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	 ในฐานะที่เป็นคนไทย	 เราเข้าใจความเป็นไทยเพียงใด	 และเข้าใจอย่างไร	
	 คําถามอาจดูจริงจัง	 แต่การได้มาซึ่งคําตอบมิได้หมายความว่าจะต้อง	
เคร่งเครียดถึงขนาดนั้น	 เพราะเราไม่ได้กําลังจะแนะนําคุณให้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์		
หรือพงศาวดาร	 หากแต่เป็นการ	 “เช้ือเชิญ”	 ให้ออกเดินทางเพื่อสัมผัสอีกรสชาติ	
ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบที่เคยคิดกันว่าการท่องเที่ยวเป็นได้เพียงเท่านั้น	
	 ในหมู่บ้านเล็ก	ๆ	ที่โอบล้อมด้วยทิวเขา	 คุณต้องตื่นเช้ากว่าแสงแรก	 และ	
กําลังเดินตามแม่ใหญ่ไปเก็บใบคราม	 ซ่ึงจะได้คุณภาพดีท่ีสุดก่อนรับแดดเช้า	 จากน้ัน	
ต้องเจียดเวลาไปวัด	 แล้วกลับมาเริ่มต้นกระบวนการทางชีวเคมีของการหมักหมากไม้	
เพื่อให้เกิดสีธรรมชาติ	 นํ้าในหม้อครามสีคลํ้าออกเหลืองเหลือบ	ๆ	ทําให้เส้นฝ้ายค่อย	ๆ			
เปลี่ยนเป็นสีครามนํ้าเงินสดใสเมื่อนําขึ้นมาบิดและสะบัดให้ถูกอากาศ	
	 ลวดลายต่าง	ๆ	ที่เคยมีอยู่แต่ในจินตนาการกลับกลายเป็นจริงขึ้นมาได	้ เมื่อ	
ได้เรียนรู้เทคนิคการทอแบบต่าง	ๆ	 คือ	 จก	 ยก	 ขิด	 ขัด	 คุณอาจไม่ใช่นักออกแบบ		
หรือทํางานประยุกต์ศิลป์	 แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนที่หลุบอยู่ในภูห่างไกลกลับให้	
ความกระจ่าง	 และอธิบายแง่มุมบางอย่างที่ชีวิตในเมืองใหญ่ไม่อาจให้ได้
	 การเรียนรู้เป็นกฎข้อแรกของความเข้าใจ	 ความรื่นรมย์เป็นกฎข้อสําคัญ	
ที่ขับเคลื่อนการเรียนรู	้ เมื่อเราเรียนรู้ได้อย่างรื่นรมย	์ ก็จะนํามาซึ่งความเข้าใจที	่ “ลึกซึ้ง”		
ถึงแก่นแท	้
	 ในแต่ละชุมชนนั้นมีรากเหง้าความเป็นมา	 สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดทักษะ		
ความสามารถไปพร้อมกับศรัทธา	 ความเชื่อ	 สิ่งเหล่านี้ได้ยึดโยงให้แต่ละบ้านค่อย	ๆ			
ถักทอสอดสานจนเกิดเป็นขนบนิยมและความเช่ียวชาญเฉพาะขึ้นมา	 ความรู้มากมาย	
ได้เติบโต	 แตกยอด	 และส่งแรงบันดาลใจแก่กัน	
	 หมู่บ้านเล็ก	ๆ	 อันห่างไกลแห่งอีสานใต้หลายสิบหมู่บ้าน	 แม้จะมีความเป็นเลิศ	
ในการทอผ้าไหมเหมือนกัน	 หากแต่ละชุมชนก็มีลายเฉพาะของตนเอง	 มีการเลือกใช้	
สีที่เป็นเอกลักษณ์	 บ้างได้แรงบันดาลใจจากหมากไม้ชายรั้วหรือภูมิทัศน์ท่ีแวดล้อม		
บางแห่งค้นพบจากเสาหินทรายอันกลมกลึงที่ประดับประสาทขอม

