
ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

บ้านนาขอม 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

1. ประวัติหมู่บ้าน 
     สมัยเมืองละโว้ก ำลังรุ่งเรือง และสุโขทัยก็ตกเป็นเมืองขึ้นของขอม พระร่วงจึงส่งส่วยเป็นเครื่อง
บรรณำกำร เมื่อพระร่วงเดินทำงกลับสุโขทัยก็ต้องผ่ำนทำงที่ขอมอำศัยอยู่ ซึ่งขอมท ำนำได้ 1 ไร่ ได้ถูกพระร่วง
ลอบตีพ่ำยไป ทุ่งที่เกิดกำรสู้รบในสมัยนั้นเรียกว่ำทุ่งขอม หรือทุ่งนำขอม ปัจจุบันจึงเรียกบ้ำนที่ตั้งอยู่บริเวณทุ่ง
นั้นว่ำ บ้ำนนำขอม ผู้ใหญ่บ้ำนได้แก่       
 1. นำยสังขำร เชื้อวงศ์   
 2. นำยล้วน พิมขนิษฐ์   
 3. นำยเจริญ ถำวรชำติ ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - 2551   
 4. นำยน้อย นำดี ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2553   
 5. นำยสุวรรณ สร้อยสด ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2553 - 2561   
 6. นำยธงชัย พลเยี่ยม ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำนำ เพรำะมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีล ำคลองอยู่รอบหมู่บ้ำน หลังจำกหมดฤดูกำร           
ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่ที่บ้ำน
ก็จะท ำงำนเล็กน้อย เช่น ท ำงำนจักสำนไว้ใช้หรือไว้ขำย ส่วนคนหนุ่มสำวที่ไม่ได้เรียนต่อส่วนใหญ่ ไม่ท ำนำ  จะ
เข้ำไปท ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ พอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่  วันสงกรำนต์ วันตรุษจีน จะ
กลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำมำทอดที่วัดทุกปี 
 ภาษา ภำษำอีสำน และภำษำกลำง 
 ประเพณี  
 1. กำรท ำบุญข้ำวเปลือก 
         ประเพณีก่อเจดีย์ข้ำวเปลือกจะท ำบุญกันในเดือนมกรำคม หลังจำกเสร็จสิ้นฤดูกำลเก็บเกี่ยว             
ของทุกปี ซึ่งจะมีกำรเรี่ยรำยข้ำวเปลือกจำกชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน น ำมำท ำบุญก่อเจดีย์ข้ำวเปลือก 

 2. กำรท ำบุญหมู่บ้ำน 
         กำรท ำบุญหมู่บ้ำนจะท ำบุญกันในช่วงเดือนมีนำคม - พฤษภำคม ของทุกปีแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้ำนกับ
ลูกบ้ำนจะตกลงกัน ไม่ก ำหนดวันแน่นอน ซึ่งจะมีกำรเรี่ยรำยเงินจำกชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน  

 

 

 

 



ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

บ้านบ่อทอง 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

1. ประวัติหมู่บ้าน                                                                                                                                                                        
 แต่ก่อนเริ่มแรกชื่อบ้ำนตะกุดพยอม เนื่องจำกบริเวณหมู่บ้ำนมีต้นพยอมข้ึนเป็นจ ำนวนมำก ต่อมำหลัง
มีกำรจัดตั้งโรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นบ้ำนบ่อทอง โดยแต่ก่อนขึ้นอยู่กับ ม.8 ต.วังน้ ำลัด อ.ไพศำลี จ.นครสวรรค์ 
และท่ีเปลี่ยนชื่อเป็นบ้ำนบ่อทองเนื่องจำกบริเวณหมู่บ้ำนมีกำรค้นพบหินศิลำแรงลักษณะสี่เหลี่ยมเรียงกันเป็น
เนิน ต่อมำมีกำรลือกันว่ำภำยใต้กองหินนี้มีทองและของมีค่ำอยู่ ชำวบ้ำนจึงพำกันขุด แต่ขุดแล้วก็ไม่พบของมี
ค่ำใด จึงใช้ชื่อบ่อทองเป็นชื่อหมู่บ้ำน ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก คือ นำยโอน บุญนก ปัจจุบัน นำยสมร โภพำ ก ำนัน
ต ำบลนำขอม 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำนำ เพรำะมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีล ำคลองอยู่รอบหมู่บ้ำน หลังจำกหมดฤดูกำร           
ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่ที่บ้ำน
ก็จะท ำงำนเล็กน้อย เช่น ท ำงำนจักสำนไว้ใช้หรือไว้ขำย ส่วนคนหนุ่มสำวที่ไม่ได้เรียนต่อส่วนใหญ่ ไม่ท ำนำ         
จะเข้ำไปท ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ พอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรำนต์ วันตรุษจีน   
จะกลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำมำทอดที่วัดทุกปี 
 ภาษา ภำษำกลำง 
 ประเพณี  
 1. กำรท ำบุญผ้ำป่ำข้ำวเปลือก 
         ประเพณีก่อเจดีย์ข้ำวเปลือกจะท ำบุญกันในวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเดือนธันวำคม - มกรำคม หลังจำกเสร็จ
สิ้นฤดูกำลเก็บเกี่ยวของทุกปี ซึ่งจะมีกำรเรี่ยรำยข้ำวเปลือกจำกชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน น ำมำท ำบุญผ้ำป่ำ
ข้ำวเปลือก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

