอ ปี พ.ศ.๒๕๑๔ แบบ
ปค. (๑)-๑ เลขที่ ม. ๘๑๑ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๕๐ เมตร เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น พื้นคอนกรีต
- ประวัติการซ่อมแซม ซ่อมและปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ส่งมอบงานวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๗ งบประมาณ
๒๔๑,๐๐๐ บาท
- ประวัติการใช้ประโยชน์ เป็นอาคารที่เป็นศูนย์รวมของส่วนราชการต่างๆ ในกิ่ง อาเภอนาหว้า ที่
ให้บริการประชาชน

๔๖

- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง เป็นอาคารหลังแรกที่เป็นศูนย์รวมของส่วนราชการ ประจากิ่ งอาเภอนาหว้า
และเคยเป็นที่พานักชั่วคราว ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ
พระเจ้าลูกเธอ ในคราวเสด็จพระราชดาเนินทอดพระกฐินต้น ที่วัดธาตุประสิทธิ์ เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๕
นอกจากนี้ อาคารหลังนี้ มักจะมีผึ้งมาทารังอาศัยอยู่ที่ หน้าอาคารมาเป็นเวลานานหลายปี ปัจจุบันได้ถูกกาจัด
ออกไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาติดต่อราชการ
- สภาพปัจจุบัน ปัจจุบัน อาคารที่ว่าการหลังนี้ยังคงใช้ประโยชน์ ในส่วนงานราชการประจาอาเภอนา
หว้า เนื่องจากอาเภอนาหว้า ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอาเภอหลังใหม่แล้วเสร็จเมื่อวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา ถือได้ว่าอาคารที่ว่าการอาเภอหลังเก่า ที่สร้างตั้งแต่สมัยที่ยังคงเป็นกิ่งอาเภอ
นาหว้า หรือประมาณ ๔๐ ปี ที่ผ่านมา มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมในพื้นที่อาเภอนาหว้าเป็น
อย่างยิ่ง และยังอยู่ในความดูแลของ สานักงานอาเภอนาหว้าตลอดเรื่อยมาถึงปัจจุบัน
- ภาพประกอบ

๑.๒) ที่ว่าการอาเภอนาหว้าหลังใหม่
- วัสดุที่ใช้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ขนาดและรู ป ทรง สร้ า งตามแบบที่ ท าการอ าเภอมาตรฐานขนาดใหญ่ ( ๒ชั้ น ) กรมโยธาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย มยธ.๑๐๑-๑๐๖/๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๒ ห้องใหญ่ ๑ ห้องเล็ก
หลังคามุงกระเบื้อง ใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรง จานวน ๓๗ เสา ซึ่งสามารถรับน้าหนัก
ปลอดภัยได้ไม่ต่ากว่า ๒๐ตัน/ต้น
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๙
- ประวัติการสร้าง งบประมาณ ๗,๒๔๐,๐๐๐ บาท
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง ที่ว่าการอาเภอนาหว้า หลังใหม่ ก่อสร้างใช้งานแทนที่ว่าการอาเภอนาหว้า
หลังเก่าที่ชารุดทรุดโทรม เนื่องจากการใช้งานหลายปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ ปลูกสร้างในพื้นที่สนามหน้าที่ว่าการ
อาเภอในบางส่วน ทาให้พื้นที่สนามหน้าที่ว่าการอาเภอคับแคบลง

๔๗

- สภาพปัจจุบัน ที่ว่าการอาเภอนาหว้า (หลังใหม่) เป็นศูนย์ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนใน
ส่วนภูมิภาค ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และการสนับสนุน
งบประมาณจากวัดธาตุประสิทธิ์ โดยท่านเจ้าคุณพระบวรปริยัติกิจ รองเจ้าคณะจังหวั ดนครพนม องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลในพื้ น ที่ ในการท ารั้ ว ท าป้ า ยและปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ข องที่ ว่ า การอ าเภอนาหว้ า ท าให้
องค์ประกอบต่างๆสมบูรณ์ สวยงาม มีความพร้อมในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อาเภอนาหว้า
- ภาพประกอบ

๒) โรงสีชุมชน SML หมู่ ๕ ตาบลนาหว้า
- วัสดุที่ใช้ คอนกรีตเสริมโครงเหล็กชั้นครึ่ง
- ขนาดและรูปทรง คอนกรีตเสริมโครงเหล็กครึ่งชั้น รูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
- ประวัติการสร้าง โรงสีชุมชน SML หมู่ ๕ ตาบลนาหว้า จัดตั้งเมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดย
นายแดนชัย ไชยมงค์ เป็นประธาน และนายใหล วะลับ เป็นรองประธาน ต่อมาได้รับงบประมาณจัดสร้างโรงสี
ชุมชน SML หมู่๕ ตาบลนาหว้า เป็นจานวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยสนับสนุนจากเทศบาลตาบลนาหว้า
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้เป็นโรงสีใช้ในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
- สภาพปัจจุบัน เป็นโรงสีใช้ในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการมีบริการสีข้าวฟรี และรับส่งถึง
ที่
ภาพประกอบ

๔๘

๓) บ้านพักเรือนแถว (นายสิบ พลตารวจ)
- วัสดุที่ใช้ ไม้
- ขนาดและรูปทรง เป็นอาคารเรือนแถวไม้ ๒ ชั้น ๒๓ คูหา เนื้อที่ปลูกสร้าง กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๖๐
เมตร
- เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕
- ประวัติการสร้าง บ้านพักเรือนแถว ของ สภ.อ.นาหว้าได้ถูกสร้างขึ้น พร้อมกับการก่อสร้างสถานี
ตารวจภูธรอาเภอนาหว้า เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕
- ภาพประกอบ

๔) ประปาส่วนภูมิภาคนาหว้า
- วัสดุที่ใช้ ปูนซีเมนต์
- ขนาดและรูปทรง รูปทรงสูง เสา ๔ ต้น ด้านบนสร้างที่กักเก็บน้าจากเครื่องสูบน้าจากลาน้าอูน
- ภาพประกอบ

๕) ฝายน้าล้นกั้นลาน้าอูน
- วัสดุที่ใช้ เหล็ก หิน ปูน ทราย
- ขนาดและรูปทรง เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ประมาณ ๑๒ เมตร ยาวประมาณ ๓๐ เมตร
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง สมัยก่อนสะพานข้ามลาน้าอูนแห่งนี้สร้างจากไม้
- สภาพปัจจุบัน ใช้ในการสัญจรข้ามลาน้าอูน ตามถนนสายนาหว้า- ศรีสงคราม
- ภาพประกอบ

๔๙

๖) อาคารสถานีตารวจภูธรนาหว้า
- วัสดุที่ใช้ อาคาร๒ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่าง ก่ออิฐถือปูน
- ขนาดและรูปทรง เนื้อที่ปลูกสร้าง กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
- วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสร้าง พ.ศ.๒๕๑๕
- ประวัติการสร้าง เมื่อปี ๒๕๑๔ ได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอาเภอนาหว้า และยกระดับเป็นอาเภอเมื่อ
๒๕๒๒ สภ.อ. นาหว้า ได้รับการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๑๕๑๔ ครั้งแรกได้อาศัยอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านนาหว้า
ต่อมาได้รับงบประมาณจาก กรมตารวจให้ก่อสร้างอาคารที่ทาการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ และเป็นสถานีตารวจภูธร
อ าเภอนาหว้ า เมื่ อ พ.ศ.๒๕๒๒ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นามาจนถึ ง ปั จ จุ บั น และเปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ ว่ า สถานี
ตารวจภูธรนาหว้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
- เรื่องเล่าลือที่เกี่ยวข้อง ครั้งแรกสถานีตารวจภูธรอาเภอนาหว้า ได้อาศัยอาคารเรียน ของโรงเรียน
บ้านนาหว้า เป็นสถานที่ทางานก่อนจะมาตั้งสถานีตารวจภูธรอาเภอนาหว้า ณ ที่แห่งนี้
- สภาพปัจจุบัน อาคารสถานีตารวจภูธรอาเภอนาหว้า เป็นอาคารที่มีความเก่าแก่และยังคงใช้เป็น
สถานที่ดาเนินการด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่จนถึงในปัจจุบัน และช่วงปี ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างสร้างอาคารสถานีตารวจภูธรนาหว้าหลังใหม่
- ภาพประกอบ

๗) ภาษาญ้อ ภาษาประจาถิ่นบ้านนาหว้า
-ภาษา โดยทั่วไปชาวบ้านนาหว้าติดต่อกันด้วยภาษาญ้อเป็นส่วนใหญ่ ร่วมกับภาษาอีสาน (ลาว) และ
ภาษาผู้ไท
ภาษาไทญ้อเป็นภาษากลุ่มไท-ลาว ในประเทศไทย มีผู้พูดถึงจังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย
มหาสารคาม ปราจีนบุรี สระบุรี ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศลาว ลักษณะโดยทั่วไป ใกล้เคียงภาษาไทยถิ่น
อีสาน มีพยัญชนะ ๑๙ เสียง สระเดี่ยว ๑๘ เสียง สระประสม ๓ เสียง วรรณยุกต์ ๔ เสียง พยัญชนะควบกล้า ๖
เสียง

๕๐

ตัวอย่างคาศัพท์ภาษาไทญ้อ
คาศัพท์

คาอ่าน

กวด
กิด
กะโป๊
กะบวน
กะปอม
กะเปา
กะดักกะด้อ
เกิบ
ก้องแขน
กะเทิน
กะแดะ
เก้อ
กะโพด
กั้งคันฮ่ม
กล้วยเหิ่ม
กับแก๊
กะน่อง
ก่วย
เกิบตีนยอง
กองเลง
กะปาง
ก๊อ
กะม่อง
กะเขิง
กะต่า
กะบวย
กะเหลอ
กะซอนตองปลาแดก
กะโตกวีข้าว
กินดอง
กะด้ง
กะโจ้
กะเนิบ

กวด
กิด
กะ-โป๊
กะ-บวน
กะ-ปอม
กะ-เปา
กะ-ดัก๊ -กะ-ด้อ
เกิบ
ก้อง-แขน
กะ-เทิน
กะ-แดะ
เก้อ
กะ-โพด
กั้ง-คัน-ฮ่ม
กล้วย-เหิ่ม
กับ-แก๊
กะ-น่อง
ก่วย
เกิบ-ตีน-ยอง
กอง-เลง
กะ-ปาง
เกาะ
กะม่อง
กะเขิง
กะต่า
กะบวย
กะ-เหลอ
กะ-ซอน-ตอง-ปลาแดก
กะ-โตก-วี-ข้าว
กินดอง
กะ-ด้ง
กะ-โจ้
กะ-เนิบ

ความหมาย
ขาด
สั้น,น้อย
กะลา
ดี,เข้าท่า
กิ้งก่า
กระเป๋า
เกินไป
รองเท้า
กาไลแขน
ครึ่งๆ-กลางๆ
แรด,ดัดจริต
ใกล้
เกินไป
กางร่ม
กล้วยห่าม
ตุ๊กแก
ส้นเท้า
ปัด
รองเท้าส้นสูง
กลองสองหน้าใช้ในงานประเพณีให้เกิดความสนุก
รางอาหารสัตว์
เกี่ยว
ตะกร้า
สวิงสานด้วยไม้ไผ่
ตะกร้าขนาดใหญ่
ขันตักน้าทาด้วยกะลามะพร้าวมีด้ามจับ
ที่ไหน เช่นอยู่กะเหลอ-อยู่ที่ไหน
ภาชนะกรองปลาร้า
ภาชนะใส่ข้าวเหนียว ทาจากไม้
แต่งงาน
ภาชนะสาหรับฝัดข้าวเปลือกหรือข้าวสาร
ภาชนะรูปกรวย
กันสาดบังน้าฝนบ้านหรือเถียงนา

๕๑

กะโล่
กะโบ
กะด้ามพร้า
กะทีบ
เกียน
ขัว
แข้
ขาง
หัวขั้นได
ขี้เตาไฟ
ข่า
ซาน
เซีย
ซานนา
ซิง
เข่อ
คัก
ข้อย
ซะแนน
ซิเลอ
ซะเดิด
เด้อ
เด้ย
ตะเลอ
นาไป
เนาะ
เจ้า
ซะยัว
ด้วง
หน้าซะนู
โตน
ฟ้าวฟั่ง
ยู
แมงไม้
บ่วง

กะ-โล่
กะ-โบ
กะ-ด้าม-พร้า
กะ-ทีบ
เกียน
ขัว
แข้
ขาง
หัว-ขั้น-ได
ขี-้ เตา-ไฟ
ข่า
ซาน
เซีย
ซานนา
ซิง
เข่อ
คัก
ข้อย
ซะ-แนน
ซิ-เหลอ
ซะเดิด
เด้อ
เด้ย
ตะ-เลอ
นา-ไป
เนาะ
เจ้า
ซะ-ยัว
ด้วง
หน้าซะ-นู
โตน
ฟ้าวฟั่ง
ยู
แมงไม้
บ่วง

เครื่องดักปลา สร้างด้วยไม้ไผ่
ภาชนะทาด้วยไม้ไผ่ใช้วิดน้า
ฝักใส่พร้าทาด้วยหวายหรือไม่ไผ่
เครื่องดักหนู
เกวียน
สะพาน
จระเข้
ผิงไฟหรือย่างด้วยไฟ
บันไดบ้าน
เตาไฟใช้ฟืน
ชั้นวางอาหารเหนือเตาไฟสานด้วยไม้ไผ่
บริเวณข้างหรือหน้าบ้านที่โล่งสาหรับนั่งเล่น
บริเวณข้างบ้านที่โล่งสาหรับใช้เป็นห้องน้า
ขยายพื้นที่นาแปลงใหม่
เครือ่ งดักสัตว์เช่นกระต่าย นกคุ่ม
แห้งพอหมาดๆ
ดีมากๆ
คาแทนตัวผู้พูด หรือทา
แคร่ไม้ไผ่
อย่างไร
สะดุ้ง ตกใจอย่างแรงจนกระตุก
ตกลงนะ
คาอุทาน ที่เห็นพ้องด้วยหรือขัดแย้งตามเหตุการณ์
อะไรหรือสงสัย
จะไป
นะ หรือ ตกลงไหม
คุณหรือท่าน เธอ
จันทัน หรือสะพานหนู(บ้าน)
เครื่องมือดักหนู ทาจากกระบอกไม้ไผ่
ธนู
กระโดดลง กระโจนลง
รีบร้อน
ไม้กวาด
แมลง
ซ้อน

๕๒

ถืก
ปะเตอ
บาดแล้วก่อน
จั๊กน่อย
บั้งทิง
ตึกเบ็ด
ตึกแห
เส่อโต่ง
ยอกะดุ้ง
ป่องเอี้ยม
ผักตู
เนอห้อง
ผีบ้า
แล่น
ย่าง
ป้านทราย
แคงกะได
คะลา
ซะน้า
บาดนาเมีย
งิ้ว
งัว
แนว
เมื่อย
เบอไม้
เค่อ
ป่าแฮ่ว
แม่น
อ้า/อะ
อึน
อั้นเผอ/เผอ
อั่นเตอ
อู๊
อีโตน
อ่วย

ถืก
ปะ-เตอ
บาดแล้วก่อน
จั๊ก-น่อย
บั้ง-ทิง
ตึก-เบ็ด
ตึก-แห
เส่อ-โต่ง
ยอกะดุ้ง
ป่องเอี้ยม
ผักตู
เนอห้อง
ผีบ้า
แล่น
ย่าง
ป้านทราย
แคงกะได
คะลา
ซะน้า
บาดนาเมีย
งิ้ว
งัว
แนว
เมื่อย
เบอไม้
เค่อ
ป่าแฮว
แม่น
อ้า/อะ
อึน
อั้นเผอ/เผอ
อั่นเตอ
อู๊
อีโตน
อ่วย

ถูก
เป็นอะไร
ภายหลัง
อีกสักครู่ สักหน่อย
กระบอกไม้ไผ่สาหรับใส่น้า
ตกเบ็ด
ทอดแห
ดักโพงพาง
ยกยอ
หน้าต่างช่องแคบ
ประตู
ในห้อง
คนบ้า
วิ่ง
เดิน
เชิงชาย
ยกบันไดออกมาโดยมีเชือกผูกไว้อยู่
ผิดจารีตประเพณี
ที่นอน
ก่อนจะกลับ
นุ่น
วัว
แบบ อย่าง สายพันธุ์
เหนื่อย
ใบไม้
บวม
ป่าช้า
ใช่
หรือ เหรอ
เปียก
ใคร
อะไร
โอ่งน้าดื่ม
สงสาร
หัน

๕๓

เอ็ด
เอ่อ
แฮ้ง
ฮื้น
ฮูดัง
ฮั้ว
ฮ่ม
คันฮ่ม
ฮาวฮั้ว
แฮ้วถง
เวียก
ส้วม
ส้าวตากผ้า
ส่าเลอ
สาด
สวย
เสี้ย
เซียก
สากกะเบีย
เส่อ
สวบ
เหมิด
เหิง
หมากเขียเคีย
หมากข่าง
หมากกะถุน
หัวเจอ
หัวสิเคอ
เหย่อ
หน้าเก้ง
หมาก
หมากไข่หา
ตูม้
ซิน้
แข้ว

เอด
เอ่อ
แฮ้ง
ฮื้น
ฮูดัง
ฮั้ว
ฮ่ม
คันฮ่ม
ฮาวฮั้ว
แฮ้วธง
เวียก
ส้วม
ส้าวตากผ้า
ส่าเลอ
สาด
สวย
เสี้ย
เซียก
สากกะเบีย
เส่อ
สวบ
เหมิด
เหิง
หมากเขียเคีย
หมากข่าง
หมากกะถุน
หัวเจอ
หัวสิเคอ
เหย่อ
หน้าเก้ง
หมาก
หมากไข่หา
ตูม้
ซิน้
แข้ว

ทา
ใช่ ถูกต้อง
อีแร้ง
ทาตามคนอื่น
จมูก
รั้ว
ร่มไม่มีแสงแดดส่อง
ร่ม
ราวรั้ว
แร้วดักสัตว์
งาน
ห้องนอน
ราวตากผ้าทาจากไม้ไผ่
มากน้อย ขนาดไหน
เสื่อ
สาย เช่นมาสวย-มาสาย
เสื้อ
เชือก
สากกะเบือ
ใส่ เช่นน้าเสอ-น้าใส
กินอย่างมูมมาม
หมด
นาน เช่นเหิงแท้-นานแท้
มะเขือเทศ
ลูกข่าง
หนังสะติ๊ก
หัวใจ
ตะไคร้
ใหญ่
หน้าไม้
ใช้นาหน้าผลไม้ต่างๆ เช่น หมากเขือ-มะเขือ
ลูกอัณฑะ
ห่ม
เนื้อ
ฟัน