คำานำา



	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ใช้ความพยายามเพื่อเฟ้นหาร้อยชุมชน		
โดยหวังว่าจะใช้เป็นตัวแทนสะท้อนความงามและจุดเด่นของความเป็นไทย	 เพื่อ	
เปิดหน้าใหม่ของการท่องเที่ยวสู่ชุมชน	 โดยเลือกใช้เกณฑ์	 2	 ข้อ	 น่ันคือจะต้องเปิด	
โลกกว้างให้กับผู้มาเยือน	 ซึ่งก็คือได้ 	 “เรียนรู้” 	อะไรใหม่	ๆ	 และจะต้องประทับใจ	
น่าจดจํา	 ซึ่งก็คือ	 “รื่นรมย์”	
	 ความรื่นรมย์มิใช่เพียงแค่สนุกสนาน	 ตื่นเต้นในสิ่งท่ีปรากฏอยู่เบื้องหน้า	
เท่าน้ัน	 แต่มีความหมายต่อไปถึงสิ่งที่เบ่งบานในหัวใจภายหลังจากได้เรียนรู้เรื่องราว	
ในชุมชนนั้น	ๆ	แล้ว	
	 จากเหนือจรดใต้	 เราได้พบความน่ามหัศจรรย์มากมาย	 ชุมชนปลูกข้าว		
มีทั้งที่เลือกคัดพันธุ์ข้าวที่ให้รวงเต็ม	 เมล็ดยาว	 นุ่มหอมเหมือนดอกมะลิ	 แต่ใน	
บางท้องถ่ินกลับเลือกข้าวเม็ดเรียว	 กระด้าง	 เพราะใช้ทําขนมจีนได้ดีกว่า	 ขณะที่	
บางเผ่าชนกลับหลงใหลข้าวเมล็ดสั้น	 หุ้มเยื่อบาง	ๆ	 	 เพิ่มเท็กซ์เจอร์ในตอนเคี้ยว	 หรือ	
การเชื่อมมะตูมของกลุ่มแม่บ้านที่ไม่เพียงได้เนื้อสีแดงส้มน่ากิน	 แต่มีเคล็ดลับท่ีจะ	
คงกลิ่นหอมเจือเปรี้ยวชื่นใจเอาไว	้ เพราะมะตูมเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับผลไม้ในวงศ์ส้ม	
	 ช่างทําทองเหลืองกลางทุ่งในศตวรรษที่	 21	 กลับกําลังทําผลงานท่ีเช่ือมโยง	
ไปถึงโบราณวัตถุที่ถูกขุดพบในหลุมขุดทางโบราณคดีเมื่อห้าพันปีมาแล้ว	
	 ชาวบ้านภูไทฟังเสียงเขย่าดักแด้ก็บอกได้ว่าเป็นดักแด้ของผีเสื้อไหมตัวผู้	
หรือตัวเมีย	 เพราะต้องการเก็บตัวเมียไว้บ้างเพื่อรักษาพันธ์ุแท้ดั้งเดิม	 เหมือนกับท่ี	
คุณยายเคยใช้ทอเพื่อใส่ไปรับเสด็จฯเมื่อร่วมห้าสิบปีก่อน	
	 หัตถกรรมจักสานท่ีห่างกันแค่ช่ัวลําห้วยก้ันก็มีรูปแบบการสานท่ีไม่เหมือนกัน	
เสียแล้ว	 คุณลุงไทเลยหันมาจักตอกเสียจนบางเฉียบราวกับริ้วใบหญ้าเพื่อสานเป็น	
งานอันประณีตที่เหนือความเป็นโฟล์กอาร์ตขึ้นไปอีกระดับ	
	 เราปลูกกาแฟแบบซิงเกิลออริจินในเอสเตทใหญ่ท่ีสามารถยกระดับกาแฟ	
ไทยให้กลายเป็นที่รู้จักในระดับโลก	 หรือการทําเมี่ยงจากต้นชาป่าที่บรรพบุรุษปลูกไว้	
เมื่อพันปีก่อน	 และได้กลายมาเป็น	 “ชาผู่เอ๋อ”	ที่แม้แต่เมืองจีนต้นตํารับยังหาต้นชา	
เก่าแก่มาทําไม่ได้เท่ากับของเรา
	 เราทํากะปิจากเคยตาดําได้คุณภาพดี	 สืบทอดตํารับน้ีในถ้วยน้ําพริกจาก	
ทวารวดีมาถึงอยุธยา	 แต่ก็สามารถหันมาเลือกใช้กะปิทําจากกุ้งเพื่อทําพล่ากะปิที่ให้	
รสชาติอีกแบบ	 เรารู้จักกินของดี	 วัดรสชาติจากอาฟเตอร์เทสต์ที่ตวัดไปถึงปลายนาสิก	
จากเครื่องเทศที่ผ่านการปรุงแต่งอย่างรู้จริง	