บ้านเขาใหญ ่
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

1. ประวัติหมู่บ้าน 
 เมื่อก่อนเป็น หมู่ 12 ต.วังน้ ำลัด หลังจำกนั้นประมำณ 1 ปี แยกเป็นบ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3 ต.นำขอม 
และหลังจำกนั้นประมำณ 3 ปี ทำงกำรได้ให้ใช้ชื่อบ้ำนเขำใหญ่ ชื่อเขำใหญ่เนื่องจำกในหมู่บ้ำนมีเขำที่ชำวบ้ำน
เรียกกันว่ำเขำใหญ่ และชำวบ้ำนก็ทยอยกันเข้ำมำ  
 รำยชื่อผู้ใหญ่บ้ำน  
 1. นำยจุน แพขันทอง ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2529 - 2545   
 2. นำยสมคิด ปั้นจอม  
 3. นำยไพศำล ต่วนชะเอม  
ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 8 บ้ำนหนองม่วง  ทิศใต้ ติดกับ ต ำบลวังข่อย  ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ 4 บ้ำนวังไทรทอง  
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 2 บ้ำนบ่อทอง 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำไร่ ท ำนำ เพรำะเป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภูเขำล้อมรอบลำดเท หลังจำกหมดฤดูกำร           
ท ำไร่ ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่
ที่บ้ำนก็จะใส่บำตรท ำบุญ และท ำงำนเล็กน้อย เช่น ท ำงำนจักสำนไว้ใช้หรือไว้ขำย ส่วนคนหนุ่มสำวที่ไม่ได้
เรียนต่อส่วนใหญ่  ไม่ท ำนำจะเข้ำไปท ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ พอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ 
วันสงกรำนต์ วันตรุษจีน จะกลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำมำทอดที่วัดทุกปี 

 ภาษา ภำษำกลำง 

 ประเพณี  
 - 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

 

บ้านวังไทรทอง 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. ประวัติหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำนไทรทองนั้นได้มำจำก เริ่มแรกมีต้นไทรขนำดใหญ่ 1 ต้น ขึ้นอยู่ และมีวังน้ ำชำวบ้ำนตั้งชื่อ
เป็น บ้ำนวังไทรทอง มำตอนหลังจึงตัดเหลือแค่ บ้ำนวังไทรทอง เดิมทีพ้ืนที่ในหมู่บ้ำนนี้ขึ้นกับต ำบลวังน้ ำลัด 
หมู่ 11 หลังจำกนั้นจึงย้ำยมำเป็น หมู่ที่ 4 ต ำบลนำขอม คนรุ่นแรกๆ ที่เริ่มเข้ำมำ คือ ลุงจัน ลุงมั่น ลุงสุข            
ลุงเขียว                                                         
 ผู้ใหญ่บ้ำน                                                                                                                              
 1. นำยประกอบ คล้ำยมอญ                                                                                                              
 2. นำยสมหวัง  แก้วทองดี                                                                                                               
 3. นำงแสวง  เปี่ยมเสถียร 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำไร่ ท ำนำ เพรำะเป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภูเขำล้อมรอบลำดเท หลังจำกหมดฤดูกำร           
ท ำไร่ ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่
ที่บ้ำนก็จะใส่บำตรท ำบุญ และท ำงำนเล็กน้อย เช่น ท ำงำนจักสำนไว้ใช้หรือไว้ขำย ส่วนคนหนุ่มสำวที่ไม่ได้
เรียนต่อส่วนใหญ่  ไม่ท ำนำจะเข้ำไปท ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ พอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ 
วันสงกรำนต์ วันตรุษจีน จะกลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำมำทอดที่วัดทุกปี 