๕๔

กะล่าง
ทังเทิง
มื้อแลง
มื้องาย
มื่น
กืนลึด
ขี้เฮี้ยน
มัก
แมงอี
บั้งเดียก
บั้งก้อง
ผ้าแพรมน
ซุก
ข้วงแห
หมากติง่
หมากท่ม
หั่นแนว
เหอ
อีหลี
ปะเตอ
คึด
แค้น
เฟียด
ฮอย
แปว
อะยะ
ขิว
แม่จ้าง
มิ้ง
จี่
สะหวาง
กะตาบข้าง
เอี้ยม
อ้าฮ้า

กะล่าง
ทังเทิง
มื้อแลง
มื้องาย
มื่น
กืนลึด
ขี้เฮี้ยน
มัก
แมงอี
บั้งเดียก
บั้งก้อง
ผ้าแพรมน
ซุก
ข่วงแห
หมากติ่ง
หมากท่ม
หั่นแนว
เหอ
อีหลี
ปะเตอ
คึด
แค้น
เฟียด
ฮอย
แปว
อะยะ
ขิว
แม่จ้าง
มิ้ง
จี่
สะ-หวาง
กะตาบข้าง
เอี้ยม
อาฮ้า

๑๐) เฮียนไทญ้อ วัดธาตุประสิทธิ์

ใต้ถุน
ข้างบน
ตอนเย็น ค่า
เวลาเที่ยง
ลื่น
กลืนลงท้อง
ขี้เรื้อน
ชอบ รัก
จักจั่น
กระบอกฉีดน้าทาจากไม้ไผ่
ของเล่นทาจากไม้ไผ่ใช้ลูกไม้เป็นกระสุน
ผ้าเช็ดหน้า
เข็น ผลัก
ทอดแห
กระดุม
หมากกะถิน
ใช่อย่างนั้นละ
อะไรนะ
ความเป็นจริง
จะดีไหม เป็นอะไร
คิด
แน่นตึง
ล้นกระฉอก
รอย
ร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้เห็น
มากมาย
เบื่อ ไม่อยากเห็นหน้า
หญิงงามเมือง
นาใส่ไฟใกล้ๆ
นาใส่ไฟ คลุกด้วยเถ้าถ่าน
สบายไร้กังวล
ชายโครง
เรอ
โอโฮ

๕๕

เฮีย นไทญ้อ หรื อบ้ านไทญ้อ เป็นบ้านสมัยเก่าของชนชาติพันธุ์ไทญ้อ บ้านนาหว้า อาเภอนาหว้ า
จังหวัดนครพนม บ้านมีลักษณะทรงสูง ๒ ชั้น ทาจากไม้ทั้งหลัง ชั้นล่างปล่อยไว้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เช่น วัว
ควาย ฯลฯ ชั้นบน ใช้เป็นที่อยู่อาศัย กันเป็นห้องนอน(ภาษาอี สาน เรียก ส้วม) มีห้องครัว ห้องน้า(ภาษาอีสาน
เรีย ก ซาน) ที่นั่งเล่ น(ภาษาอีส าน เรีย ก เซีย) สมัยก่อนมุงด้ว ยหญ้าก่อนที่จะใช้สังกะสี ในสมัยต่อๆมา ใน
ปัจจุบัน ไม่พบเห็นในพื้นที่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เฮียนไทญ้อ เป็นบ้านที่ถูกจาลองขึ้นมา
เพื่อให้ค วามสาคัญในการอนุรั กษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชนชาติพันธุ์ไทญ้อ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดธาตุ
ประสิทธิ์
ภาพประกอบ

๓.๒ ชุมชนจันเสน
๑) ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
ประวัติศาสตร์ "จัน" แปลว่า ต้นจัน นายจัน คาว่า "เสน" แปลว่า "เสนา" กองทหาร หมู่ทหาร ข้อ
สันนิษฐาน ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า ขอมมาเป็นใหญ่ ในแถบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา และตั้งราชธานีสารองอยู่
ณ กรุงละโว้ หรือเมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. ๑๔๓๒-๑๖๐๐ ขอมเป็นชาติที่ได้รับอารยธรรมศิลปวิทยาการที่
ถ่ายทอดมาจากอินเดียมีหลักฐานบ่งได้ชัดว่า เมื่อพ.ศ. ๖๐๐ เจ้าราชวงศ์ชั้นสูงของอินเดีย ชื่อโกณธัญญะได้
อภิเษกสมรสกับนางพระยาขอม และสืบลูกหลานตามลาดับๆ มา ฉะนั้นศิลปะวิทยาการต่างๆ ของขอมจึง
ออกมาในลักษณะที่ปนเปกันทั้งทางด้านศาสนา พราหมณ์ และศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก ขอมเมื่อครองกรุง
ละโว้เป็นราชธานีแล้ว ก็คงจะจัดเมืองอื่นๆ เป็นเมืองหน้าด่าน และเมืองจันเสนนี้อยู่ห่างจากกรุงละโว้เพียง ๕๐
กิโลเมตร สันนิษฐานว่ากษัตริย์ขอมแห่งนครธม คงจะทรงแต่งตั้งให้พระยาขอมมาครองเมือง ณ ดอนจันเสน ให้
เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงละโว้อย่างแน่นอน เพราะปรากฏว่าชาวบ้านในตาบลจันเสนได้พบวัตถุโบราณต่างๆ
มากมาย เช่น พระพุทธรูปเนื้อดิน และชาวบ้านที่อพยพได้กันมาจากตอนใต้เมืองลพบุรี ได้มารวมกับคนพื้นเพ
เดิมซึ่งเป็นพวก ลาวโซ่ง ลาวพวน และมีวัฒนธรรมประเพณีร่วมกันที่สืบเนื่องมาจนถึงเมืองจันเสนในทุกวันนี้

๕๖

พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ร าบน้ าท่ ว มถึ ง อี ก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ที่ ด อนต้ อ งอาศั ย น้ าชลประทานในการท า
การเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๕,๖๓๔ ไร่ หรือประมาณ ๕๗ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอตาคลี มี
ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร โดยมีพื้นที่รวมของหมู่บ้านจานวน ๑๑ หมู่บ้านมารวมกัน
อาณาเขต/ทาเลที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ห้วยหอม และ ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.บ้านหมี่ และ อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ช่องแค, ต.สร้อยทอง และ ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ประชากร
จานวนประชากรในเขตตาบลจันเสน ๘,๒๑๑ คน และจานวนหลังคาเรือน ๒,๑๗๒ หลังคาเรือน
อาชีพ
อาชีพหลัก ทานา ทาสวนผลไม้ เช่น สวนส้ม, มะม่วง, มะขามเทศ, ลาไย แก้วมังกร และสวนผัก
อาชีพเสริม รับจ้าง และงานหัตถกรรมทอผ้า
กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ลาวโซ่ง ลาวพวน และลาวแง้ว
๒) แหล่งมรดกวัฒนธรรมชุมชน
๑. ผู้ทรงภูมิปัญญา
๑.๑ การดูแลสุขภาพ
๑) นางทอง น้อยสังวาล
๒) นายลิด ละมูลน้อย
๓) นายอานวย ทองสรรค์
๔) พระชานาญ กิตติภทฺโท
๑.๒ ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม
นายอุทัย สีตะระโส
๑.๓ ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์
๑) นายณรงค์ศักดิ์ คูกิติรัตน์ (อ.แห้ว)
๑.๔ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑) นายณัช สีตะระโส
๒) นายสุเทพ เพ็ชรแสง
๓) นายทองเนียม แสงสว่าง
๑.๕ ภาษา
พ.ท.วสันต์ เกรียงไกรเพ็ชร
๑.๖ ศิลปกรรม
๑.๖.๑ ช่างฝีมือ
๑) นายแก้ว อามาตยมนตรี
๒) นางดรุณี ทับทอง
๓) นางสุมณี นาคแย้ม

ด้านการเกษตร
ปุ๋ยหมักชีวภาพ
ปลูกผักชีวภาพ

งานประดิษฐ์
ทอผ้า
จักสาน

๕๗

๔) นายพิน ไตรถาวร
ตีเหล็ก
๑.๖.๒ ดุริยางคศิลป์
นายไพศาล มีสุวรรณ์
๑.๖.๓ สถาปัตยกรรม
นายศิริ รอดสัมฤทธิ์
๑.๖.๔ ศิลปะมวยไทย
นายประทวน ศรีภูมินทร์
๑.๗ อาหารพื้นบ้าน
๑) นางสมบูรณ์ เงินน้าใย ขนมปุยฝ้าย
๒) นางสาวภาวิณี มีแสง ขนมจีนน้ายา
๒. สิ่งก่อสร้างและสถานที่สาคัญ
๒.๑ เมืองโบราณจันเสน
วัสดุที่ใช้สร้าง
ขนาดและรูปทรง
วันเดือนปีที่เริ่มสร้าง
เมืองโบราณจั น เสนตั้ง อยู่ ห มู่ที่ ๒ ของตาบลจันเสน
ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า โคกจัน เสน เนื่องจากภายในเมืองโบราณ
นั้น จะมีพื้นที่สู งกว่าพื้น ที่โดยรอบ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่
ลักษณะกลมมนมีคูน้าล้อมรอบเมืองเป็นเมืองในสมัยทวารวดี ที่มี
หลักฐานการอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจน
รุ่งเรืองสูงสุดในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ ใกล้กันกับเมืองโบราณ
จันเสนมีบึงน้าขนาดใหญ่เรียกว่า บึงจันเสน ซึ่งมีเนื้อที่ปะมาณ ๒๗ ไร่ เป็นบึงน้าที่รับน้ามาจากคันคูหนุมานซึ่ง
เป็นลารางที่รับน้าที่หลากมาจากทางเหนือ
เมืองโบราณจันเสนถูกค้นพบจากภาพถ่ายทางอากาศ โดย คุณนิจ หิญชีระนันท์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ จึง
นามาสู่การขุดค้นอย่างเป็นระบบแห่งแรกของประเทศไทย โดยครั้งแรกขุดค้นที่เมืองโบราณจันเสน ในปี พ.ศ.
๒๕๑๑ โดยกรมศิลปากรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งนาโดยคุณเบรนเนท บรอนสัน
และครั้งที่ ๒ ขุดค้นที่บ้านใหม่ชัยมงคล ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโบราณจันเสนประมาณ ๒ กิโลเมตร โดยนักศึกษา
จากมหาวิยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองโบราณจันเสนพบโบราณวัตถุมากมาย เช่น หวีงาช้าง ตรา
ประทับดินเผา และโบราณวัตถุอื่นๆ และจากการค้นพบเมืองโบราณและโบราณวัตถุเหล่านี้นามาสู่การจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันเสนในที่สุด
เมืองโบราณจันเสนตั้งอยู่ห่างจากแม่น้าเจ้าพระยามาทางทิศตะวันออก ๑๖ กิโลเมตรแต่เมื่อพิจารณา
จากภาพถ่ายทางอากาศแล้วจะเห็นได้ว่าเคยมีลาน้าผ่านเข้ามาจากแม่น้าเจ้าพระยาถึงตัวเมือง และจากลาน้านี้
ชาวบ้านเรียกกันว่า คลอง “บ้านคลอง” ซึ่งต่อเนื่องกับตัวเมืองจันเสนลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีร่องรอย
ลาน้าเดิมผ่านบ้านราลงไปถึงหนองปลาหมอและบ้านโพธิ์ชัย อันเป็นลาน้าไปทะลุออกแม่น้าเจ้าพระยาทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้
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ชาวบ้านมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัยก่อนมีเรือกาปั่นขนาดใหญ่ผ่านมาทางลาโพธิ์ชัยเข้ามาถึง
โคกจันเสน (เมืองโบราณ) ได้ และเวลาต่อมา ยังคงใช้เส้นทางนี้ ในการค้าขายข้าวโดยใช้เรือจากลาโพธิ์ชัย ข้าม
ทุ่งมาเข้าที่คลอง บ้านคลองขายข้าวที่ตลาดจันเสน ในยามหน้าน้า ปัจจุบันนี้ตื้นเขินกลายเป็นที่นาและสวนผัก
จนหมดแล้ว
ในเมืองโบราณ ยั งมีส ระน้ า ๒-๓ แห่ง พื้นที่เป็นเนินสู งๆ ต่าๆ สระน้าขนาดใหญ่ บริเวณทิศใต้
เกือบกึ่งกลางเมือง ชาวบ้านเรียกว่า “บุ่งยายคา” กว้าง ๖๐ เมตร ลึก ๒ เมตร สมัยก่อนใช้น้าได้ตลอดปี แต่
ปัจจุบันตื้นเขินจนใช้การไมได้แล้ว
ลักษณะดิน เป็นดินชุดลพบุรีและชุดตาคลี เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีดาร่วนซุยมีความสมบูรณ์มาก
ระบายน้าได้ดีมาก และในเนื้อดินระดับล่างมีเม็ดปูนสีขาวปนอยู่ในเม็ดดินจานวนมาก เป็นที่สังเกตว่าในเมือง
โบราณจันเสนไม่สามารถทานาข้าวได้ แต่ถ้านอกขอบคูเมืองจะมีการทานาปลูกข้าวได้ดีมาก
การพบลูกปัดสี เด็กๆ และชาวบ้านที่อาศัยในเมือโบราณเล่าว่า ถ้าวันไหน มีฝนตกไม่หนักมากจะทาให้
ผิวดินเป็นซุยๆ หลังจากฝนหยุดตกแล้ว เด็กๆ มักจะชวนกันออกไปคุ้ยเขี่ยดินเพื่อหาลูกปัดสีเม็ดเล็กๆ (เด็กๆ
เรียกลูกปัดสีว่า เม็ดมะหล่า) บางคนเพียรพยายามเก็บสะสมจนนามาร้อยเป็นสร้อยข้อมือได้
๒.๒ พิพิธภัณฑ์จันเสน ตาบลจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ประวัติความเป็นมา
พระมหาธาตุ เจดี ย์ ศ รี จั น เสนมี ลั ก ษณะรู ปทรง
ของอาคารมณฑปยอดเจดีย์ ผู้ออกแบบคือ อาจารย์วนิดา
พึ่งสุนทร แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ได้ ใ ช้ ลั ก ษณะของสถู ป ในสมั ย ทวารวดี เ ป็ น
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ โดยไม่ได้นารูปลักษณะของ
อาคารสมั ย ทวารวดี ม าใช้ ทั้ ง หมด แต่ พ ยายามใช้ ล าย
ละเอียดของลวดลายทางสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดี
ซึ่ ง พบในลายประดั บ ที่ พ บในเขตจั น เสนและแหล่ ง
โบราณคดีอื่นๆ มาออกแบบผูกลายให้ลวดลายที่ปรากฏ
ใหม่ยังคงมีลักษณะเค้าเดิม
อาคารมณฑปยอดเจดีย์บนฐานสูงมีพื้นที่ใช้สอย ๓ ส่วนหลัก คือ
ส่วนองค์ระฆัง เป็นส่วนยอดมณฑปซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปและพระพิมพ์เพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา
ส่ ว นมณฑป เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป นาคปรกหิ น ทรายที่ จ าลองจากหลวงพ่ อ นาค เป็ น
พระพุทธรูปหินทรายสมัยลพบุรี
ส่วนภายในฐานล่าง เป็นส่วนของฐานมณฑป ภายในอาคารเปิดโล่ง แบ่งออกได้สองส่วน ส่วนแรกอยู่
บริ เ วณส่ ว นกลางอาคารเป็ น พื้ น ที่ ท ากิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนา ส่ ว นที่ ส องพื้ น ที่ล้ อ มรอบส าหรั บ จัด แสดง
พิพิธภัณฑ์จันเสน
ในการออกแบบตกแต่ง ได้มีการนาเอารูปแบบและลักษณะลวดลายต่า งๆที่เคยปรากฏมาแล้วในอดีต
มาผสมผสานและดัดแปลงให้ได้รูปแบบลวดลายใหม่ที่เหมาะสมสาหรับพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน เช่น การ
ดัดแปลงลักษณะซุ้มโค้งทางเข้าอาคารโบราณทางพุทธศาสนาในประเทศอินเดียให้เป็นต้นแบบสาหรับซุ้มประตู
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ทางเข้าอาคาร และการนาเอาลักษณะเค้าโครงของลวดลายประดับตกแต่งซุ้มซึ่งขุดค้นพบที่ เมืองโบราณคูบัว
จังหวัดราชบุรี
นอกจากนี้ยังได้มีการออกแบบรายละเอียดลวดลายบนบานประตูไม้แกะสลักให้เป็นลายแบบก้านขด
และรูปมารแบก โดยอาศัยเค้าโครงลวดลายที่ประดับฐานโบราณสถาน “คลังใน” เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ และการนาเอารูปแบบสิงห์ดินเผาซึ่งขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดีจันเสนนี้เองมาเป็นต้นแบบให้กับ
การสลักหินทรายสาหรับตกแต่งพื้นที่บริเวณด้านหน้าบันไดทางขึ้นสู่ส่วนมณฑป
เมืองโบราณจันเสนได้ถูกค้น พบครั้งแรก โดยอาศัยร่องรอยที่พบจากการอ่า นภาพถ่ายทางอากาศโดย
อาจารย์นิจ หิญชีระนันท์ เมื่อปีพุธศักราช ๒๕๐๙ หลังจากนั้นจึงได้มีการศึกษาสภาพทางกายภาพของเมือง
โบราณและทาการขุดสารวจทางโบราณคดีโดยความร่วมมือ ของนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศในช่วงปี
พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๒ เป็นเวลาประมาณ ๖ เดือน ผลของการศึกษาพบว่าเมืองโบราณจันเสนเป็นเมืองโบราณที่มี
ขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีความชั ดเจนในการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในสมัย
ทวารวดี หลังการขุดสารวจทางโบราณคดีเมืองโบราณจันเสนโดยนักวิชาการ ก่อให้เกิด
ความสนใจต่อโบราณวัตถุสมัยทวารวดีเป็นอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
พระครู นิ สั ย จริ ย คุ ณ (หลวงพ่ อ โอด) อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด จั น เสน ได้ เ ห็ น
ความสาคัญของโบราณวัตถุ โดยมีดาริที่จะก่อสร้างอาคารเพื่อจะจัดเก็บและรวบรวม
โบราณวัตถุไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา การออกแบบ โดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาปนิกผู้ชานาญการทางด้านสถาปัตยกรรมไทยเป็นหัวหน้า
คณะออกแบบ ได้ทาการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามดาริของพระครูนิสัยจริยคุณ
โดยต้องการให้ตัวอาคารสามารถสื่อถึงความสาคัญของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีและ
ให้ มี ก ารจั ด แสดงโบราณวั ต ถุ ที่ ไ ด้ ร วบรวมไว้ ใ นบริ เ วณชั้ น ฐานอาคาร และรอง
ศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหัวหน้า
คณะนักวิชาการดาเนินการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์จันเสนวางศิลาฤกษ์โดยพระครูนิสัยจริยคุณ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน
มีลักษณะรูปทรงของอาคารมณฑปยอดเจดีย์ ออกแบบโดย อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ใช้ลักษณะของสถูปในสมัยทวารวดีเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบโดยไม่ได้นา
รูปลักษณะของอาคารสมัยทวารวดีมาใช้ทั้งหมด แต่พยายามใช้รายละเอียดของลวดลายทางสถาปัตยกรรมใน
สมัยทวารวดี ซึ่งพบในลายประดับที่พบในเขตจันเสนและแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ มาออกแบบผูกลายให้ลวดลาย
ที่ปรากฏใหม่ยังคงมีลักษณะเช่นเค้าโครงเดิม
หลังจากวางศิล าฤกษ์พิพิธ ภัณฑ์ได้ไม่นาน พระครูนิสั ยจริยคุณ ได้มรณภาพลง แต่การดาเนินการ
ก่อสร้างยังคงดาเนินการต่อมา โดยพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเจริญ) เจ้าอาวาสวัดจันเสนองค์ปัจจุบัน
ซึ่งเป็นกาลังหลักร่วมกับหลวงพ่อโอดตั้งแต่เริ่มต้นในปีพ.ศ.๒๕๓๒ ในการดาเนินการนั้นพระครูนิวิฐธรรมขันธ์
ได้ใช้ความรอบคอบในการดาเนินการโดยได้ดาเนินการก่อสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบโดยได้รับทุน
ทรัพย์จากประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้พึ่งพิงเงินทุนจากรัฐ การดาเนินการก้าวหน้าเป็นลาดับโดย
ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิ
เล็กประไพ วิริยะพันธุ์ เป็นต้น การดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมระยะเวลา
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ก่อสร้างทั้งสิ้น ๗ ปี ใช้งบประมาณรวม ๔๐ ล้านบาท เริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา เป็นการ
ให้การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อความเข้าใจในท้องถิ่นและชุมชนของตัวเองอย่างแท้จริง และเมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด
พิพิธภัณฑ์จันเสนอย่างเป็นทางการ
สถานที่ตั้ง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั น เสน ตั้ ง อยู่ ภ ายในบริ เ วณวั ด จั น เสน หมู่ ที่ ๑ ต าบลจั น เสน อ าเภอตาคลี จั ง หวั ด
นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๒๖๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖ ๓๓๙๑๑๖ หมายเลขโทรสาร ๐๕๖ ๓๓๙๑๑๕
ทางเข้าสู่วัดจันเสนทางด้านทิศเหนือเป็นคลองชลประทาน ทางเข้าวัดทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของสถานี
รถไฟจันเสน มีโรงเรียนวัดจันเสนอยู่ห่างไปจากวัดระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร
การเดิน ทางสู่พิพิธ ภัณฑ์จัน เสนโดยรถยนต์ส่ ว นตัวจากกรุงเทพ ฯ ใช้เส้ นทางหลวงหมายเลข ๓๒
เลี้ยวซ้ายทางเข้าอาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยทางหลวงหมายเลข ๑๑ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวง
หมายเลข ๓๑๙๖ เลี้ยวขวาตรงป้ายวัดจันเสนประมาณ ๑ กิโลเมตร หรือหากเดินทางมาจากนครสวรรค์ใช้ทาง
หลวงหมายเลข ๓๒ มุ่งสู่จังหวัดชัยนาท ระยะทางประมาณ ๕๒ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑
มุ่งหน้าอาเภอตาคลี ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ระยะทาง
ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร เลี้ยวขวาตรงป้ายทางเข้าวัดจันเสนประมาณ ๑ กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายกรุงเทพฯ
- นครสวรรค์ ลงที่สถานีรถไฟจันเสน