	 เราสืบทอดตํารับโบราณอย่างเคร่งครัด	 เช่นเดียวกับที่ประยุกต์ต่อยอดจน	
เกิดสิ่งใหม่	 หรือแม้แต่การนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย	 เกิดนวัตกรรมชุมชนมากมาย	
จนไม่อาจกล่าวถึงได้ทั้งหมด	 สิ่งเหล่าน้ีคือบางส่วนของความมหัศจรรย์ท่ีถูกค้นพบ	
ในท้องถิ่น
	 การลงพื้นที่คัดสรรชุมชนที่โดดเด่นเพื่อนําเสนอในคู่มือท่องเที่ยวชุดนี้	 ยิ่ง	
ทําให้คณะผู้จัดทําเกิดความมั่นใจว่า	 ชุมชนไทยมากมายนั้นมีศักยภาพอย่างแท้จริง	
ที่จะพาคุณไปร่วมเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง	ๆ	อย่างลึกซึ้ง	 ในขณะเดียวกัน	 ความอารีอารอบ		
เรียบง่าย	 แต่ช่างโอภาปราศรัยของผู้คน	 ก็เป็นเสน่ห์อันแสนพิเศษที่เติมเต็มให้การ	
ท่องเที่ยวชุมชนในแบบที่เราฝันอยากจะเห็นเกิดขึ้นได้จริง	
	 ในปี 	พ.ศ. 	 2561	 นี้ เป็นปีแห่งการท่องเท่ียววิถีไทย	 โดยคณะกรรมการ	
นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติให้ใช้ช่ือแคมเปญว่า	 “Amazing	 Thailand	 Tourism		
Year	 2018”	 อันมีความหมายอย่างตรงไปตรงมาว่า	 วิถีแห่งความเป็นไทยน้ัน	 คือ	
ความ	“เก๋ไก๋”	 อันมีความหมายที่น่าจะใกล้เคียงกับคําว่า	 glamorous	 เพราะในความ	
เป็นชุมชนท้องถิ่นไทยนั้นขับเคลื่อนด้วยภูมิปัญญาท่ีท้ังเท่และไม่เคย	 “เอ๊าต์”	 และ	
ยิ่งถ้าหากว่า	 ใครก็ตามได้มีโอกาสสัมผัสอย่างลึกซ้ึงก็จะยิ่งมองเห็นความเป็นสากล	
ที่ซ่อนอยู่	 ภายใต้ฉากแห่งความเรียบง่าย	 อันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยท่ีกล่าวได้	
อย่างเต็มปากว่ายากนักที่จะมีชนชาติใดเสมอเหมือน	
	 ในปีแห่งการท่องเท่ียววิถีไทยท่ีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว	 ท่องเท่ียวร้อยชุมชน		
รื่นรมย์และเรียนรู้	 ที่จัดทําขึ้นนี้คงทําหน้าท่ีได้เพียงเป็น	 “การ์ดเชิญ”	 เพื่อให้คุณได้ก้าว	
อย่างมั่นใจเข้าสู่บรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่พลาดไม่ได้	 เป็นการออก	
เดินทางไปสู่เรื่องราวใหม่	ๆ	 ความเข้าใจอันลึกลํ้า	 และดอกผลที่น่ารื่นรมย์บนแผ่นดิน	
ที่เป็นบ้านของเราเอง	