 ภาษา ภำษำกลำง 

 ประเพณี  
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

 

บ้านหนองหญ้าขาว 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

1. ประวัติหมู่บ้าน 

ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ย้ำยมำจำกอ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ หรือโครำช เมื่อมำอยู่หลำยหลังคำเรือนจึง
นัดกันประชุมตั้งชื่อหมู่บ้ำนของตนเอง และได้มีผู้สูงอำยุท่ำนหนึ่งยกมือขึ้นเสนอควำมคิดเห็นว่ำมีหนองหนึ่งอยู่
ท้ำยหมู่บ้ำนมีดอกหญ้ำสีขำวขึ้นเต็ม เลยเสนอชื่อหนองหญ้ำขำว ทุกคนที่มำประชุมจึงเห็นด้วยกับกำรใช้ชื่อนี้ 
บ้ำนหนองหญ้ำขำวเดิมขึ้น หมู่ 9 ต.วังน้ ำลัด โดยพื้นที่ของหมู่บ้ำนทำงทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับหมู่ที่ 6 
บ้ำนประจันตคีรี ทิศใต้ติดกับหมู่ที่ 11 บ้ำนหนองเคล็ด ทิศตะวันออกติดกับหมู่ที่ 10 บ้ำนถนนสุด  
 ผู้ใหญ่บ้ำน 
 1. นำยถมิต พงศ์ศำโรจน์   
 2. นำยคง น้อยเพชร  
 3. นำยสมจิตร สีสิงห์  
 4. นำยอ้อน พิงขุนทด  
 5. นำยโปร่ง พิงขุนทด  
 6. นำยเอี่ยม ชวนขุนทด 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำไร่ ท ำนำ เพรำะเป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภูเขำล้อมรอบลำดเท หลังจำกหมดฤดูกำร           
ท ำไร่ ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่
ที่บ้ำนก็จะใส่บำตรท ำบุญ และท ำงำนเล็กน้อย เช่น ท ำงำนจักสำนไว้ใช้หรือไว้ขำย ส่วนคนหนุ่มสำวที่ไม่ได้
เรียนต่อส่วนใหญ่  ไม่ท ำนำจะเข้ำไปท ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ พอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ 
วันสงกรำนต์ วันตรุษจีน จะกลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำมำทอดที่วัดทุกปี 

 ภาษา ภำษำโครำช และภำษำกลำง 

 ประเพณี  
 1. ฉลองวันแห่งชัยชนะท้ำวสุรนำรี หรือ "งำนย่ำโม” 
 ประเพณีฉลองวันแห่งชัยชนะท้ำวสุรนำรีจะจัดขึ้นในเดือนมีนำคมของทุกปี โดยชำวบ้ำนจำกใน
หมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนข้ำงเคียงเข้ำร่วมงำน ช่วงเช้ำจะมีกำรบวงสรวง ท ำบุญตักบำตร และตอนกลำงคืนจะมีกำร
แสดงเพลงโครำช ลิเก และอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 



ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

 

บ้านประจันตคีรี 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

1. ประวัติหมู่บ้าน 
 แรกมีหมออุดม ยำยกุหลำบ พงษ์สำโรจน์ เป็นครอบครัวแรกที่เข้ำมำอยู่ โยกย้ำยถิ่นฐำนมำจำก               
ท่ำตะโก และได้รวบรวมคนโครำชเข้ำมำอำศัยอยู่บริเวณหุบเขำ และได้มีกำรจับจองพ้ืนที่ท ำกิน แล้วตั้งชื่อ
หมู่บ้ำนว่ำเขำช้ำงฟุบ เนื่องจำกมีหินรูปคล้ำยช้ำงนอนฟุบอยู่ แรกมีประมำณ 20 ครัวเรือน และหลังจำกนั้น
หมออุดม และยำยกุหลำบได้ถูกยิงตำย ลูกชำยหมออุดมได้ขำยที่ดิน แล้วชำวบ้ำนที่อยู่ดอนคำได้เข้ำมำซื้อที่ดิน
และเข้ำมำอยู่ในหมู่บ้ำน กลุ่มชำวบ้ำนเดิมหลังหมออุดมตำยจึงย้ำยออกไปอยู่ที่อ่ืน แล้วหลังจำกนั้นได้แยกออก
จำกต ำบลวังน้ ำลัด หมู่ 5 มำเป็น หมู่ 9 วังน้ ำลัดบ้ำนประจันตคีรี ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก 1. นำยธมิตร พงษ์สำโรจน์  
2. นำยอ้อน พิงขุนทด พ.ศ. 2523 ได้แยกมำเป็น หมู่ที่ 6 บ้ำนประจะนตคีรี ต ำบลนำขอม ผู้ใหญ่บ้ำน  
 1. นำยสไว ศรีบรรเทำ ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2529 - 2549   
 2. นำยแดง ชูกอง ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำไร่ ท ำนำ เพรำะเป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภูเขำล้อมรอบลำดเท หลังจำกหมดฤดูกำร           
ท ำไร่ ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่
ที่บ้ำนก็จะใส่บำตรท ำบุญ และท ำงำนเล็กน้อย เช่น ท ำงำนจักสำนไว้ใช้หรือไว้ขำย ส่วนคนหนุ่มสำวที่ไม่ได้
เรียนต่อส่วนใหญ่  ไม่ท ำนำจะเข้ำไปท ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ พอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ 
วันสงกรำนต์ วันตรุษจีน จะกลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำมำทอดที่วัดทุกปี 