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั น
เ ส น เ กิ ด ขึ้ น โ ด ย มี พื้ น ฐ า น เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยตรง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชนได้รู้จักความเป็นมาของชุมชนที่เป็นบ้านเกิด มีประวัติ
ความเป็นมาในอดีตที่ยิ่งใหญ่ เห็นการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน การเกิดพิพิธภัณฑ์จันเสนนับเป็นการทันเวลา
ก่อนที่ข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดี ในภาคพื้นที่จะสูญหายไป พิพิธภัณฑ์จันเสนทาให้เห็นภาพรวมในอดีต
ได้เห็นการพัฒนาการของบ้านเมืองจันเสนและสังคมวัฒนธรรมที่อยู่ในลุ่มน้าลพบุรี-ป่าสัก ซึ่งเป็นพื้นที่ภูมิภาค
ทางซีกตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนจันเสนเป็นการสร้างพิพิธภั ณฑ์ท้องถิ่นที่สมบูรณ์ครบวงจร เห็น
สภาพการดาเนินวิถีชีวิตของคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถเห็นถึงความภาคภูมิใจ ที่บรรพบุรุษสร้างทุกสิ่ง
ขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยากและต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสานสิ่งที่ดีงามไว้ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักและเห็น
คุณค่าในการสร้างรากฐานของชุมชนมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ มาเจริญสูงสุดในยุคทวารวดีในพุทธศตวรรษที่
๑๑ - ๑๒ เห็ น การพั ฒ นาต่อเนื่ องมา และช่ ว งหนึ่ งประมาณหนึ่ง พันปี ที่ผ่ า นมาชุ มชนจันเสนเริ่ มเสื่ อมลง
หลักฐานการอยู่อาศัยจากโบราณวัตถุแสดงให้เห็นถึงการย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่น สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากเส้นทาง
น้าเปลี่ยน เพราะการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนต้องอาศัยน้าเป็นหลัก แต่ยังคงมีผู้แวะเวียนมาอยู่บ้าง แต่ไม่รุ่งเรือ ง
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เท่าสมัยทวารวดี จนถึงสมัยรัชการที่ ๕ ที่สร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือผ่าน ทาให้กลุ่มคนไทย จีน ลาว อพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานจนถึงปัจจุบัน
เมืองโบราณจันเสนเป็นแหล่งโบราณคดีที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์โบราณคดีของประเทศ
ไทยและเป็นชุมชนโบราณแห่งแรกที่มีการขุดค้นและศึกษาทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบแบบแผนที่ดี
เมืองโบราณจันเสนถูกนาเผยแพร่และอ้างอิงไปทั่วโลก และทาเนียบในประวัติศาสตร์โบราณคดีของ
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
สภาพของแหล่งโบราณคดีท้องถิ่นชุมชนจันเสน เริ่มถูกทอดทิ้งหลังจากการขุดค้นโดยกรมศิลปกร
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ดังนั้นพระครูนิสัยจริยคุณได้รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในเมืองโบราณ
จันเสนและบริเวณเขตใกล้เคียงจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้อนุชนรู้จักเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชน
จันเสน ผ่านโบราณวัตถุ ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักและรักท้องถิ่น และช่ วยกันสืบสานรักษาดูแล
เพื่อให้ความยิ่งใหญ่ที่บรรพบุรุษสร้างไว้อยู่คู่กับชุมชนจันเสนตลอดไป
เจดีย์เก่าจันเสน

บึงโบราณจันเสน

บึงจันเสน จากเรื่องเล่าต่อกันมาและจากหลักฐานโบราณคดี (กรมศิลปากร) เกิดขึ้นภายหลัง ภายหลังจากตัง้
เมืองจันเสนแล้ว เพื่อเก็บกักน้าไว้อุปโภคบริโภค มีเนื้อทีเ่ ป็นน้า ๒๗ ไร่เศษ มุมของบึงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
มีคันคูสูงยาวประมาณ ๔ กิโลเมตร ใช้สาหรับทดน้าเข้าบึงในฤดูฝนเมื่อมีน้าหลากมาน้าเข้าบึงเต็มแล้วก็ไหล
ออกทางมุมบึงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เชื่อมกับคูน้ารอบเมืองโบราณ
ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือทางวัดจัดงานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อนาคและลอยกระทงเพ็ญกลางเดือน
๑๒ ทุกปี ก็ใช้บึงแห่งนี้เป็นที่ลอยกระทงเพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคาซึ่งการจัดงานทุกปีจะมีคนหลั่งไหลมาเที่ ยวเป็น
จานวนมาก จึงถือได้ว่าบึงจันเสนมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนจันเสนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ส าหรั บ ศาลาเฉลิ มพระเกีย รติ สร้ างเมื่ อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้า งขึ้นมาในวาระพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ ๕๐ พรรษา เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอาคาร ๒ หลังเชื่อม
ติดกันหลังหนึ่งเป็นศาลาโถง ปูพื้นด้วยหินอ่อน สร้างยื่นลงไปในน้า อีกหลังหนึ่งเป็นทางลงหน้าบันประดับด้วย
ลายปูนปั้นแสดงภาพพุทธประวัติ เป็นลักษณะศิลปกรรมแบบทวารวดีตั้งอยู่ริมบึงแทนสะพานไม้ที่ใช้อยู่เดิม
สร้างให้เป็นถาวรวัตถุทรงไทย ให้มีความมั่นคงขึ้นใช้สาหรับประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจหาความสงบ มาให้
อาหารปลา นอกจากนั้ นยั งใช้เป็น ที่ป ระชุมเสวนา ใช้เป็นที่ล อยกระทงประจาปี ประโยชน์ในเชิงลึกก็เพื่อ
ต้องการให้คนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะได้ซาบซึ้งเข้าไปในจิตวิญญาณจะได้ช่วยกันรักษาและพัฒนาสืบต่อไป
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สระแก้ว

สถูปสถานหลวงพ่อโอด

ศาลาวัดจันเสน

๖๓

สารสนเทศและห้องสมุดประชาชนสยามบรมราชกุมารี
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในรูปแบบห้องสมุดชุมชน เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ของคน
ในชุมชน นอกจากจะได้ความบันเทิงใจแล้วสามารถนาความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
อีกทางหนึ่ง ได้แก่ หอสมุดประชาชนสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็ จ เปิ ดหอสมุดประชาชน วั น พุธ ที่ ๑ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เป็น หอสมุดประหยัดพลั งงาน ทรงไทย
ประยุกต์ไม้สักทอง ชั้นบนใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎก และเป็นที่สอนดนตรีไทยให้กับเด็กนักเรียนศู นย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส่วนชั้นล่าง แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นชั้นหนังสือ และให้ยืมหนังสือ
ส าหรั บ เยาวชนประชาชนทั่ ว ไปที่ มาใช้ บริ ก าร ส่ ว นที่ ส องใช้ เ ป็น ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่มี ร ะบบอิ นเทอร์ เ น็ ต
ให้บริการเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มาสืบค้นหาความรู้
วัน/เวลาที่เปิดให้บริการ วันเสาร์–อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖๐๐ น.
กลุม่ เป้าหมายที่เข้าใช้บริการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จานวนผู้ใช้บริการ/เดือน ๕๐๐ คน
รายละเอี ย ดสิ่ ง ของที่ จั ด แสดง ให้ บ ริ ก ารยื ม หนั ง สื อ ต าราเรี ย นกว่ า ๔,๐๐๐ เล่ ม และบริ ก าร
อินเทอร์เน็ตให้ความรู้ จานวน ๖ เครื่อง
ค่าบริการ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า เข้าใช้ห้องสมุด โดยการสมัครเป็นสมาชิก
มี เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและอานวยความสะดวดแก่ผู้ที่เข้ามาใช้ห้องสมุด
ผู้ให้การสนับสนุนการดาเนินงานในท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตาบลจันเสน งบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุน ประมาณ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี
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๒.๓ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ มรดกทางวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น)
๑) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ มรดกทางวัฒนธรรม
ชุมชนจันเสนเป็นสังคมที่มีสานึกร่วมกันว่าตนมีรากฐานความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจมีศูนย์รวมทางจิตใจ
และศูนย์รวมทางการศึกษาซึ่งเป็นสมบัติของชุมชนที่ต้องช่วยกันดูแล จนถึงวันนี้ความชื่นชมต่อการดาเนินงาน
ของชาวจันเสนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับอาเภอและระดับจังหวัด
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนจันเสนจะมีเป้าหมายหลักของกิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู วิถีชีวิต อันดี
งามของชุมชนจันเสน โดยการนาประเพณี วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนในอดีต
มาเป็นหลักในการจัดนวัตกรรมและการจัดการชุมชน เพื่อสร้างจิตสานึกรักและหวงแหนชุมชนให้กับคนใน
ชุมชนจันเสน เพื่อให้ทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกันและดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้ชาวชุมชน
จันเสนมีความเข้มแข็งในด้านของความสมัครสมานสามัคคีกันของคนในชุมชน
โครงสร้างและกระบวนการการทางานในการจัดการชุมชนจะใช้บุคลากรและองค์กรในชุมชนเป็นตัว
ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม คื อ วั ด และผู้ น าทางศาสนา ร่ ว มมื อ กั บ สมาชิ ก ในชุ ม ชนและองค์ ก รในชุ ม ชน เช่ น
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมและ
ประเพณีไทยต่างๆขึ้นตลอดปีและในส่ วนของการจัดการพิพิธภัณฑ์จันเสนถือว่าเป็นศูนย์รวมของการเ กิด
กิจ กรรมต่างๆ นั้น จึ งได้จัดตั้งคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นแกนหลั กในการจัด
กิจกรรมในชุมชนด้วย

อุโบสถวัดจันเสน

ศาลาท่าน้า
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ศูนย์วัฒนธรรมจันเสน

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปหัตถกรรม(ดงมัน)
กลุ่มจักสานไม้ไผ่
๒) กลุ่มจั กสานไม้ไ ผ่ ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสั นติสุ ข ตาบลจันเสน ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นอาชีพเสริมในยามว่างงานจากการทานา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานงาน
จักสานไม่ให้สูญหายไป จึงได้รวมกลุ่มกันผลิตงานสานไม้ไผ่ หลายชนิด เช่น ตะกร้า กระบุง เครื่องมือจับสัตว์น้า
ต่ า ง ๆ ตลอดจนของที่ ร ะลึ ก ที่ ท าจากไม้ ไ ผ่ ที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น การด าเนิ น งานของกลุ่ ม ก็ ป ระสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนที่การดาเนินงานของกลุ่มจักสานไม้ไผ่ สามารถเป็นต้นแบบ
ให้กบั กลุ่มต่าง ๆ ได้มาศึกษาดูงานการบริหารงานของกลุ่มอีกด้วย
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การดาเนินงาน
กลุ่มจักสานไม้ไผ่ เป็นการสร้างงานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เมื่อผลิตสินค้าจานวนมาก การตลาดจึงมี
ความจาเป็นมาก ฉะนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้า น
และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่กันไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานกลุ่มจักสานสามารถแข่งขันกับกลุ่มที่อื่น ๆ ได้
๒. เพื่อให้งานจักสานเป็นเอกลักษณ์และเป็นของฝากจากชุมชนจันเสน
๓. เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทอผ้าให้คงอยู่ตลอดไป
๔. เพื่อเป็นแหล่งเรียนให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้
๓) กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านจันเสน
ท่านพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ เจ้าอาวาสวัดจันเสน ได้
ตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของการทอผ้าด้วยมือ ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาไทยอันล้าค่าที่ต้องอนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดต่อไป จึงหา
ผู้รู้ในเรื่องการทอผ้ามาให้ความรู้ต่อผู้ที่สนใจเรื่องทอผ้า มีการ
รวมตัวกัน ของกลุ่ มแม่บ้ านที่ว่างจากการทาเรือกสวนไร่นา
เพื่อให้หันมายึดอาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมหารายได้เพิ่ม
โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทอผ้าในกลุ่ม ซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดจันเสนได้ให้การสนับสนุ นในเรื่องจัดหา
บุคลากร ทุนทรัพย์และสถานที่ แล้วจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าจันเสนขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
กิจกรรมกลุ่มสตรีทอผ้า
๑. ทอผ้ามัดหมี่พื้นเมืองด้วยกี่กระตุก
๒. จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่ม
๓. ดาเนินการกลุ่มออกทรัพย์เพื่อการผลิต
๔. แปรรูปสิ่งของและงานหัตถกรรม เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป ของชาร่วยและ
ของที่ระลึก
๕. ส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกด้านเงินทุนการประกอบอาชีพโดยการกู้ยืม
๖. แบ่งปันผลกาไรบารุงพิพิธภัณฑ์จันเสน
ผ้าทอไทย สายใยวัฒนธรรมจันเสน
ชุมชนจันเสนมีวิวัฒนาการการแต่งกายด้วยผ้ามานานแล้วและมีร่องรอยของการใช้ผ้าทอมือในกลุ่มคน
จันเสนอย่างแพร่กลาย วิถีชีวิตของชุมชนจันเสนดารงอยู่ได้ด้วยปัจจัย สี่ อันเป็นปัจจัยหลักในการดารงชีวิตของ
ผู้คนในยุคก่อนๆ ยึดหลักของการพออยู่ พอกิน พอใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มได้จากการปลูกฝ้าย นาใยฝ้ายมาทอผ้าทาเครื่องนุ่งห่ม เรื่องการทอผ้าในชุมชนจัน
เสนเป็นเรื่องที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานจากรุ่นสู่รุ่น มีการปลูกฝ้ายไว้ใช้ทอผ้า มีหูก มีกี่ มีเครื่องมือในการทอ
ผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน หรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งของเครื่องใช้อย่างอื่นก็ได้ โดยยังหลงเหลือหลักฐานที่เห็นได้จนถึง
ปัจจุบันนี้คือ “กระสวยทอผ้าโบราณ”
แต่ ต่ อ มาเมื่ อมี ค วามเจริ ญ ทางด้ า นวัต ถุ ข ยายตั ว เข้ า มาในชุม ชน วั ฒ นธรรมการแต่ง กายก็ ค่ อ ยๆ
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ผ้าฝ้ายหรือผ้าด้ายดิบที่ทอขึ้นมาใช้เองก็ไม่ได้สะดวกสบายต่อการนุ่งห่ม เพราะต่างต้อง
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แข่งกับเวลาในการทามาหากิน กว่าจะหมดขั้นตอนในการทอผ้านั้น ต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอน นับแต่การ
ปลูกฝ้ายการดูแลต้นฝ้ายให้ได้ปุยฝ้ายออกมาดีที่สุดเพื่อเก็บปุยฝ้ายนามาทาเป็นเส้นด้ายสาหรับทอผ้า เวลาจะ
สวมใส่ ก็ ต้อ งลงน้ าข้า ว ตากแดดจั ด ๆ แล้ ว ท าให้ เรี ยบโดยการรี ด สี ข องผ้ าที่ ได้ จ ะเป็น สี ข าวอย่า งปุ ยฝ้ า ย
ธรรมชาติที่มีสีขาวค่อนข้างเหลือง ด้วยสาเหตุนี้เมื่อความเจริญด้านวัตถุเข้ามาสู่ชุมชน เกิดมีผ้าทอที่ผลิตด้วยใย
สังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซักแล้วไม่ต้องรีดก็เรียบ เมือมีผ้าไม่ต้องรีดทาให้ผู้คนในท้องถิ่นเกิดการตื่นตัวและ
เป็นสาเหตุให้คนในชุมชนห่างเหินจากการทอผ้าและห่างหายไปในที่สุด
ด้วยชุมชนจันเสนนั้นมีลักษณะของภูมิประเทศที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยทามาหากินมีระบบคนนาคมขนส่ง
ที่จะทาให้สามารถเดินทางไปมาสะดวก ผู้คนจึงได้อพยพมาจากที่ต่างๆมากมายจึงเป็นชุมชนที่หลากหลายทั้ง
เชื้อสาย ทั้งภาษาพูด ทั้งวัฒนธรรมประเพณี
ดังนั้ น วิ ถีชีวิตของคนในชุ มชนจันเสนจึงมีก ารผสมผสานกลมกลื นกันได้อย่างเหมาะสมกับความ
หลากหลายของกลุ่มชนต่างๆ เป็นอย่างดี เห็นได้จากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวชุมชนเมื่อครั้งก่อนที่ได้ผสาน
เอาวัฒนธรรมต่างๆ รวมกันไว้อย่างลงตัว
๔) กลุ่ ม ขนมของฝากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั น เสน
จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๗ โดยการรวมตัวของแม่บ้านใน
ชุ ม ชน ได้ จั ด ท าขนมเป็ น ของฝากแก่ ผู้ ที่ ม าเยี่ ย มชม
พิพิธภัณฑ์จันเสน โดยเริ่มจาการทาขนมนางเล็ด ข้าว
แตน มะขามแก้วรสกล้วย นอกจากนี้ยังมีการสอนทา
ขนมให้กับเยาวชนที่มาศึกษาดูงานด้วย
กลุ่มขนมของฝากพิพิธ ภัณ ฑ์จัน เสน ซึ่งตั้งอยู่
ภายในวัดจันเสน เป็นกลุ่มอาชีพที่เกิดมาจากจุดเริ่มต้น คือ พิพิธภัณฑ์จันเสน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอาชีพ
ต่าง ๆ ให้ครบวงจร เมื่อนักท่องเที่ยวเข้า มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จันเสนแล้ว ได้เลือกซื้อของใช้ ได้แก่ ผ้าทอ
เครื่องจักสาน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ก็ยังสามารถเลือกซื้ออาหาร อันได้แก่ ขนมของกลุ่ม เพื่อบริโภคและยังเป็น
ของฝากติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย
การดาเนินงาน
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมของฝากพิพิธภัณฑ์จันเสนให้หลากหลายชนิด มีคุณภาพ สะอาดน่า
รับประทาน รวมทั้งรูปลักษณ์ของกล่องสาหรับใส่ขนมชนิดต่าง ๆ ที่ดูสวยงาม น่าชวนซื้อไปรับประทาน หรือ
เป็นของฝากมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชน
๒. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จันเสน
๓. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมของฝากพิพิธภัณฑ์จันเสน
๔. เพื่อส่งเสริมประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึน้
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๕) ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทดแทน มีอุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู้ที่สามารถศึกษาได้ง่ายและ
น าไปปฎิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง อี ก ทั้ ง ยั ง มี
นวัต กรรมเกี่ย วกั บ การใช้พ ลั ง งานทดแทน
เช่น จั กรยานสู บ น้ า เตาประหยั ดพลั งงาน
โดยศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนจะมีการ
จั ด อบรมแก่ ช าวบ้ า นและผู้ ที่ ส นใจอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยผ่ า นการด าเนิ น งานจาก
คณะกรรมการวั ด จั น เสนและบุ ค คลใน
ท้องถิ่นเพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชน

๖) ศูนย์การเรียนรู้น้าหมักชีวภาพ พิพิธภัณฑ์จันเสนถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ล้วนเกิดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์จันเสน และเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นักเรียน หรือนักศึกษาที่เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้น้าหมักชีวภาพที่มีการนาภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรมาผสมผสานเพื่อผลิต
น้าหมักชีวภาพใช้แทนสารเคมีที่ทาลายสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การทาน้าหมักชีวภาพ จนในปัจจุบันมีเกษตรกรที่ใช้น้าหมักชีวภาพแทนสารเคมีในการทาการเกษตรด้วย ส่วน
ที่พิพิธภัณฑ์จันเสนก็ถือเป็นหนึ่งฐานการเรียนรู้ที่เตรียมไว้สาหรับผู้ ที่สนใจศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวของน้าหมัก
ชีวภาพ
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๒.๔ วัดจันเสน สร้าง
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๔๕๐ โดยมี หลวงพ่อ
เขียน เป็นเจ้าอาวาส
องค์แรก สถานที่ตั้ง
ของวัดจันเสน นัก
โบราณคดีสันนิษฐาน
ว่าเป็นเมืองโบราณ
สมัยทวารวดีซึ่งอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ และจากการสารวจของนักโบราณคดีได้พบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผา อาวุธโบราณ และโครงกระดูกมนุษย์ในสมัยนั้นเป็นจานวน
มาก
วัดจันเสนมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ “หลวงพ่อนาค” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรก ศิลปะ
แบบลพบุรี โดยหลวงพ่อเขียน และชาวบ้านได้อัญเชิญมาจากลพบุรี นับตั้งแต่หลวงพ่อเขียนสร้างวัดจันเสนแล้ว
ในสมัยต่อๆ มา วัดก็ทรุดโทรมลงเรื่อยจนแทบจะเป็นวัดร้าง จนมาถึงสมัยที่พระครูนิสัยจริยคุณ หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า หลวงพ่อโอดอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๐ เป็นแกนหลักในการประสานกับชุนท่านได้พัฒนาวัดและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจสร้างพลังศรัทธราความรู้รกั สามัคคีให้เกิดแก่ชุมชนจันเสน
หลวงพ่อโอดได้พัฒนาและก่อสร้างวัตถุขึ้นมาใหม่ โดยท่านมีดาริที่จะสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นเพื่อให้
เป็นศูนย์กลางชุมชน ต่อมาเมื่อท่านมรณภาพ พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ หรือ หลวงพ่อเจริญเจ้าอาวาสวัดจันเสน
ปัจจุบันจึงได้เป็นกาลังสาคัญในการสานต่องานสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนจนเสร็จสมบูรณ์และได้สืบทอด
เจตนาด้านการพัฒนาวั ดโดยมีนักวิช าการผู้ เสียสละเวลา แรงกายและทรัพย์สิ น มาร่วมกันตั้งแต่ มีการเริ่ม
โครงการกับหลวงพ่อโอด ทุกสิ่งอย่างที่ได้ลงมือปฏิบัติล้วนมีความหมายและเชื่อมโยงไปสู่ประวั ติศาสตร์ความ
เป็นรากฐานดั้งเดิม จนก่อเกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เหมาะเจาะลงตัว การพัฒนาวัดใช้หลักการของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม กล่าวคือ จัดแบ่งพื้นที่วัดให้เหมาะสมกับการทากิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น ๓ บริเวณ ได้แก่ ส่วนที่
เป็นสังฆาวาส พุทธาวาส และธรรมาวาส ทั้งนี้ได้ทาแบบค่อยเป็นค่อยไปตามหลักธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งก่อเกิด
ธรรมะขึ้นทั้งต่อจิตใจผู้คน คุณค่าของสถานที่ และเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปอย่างงดงามยิ่ง แฝงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามคู่
แผ่นดินสืบไป ในด้านการพัฒนาชุมชนหลวงพ่อเจริญได้ส่งเสริม การประกอบอาชีพของคนในชุมชน จนได้รับ
การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู ภู มิ ปั ญ ญาไทย สาขาปรั ช ญา ศาสนาและประเพณี จากส านั ก สภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการและยังได้รับเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้ที่ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภท
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนาจากกระทรวงวัฒนธรรม
นอกจากเป็นศาสนสถานสาคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว วัดจันเสนยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มทอผ้า
กลุ่มขนมขอฝาก พิพิธภัณฑ์จันเสน หอสมุดประชาชนสยามบรมราชกุมารี ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา วัน
อาทิตย์ และเป็นสถานที่จัดการประชุมอบรม สัมมนาของหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆอีกด้วย
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วัดดงมัน

วัดหนองตามี

วัดหนองถ้าวัว

วัดหนองกระทุ่ม
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วัดหนองตะโก
สถานที่ให้บริการชุมชน

โรงเรียนวัดจันเสน

โรงเรียนบ้านดงมัน

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
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โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

โรงเรียนวัดหนองตะโก

ตลาดเก่าจันเสน

สถานีรถไฟจันเสน
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สถานีตารวจภูธรจันเสน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจันเสน

ไปรษณีย์จันเสน

องค์กรบริหารส่วนตาบลจันเสน
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๒.๕ ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อนาค
๑) หลวงพ่อนาค วัดจันเสน นครสวรรค์
วัดจันเสนมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ที่เป็นเคารพเลื่อมใสของชาวบ้านจันเสน คือ "หลวงพ่อนาค" หลวงพ่อ
นาคเป็นพระพุทธรูปหินทราย ปางนาคปรกศิลปะแบบลพบุรี ๓ องค์ หลวงพ่อเขียนและชาวบ้านอัญเชิญมา
จากลพบุรี คือ หลวงพ่อนาคปถวี หลวงพ่อนาคราช หลวงพ่อนาคน้อย จนถึงสมัยพระครูนิสัยจริยคุณ (หลวง
พ่อโอด) อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๐ ได้พัฒนาวัดและเป็นศูนย์รวมจิตใจ สร้างพลังศรัทธาความสามัคคีให้เกิดแก่
ชุมชนจันเสน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดจันเสน ผู้คนเชื่อถือกันว่าหลวงพ่อนาคองค์แรกให้ผลในการบน
บานเรื่องการเจ็บป่วย ส่ว นองค์ที่สองให้ผลในเรื่องของหาย สององค์นี้มีขนาดใหญ่กว่าหลวงพ่อนาคน้อย ซึ่ง
ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่บนตึกนิสิตสามัคคี หลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปปรางนาคปรกที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคนมาบนบาน
สานกล่าวแล้วประสบผลสาเร็จกันมากมายซึ่งคนในตาบลจันเสนนับถือเป็นอย่างมากเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้
ขอพรหรือบนบานสานกล่าว ส่วนใหญ่จะแก้บนโดยการนาขนมประกริมไข่เต่า พวงมาลัย ทองคาเปลว
๒) หลวงพ่อนาคน้อย ชาวบ้านศรัทราเลื่ อมใสเชื่อถือว่ามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิห าริย์ต่างๆ มากมาย ในงาน
ประเพณีส งกรานต์และงานลอยกระทงก็จ ะน าหลวงพ่อนาคออกให้ ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ส รงน้าพระ
สักการะและปิดทอง
ลักษณะของพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคทั้ง ๓ องค์นี้เป็นพระพุทธรูปหินทราย “สมัยบายน” ประมาณ
พ.ศ. ๑๘๐๐ ช่างสมัยก่อนแกะสลักด้วยฝีมือประณีตงดงามมากได้สัดส่วนดูอ่อนช้อยนิ่มนวลเหมือนขี้ผึ้งปั้ น
องค์พระนั่งขัดสมาธิบนฐานขนดหางนาค ๓ ชั้น นาคแผ่พังพาน ๗ เศียร แต่ละเศียรนาคต่างลดหลั่นกันลงมา
เป็นคู่ๆ แผ่เศียรคลุมพระเศียรพระพุทธรูปพองาม
๓) พระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด)
ประวัติ หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน (พระครูนิสัยจริยคุณ)
"พระครูนิสัยจริยคุณ" หรือ "หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร" เจ้าอาวาสวัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
และเจ้าคณะอาเภอตาคลี พระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งแห่งเมืองนครสวรรค์
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พระครูนิสัยจริยคุณ
ท่านมรณภาพ เมื่อ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ รวมอายุได้ ๗๒ ปี อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า
วิสุทธิ์ แป้นโต เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวเขา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายชิตและนางต่วน แป้นโต มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๗ คน
ในช่วงวัยเยาว์ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดหัวเขา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ก่อนลาออกมาช่วย
ครอบครัวประกอบอาชีพ จนอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าอุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ณ
พระอุโบสถ วัดหัวเขา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ พระครูนิสัยจ
ริยคุณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันเสนเมื่อ พ .ศ. ๒๔๙๓ ท่านสร้างความนับถือศรัทธาให้ เกิดแก่
พุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และท่านดาริสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ศรีจันเสน และส่วน
ภายในฐานล่างใช้พื้นที่จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน
มีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด) วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระครูนิปุณธรรมธร วัด
ตาคลี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูพิพัทธศีลคุณ วัดหัวเขา อ.ตาคลี เป็นพระอนุ ศาสนาจารย์หลัง
อุปสมบท ท่านได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมวิทยฐานะ พ.ศ.๒๔๘๔ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสานัก
เรียนวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ
ลาดับงานปกครอง พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
พ.ศ.๒๔๙๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันเสน พ.ศ.๒๔๙๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตาบลจันเสน พ.ศ.
๒๔๙๖ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นรองเจ้าคณะอาเภอตาคลี พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นเจ้าคณะอาเภอตาคลี
ลาดับสมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๑๐
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครู
สัญญาบัตรชั้นเอก พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนาม
"พระครูนิสัยจริยคุณ"
ด้านการศึกษา เป็นครูสอนนักธรรมของวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ (ในสมัยที่พระอาจารย์กึ๋น
เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนฯ) เป็นครูสอนนักธรรม วัดหัวเขา และวัดหนองสีนวล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นเจ้า
สานักเรียนวัดจันเสน เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง เป็นต้น หลวงพ่อโอด ได้ศึกษาพุทธาคมจาก
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พระเกจิชื่อดัง คือ หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล อ.ตาคลี หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี หลวงพ่อพรหม วัด
ช่องแค อ.ตาคลี และหลวงพ่อเชน วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล และหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอาเภอตาคลี ในฐานะที่เป็นหลานที่ใกล้ชิด โดยโยมพ่อของหลวงพ่อโอด คือ นาย
ชิต แป้นโต เป็นน้องชายแท้ๆ ของหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล และแม่ของนายชิต เป็นพี่สาวโยมแม่ของหลวง
พ่อเดิม วัดหนองโพ ดังนั้นหลวงพ่อโอด จึงเรียกหลวงพ่อรุ่ง และหลวงพ่อเดิมว่า หลวงลุง
ด้านการศึกษาพุทธาคม เมื่อท่านกลับจากการเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดดอนยานนาวาแล้ว ท่านได้มา
อยู่กับหลวงพ่อรุ่งที่วัดหนองสีนวล ซึ่งในระยะนี้เองที่ท่านได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆ จากหลวงพ่อรุ่ง ส่วนหลวงพ่อ
เดิม วัดหนองโพ ท่านมาที่วัดหนองสีนวลอยู่เป็นประจา ซึ่งหลวงพ่อโอดได้ศึกษาวิชาต่างๆ จากหลวงพ่อเดิม
ทั้งนี้ จากคาบอกของท่านเองว่า ท่านยังมีอาจารย์อยู่อีก ๒ รูป คือ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา ท่านมักไปเยี่ยมหลวงพ่อพรหมเป็นประจา พระอาจารย์อีกรูป
คือ หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ท่านไปอยู่เรียนกับหลวงพ่อเชน ที่วัดสิงห์ เรียนวิชาทา
ตะกรุด
ด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลวงพ่อโอด เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติมาก ท่านศึกษามาจาก
หลวงพ่อรุ่ง ต่อมาท่านได้ไปศึกษาต่อที่สานักวิปัสสนาวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๐ ท่านได้เปิด
สานักสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัดจันเสน โดยท่านเป็นผู้สอน หลวงพ่อโอด เป็นพระที่มีเมตตาสูงยิ่ง วันหนึ่งๆ
ท่านจะนั่งคอยรับแขกอยู่ทั้งวัน ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจไปหาท่าน ท่านก็จะให้คาแนะนาที่ดีโดยไม่เลือกชั้น
วรรณะ ไม่ว่าจะยากดีมีจน
หลวงพ่อโอด มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ สิริอายุ ๗๒ ปี พรรษา ๕๐
ปัจจุบัน สังขารของหลวงพ่อโอด ได้เก็บรักษาไว้ที่ตึกนิสิตสามัคคี วัดจันเสน เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไป
กราบสักการะทุกวัน

ศาลเจ้าพ่อดาบทอง

ศาลเจ้าพ่อนาคราช
๔) ศาลเจ้าพ่อนาคราช อยู่ใกล้วัดจันเสนเพียงบึงน้ากั้นทางทิศใต้ของวัด สมัยก่อนเป็นศาลไม้เล็กๆ
ต่อมาได้มีผู้บริจาคที่ดินให้และสร้างศาลขึ้นมาใหม่โดยนายณรงค์ศักดิ์ คูกิติรัตน์ (หรืออาจารย์แห้ว) เป็นศาลเจ้า
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แบบจีนหลายหลัง เช่น ศาลเจ้าพ่อนาคราช ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกร ศาลพระยูไลอรหันต์ เป็นต้น ปัจจุบัน
พื้นที่หลายส่วนกาลังก่อสร้างตกแต่งอยู่ แต่ก็สัมผัสถึงความสวยงามอลังการได้