บ้าน
แม่กลางหลวง

บ้าน
ไร่กองขิง

บ้าน
ผาหมอน

บ้าน
ปู่หมื่น

บ้าน
เมืองแพม

บ้าน
ปางห้า

บ้าน
ถํ้าเชียงดาว

บ้าน
แซว

บ้าน
จ่าโบ่



ภาคเหนือ

บ้าน
จะบูสี

ชุมชน
ดอยวาวี

บ้าน
หาดไคร้

บ้านหาดไคร้

ชุมชนพรานปลาแห่งลํานํ้าโขง

บ้านแซว

ฮาร์โมนีเหนือลํานํ้าโขง

บ้านปางห้า

มหัศจรรย์แห่งสาและวิถีชุมชน

บ้านจะบูสี

เผ่าชนอิสระแห่งหุบแม่สลอง

ชุมชนดอยวาวี

ตํานานชาป่าพันปีและกาแฟดอยช้าง

บ้านถํ้าเชียงดาว

ตํานานเจ้าหลวงคําแดง

บ้านไร่กองขิง

ชุมชนคนรักสุขภาพ

บ้านปู่หมื่น

มูเซอในตํานานฟ้าห่มปก

บ้านผาหมอน

โฮมสเตย์ปกากะญอกลางหุบเขา

บ้านเมืองแพม

หมู่บ้านในนิทาน

บ้านแม่กลางหลวง

นาขั้นบันได 3 ฤดู

บ้านจ่าโบ่

ห้องนอนกลางทะเลหมอก



บ้าน
หนองแม่นา

ชุมชน
นครชุม

บ้าน
นาตาโพ

ชุมชน

เมืองเก่าสุโขทัย

ชุมชน
พระบาทห้วยต้ม

บ้าน
คุกพัฒนา

บ้าน
แม่ละนา

บ้าน
ป่าเหมี้ยง



ภาคเหนือ

ชุมชน
ในเวียงน่าน

บ้าน
นาต้นจั่น

บ้าน
บ่อสวก

บ้านแม่ละนา

ถิ่นฐานแห่งโถงถํ้า

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

หัตถกรรมปกากะญอ

บ้านป่าเหมี้ยง

หมู่บ้านวิถีเมี่ยง

บ้านบ่อสวก

แหล่งเครื่องถ้วย 700 ปี

ชุมชนในเวียงน่าน

หัวใจแห่งล้านนาตะวันออก

ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย

ประวัติศาสตร์ที่มีลมหายใจ

บ้านคุกพัฒนา

เมื่อพระร่วงยังต้องคุกเข่า

ชุมชนนครชุม

ตลาดชั่วฟ้าดินสลาย

บ้านนาตาโพ

เรือนผ้าย่ายาย

บ้านนาต้นจั่น

ข้าวเปิ๊บและผ้าหมักโคลน

บ้านหนองแม่นา

หมู่บ้านชายทุ่งแสลงหลวง
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ชมทิวทัศน์ลำ�นำ้�โขง เรียนรู้ศ�สตร์แห่งลำ�นำ้� ก�รห�ปล� และเก็บไก 