 ภาษา ภำษำกลำง 

 ประเพณี  
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

 

บ้านหนองตกกล้า 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

1. ประวัติหมู่บ้าน 
 บ้ำนหนองตกกล้ำ ชื่อนี้ได้มำจำกสมัยก่อนตรงหมู่บ้ำนจะมีหนองอยู่ ชำวบ้ำนจึงไปตกกล้ำไว้ด ำนำ 
จำกนั้นจึงเรียกบ้ำนหนองตกกล้ำมำตลอด ประชำชนส่วนใหญ่อพยบมำจำกไพศำลี โดยนำยปลอม โพธิ์พันธ์ 
ได้พำลูกหลำนมำอยู่ และคนอ่ืนๆก็ทยอยเข้ำมำ ในวันที่ 26 มิถุนำยน 2534 ได้แยกจำกวังน้ ำลัดหมู่ 5 เป็นหมู่ 
7 ต ำบลนำขอมแทน รำยชื่อผู้ใหญ่บ้ำน   
 1. นำยปรำณี แทบทำม   
 2. นำยละมูล เพชรสัมฤทธิ์ 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำนำ เพรำะมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีล ำคลองอยู่รอบหมู่บ้ำน หลังจำกหมดฤดูกำร           
ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่ที่บ้ำน
ก็จะใส่บำตรท ำบุญ และก็จะท ำงำนเล็กน้อย เช่น ท ำงำนจักสำนไว้ใช้หรือไว้ขำย ส่วนคนหนุ่มสำวที่ไม่ได้เรียน
ต่อส่วนใหญ่ ไม่ท ำนำ จะเข้ำไปท ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ พอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่             
วันสงกรำนต์ วันตรุษจีน จะกลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำมำทอดที่วัดทุกปี 

 ภาษา ภำษำอีสำน และภำษำกลำง 

 ประเพณี  
 1. กำรท ำบุญหมู่บ้ำน 
         กำรท ำบุญหมู่บ้ำนจะท ำบุญกันในช่วงเดือนเมษำยน ของทุกปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

 

บ้านหนองม่วง 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 
  
1. ประวัติหมู่บ้าน 
 เดิมประชำกรเป็นชำวนครรำชสีมำอพยบมำจำกภำคอีสำน ตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆ และมีหนองน้ ำธรรมชำติ
ขนำดใหญ่ ซึ่งชำวบ้ำนได้อำศัยอุปโภคและบริโภค ซึ่งหนองน้ ำนั้นมีต้นมะม่วงป่ำขนำดใหญ่ขึ้นอยู่รอบๆ หนอง
น้ ำ ซึ่งเป็นที่มำของชื่อหมู่บ้ำน ปัจจุบันหนองน้ ำนั้นได้ขุดเป็นสระน้ ำสำธำรณะ และเป็นสระปะปำหมู่บ้ำนใน
ปัจจุบัน รำยชื่อผู้ไหญ่บ้ำน  
 1. นำยสันติ อำบสุวรรณ   
 2. นำยประทีป กิจขุนทด   
 3. นำยเลิศ เพชรสัมฤทธิ์   
 4. นำยสัน แก่นยิ่ง   
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 5 บ้ำนหนองหญ้ำขำว  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 3 บ้ำนเขำใหญ่  ทิศใต้ ติดต่อกับ 
หมู่ 2 บ้ำนบ่อทอง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 11 บ้ำนหนองเคล็ด 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำนำ เพรำะมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีล ำคลองอยู่รอบหมู่บ้ำน หลังจำกหมดฤดูกำร           
ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่ที่บ้ำน
ก็จะใส่บำตรท ำบุญ และก็จะท ำงำนเล็กน้อย เช่น ท ำงำนจักสำนไว้ใช้หรือไว้ขำย ส่วนคนหนุ่มสำวที่ไม่ได้เรียน
ต่อส่วนใหญ่ ไม่ท ำนำ จะเข้ำไปท ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ พอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่             
วันสงกรำนต์ วันตรุษจีน จะกลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำมำทอดที่วัดทุกป ี