ศาลเจ้าพ่อบุญคง

ร้านคาร์แคร์ (ลุงย้ง)
คุณพิสิทธิ์ เหลืองบารุงรักษ์ อายุ ๖๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๑ ตาบลจันเสน อาเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ คุณลุงพิสิทธิ์ หรือคุณลุงย้ง จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปัจจุบันประกอบอาชีพในอู่ซ่อมรถ คาร์แคร์ ซึ่งประกอบอาชีพนี้มาแล้วเป็นเวลา ๑๐ ปี
ศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่รถจักรยานยนต์ ชื่อนายกมล วิเชียรกุล อายุ๓๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๑/๑
หมู่ที่ ๑ตาบลจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์เปิดมาประมาณ ๓๐ ปี สืบทอดคุณมาจากคุณพ่อ
๓.๓ ชุมชนนครชุม
๑) ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร อยู่ที่ละจูด ๑๖.๓๐ กึ่งละติจูด ๑๖.๒๔
องศาเหนือ กับลองติจูด ๙๙.๒๕ องศาตะวันออก กึ่งละติจูด ๙๙.๓๓ องศาตะวันออก องศาตะวันออก ตรงข้าม
ลาน้าปิงกับตัวจังหวัดกาแพงเพชร มีสะพานกาแพงเพชรเชื่อมระหว่างตาบลในเมืองกาแพงเพชรกับตาบลนคร
ชุม มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลทรงธรรม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลในเมืองและตาบลเทพนคร
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลอ่างทอง ตาบลคลองแม่ลาย ตาบลท่าขุนราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลนาบ่อคา
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เนื้อที่ตาบลนครชุม มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๐,๖๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๖๕ ตารางกิโลเมตร
ประวัติความเป็นมาของเมืองนครชุม
เมืองนครชุมเป็ น เมืองประวัติศาสตร์ ที่มีความเป็นมาที่ชัดเจนและยาวนาน มีโ บราณสถาน และ
โบราณวัตถุป รากฏเป็ น หลั กฐานมากมาย เมืองนครชุมตั้งอยู่บนที่ลุ่ มบริเวณปากคลองสวนหมาก ทางฝั่ ง
ตะวันตกของแม่น้าปิง ตรงข้ามกับเมืองกาแพงเพชร ลักษณะตัวเมืองนครชุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวรี ไปตามสาย
แม่น้าปิง กว้างประมาณ ๔๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร กาแพงเมืองเป็นคันดิน ๓ ชั้น หรือที่เรียกกัน
ว่า ตรีบูร เช่นเดียวกับเมืองสุโขทัย แสดงได้ว่าเป็นเมืองในสมัยเดียวกัน กาแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกเริ่ม
จากบริเวณปากคลองสวนหมาก ผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยไปทางทิศใต้ของสะพานกาแพงเพชร สิ้นสุดตรงบ้านหัว
ยาง กาแพงด้านนี้ถูกลาน้าปิงกัดเซาะพังทลาย กาแพงเมืองทางด้านทิศเหนือยังเห็นเป็นช่วง ๆ ตอนที่ขนานกับ
คลองสวนหมากถูกทาลายไปเกือบหมดสิ้ น แล้ ว คูเมืองและกาแพงเมืองทางทิศใต้ ยังเห็ นอยู่บ้างโดยเป็น
แนวขนานไปกับถนนที่แยกจากถนนพหลโยธิน ไปยังสะพานกาแพงเพชรที่ข้ามลาน้าปิง จึงยังพอมองภาพของ
เมืองนครชุมโบราณได้บ้าง
เมืองนครชุมน่าจะสร้างตั้งแต่ต้นสมัยสุโขทัย เพราะจารึกนครชุม พระมหาธรรมราชาลิไท เสด็จมา
เมืองนครชุม ในปีพุทธศักราช ๑๙๐๐ ขณะนั้นเมืองนครชุมเจริญแล้ว มีวัดพระบรมธาตุเป็นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนา สภาพที่ตั้งเมืองนครชุมอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ มต่าซึ่งเอียงลาดจากทางทิศตะวันตกมาสสู่แม่น้าปิง
ทางทิศตะวันออก มีลาน้าสาคัญคือคลองสวนหมาก ซึ่งไหลมาจากภูเขาทางทิศตะวันตก ก่อนที่จะไหลลงแม่น้า
ปิง ได้ทาหน้าที่ส่วนหนึ่งของคูเมืองนครชุม จากลักษณะเมืองนครชุมน่าจะเกิดอุทกภัย จากแม่น้าปิง และคลอง
สวนหมากที่มีน้าไหลแรงและเชี่ยวกราก แต่อาจมีการแก้ปัญหา โดยขุดคลองแม่พล้อ เพื่อระบายน้าจากคลอง
สวนหมากไปลงแม่น้าปิงอีกแห่งหนึ่งและนาไปเลี้ยงไร่นา ทาให้เมืองนครชุมอุดมสมบูรณ์
ภายในตัวเมืองนครชุมแทบไม่เห็นร่องรอยของโบราณสถาน เพราะถูกรื้อทาลายไปหมด มีการสร้าง
เมืองใหม่ทับเมืองเก่าลงไป ที่ยังคงเหลือและเห็นเป็นสาคัญคือวัดพระบรมธาตุ ซึ่งอยู่เกือบกึ่ งกลางเมือง มีเจดีย์
ทรงมอญตั้งตระหง่านอยู่ แต่เดิมเป็ น เจดีย์ ทรงดอกบัว ตูม หรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ส ามองค์อยู่บนฐาน
เดียวกัน ต่อมาพญาตะก่า เศรษฐีชาวกะเหรี่ยงขอพระบรมราชานุญาตซ่อมแซมและครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ด้วย
เจดีย์ทรงมอญ
กลุ่มโบราณสถานที่ พบบริเวณอรัญญิกของเมืองนครชุม อยู่ทางทิศใต้ของเมือง ห่างจากแนวกาแพง
เมือง ประมาณ ๕๐๐ เมตร สร้างด้วยอิฐเป็นส่วนสาคัญ สิ่งก่อสร้างไม่ใหญ่โตเหมือนเมืองกาแพงเพชร มีวัด
สาคัญ เช่น วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดหนองพิกุล วั ดหนองลังกา วัดซุ้มกอ วัดหนองยายช่วย วัดหม่องกาเล และ
ป้อมที่สาคัญคือป้อมทุ่งเศรษฐี ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก สร้างได้แข็งแรงมาก
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบสุโขทัย แต่มีลักษณะเฉพาะของเมืองนครชุม แผนผังของวัดหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์หรือมณฑปเป็นประธาน ด้ านหน้าเจดีย์เป็นวิหาร แต่จากการสร้างในที่ลุ่มต่า
จึงมีการขุดคูเป็นขอบเขตวัด เพื่อนาดินไปปรับพื้นที่บริเวณวัดให้สูง และเป็นคูน้าเก็บกักน้าในฤดูแล้ง
หน้าที่และรูปทรงอาคารโบราณสถาน ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งโบสถ์และวิหาร โบสถ์จะ
สร้างขนาดเล็ก วิหารจะสร้างขนาดใหญ่อยู่หน้าเจดีย์ประธาน มีสองแบบคือ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และเจดีย์
ทรงลังกา เมืองนครชุมรุ่งเรืองราวสองร้อยปี คือ พุทธศักราช ๑๘๐๐-๒๐๐๐ ในที่สุดเสื่อมลง และย้ายความ
เจริญมาอยู่ฝั่งกาแพงเพชร
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เมืองนครชุมสันนิษฐานว่าเป็นเมืองร้างมาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หรือราวพุทธศักราช ๒๓๒๕ เมือง
นครชุมกลายมาเป็นบ้านคลองสวนหมาก หรือบ้านปากคลอง ได้มีการกวาดต้อนเชลยศึก จากเวียงจันทน์มา
อาศัยอยู่บ้านปากคลอง ซึ่งในยุคนั้นปากคลองเต็มไปด้วยไข้ป่าโรคระบาด
จากพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้นกาแพงเพชร ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง มีความสาคัญเกี่ยวกับ
เมืองนครชุม นายชิดได้กราบบังคมทูลถึงประวัติการพบเจดีย์วัดพระบรมธาตุและพระพิมพ์เมืองกาแพงเพชร
ครั้งแรกที่จะได้พบพระเจดีย์พระบรมธาตุและพระพิมพ์เหล่านี้ เดิม ณ ปีระกา เอกศก จุล ศักราช
๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒) สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง กรุงเทพฯ ขึ้นมาเยี่ยมญาติ ณ เมืองกาแพงเพชร ได้อ่าน
แผ่นศิลาจารึกอักษรไทยโบราณที่ประดิษฐานอยู่ ณ อุโบสถวัดเสด็จ ความว่า...มีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมธาตุ
อยู่น้าปิง ตะวันตกหน้าเมืองเก่าข้าม สามองค์ ขณะนั้นพระยากาแพง (น้อย) ผู้ว่าราชการ ได้ค้นคว้าพบวัดและ
เจดีย์สมตามอักษรตามแผ่นศิลา จึงป่าวร้องบอกบุญราษฎรช่วยกันแผ้วถางและปฏิสังขรณ์ขึ้นเจดีย์ที่ค้นพบเดิม
๓ องค์ องค์ใหญ่บรรจุพระบรมธาตุ อยู่กลางชารุดทั้งสามองค์ ภายหลังพระยากาแพง (อ่อง) เป็นผู้ว่าราชการ
เมือง
แซงพอ กะเหรี่ยง (ที่ราษฎรเรียกว่าพญาตะก่า) ได้ขออนุญาตรื้อพระเจดีย์สามองค์นี้ ทาใหม่รวมเป็น
องค์เดียว ขณะที่รื้อพระเจดีย์ ๓ องค์ได้พบตรุพระพุทธรูปพิมพ์และลานเงินจารึกอักษรขอมกล่าวตานานการ
สร้างพระพิมพ์ และลักษณะการสักการะบูชา
ครูมาลัย ชูพินิจ ได้ย้อนอดีตให้เห็นภาพเมืองนครชุม จากวรรณกรรม “ทุ่งมหาราช” อย่างชัดเจนว่า...
นครชุมยังเป็นคลองสวนหมากพร้อมด้วยเหย้าเรือนฝาขัดแตะและมุงแฝกไม่กี่หลังคาเรือน และบ้านไร่เพิ่งมี
พวกเวียงจันทน์อพยพมาอยู่ไม่กี่ครอบครัว ป่ามะพร้าวยังโหรงเหรง กาแพงเมืองเก่าชั้นนอกยังไม่ถูกทาลายลง
มาถมถนน และดงเศรษฐียังทิ้งซากของนครร้างไว้เป็นอนุสาวรีย์แก่คนรุ่นหลัง
ปัจ จุบั น นครชุ มหรือตาบลคลองสวนหมากในอดีต มีฐานะเป็นตาบลหนึ่งของอาเภอเมืองจังหวัด
กาแพงเพชร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดกาแพงเพชร
สภาพภูมิประเทศ ของตาบลนครชุม โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าปิงไหลผ่านหมู่ที่ ๖ บ้านสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านนครชุม หมู่ที่ ๔ บ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวยาง หมู่
ที่ ๑ บ้านวังยาง และมีคลองสวนหมากไหลผ่าน จากหมู่ที่ ๖ มาหมู่ที่ ๒ เช่นกัน ตาบลนครชุมจึงอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรนานาชนิด ที่ตาบลนครชุมจะไม่มีผู้อพยพจากพื้นที่ไปทากินที่อื่น ๆ จะเป็นชุม ชนดั้งเดิมตั้งแต่
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์
๒) แหล่งมรดกวัฒนธรรมชุมชน
๑. ผู้ทรงภูมิปัญญา
๑.๑ การดูแลสุขภาพ
๑) นางทองหล่อ วงษ์จ่า
นวดแผนไทย
๒) นายบุญมี บานเย็น
สมุนไพร ได้แก่ ท้องอืด ปวดท้อง ปวดเมื่อยตามร่างกาย
๓) นางจารัส เทพรส
สมุนไพรรักษาอาการเจ็บคอ
๔) นายวีราวุธ กรงทอง
ยาสมุนไพรว่านรางจืดและการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
๑.๒ การละเล่นพื้นบ้าน
๑) นายสาคร บุญโชติ
เล่นกลองยาว
๒) นางกรองทอง กุลบุตร
ร้องเพลงพื้นบ้าน ราวงย้อนยุค
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๓) นางลาไย เทพสุวรรณ
๔) นางบุญธรรม เทพสุวรรณ
๕) นางลาภู ทองธรรมชาติ

ร้องเพลงงพื้นบ้าน เพลงย้อนยุค ช่วยเหลือทางสังคม
ราโทน
ร้องรา ทาบายศรีปากชาม กรวยตุ้มบวชนาค งานฝีมือ
ต่างๆ
๖) นางลั่นทม กระต่ายทอง ร้องเพลงพื้นบ้าน เพลงย้อนยุค
๗) นางจรรยา คู่สวน
แสดงศิลปะพื้นบ้าน
๘) นางพวงรัตน์ ธาระทาน
การร้องเพลงพื้นบ้าน การราเพลงพื้นบ้าน
๙) นางแฉล้ม บุญสุข
การละเล่นพื้นบ้าน เพลงกล่อมลูก
๑๐) นางพยอม ข้อคา
การละเล่นพื้นบ้าน ลิเกป่า
๑๑) นางบุญมา บุญอาจ
ราพื้นบ้าน ระบาร้องแก้ การละเล่นลิเกป่า
๑๒) นางดาวเรือง เงินนา ร้องเพลงพื้นบ้าน เต้นประกอบเพลงสมัยใหม่ ราวงย้อนยุค
๑๓) นางมณี กรรนิกา
การแสดงลิเกป่า (ลูกคู่)
๑๔) นางเนียม เกตุน้อย
เล่นลิเกป่า ราย้อนยุค
๑๕) นางทองปอนด์ ว่องธัญการ การละเล่นพื้นบ้าน เพลงร้องลิเกป่า และช่างเสริมสวย
๑๖) นางเลขา ปิยะมัยคงเดช ร้องเพลงพื้นบ้าน
๑๗) นายบรรเจิด เกตุเที่ยง ตีกลอง ฉิ่ง ฉาบ
๑๘) นางปราณี ประสาทพร ศิลปวัฒนธรรมด้านการร้องเพลงพื้นบ้าน
๑๙) นางสุวรรณ สังข์สุวรรณ การละเล่นพื้นบ้าน เพลงร้องลิเกป่า ทาขนมไทยๆ
๒๐) นางสนม อ่อนคร้าม การร้องเพลงพื้นบ้าน
๑.๓ ความเชื่อและพิธีกรรม
๑) นางดวงรัตน์ มีชัย ด้านทาการบายศรีในงานพิธีต่างๆ
๑.๔ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑) นางสาวมนต์ภัสสร แจ่มจันทร์นาย
เพาะเห็ด
๒) นายสุทัศน์ คาปัป
สวนมะนาว
๑.๕ ศิลปกรรม
ด้านช่างฝีมือ
๑) นางพวงเพ็ญ จิ๋วปัญญา
ปั้นพระเครื่อง หลายแบบ เช่น ซุ้มกอ นางพญา
๒) นายเรวัตร์ อุดมรัตนศิริชัย ช่างทาทอง อาบพลาสติก ร้องเพลง ตีกลอง ฉิ่งฉาบ
๓) นางสาวสุนีย์ ธรรมสอน
ด้านการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ตามงานต่างๆ
๔) นางสมหวัง พูลเขียว
นาเศษวัสดุจากผ้ามาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าผ้าห่ม
๕) นางมะลิ ไพรสนธิ์
ทาไม้กวาดดอกหญ้า จักสานแปรรูปนามาใช้ในครัวเรือน
๖) นางชูชีพ สุวรรณ์ลิขิต
อุตสาหกรรมด้านการทาดอกไม้ประดิษฐ์
๑.๖ อาหารพื้นบ้าน
๑) นางเล็ก ปาสาโท
ทาอาหาร
๒) นางฉวี แก้วหินลาย
ขนมไทย
๓) นางสุด อรชร
ขนมไทย
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๔) นางทองจันทร์ ธรรมเสนา
๕) นางพเยา ภิญญภาค
๖) นางสาวกัญญารัตน์ ปานคา
๗) นายมีชัย คงคล้าย
๘) นางกฤษณา คงคล้าย
๙) นางเข็มทอง อินทรขัน
๑๐) นางสมคิด บัวบาน
๑๑) นางพวงผกา ไชยา
๑๒) นางสมพักตร์ อิสระธานันท์
๑๓) นางสุวรัตน์ คีรีรมย์
๑๔) นางพูนศรี ผูกนาค
๑๕) นายมานพ เอี่ยมสะอาด
๑๖) นางแฉล้ม สร้อยสีทา
๑๗) นางสมถวิล เดชมุนิลทร์
๑๘) นายพิศิฏฐ์ เดชมุนิลทร์
๑๙) นางเบญจวรรณ เจียมจน
๒๐) นางบังอร สนิทมาก
๒๑) นางประนอม ดุลนา

ขนมไทย
ข้าวโพดคั่ว
กาแฟโบราณ
น้าแข็งใส น้าแข็งกด
ขนมจีนซาวน้า
ขนมครกโบราณ
ไก่ย่าง
ขนมเบื้องไทย ลอดช่อง ขนมด้วง
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
ข้าวแกงหม้อดิน
ไข่นกกระทา
หมูสะเต๊ะ
ข้าวโพดโบราณ
ขนมไทย ขนมดอกดิน
น้าอัชบาล
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
ขนมไทยโบราณและขนมขาย
ขนมกล้วยปิ้ง