 ภาษา ภำษำอีสำน และภำษำกลำง 

 ประเพณี  

 1. ประเพณีลอยกระทง 
 โดยจะจัดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 12 ตำมปฏิทินจันทรคติไทย เป็นประจ ำทุกปี โดยชำวต ำบล               
นำขอมมำร่วมกัน ณ  บ้ำนหนองม่วง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

 

บ้านวังเงิน 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

1. ประวัติหมู่บ้าน 
 เดิมชื่อบ้ำนดงเข็ม เนื่องจำกสมัยก่อนมีต้นเข็มออกดอกอยู่ตำมทุ่งจ ำนวนมำก จึงตั้งชื่อบ้ำนดงเข็ม            
ผู้เข้ำมำบุกเบิกหมู่บ้ำนคือ ลุงอ้อน ลุงอุ่น ลุงเย็น ที่พำลูกหลำนเข้ำมำอยู่มีประมำณ 9 พี่น้อง  
 พ.ศ. 2527 นำยโชคชัย แก้วเกิด ได้มอบที่ดินให้โรงเรียน ตชด. ชื่อ โรงเรียนบ้ำนวังเงิน ตชด. อนุสรณ์ 
ต่อมำ พ.ศ. 2535 กรมกำรปกครองแยกหมู่บ้ำนให้ เลยตั้งชื่อหมู่บ้ำนให้ตรงกับชื่อโรงเรียน ชื่อบ้ำนวังเงิน           
มีกำรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้ำนเมื่อ 15 มิถุนำยน 2535 โดยมีรำยชื่อผู้ใหญ่บ้ำน ดังนี้ 
 1. นำยสุมิตร  ยำวิเศษ พ.ศ. 2565 - 2559 
 2. นำยวิรัติ  ยำวิเศษ พ.ศ. 2559 - 2560 
 3. นำยสุเทพ  พ่ึงส ำรำญ พ.ศ. 2560 - 2561 
 4. นำยนิวัติ  แก้วเกิด พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำไร่อ้อย เพรำะมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ และที่รำบสูง และมีอำชีพท ำสวนชมพู่ ซึ่งถือว่ำ
เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของหมู่บ้ำน และต ำบลนำขอม หลังจำกหมดฤดูกำรท ำไร่ ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำ
ไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่ที่บ้ำนก็จะท ำงำนเล็กน้อย คนใน
ครอบครัวจะกลับมำรวมตัวกันที่บ้ำนพอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ งำนชมพู่หวำน                  
ท ำบุญกลำงบ้ำน วันตรุษจีน วันสงกรำนต์ วันเข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ จะกลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำ 
เป็นประจ ำทุกป ี

 ภาษา ภำษำกลำง 

 ประเพณี  

 1. ประเพณีชมพู่หวำน 
 โดยจะจัดช่วงเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์  เป็นประจ ำทุกปี โดยชำวต ำบลนำขอมมำร่วมกัน               
ณ  บ้ำนวังเงิน ภำยในงำนจะมีกำรประกวดชมพู่ และกำรแปรรูปชมพู่    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

 

บ้านถนนสุด 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

1. ประวัติหมู่บ้าน 
 ประวัติควำมเป็นมำของหมู่บ้ำนถนนสุด เดิมขึ้นกับ หมู่ 6 บ้ำนวังพิกุล จ.เพชรบูรณ์ เป็นบริเวณที่
สิ้นสุดของถนนและสิ้นสุดเขตปกครองดูแลของ ต.วังพิกุล ด้วยเช่นกันเมื่อประมำณปี พ.ศ. 2517 ได้แยกจำก
หมู่บ้ำนวังพิกุล มำรวมกับหมู่บ้ำนหนองหญ้ำขำว จ.นครสวรรค์ เขตปกครองดูแลหมู่ที่ 5 ต.นำขอม ต่อมำในปี 
พ.ศ. 2530 ได้แยกจำกมู่บ้ำนหนองหญ้ำขำว มำเป็นหมู่ที่ 10 บ้ำนถนนสุด ต.นำขอม อ.ไพศำลี จ.นครสวรรค์ 
โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 3350 ไร่ ซึ่งมีนำยประมวล ประภำชัยมงคล เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก โดยมีประชำกรอำศัย
อยู่ประมำณ 70 ครัวเรือน และได้ตั้งชื่อหมู่บ้ำนถนนสุด ตำมลักษณะของถนน ทำงทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 6 ต.วัง
พิกุล  ทำงทิศตะวันออก ติดกับ บ้ำนวังไทรทอง หมู่ 4 ต.นำขอม  ทำงทิศตะวันตก ติดกับ บ้ำนหนองหญ้ำขำว 
หมู่ 6 ต.นำขอม  ทำงทิศใต้ ติดกับ บ้ำนหนองม่วง หมู่ 8 ต.นำขอม 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำนำ เพรำะมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีล ำคลองอยู่รอบหมู่บ้ำน หลังจำกหมดฤดูกำร           
ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่ที่บ้ำน
ก็จะใส่บำตรท ำบุญ และก็จะท ำงำนเล็กน้อย เช่น ท ำงำนจักสำนไว้ใช้หรือไว้ขำย ส่วนคนหนุ่มสำวที่ไม่ได้เรียน
ต่อส่วนใหญ่ ไม่ท ำนำ จะเข้ำไปท ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ พอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่             
วันสงกรำนต์ วันตรุษจีน จะกลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำมำทอดที่วัดทุกปี 

 ภาษา ภำษำกลำง 

 ประเพณี  
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วถิีชุมชน 

 

บ้านหนองเคล็ด 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

1. ประวัติหมู่บ้าน 
 เดิมอยู่รวมกับหมู่ที่ 1 บ้ำนนำขอม ต.นำขอม อ.ไพศำลี จ.นครสวรรค์ และหลังจำกนั้นได้แยกออกเป็น
บ้ำนหนองเคล็ด โดยชื่อบ้ำนหนองเคล็ดได้มำจำกเดิมมีหนองน้ ำอยู่บริเวณกลำงหมู่บ้ำน และรอบๆมีต้นเคล็ด
ขึ้นเป็นจ ำนวนมำก จึงตั้งชื่อหมู่บ้ำนตำม ผู้ใหญ่บ้ำน  
 1. นำยสมชำติ ฤทธิ์เดช ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - 2558  
 2. นำยอุดม สำกำรินทร์ ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  
อำณำเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับ ม.5 บ้ำนหนองหญ้ำขำว ทิศใต้ ติดกับ ม.3 บ้ำนเขำใหญ่ ทิศตะวันออก           
ติดกับ ม.8 บ้ำนหนองม่วง ทิศตะวันตก ติดกับ ม.1 บ้ำนนำขอม 

2. วิถีชีวิต 
 ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำนำ เพรำะมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีล ำคลองอยู่รอบหมู่บ้ำน หลังจำกหมดฤดูกำร           
ท ำนำแล้วชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ ให้ลูกอยู่กับปู่ย่ำตำยำยที่บ้ำน คนเฒ่ำคนแก่อยู่ที่บ้ำน
ก็จะใส่บำตรท ำบุญ และก็จะท ำงำนเล็กน้อย เช่น ท ำงำนจักสำนไว้ใช้หรือไว้ขำย ส่วนคนหนุ่มสำวที่ไม่ได้เรียน
ต่อส่วนใหญ่ ไม่ท ำนำ จะเข้ำไปท ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ พอถึงเทศกำลวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่             
วันสงกรำนต์ วันตรุษจีน จะกลับมำเยี่ยมบ้ำน จัดกฐิน ผ้ำป่ำมำทอดที่วัดทุกปี  

 ภาษา ภำษำอีสำน และภำษำกลำง 

 ประเพณี  

 1. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 โดยจะจัดในเดือนพฤษภำคม เป็นประจ ำทุกปี โดยชำวต ำบลนำขอมมำร่วมกัน ณ บ้ำนหนองเคล็ด 
โดยจะมีกำรท ำบุญ ตักบำตร ขบวนเอ้บั้งไฟ กำรร ำ และมีกำรจุดบั้งไฟถวำยพระยำแถน 
 
 
 
 
 
 

 