๒. สิ่งก่อสร้างและสถานที่สาคัญ
๒.๑ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนครชุม อาคารทรงไทย ๒ ชั้น ๓
หลังเชื่อมติดกัน
ประวัติการสร้าง เกิดจากดาริของท่านเจ้าคุณ
พระศรีวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุพระ
อารามหลวงรองเจ้ า คณะจั ง หวั ด ก าแพงเพชร
(มหานิ ก าย)ที่ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ว่ า การอนุ รั ก ษ์ แ ละ
รวบรวมโบราณวัตถุและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ไว้ จะเป็นแหล่ งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งของอนุชนรุ่น
หลั ง ท่ า นจึ ง ได้ ร วบรวมโบราณวั ต ถุ ที่ ขุ ด พบ
ภายในวัดและที่พุทธศาสนิกชนนามาบริจาคให้
ท า ง วั ด จั ด ท า เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า น ขึ้ น
นอกจากนี้ยังรับบริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ดารงชีวิตของชาวนครชุมในอดีต
การใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ข้อมูลนักศึกษานักเรียนและบุคคลทั่วไป
สภาพปัจจุบัน อาคารทรงไทย ๒ ชั้น ๓ หลังเชื่อมติดกันชั้นบนเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆเช่นขวานหิน
ขัดและภาชนะดิน เผาสมัย ก่อนประวัติ ศาสตร์เครื่องสั งคโลกเครื่องด้ว ยจีนเครื่องถ้ว ยเบญจรงค์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในชีวิตประจาวันของชาวนครชุมในอดีต ส่วนชั้นล่างถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนแรกเป็นห้องโถงใช้
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สาหรับประกอบพิธีทางศาสนาและจัดกินกรรมต่างๆส่วนที่สองเป็นห้องที่ใช้สาหรับ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเมือง
โบราณของนครชุมวัดพระบรมธาตุและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสาหรับผู้มาเยือนที่มาเป็นหมู่คณะและต้องการฟัง
บรรยายข้อมูลส่วนที่สามอยู่ด้านหลังเป็นห้องน้าที่มีอยู่กว่าสิบห้องไว้สาหรับบริการผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน
๒.๒ วัด โบราณสถาน ประกอบด้วย
๑) วัดเจดีย์กลางทุ่ง
วัด เจดี ย์ ก ลางทุ่ง เป็ น องค์ เ จดี ย์ ตั้ ง อยู่ ต ระหง่ า นอยู่
กลางทุ่ง
ประวัติการสร้าง วัดเจดีย์กลางทุ่งเป็ นเจดีย์ทรงพุ่ม
ข้าวบิ ณฑ์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ กลางทุ่ งนามีคูน้าขนาด
ใหญ่ล้อมรอบทั้งสี่ด้านเรียกกันว่าอุทกสีมา ภายในอุทกสีมามี
วิห ารขนาดใหญ่เ จดีย์ ป ระธานที่เป็ น เจดีย์ ท รงพุ่ มข้า วบิณ ฑ์
ขนาดใหญ่ที่ค่อนสมบูรณ์และสมส่วนสร้างด้วยอิฐที่ได้จากดิน
เหนียวบริเวณทุ่งเศรษฐีนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครชุม
อีกอย่างหนึ่ง
ประวัติการใช้ป ระโยชน์ เป็ นโบราณสถานของตาบลนครชุมและเมืองกาแพงเพชรใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และใช้ในการเรียนรู้
สภาพปัจ จุ บั น เป็ น เจดี ย์ ที่ยั งคงเห็ น ได้ชัดเจนแต่ส ภาพมีการทรุดโทรมลงไป สภาพปัจจุบันมีการ
ก่อสร้างถนนที่สูงมีการถมดินทาให้ภูมิทัศน์ของเจดีย์กลางทุ่งถูกแทรกแซง
๒) วัดซุ้มกอ
เป็นวัดเก่า แต่ที่ปรากฏอยู่ที่วัดคือ เจดีย์พระประทาน
เป็นพระเจดีย์ทรงระฆัง
ประวัติการสร้ าง ที่เรี ย กว่าวัดซุ้มกอเพราะพบพระ
เครื่องที่วงการพระเครื่องเรีย กกันว่า พระซุ้มกอทุกพิมพ์คือ
พิม พ์ ใหญ่ กลาง เล็ ก และพิ ม พ์ค ะแนน จ านวนมากที่ วั ด นี้
เนื่องจากวัดซุ้มกอมีพระซุ้มกอที่มีชื่อเสี ยงเป็น หนึ่ง ในเบญจ
ภาคี สุดยอดแห่งจักรพรรดิพระเครื่องทาให้โบราณสถานและ
โบราณวัตถุในบริเวณวัดซุ้มกอถูกทาลายจนหมดสิ้น ที่พบก่อน
การบู ร ณะคื อ เนิ น ดิ น ที่ เ ป็ น เจดีย์ ท รงลั ง กาและเป็ น วิ ห ารขนาดเล็ ก มี เ จดี ย์ร ายรอบเจดี ย์ใ หญ่ แ ต่ ไ ม่ เ หลื อ
แม้กระทั่งซากพระเครื่อง พระบูชา พระพุทธรูป ถูกขนย้ายไปจากบริเวณวัดซุ้มกอทั้งหมด
ประวัติการใช้ป ระโยชน์ วัดซุ้มกอเป็ นวัดที่เก่าแก่ใช้ส าหรับ การศึกษาเกี่ ยวกับเรื่องโบราณสถาน
โบราณวัตถุและนอกจากวัดแล้วยังมีพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมากคือ พระซุ้มกอ หนึ่งในเบญจภาคียอดพระเครื่อง
ที่นักสะสมพระเครื่องปรารถนาดังนั้นวัดซุ้มกอก็เป็นวัดที่มีความสาคัญอีกแห่งหนึ่ง ควรได้รั บการอนุรักษ์ไว้
เพราะวัดซุ้มกอนี้อาจจะเป็นมรดกโลกในวันข้างหน้าก็ได้
สภาพปัจจุบันวัดซุ้มกออยู่ในเขตอรัญญิกบริเวณทุ่งเศรษฐีบริเวณตรงกันข้ามกับสถานีขนส่งจังหวัด
กาแพงเพชร วัดซุ้มกอกาลังจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดใหม่ก่อนที่วัดซุ้มกอจะถูกถมหายไปหรือกลายเป็น
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บึงบ่อขนาดใหญ่ ชาวกาแพงเพชรชาวนครชุมจึงได้ดูแลรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ไห้งดงามและเหมาะสมกับ
การเป็นมรดกโลกปัจจุบันโบราณสถานที่ยัง ปรากฏอยู่ คือ พระเจดีย์ประธาน ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่ด้านหลังพระ
วิหารโดยพระวิหารนั้นปรากฏเพียงส่วนฐานเตี้ยๆพระเจดีย์ประธานเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานแปด
เหลี่ยมลดหลั่นกันเป็นชั้นๆส่วนบนได้ทลายลงรอบโบราณสถานไม่ปรากฏกาแพงแต่จะเป็นคูน้าล้อมรอบที่
เรียกว่า อุทกสีมา
๓) วัดพระบรมธาตุ
วัดพระบรมธาตุเป็นสถานที่สงบเงียบ ร่มรื่น มีเจดีย์พระธาตุเป็น
จุดเด่น
ประวัติการสร้ าง วัดพระบรมธาตุเป็น วัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับ
เมืองนครชุม เป็นพระอารามหลวงประจาเมือง วัดพระบรมธาตุขึ้นทะเบียน
เป็นวัดเมื่อ พ.ศ.๑๘๕๘ ในสมัยต้นกรุงสุโขทัย วัดพระบรมธาตุร้างมานาน
กว่า ๓๐๐ปี จึงมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนอีกครั้งในพ.ศ.๒๓๙๒ สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (โต) ได้มาเยี่ยมญาติที่เมืองกาแพงเพชรพบพระเจดีย์ตามจารึก
จริงและปฏิสังขรณ์ขึ้นใน พ.ศ.๒๔๑๔ แซภอ หรือแซงพอหรือพระยาตะก่า
ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ แต่ท่านถึงแก่กรรมเสียก่อน จนมาถึง พ.ศ.๒๔๔๘ พะโป้ น้องชายของพญาตะก่าได้
ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่จนสาเร็จ
ประวัติการใช้ประโยชน์ เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกั บประวัติศาสตร์แก่นักศึกษาและผู้คนที่สนใจและ
เป็นสถานที่อบรมขัดเกลาจิตใจอีกด้วย
สภาพปัจจุบัน สภาพวัดพระบรมธาตุในอดีตจะเป็นพระธาตุเจดีย์สีขาวแต่สภาพปัจจุบันเจดีย์พระบรม
ธาตุ ถูก ทาสี ทองอร่ า มทั้ง เจดีย์ ในปั จ จุ บั นวัด พระบรมธาตุ มีค วามเจริญ รุ่ งเรือ งมากกว่า ในอดีต สถานที่ ก็
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดูดีขึ้น
๔) วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดเก่าแก่
ประวัติการสร้าง วัดนี้สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบพม่าผสมไทยโดยพ่อค้าชาวพม่าภายในวัดมีวัตถุสาคัญ
คือ หลวงพ่ออุโมงค์ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ จ.กาแพงเพชร พุทธลักษณะงดงามบ่ง
บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกาแพงเพชรและอาณาจักรล้านนาในอดีตจากคาบอกเล่า พบหลวงพ่ออุโมงค์
ในบริเวณเนินดินลั กษณะคล้ายจอมปลวกซึ่ งชาวบ้านได้ขุดและพบโดยบังเอิญโดยปรากฏลักษณะเหมือน
ประดิษฐ์อยู่ภายในอุโมงค์ จึงเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่ออุโมงค์
ประวัติการใช้ป ระโยชน์ เป็ น ศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ใ ห้ ช าวบ้านใช้ประโยชน์ได้ตามความ
ต้องการ
สภาพปัจจุบัน มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อย ๆ จากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ชวนกันทานุ
บารุงให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีการสร้างหรือต่อเติมสถานที่อีกหลายอย่างทาให้วัดดู
งดงามเป็นที่น่าเลื่อมใสมากขึ้น

๘๔

๕) วัดหนองพิกุล
เป็นวัดเก่ามีโบราณสถานก่อด้วยอิฐแดงสมัยโบราณ
ประวัติการสร้าง วัดหนองพิกุลเป็นวัดที่สร้างขึ้นในกลุ่มอรัญญิกนอกเมืองทางทิศใต้ แผนผังของวัดเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคูน้าโดยรอบสี่ด้าน หรือที่เรียกว่าอุทกสีมา สิ่งก่อสร้างภายในวัดหนองพิกุลแตกต่างจากวัด
แห่งอื่นๆ คือมณฑปอยู่หลังวิหาร ทาหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัด ลักษณะของมณฑปเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยม
ฐานสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ย่อเหลี่ยมไม้สิบสองทั้งที่ฐานและตัวอาคารเครื่องบนพังลงหมด เดิมเป็นเครื่องไม้
ใช้กระเบื้องดินเผาแบบตะขอเป็นกระเบื้องมุงหลังคาทรงหลังคาเป็นมณฑปยอดแหลม
ประวั ติ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ไว้ ใ ช้
เป็นที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานที่โบราณเมือง
เก่าของนักศึกษาหรือนักเรียนเป็นต้นและ
สามารถไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้
สภาพปั จ จุบั น เหลื อแต่ เจดี ย์ ที่
หั ก พั ง และเก่ า แก่ แ ต่ ยั ง จะมี ก ารพั ฒ นา
ต่อไปอีกเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป

๖) วัดหนองยายช่วย
วัดหนองยายช่วย มีซุ้มพระ มีเจดีย์ทรงลังกา ฐานแปด
เหลี่ยมมีหนองน้าขนาดใหญ่ล้อมรอบเป็นอุทกสีมาแบบลัทธิลังกา
วงศ์
ประวัติการสร้าง เป็นโบราณสถานอายุ ๗๐๐ ปี ในเขต
อรั ญ ญิ ก เมื อ งนครชุ ม เป็ น วั ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มานานนั บ ร้ อ ยปี
เนื่องจากมีพระเครื่องที่มีชื่อเสียง

๘๕

ประวัติการใช้ประโยชน์ เป็นโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาแพงเพชร
สภาพปัจจุบัน ลักษณะรกร้าง มองจากที่ใกล้ๆ ดูวัดหนองยายช่วยไม่งดงาม มีขนาดเล็กไม่น่าสนใจ แต่
เมื่อเจ้าไปใกล้ต้องตะลึงในความงดงามของรูปทรงเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยมที่มีลักษณะงดงาม
มากมีศิลปะที่อ่อนช้อยรูปทรงเพรียวสมส่วนยังสมบูรณ์ตั้งแต่คอระฆังลงมา ยอดหักไม่สามารถค้นหาได้พบ
บริเวณฐานพระเจดีย์มีซุ้มพระ อีก ๔ ซุ้มมีลักษณะซุ้มที่ใหญ่มาก แต่ไม่พบพระว่ามีลักษณะใด
๗) วัดหนองลังการ
วัดหนองลังการ สร้างด้วยอิฐเป็นส่วนใหญ่ ขนาด
สิ่ งก่ อสร้ างไม่ใหญ่โ ตมากนั ก เป็ น ลั กษณะสถาปั ตยกรรม
แบบสุ โ ขทั ย รู ป ทรงของวั ด เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื นผ้ า มี คู น้ า
ล้อมรอบ ๔ ด้าน
ประวั ติ ก ารสร้ า ง วั ด หนองลั ง กาตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ
อรัญญิกเมืองนครชุมตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของเมืองห่างจากแนว
กาแพงเพชรเมืองที่ถูกทาลายไปแล้ ว โดยประมาณ ๕๐๐
เมตร อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙
ประวัติการใช้ประโยชน์ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ของ
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร เป็ น แหล่ ง มรดกโลก เป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดกาแพงเพชร
สภาพปั จ จุ บั น วัดหนองลั งการมีขนาดใหญ่ เป็นวัดที่มีส ภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากที่สุ ดของเขต
อรัญญิก สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยโดดเด่นด้วยเจดีย์ ทรงระฆังรูปทรงเพรียวงามโดยมีซุ้ มประดิษฐานพระพุทธรูป
ปรากฏทั้งสี่ด้านมีคูน้าล้อมรอบวัด ฐานเจดีย์เป็นฐานสี่เหลี่ยมหน้ากระดานทาซุ้มลึกเข้าไปในผนังอย่างสวยงาม
๘) ศาลเจ้าพ่อเสือนครชุม
ศาลเจ้าพ่อเสือนครชุม อาคารสร้างตามรูปแบบศาลเจ้าที่นิยมทางภาคใต้ของจีนโดยมีการประดิษฐ์รูป
เสือไว้บนแท่นด้วย
ประวัติการสร้าง ศาลเจ้าพ่อเสือนครชุมเป็นศาลเจ้าที่จัดตั้งขึ้นมาประมาณ ๘๐ กว่าปีก่อนและได้จด
ทะเบียนเป็นศาลเจ้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเสนาบดีตั้งอยู่ที่บริเวณชุมชนหมู่ที่ ๕ ตาบลนครชุม อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชรโดยตั้งอยู่บนที่ดินที่เอกชนอุทิศให้จานวน ๒ รายคือ นายณรงค์ อุดมรัตนศิริ
ชัยและนายเทิดศักดิ์ อากาศเมฆ เจ้าของที่ดินทั้งสองรายได้โอนทรัพย์สินให้แก่กรมการปกครองแล้ว
ประวัติการใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ จานวนมาก คนจีนในปี ๑
ต้องตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่นับถือ จึงได้มีการจัดงานงิ้ว ๗ วัน ๗ คืนในช่วงเดือนตุลาคม –
ธันวาคมถวาย โดยเชิญคนทั้งเมืองหรือในชุมชนนั้นมากินเลี้ยงและหาทุนเพื่อให้ประเพณีนี้สืบต่อไป โดยจัดให้มี
การประมูลของเจ้าและนาผลไม้ ๕อย่างให้อากงเสกเป็นผลไม้มงคลนาไปรับประทานจะมีสุขภาพดีมีโชคลาภ
ตลอดไป นอกจากนั้นยังมีสิ่งของอีกอย่างมีสิ่งของอย่างที่เป็นมงคลคือ ที่กงเติงคือโคมไฟแห่งประวัติศาสตร์ถือ

๘๖

ว่าเป็นของที่พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบูชาเสกมาให้ ใครประมูลได้ถือว่าห้างร้านมาชิมจะเจริญไปด้วยโชค
ลาภ
สภาพปั จ จุ บัน ศาลเจ้า ก็ยั งมีลั กษณะสวย ทน สะอาดเหมือนเดิมมีสี สั นสวยงาม ส่ ว นมากจะเน้น
ทางด้านสีแดงที่ฉูดฉาดตาหน้าศาลเจ้าพ่อหลังคาก็จะเป็น ๒ ชั้นมีรูปเสือลวดลายที่สวยงามประดับไว้

๙) วัดหม่องกาเล
โบราณสถานวัดหม่องกาเล อยู่นอกเมืองนครชุม
ทางด้านทิศใต้ โดยตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของโบราณสถาน
วัดหนองพิกุล โบราณสถานที่สาคัญ ได้แก่ เจดีย์ประธาน
เป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังศิลปะสุโขทัย ก่อด้วยอิฐ
มีซุ้มพระยื่นออกมาจากฐานตอนล่างทั้ง ๔ ด้าน ชั้นมาลัย
เถารองรับองค์ร ะฆังเป็ นแบบบัว ถลา องค์ระฆังค่อนข้าง
เพรี ย วหรื อชะลู ด ปากองค์ร ะฆังไม่ผายออกมากนัก ถัด
จากองค์ระฆังเป็นส่วนที่เรียกว่าบัลลังก์ สาหรับส่วนยอด
ขององค์เจดีย์หักพังทลายเกือบหมด เหลือหลักฐานเฉพาะ
ส่วนของแกนปล้องไฉน
๑๐) หลวงพ่ออุโมงค์
หลวงพ่ออุโมงค์พระพุทธรูป ขนาดหน้ า
ตักกว้าง ๒.๘๗ เมตร สูงเกือบ ๓ เมตร
ประวั ติ ก ารสร้ า งหลวงพ่ อ อุ โ มงค์ วั ด
สว่างอารมณ์อยู่ในตาบลนครชุม เป็นพระพุทธรูป
แบบเชียงแสนมีลักษณะที่งดงามยิ่ง เป็นหลักฐาน
ส าคั ญ ประกอบข้ อ เท็ จ จริ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างกาแพงเพชรและหัวเมืองฝายเหนือจาก
การบอกเล่า หลวงพ่ออยู่ในดินคล้ายจอมปลวก
จึ ง ขุ ด กั น ออกมามองดู ค ล้ า ยท่ า นอยู่ ใ นอุ โ มงค์
สันนิษฐานว่าคงลวงพวกพม่าที่มาตีเมืองในสมัยนั้นหรือเป็นปาฏิหาริย์ของท่านก็ไม่อาจทราบได้
ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้ในการสั กการะบูชา กราบไหว้ ขอพร ให้เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่ จังหวัด
กาแพงเพชรต่อไป

๘๗

สภาพปั จจุ บัน จากคาบอกเล่า ได้กล่ าวว่า ได้พบหลวงพ่ออุโมงค์ในซุ้มเป็นดินคล้ายจอมปลวกซึ่ง
ชาวบ้านได้ขุดค้นพบโดยบังเอิญ โดยปรากฏเหมือนประดิษฐานอยู่ภายในอุโมงค์จึงเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่อ
อุโมงค์ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๔ ชาวจังหวัดกาแพงเพชรจะจัดงานประเพณีมนัสการปิดทองหลวงพ่ออุโมงค์ เป็น
ประจาทุกปี
๑๑) ป้อมทุ่งเศรษฐี
ป้อมทุ่งเศรษฐี/เป็นกาแพงเชิงเทิน
ประวั ติ ก ารสร้ า ง ป้ อ มทุ่ ง เศรษฐี
ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองนครชุมบริเวณฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้าปิงใกล้วัดซุ้มกอเป็นป้อม
ปรากฏรู ป สี่ เ หลี่ ย มใช้ใ นการรุ กรานข้ า ศึ ก
โดยอยู่บริเวณหัวมุมกาแพงมีช่องเข้าออกที่
บริ เวณทุ่ ง กลางกาแพงทั้งสี่ ด้านสร้ า งด้ว ย
ศิลาแลงแข็งแกร่งดังชื่อกาแพงเพชร กาแพง
ก่ อ เป็ น ผนั ง สู ง ส่ ว นบนเป็ น ใบเสมา ใต้ ใ บ
เสมาเจาะช่ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจดู ข้ า ศึ ก
และเป็นช่องปีนไปในตัวด้านในกาแพงก่อเชิงเทินตลอดแนวเพื่อใช้เดินตรวจตรา ส่วนล่างของกาแพงด้านในก่อ
เป็นช่องกุดส่วนบนของกุดก่อเป็นยอดแหลมคล้ายหน้าต่างตาหนักกามาเลียน วัดกุฏีดาว จ.อยุธยา ประวัติการ
ใช้ประโยชน์ เป็นข้อมูลให้บุคคลต่างๆได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุเหล่านี้ต่อไป
สภาพปัจจุบัน ปัจจุบันกาแพงเหลือเพียงบางส่ วนโดยบางส่วนนั้นได้ถูกรื้อออก เพื่อนาไปถมตลิ่งหน้าวัดบรม
ธาตุเจดียาราม เมื่อครั้งบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ ป้อมทุ่งเศรษฐีเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการค้นพบพระเครื่องทีมี
ชื่อเสียง
๑๒) บ้านห้างพะโป้ อาคารไม้สองชั้น
อาคารไม้สองชั้นทาด้วยไม้สักทั้งหลังเสาเรือนทุกต้นใช้ไม้ต้นเดียวยาวตลอด ปัจจุบันเรียกกันในชื่อ
บ้านห้าง ร. ๕
ประวัติการสร้าง เป็นบ้านของนายพะโป้ น้องชายของพญาตะก่า ชาวกะเหรี่ยง ซึ่งมีอาชีพทาไม้บริเวณ
ปากคลองสวนหมากเมืองนครชุมในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยได้ซื้อบ้านมาจากพระยาราม ครั้งหนึ่งสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสเมืองกาแพงเพชรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เสด็จเยือนบ้านพะโป้จนเป็น
ที่มาของชื่อ บ้านห้าง ร.๕ ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า พระยาตะก่า ชาวกะเหรี่ยงจากพม่าได้รับสัมปทานให้เข้า
มาทาไม้ในพื้นที่จากพระยากาแพงเพชร อ่อง ในปลายรัชกาลที่ ๒ และมีความตั้งใจที่จะบูรณะวัดเก่าแก่ที่ทรุด
โทรม แต่ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน พะโป้ซึ่งเป็นน้องชายของพญาตะก่าเข้าดาเนินกิจการทาไม้ต่อจากพี่ชายและได้
ดาเนินงานบูรณะวัดพระธาตุ นครชุมต่อจากพี่ชายโดยมีเจ้านายและพ่อค้า คหบดีร่วมสมทบทุนทรัพย์ โดยที่
มงกุฎครอบยอดพระเจดีย์ต้องจัดซื้อมาจากพม่า พะโป้ได้แต่งงานกับหญิงชาวคลองสวนหมากและมีลูกหลาน
สืบเชื้อสายต่อมา
ประวัติการใช้ประโยชน์ บ้านห้างหลังนี้พะโป้ใช้เป็นสานักงาน ส่วนบ้านพักจะตั้งอยู่ถัดไปแต่ไม่เหลือ
ร่องรอยแล้ว พะโป้มีบริวารหลากหลายเผ่าพันธุ์ ทั้งไทย ลาว มอญ กะเหรี่ยง จีน ต่อมาลูกหลานที่เป็นเชื้อสาย

๘๘

พะโป้ที่ได้สืบทอดมรดกบ้านห้างนี้ ได้ยกให้ทางราชการคือ กรมศิลปากร แต่ไม่ได้รับการบารุงรักษาจนมีสภาพ
ทรุดโทรมอย่างมาก ทั้ง ๆ ที่สมควรรักษาไว้เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ของตาบลนครชุม
สภาพปัจจุบัน เก่าและทรุดโทรมอย่างมาก พื้นไม้ผุพัง

บ้านห้างพะโป้
๒.๓ แหล่งอาหาร ประกอบด้วย
๑) แดงรสเด็ดขายก๋วยเตี๋ยวไทย
ประวัติการสร้าง นึกอยากขายใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์หารายได้เสริม ขายมา ๔๐ ปีแล้ว มีลูกค้า
ประจาจานวนมาก เปิดขายตั้งแต่ตี ๕ – ๓ โมงเย็น
ประวัติการใช้ประโยชน์ เป็นการค้าขายทามาหากินมาตั้งแต่โบราณช่วยให้มีการเป็นอยู่ทีดีขึ้นเรื่อยๆ
และพัฒนาการขายให้เกิดความสะอาดน่ากินและให้บริการที่ดีกับลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าติดมากขึ้นเพิ่มรายได้เป็น
กอบเป็นกาทาให้ความเป็นอยู่มั่งคงและยืนยงไปยันลูกยันหลาน
ภาพปัจจุบัน มีการขยายร้านกว้างขึ้นแต่ขายก๋วยเตี๋ยวไทยสูตรเดิม รสเดิม เป็นก๋วยเตี๋ยวที่สะอาดผ่าน
การตรวจมาตรฐานและมีการเพิ่มการขายกาแฟโบราณ โอเลี้ยง ชานมเย็น น้าอัดลมทุกชนิด จาการขายที่
ยาวนานทาให้ลูกค้าประจาและขายดีหมดเร็วทุกวัน
๒) ขนมกะหรี่ปั๊บ
ประวัติการสร้าง ตอนแรกรั บ จ้างซักผ้ารายได้ไม่พอใช้ แม่เลยสอนทาขนมเพื่อเสริมรายได้เพราะ
ค้าขายรายได้ดีกว่าสามารถเลี้ยงครอบครัวได้
ประวัติการใช้ประโยชน์ ขนมกะหรี่ปั๊บสามารถกินเล่นได้ในยามว่างกับครอบครัวหรือแขกกับเพื่อนๆไส้
ขนมบางชนิดทามาจากสมุนไพรกินแล้วเป็นการบารุงร่างกาย
สภาพปัจจุบัน ทาขนมไทยขาย อาทิ กะหรี่ปั๊บ ขนมด้วง ขายเป็นอาชีพไม่ส่งออก ขายตามงานย้อน
ยุค
๒.๔ แหล่งธรรมชาติ
๑) คลองสวนหมาก
คลองสวนหมาก ยาว
ประมาณ ๑๐๐ กิโ ลเมตร
ไหลจากใต้ ไ ปทางทิ ศ เหนื อ
ออกสู่ แ ม่ น้ าปิ ง ที่ บ ริ เ วณวั ด
สว่ า งอารมณ์ ต.นครชุ ม อ.

๘๙

เมือง จ.กาแพงเพชร ในปัจจุบัน
ประวัติการสร้าง คลองสวนหมากต้นลาคลองเกิดจากภูเขาโมโกจูเป็นสายโลหิตของชาวปากคลองได้
หล่อเลี้ยงชีวิตของคนปากคลองมาหลายร้อยปีทั้งปากคลองเหนือ -กลาง-ใต้ คลองสวนหมากเป็นสายน้าที่เป็น
เส้นทางลาเลียงไม้มาจากป่า สายน้าเย็นมาก ไข้ป่าสูง มีคากล่าวว่าถ้าเดินทางมาในลาน้าปิงทั้งขึ้นและล่อง ต้อง
หัน หน้ าไปทางกาแพงเพชร ถ้าหั น หน้ ามาทางปากคลองจะเป็นไข้ป่าตายคนที่มาอยู่จึงเป็นพวกลาว พม่า
กะเหรี่ยง มอญ ที่ถูกต้อนมาหัวแข็งมีภูมิต้านทานไข้ป่ าแต่ในที่สุดสายโลหิตชาวปากคลองกลับแห้งผากไม่มี
สายน้าหล่อเลี้ยงชาวปากคลอง ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็นนครชุมในที่สุด
ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับช่วยเหลือทางด้านการเพาะปลูกให้แก่ราษฎรคลองสวน
หมาก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้า เป็นการอนุรักษ์และรักษาสภาพต้นน้าลาธารตามธรรมชาติทาให้เกิดความ
ชุ่มชื้นแก่พื้นดินและป่าไม้
สภาพปัจจุบัน เป็นคลองตื้นเขินจนไม่สามารถเดินเรือและใช้ในชีวิตประจาวันได้ ความสาคัญของคลอง
สวนหมากหมดไป แม้แต่ต้นหมากที่มีมากมายที่ปากคลองก็หายไปสิ้น ต้นสุดท้ายเพิ่งยอดด้วนตายไปเมื่อปี ก
ลาย
๒) ฟาร์มสวนเห็ดฅนไท
เป็นฟาร์มเห็ดและทาไร่นาสวนผสม
ประวัติการสร้าง เมื่อก่อนได้ค้าขายและได้ ประสบปัญหาบางประการทาให้เปลี่ยนอาชีพมาลองเพาะ
เห็ดดูและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้เป็นพื้นที่เพาะเห็ด เพื่อเป็นที่กาบังแสงแดดให้กับก้อนเชื้อเห็ดเพื่อให้เห็ดมี
ความชื้นและเย็นเพื่อที่จะได้ให้ดอกเห็ดที่งอกออกมา
สภาพปัจจุบัน โรงเห็ด โรงเรือน โดยโรงเพาะเห็ดใช้ไม้ยูคาฯกับไม่ไผ่และมุงด้วยแฝกเพื่อทาให้มีความ
เย็นที่เหมาะกับเห็ด ช่วยให้ออกผลผลิตมากพอสมควร

๒.๕ ย่านตลาด
๑) ตลาดนครชุม
ตลาดนครชุม เป็นเมืองรูป ๔ เหลี่ยม กว้างประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๑๐ เมตร เป็นเมืองที่มีคู
เมือง ๒ ชั้น และกาแพงเมือง ๓ ชั้น

๙๐

ประวัติการสร้าง เมืองที่เจริญสูงสุดในลุ่มน้าปิง นอกจากเมืองเชียงทอง เมืองคลองคลองเมือง เมือง
แขบ เมืองคนที เมืองเทพนคร และเมืองไตรตรึงษ์แล้ว เมืองนครชุมเป็นเมืองสาคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่เจริญรุ่งเรือง
อยู่กว่าสองร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช ๑,๘๐๐ ลักษณะเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กาแพงเมืองสร้างคดเคี้ยวตาม
ลาน้าปิง กว้างประมาณ ๔๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร มีคูเมือง ๒ ชั้นกาแพงเมืองเมืองคันดิน ๓ ชั้น
ที่เรียกกันว่าตรีบูร
ประวัติการใช้ประโยชน์ ใช้ขายของทั้งปลีก ส่ง เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย หรือใช้เป็นที่เผยแพร่
สินค้าใหม่ๆ
สภาพปั จ จุ บั น นครชุ ม หรื อ ตาบลคลองสวนหมากในอดีต มี ฐ านะเป็ นต าบลหนึ่ง ของอ าเภอเมื อ ง
กาแพงเพชร มีชุมชนที่อาศัยอยู่ตามลาคลองสวนหมาก เช่น บ้านท่าเดื่อหรือโป่งน้าร้อน แม้ในปัจจุบันมักจะ
เรียกบ้านนครชุมเป็นภาษาปากว่า ปากคลอง และชาวบ้านปากคลองเรี ยกหมู่บ้านของตนเป็น ๓ พื้นที่ตาม
ระยะทาง
๒) ตลาดย้อนยุค
ตลาดย้อนยุคเป็นตลาดค้าขาย เป็นไปในทางยุคสมัยก่อน
ประวัติการสร้าง เป็นชุมชนที่เก่าแก่ ได้แก่ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์ และ
ดนตรีตลอดจนถึงการดาเนินชีวิตและคุณค่าของประเพณีต่างๆอันผลผลิตที่เกิดร่วมกันของคนในแผ่นดินที่สืบ
ทอดกันต่อมาโดยมีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลักของประชาชนจึงเป็นเหตุผลที่เทศบาลเมืองกาแพงเพชรจัดการ
แสดงพื้นบ้านที่ตลาดนครชุมเพราะเป็นผ่านการค้าอยู่แล้วในอดีตโดยการให้ชาวบ้านจาลองตลาดแบบย้อนยุค
สร้างบรรยากาศต่างๆให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมแต่งชุดไทย สาธิตการทาอาหารและอื่น ๆ เพื่อปลุกจิต
สาสานึกให้ลูกหลาน
ประวัติการใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งค้าขาย ทามาหากิน เกิดการอนุรักษ์ความไทยตลาดจนเป็นตลาดจน
เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับเยาวชนรุ่นใหม่ เกิดภาวะทางเศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียนไหลเข้าสู่ชุมชน ประชาชนได้พบ
พูดคุยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่ างแท้จริง เป็นแหล่งสร้างอาชีพ
และปลูกจิตสานึกความเป็นไทย
สภาพ เป็ นชุมชนขนาดใหญ่เป็น แหล่งการค้าเก่าแก่ทั้งในอดีตและปัจจุบันดาเนินชีวิตตามวิถีชีวิต
ชาวบ้านแต่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนสภาพดไปตามสมัยใหม่บ้างตามความเหมาะสมและฐานะแต่ยังคงดารงไว้ใน
รูปแบบของชุมชนโบราณเอื้อเฟื้อเผยแพร่ซึ่งกันและกันมีกลิ่นอายของความเป็นชาวจีนเย้ามาผสมผสานและ
พยายามอนุรักษ์และรักษาความเป็นไทยให้แก่ลูกหลานเสมอโดยจัดทากิจกรรมค้าขายแต่งกายย้อนยุคเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจาซื้ออาหารไทยๆทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของทุกเดือนในช่วงต้นเดือนเท่านั้น
๒.๖ ร้านค้าประเภทต่างๆ
๑) ร้านชัยมงคล
ร้านชัยมงคล เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
ประวั ติ ก ารสร้ า ง บ้ า นหลั ง นี้ มี ค นจาก
จั ง หวั ด นครสวรรค์ ไ ด้ เ ข้ า มาอาศั ย อยู่ ใ นจั ง หวั ด
กาแพงเพชรและได้มาซื้อบ้านในชุมชนนครชุมเพื่อใช้
เป็นที่พักอาศัยและประกอบอาชีพโดยการเปิดร้าน
ซ่อมจักรยาน
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ประวัติการใช้ประโยชน์ด้านหน้าใช้เปิดประกอบอาชีพก็คือรับซ่อมจักรยานส่วนด้านหลังของบ้านใช้
สาหรับพักอาศัย
สภาพปัจจุบัน บ้านหลังนี้ได้กลายเป็นบ้านของนายกิตติ แซ่ลิ้ม เนื่องจากนายกิตติ ได้มาซื้อต่อจาก
เจ้าของบ้านคนเดิมได้ประมาณ ๔๐ ปีที่แล้วและยังคงรักษาสภาพบ้านไว้ได้เหมือนเดิมและนายกิตติ ก็ยังคงเปิด
ร้านซ่อมจักรยานเหมือนเจ้าของเดิมอีกด้วย
๒) ร้านสนั่นพาณิชย์
ชื่อสถานที่/สิ่งก่อสร้าง ร้านสนั่นพาณิชย์ เป็น
บ้านไม้ ๒ ชั้น อยู่ริมคลองหน้าบ้านอดีตเปิดเป็นร้านขาย
ของ
ประวัติการสร้าง เดิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ชั้น
เดียวอยู่ริมคลองต่อมาประสบภัยน้าท่วมใหญ่หลายครั้ง
หัว หน้ าครอบครั ว จึงปลู กเป็น ๒ ชั้น บริเวณที่อยู่เดิม
เป็นบริเวณของวัดท่าหมันจะมีเจดีย์อยู่หน้าบ้านจากคา
เล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ต่อมาวัดท่าหมันย้ายไปอยู่ที่วัดสว่าง
อารมณ์หน้าบ้านแห่งนี้ก็กลายเป็นตลาดขายของ ต่อมา
ตลาดสดพวงทองเกิดขึ้นแม่ค้าที่หาบของขายย้ายไปอยู่
ที่ตลาด
สภาพปัจจุบัน บริเวณแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นร้ายขายของปัจจุบันลูกหลานเรียนจบไปประกอบอาชีพอย่างอื่น หรือ
ไปเปิดร้านค้าที่อื่นทาให้หลายบ้านบริเวณนี้ปิดหน้าบ้านจากสภาพร้านค้าเป็นบ้านอยู่อาศัย
๓) บ้านดิน
บ้านดิน/บ้านหลังกลมๆ
ประวัติ การสร้ าง สร้ างมาแล้ ว ๑ปี ได้รั บ
อิทธิพลมาจากจังหวัดราชบุรี
ประวัติการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และ
ใช้ในการประกอบอาชีพ เปิดให้เช่า
สภาพปั จ จุบั น ทาจากดิน หลั งคาเป็นกระ
เบื้องหลังไม่ใหญ่มากเป็นสีเทาๆสีดินเพราะเจ้าของ
ยังไม่ได้ทาสี
๔. การพัฒนาศักยภาพของผู้แทนชุมชนและกลไกของท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนที่วัฒนธรรม
จากแผนที่กาหนดไว้เดิม คือคณะทางานที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละพื้นที่จะจัดส่งผู้แทนโดยเฉพาะ
จากสถานศึกษาในพื้น ที่เข้ารั บ การฝึ กอบรมกระบวนการและเทคนิคการจัดทาแผนที่วัฒ นธรรม ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยที่ผู้แทนจากตาบลนาหว้ามิได้ประสานงานกับสถานศึกษาในพื้นที่ จึงไม่มีนักเรียนหรือผู้แทน
จากสถานศึกษาในท้องถิ่นมาเข้าร่วมรับการอบรมด้วย หลังจากการฝึกอบรมร่วมทั้ง ๓ พื้นที่แล้ว ผู้แทนจาก
ตาบลจันเสนและตาบลนครชุมได้กลับไปดาเนินการจัดฝึกอบรมต่อในพื้นที่ของตนเอง ยกเว้นตาบลนาหว้ าที่มี
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เพียงการถ่ายทอดวิธีการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนบางส่วนในพื้นที่ เพื่อให้เป็น
ผู้ช่วยเก็บข้อมูลต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วงของการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในระดับ
พื้นที่ โดยที่พื้นที่ตาบลนครชุมได้มอบภาระการเก็บข้อมูลให้แก่นักวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นผู้
เคยเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งผู้รู้ด้านภูมิปัญญามาก่อน เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ส่วนพื้นที่ตาบลนาหว้า มี
เจ้าหน้าที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการทั้งหมด มีเพียงพื้นที่ตาบลจันเสน
เท่านั้นที่จัดส่งทีมงานจากสถานศึกษาของท้องถิ่นเข้ารับการอบรมร่วม ทั้งยังได้กลับไปจัดการฝึกอบรมต่อเนื่อง
ให้แก่นักเรียนจากหลายโรงเรียนในพื้นที่ ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็น บทบาทของทีมงานจากสถานศึกษาเป็น
หลักโดยมีนักเรียนเป็นผู้เก็บข้อมูลภาคสนามและมีครูเป็นผู้กากับดูแลและให้คาปรึกษาแนะนา
โดยสรุ ป กระบวนการพัฒ นาศั กยภาพผู้ แทนของชุ ม ชนท้ องถิ่ นในการจั ด ทาแผนที่วั ฒ นธรรมใน
โครงการวิจัยนี้ จึงมีผลที่หลากหลาย ทีมงานของตาบลจันเสนใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะจาก
โรงเรียนในพื้นที่ได้ดี และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะได้พบว่าวัยของนักเรียนเป็นวัยที่ มีความสนใจระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น ทุ น เดิ ม อยู่ แ ล้ ว เห็ น ได้ จ ากการที่ ผู้ ร่ ว มที ม งานของต าบลจั น เสนสามารถน า
Application บนโทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดตาแหน่งทางภูมิศาสตร์แทนการใช้เครื่องกาหนด
ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีราคาแพงกว่าได้ บทเรียนของตาบลนาหว้าที่มีเจ้าหน้าที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครพนมเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ด้วยประสบการณ์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่แล้ว
ทาให้ได้ข้อมูลที่ดี แต่ขาดในด้านการมีส่วนร่วม ทั้งยังเป็นการเพิ่มภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่ง มีภารกิจอื่น ๆ อยู่
มากแล้ว ในกรณีของตาบลนครชุม ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลกลางคัน แต่
เนื่องจากมีข้อมูลเดิมอยู่และสามารถนามาใช้ได้ เพียงแต่มิได้ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล จึงได้พบ
การนาเสนอแหล่งผู้รู้ที่ล่วงลับไปแล้วอยู่บ้าง รวมทั้งการละเลยแหล่งโบราณสถานซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมากใน
พื้นที่ตาบลนครชุม โดยเฉพาะวัดโบราณที่มี “สิมน้า” หลายแห่ง บทเรียนของตาบลนครชุมช่วยตอกย้าว่า การ
ใช้ผู้รู้ของท้องถิ่นเองน่าจะได้ข้อมูล ที่ครอบคลุมกว้างขวางและมีคุณภาพมากกว่า ดังกรณีของคุณ วีราวุธ กรง
ทอง ผู้มีทั้งความรู้ในแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยระดับท้องถิ่น
มาแล้ว
จากประสบการณ์ ทั้ ง ๓ แห่ ง อาจสรุ ป ได้ ว่ า สถานศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น น่ า จะเป็ น กลไกจั ด ท าระบบ
ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมและการปรับปรุงแผนที่วัฒนธรรมให้ทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่องได้ ดีกว่ากลไกอื่น ๆ ที่มี
อยู่ในปัจจุบันของท้องถิ่น โดยที่จะต้องบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
และโดยผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบในวิชาที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต
ท้องถิ่นอาจมีกลไกอื่นที่ได้รับการจัดตั้ งขึ้นให้มีบทบาทในการจัดการระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมที่สามารถ
ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบ Online ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
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บทที่ ๕
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
๑. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย โครงการการศึกษาการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วม (The Study on Capacity Building for Local Participation in Cultural Mapping) การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้แทนของชุมชนท้องถิ่น โดย
ความร่วมมือของโรงเรียนในท้องถิ่น ให้สามารถจัดทาแผนที่วัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนได้ ๒) เพื่อค้นหา
วิธีการพัฒนากลไกในการจัดทาแผนที่และปรับปรุงแผนที่วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีลักษณะยั่งยื น และ ๓) เพื่อ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัยและจัดทาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและแนวทางสนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดทาแผนที่
วัฒนธรรมของตนได้เอง เพื่อให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้มีการออกแบบสารวจข้อมูลแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ไดแก่ มรดกวัฒนธรรมประเภทผู้ทรงปัญญาและมรดกวัฒนธรรมประเภท
สถานที่หรือสิ่งก่อสร้าง
พื้นที่ศึกษาในการดาเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล มีทั้งหมด ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พื้นที่โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลจัน
เสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนครชุม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
กระบวนการดาเนินงานของโครงการ ได้ ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้แทนของชุมชนท้องถิ่น
โดยความร่วมมือของโรงเรียนในท้องถิ่น การดาเนินงานทั้ง ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุ ม ชนต าบลจั น เสน ด าเนิ น งานและประสานงานความร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย น โดยให้ นั ก เรี ย นได้ ไ ปเรี ย นรู้
กระบวนการจัดทาแผนที่และร่วมจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ ทาให้นักเรียนสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ได้ทั้งข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์และข้อมูลที่เป็นเอกสาร ซึ่งได้รับความร่วมจากโรงเรียนวัดจันเสนและโรงเรียนจันเสน
เอ็งสุ ว รรณอนุ ส รณ์ พื้น ที่โ ครงการวัฒ นธรรมไทยสายใยชุม ชนตาบลนครชุ ม ได้ประสานความร่ว มมือกั บ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร เพื่อร่ว มกันขับ เคลื่ อนการดาเนินงานของโครงการ และพื้นที่ โ ครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า เจ้าหน้าที่วิจัยได้ดาเนินการเอง โดยประสานความร่วมมือกับ อบต.
เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องมือ GPS ในการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ จากการดาเนินงานทั้ง ๓ พื้นที่ ได้ข้อมูลทั้ง
มรดกวัฒนธรรมผู้ทรงปัญญาและมรดกวัฒนธรรม สถานที่หรือสิ่ งก่อสร้างที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์
วัฒนธรรมของแต่ละแห่ง พร้อมทั้งได้จัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เข้าใจง่ายและสะดวกในการศึกษา
เรียนรู้ต่อไปของผู้สนใจและบุคคลทั่วไป
๒. อภิปรายผล
๒.๑ กรณีของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนาหว้า
ในการฝึกอบรมการจัดทาแผนที่ในระบบดิจิตัลโดยใช้เครื่องกาหนดพิกัดระบบการกาหนดตาแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้แทนจากนาหว้าเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมและผู้นาสตรีระดับ
ท้องถิ่นอีก ๒ คน (รองประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) มีเพี ยงเจ้าหน้าที่
วัฒนธรรมคนเดียวที่มีความคุ้นเคยกับระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงเป็นเพียงคนเดียวในคณะ ที่สามารถติดตาม
ทันการอบรมถ่ายทอดของวิทยากร ส่วนผู้นาท้องถิ่นสตรีอีก ๒ คนไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนเลย จึงไม่
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สามารถติดตามการสอนของวิทยากรได้เท่าที่ควร และเนื่องจากทีมนาหว้ามิได้ประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่
ในเรื่องนี้มาก่อน ทาให้ภาระงานในการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมทั้งหมดตกอยู่กับเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมผู้ซึ่งมีภาระ
งานด้านต่าง ๆ ในหน้าที่มากอยู่แล้ ว อย่างไรก็ตาม ผลการจัดทาฐานข้อมูลออกมาดีกว่าอีก ๒ พื้นที่ที่ร่ว ม
โครงการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมตามแบบฟอร์มที่ได้ออกแบบไว้ ทาให้ง่ายและสะดวกต่อการ
จัดระบบฐานข้อมูล คณะวิจัยกลางของโครงการฯไม่จาเป็นต้องเข้าช่วยเก็บข้อมูลซ่อมเสริมอีกเลย แต่กระนั้น
การมีส่วนร่วมและการรับรู้ของชุมชนจัดอยู่ในระดับต่า
๒.๒ กรณีของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลนครชุม
คณะผู้แทนจากนครชุมที่เข้ารับการฝึกอบรมนาโดยเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชรและครูจาก
โรงเรียน ๒ แห่ง (โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม) ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรมจึงไม่ลาบากในการทาความ
เข้าใจกับเนื้อหาของการฝึกอบรม จากการติดตามงานภาคสนาม ได้ทราบว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรเข้ามาช่วยดาเนินการด้านข้อมูล ทั้งยังได้นาเรื่องการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
วิชาท้องถิ่นศึก ษา โดยให้นักศึกษาได้ลงภาคสนามและการสอนโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมด้วย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม ซึ่งดาเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มีการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลางคัน เนื่องจากผู้รับหน้าที่ คนเดิมต้อง
เดินทางไปต่างประเทศ ผลการเก็บข้อมูลจึงกลายเป็นว่ามิได้จัดเก็บตามแบบฟอร์มที่ได้กาหนดไว้ และข้อมูล
หลายส่ว นได้ใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ แล้ วแต่มิได้ตรวจสอบให้ ทันสมัย จึงมีแหล่ งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่เป็นผู้ รู้
บางส่วนที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และยังขาดข้อมูลที่เป็นแหล่งโบราณสถานจานวนมาก คณะวิจัยกลางของโครงการ
จาเป็ น ต้องเข้าพื้น ที่เพื่อซ่อมเสริมข้อมูลหลายส่ วน หลั งจากที่ได้ปรึกษากับผู้แทนคณะกรรมการโครงการ
วัฒ นธรรมไทยสายใยชุ มชนตาบลนครชุม บางท่า น ท าให้ ได้ ผู้ รู้ ท้องถิ่น (นายวีราวุธ กรงทอง) ที่ มีความรู้
กว้างขวางเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนที่ช่วยให้คณะวิจัยกลางสามารถซ่อมเสริมข้อมูลได้
จานวนมาก จึงมีข้อสังเกตว่า หากโครงการฯได้ผู้รู้ท้องถิ่นเช่นนี้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงแรก คงจะได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุมได้อย่างกว้างขวางโดยไม่จาเป็นต้องมีการซ่อมเสริมข้อมูลเลย
๒.๓ กรณีของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลจันเสน
คณะผู้ แ ทนจากต าบลจั น เสนเป็ น ตั ว แทนจากโรงเรี ย นมาทั้ ง คณะ ทั้ ง ครู แ ละนั ก เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษา นับเป็นกลุ่มที่เรียนรู้จากการฝึกอบรมได้เร็วที่สุด เนื่องจากนักเรียนที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็น
วัยที่ให้ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่แล้วโดยพื้นฐาน หลังจากได้รับการฝึกอบรมจากจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ทีม งานต าบลจั น เสนได้ ก ลั บ ไปยั ง พื้ น ที่ และจั ด ฝึ ก อบรมให้ แ ก่ นั ก เรีย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ การเก็ บ ข้ อ มู ล
วัฒนธรรมจึงเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้รู้ในชุมชน แต่น่าเสี ยดายที่ทีมงานตาบลจันเสนมิได้
จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้ออกแบบไว้เช่นกัน จึงทาให้คณะวิจัยกลางต้องใช้เวลาปรับข้อมูลให้เป็นระบบ
เดียวกัน นอกจากนี้ นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมคนหนึ่งยังสามารถปรับปรุงวิธีกาหนดจุดพิกัดที่ทาได้ง่ายขึ้นด้วย
การใช้โปรแกรมคานวณที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากโรงเรียนมิได้บูรณาการการเรียนรู้
ข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น การทาแผนที่วัฒนธรรม และการจัดทาระบบฐานข้อมูลแบบดิจิตัลเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อได้ว่าผลงานที่นักเรียนรุ่นนี้จัดทาภายใต้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของครูผู้
เห็นความสาคัญและประโยชน์มาโดยตลอดอาจไม่ได้รับการสืบทอดให้เกิดความต่อเนื่องสืบไป
การจัดทาแผนที่วัฒนธรรมมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับชุมชน เนื่องจากแต่ละชุมชนมีมรดกภูมิปัญญา
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ทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองและประกอบกันขึ้นเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ อันเป็นที่มา
ของลักษณะสังคมที่เรียกว่า “สังคมพหุวัฒนธรรม” (Multicultural Society) กระบวนการอย่างหนึ่งที่สาคัญ
ของการทาแผนที่วัฒนธรรมชุมชนคือ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทาง
ของ UNESCO ที่ระบุว่า การดาเนินการจะต้องเริ่มจากการใช้ฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนไปจนถึงการใช้
เครื่องมือที่ซับซ้อน ดังเช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)1 ที่จะนาไปสู่การจัดระบบข้อมูลที่ซับซ้อนแต่
เข้าใจได้ง่าย เข้าถึงได้ง่ายและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้สะดวก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การทาแผนที่วัฒนธรรม
ที่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนก็จะยังได้ผลผลิตที่เป็นแผนที่วัฒนธรรมของพื้นที่หนึ่ง แต่ชุมชนอาจไม่รู้ สึกร่วม
เป็นเจ้าของและอาจไม่นาไปสู่การนาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไป กระบวนการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมจึงนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วในช่วงต้น โดยเฉพาะการนาไปใช้ในการวางแผน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ดังนั้น โครงการวิจัยฯนี้จึงพยายามเน้นและเชื้อเชิญให้เกิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
อย่างกว้างขวางเท่าที่จะเป็นได้ โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนเพื่อวางกรอบงานร่วมกัน การสรรหาผู้เข้าร่วมดาเนินงานโครงการฯ นับตั้งแต่การฝึกอบรมให้กับแกนนา
ทั้ง ๓ ชุมชน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเนื้อหาในการจัดทาแผนที่วัฒนธรรมและสามารถกลับไป
ดาเนินการต่อในชุมชนของตนเองได้ แต่ด้วยบริบทความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ทาให้กระบวนการทางานทั้ง
๓ พื้นที่มีความแตกต่างกัน ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
๓. ข้อเสนอแนะ
๓.๑ อั น เนื่ อ งมาจากโครงการวิ จั ย ฯนี้ มิ ไ ด้ เ กิ ด จากความคิ ด ริ เ ริ่ ม ของพื้ น ที่ วิ จั ย โดยตรง แต่ เ มื่ อ
คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนได้รับทราบแนวคิด วิธีการและประโยชน์ของการทาแผนที่
วัฒนธรรมจากการประชุมร่วมกันแล้ว จึงให้การสนับสนุนงานวิจัยเป็นอย่างดี ปัญหาที่พบอย่างน้อย ๒ ประการ
คือ (๑) การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับการทาแผนที่วัฒ นธรรม และ (๒) การประชุมคณะกรรมการ
โครงการฯที่อาจขาดความต่อเนื่อง สม่าเสมอ จึงขอเสนอแนะว่า ในรูปแบบของโครงการของท้องถิ่นหรือชุมชน
เองที่มีคณะกรรมการเป็นผู้ขับเคลื่อนหรืออานวยการหรือกากับดูแล ควรมีเงื่อนไขในการกาหนดช่วงเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ในกรณีนี้จะทาให้การดาเนินงานดังเช่นโครงการวิจัยฯนี้
สามารถดาเนิ นการได้อย่างสะดวกและเป็นไปตามแผน นอกจากนี้ คณะกรรมการที่ทางานด้านวัฒนธรรม
จาเป็ น ต้องได้รั บ ความรู้ ในเรื่ องของการทาแผนที่วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการวางแผน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นของตน รวมทั้งประโยชน์อื่น ๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เพื่อเข้าหาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้ด้วยตนเอง หรือใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
วัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา เป็นต้น กล่าวโดยรวมการทาแผนที่วัฒนธรรมมิใช่เป็นประโยชน์
ต่อเฉพาะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในท้องถิ่นอีกด้วย
๓.๒ สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะข้อ ๓.๑ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการที่ ได้รับการ
แต่งตั้งเพื่อให้ทางานด้านวัฒนธรรม ควรได้รับการฝึกอบรมกระบวนการวางแผนวัฒนธรรมของชุมชน/ท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ร่วมไปกับความรู้และทักษะของการเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยเหตุผลที่วัฒนธรรมเป็นเรื่องของส่วนรวม มิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่ว นได้เสียทุกขั้นตอนจึ งเป็นความจาเป็นเบื้องต้นของกระบวนการทางวัฒนธรรม โดยเริ่มจากการ
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๙๖

วางแผนวัฒนธรรม (Cultural Planning) และการทาแผนที่วัฒนธรรม
๓.๓ เนื่องจากการวางแผนวัฒนธรรมเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เพราะต้องเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่
เปลี่ย นแปลงไปตามยุ คสมัย การทาแผนที่วัฒ นธรรมจึงไม่อาจพิจารณาว่าเป็นการจัดทาครั้งเดียวให้ เสร็จ
สมบูรณ์ได้ เพราะจาเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น การเสียชีวิตของผู้รู้มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมหรือการเพิ่มผู้รู้ใ นด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ในระดับท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องมีกลไกในการดูแลและ
ปรับปรุงแผนที่วัฒนธรรมซึ่งต้องเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วย
เช่นกัน กลไกดังกล่าวอาจจัดตั้งขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาที่บูรณาการท้องถิ่นศึกษา หรือ
สภาวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักประกันความต่อเนื่องและยั่งยืนของการดาเนินงาน กลไกดังกล่าว
จาเป็นต้องมีบุคลากรรับผิดชอบในการดูแลและปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะ ๆ
๓.๔ บทเรียนจากการดาเนินงานโครงการวิจัยฯนี้ ได้พบว่าการใช้ทีมวิจัยกลางเดินทางไปให้คาปรึกษา
แนะนาและติดตามงานในระดับพื้นที่ในระยะ ๑ ปี ควรมีการออกเยี่ยมภาคสนามอย่างน้อย ๓ – ๔ ครั้ง เพื่อ
สามารถเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทีมวิจัยภาคสนามประสบได้อย่างรวดเร็วและทาให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนและกรอบเวลาที่กาหนดไว้ อันหมายถึงการวางงบประมาณเพื่อการนี้อย่างพอเพียง ดังนั้น การ
สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดทาโครงการวิจัยทานองเดียวกันนี้จึงน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยที่ท้องถิ่นเองจะ
รู้สึ กในความเป็ น เจ้ าของโครงการ มิใช่เป็ น เพียงผู้ ร่ว มโครงการ อย่า งไรก็ตาม ท้องถิ่นจาเป็นต้องมีผู้ รู้ใ น
กระบวนการจัดทาแผนที่วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นนักวิชาการและนักเทคนิคร่วมอยู่ในโครงการด้วย