 แต่เดิมบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงจากการเป็นชุมชนของพรานล่าปลาบึกแห่ง 
ล้านนาตะวันออก และยังเป็นแหล่งจับปลานํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกชนิดนี้ไปแพร่พันธุ์ 
เป็นครั้งแรก แต่ในรอบสิบปีที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมของลํานํ้าได้เปล่ียนแปลงไป 
เพราะการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งทั้งในประเทศจีนและ สปป.ลาว ทําให้ 
ปลาบึกธรรมชาติลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว จนแทบไม่เหลือให้จับอีกเลย ชาวบ้าน 
จึงยุติการหาปลาบึกโดยสิ้นเชิง แต่ยังคงออกหาปลาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในลํานํ้าโขง 
 การท่องเที่ยวบ้านหาดไคร้ นอกจากการชมทิวทัศน์ลํานํ้าโขงด้วยการ 
ขี่จักรยานหรือเดินไปตามถนนเลียบแม่นํ้าแล้ว การชิมปลาสดจากแม่นํ้าโขงแท้ ๆ   
ก็เป็นสิ่งที่ห้ามพลาด เพราะคุณจะได้สัมผัสรสชาติของปลานํ้าจืดที่ไม่เหมือนในแม่นํ้า 
สายใด มีร้านอาหารที่ใช้ปลาสดจากพรานปลาในท้องถ่ินให้ชิมหลายร้าน หรือไป 
ชมปลานานาชนิดที่ท่าขึ้นปลาของชาวบ้านใกล้กับพิพิธภัณฑ์ปลาบึกและปลานํ้าจืด  
ใกล้กับวัดหาดไคร ้
 นอกจากนี้ ในหน้าแล้งชาวบ้านยังออกเก็บหาไกแม่นํ้าโขง ซึ่งเป็นของดี 
อีกอย่างหนึ่ง ไกแม่นํ้าโขงเป็นสาหร่ายนํ้าจืดที่ขึ้นได้ในแหล่งนํ้าที่สะอาดเท่านั้น  
นํามาปรุงอาหารทั้งปรุงสด เป็นทรงเครื่อง ไกเจียว เมื่อนําไปอบแห้งแล้วสามารถ 
นําไปทอด ปรุงรสเป็นของว่างก็ได้

บ้านหาดไคร้

ชุมชนพรานปลาแห่งลำานำ้าโขง



ที่ตั้ง บ้านหาดไคร้
หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ห่างจากตัวอำาเภอเชียงของ 10 กม.

๐๑
ภาคเหนือ

ททท. สำานักงานเชียงราย
0-5371-7433

เทศบาลตำาเวียง 0-5365-0803

ข้อมูลสาหร่ายไก
คุณป๋อง 08-1033-6225
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ล่องเรือต�มรอยแผ่นดินสุวรรณโคมคำ� เรียนรู้วิถีเกษตรช�ยโขง  
ชิมเส�วรสและถั่วด�วอินค�

 บ้านแซวเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนที่ราบเล็ก ๆ ริมแม่นํ้าโขง ใกล้กับ 
สบแม่นํ้ากก มีทิวทัศน์ที่งดงามของสายนํ้าและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกลมกลืนกับ 
ธรรมชาติ มีกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเกษตรกรรมที่น่าสนใจ คือการนั่งรถอีต๊อก 
ที่ปกติจะใช้ขนเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังแปลงผัก 
ริมแม่นํ้าโขงที่ปลูกได้เฉพาะในหน้าแล้งเมื่อระดับนํ้าลดตํ่าลง ชิมเสาวรสพันธุ์ดี 
ที่ปลูกส่งขายโครงการหลวง และถั่วดาวอินคาที่มากคุณค่าทางอาหารนํามา 
คั่วเกลือเป็นของว่าง 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรือล่องแม่นํ้าโขงตามรอยเแผ่นดินโบราณอันเป็น 
ที่ตั้งของเมืองสุวรรณโคมคํา ต้นกําเนิดอาณาจักรล้านนา ไปกราบพระพุทธรูป 
เชียงแสนคู่ชุมชน คือ พระสิงห์คําและพระสามสี ผ่านเกาะกลางลํานํ้าเลยไป 
จนถึงหาดหินที่บ้านสวนดอก ในหน้าแล้งยังได้เห็นการเก็บไกหรือสาหร่ายนํ้าจืด 
ที่เป็นของดีประจําท้องถิ่น 
 โฮมสเตย์ที่บ้านแซวเป็นเรือนพักที่เรียบง่าย สะอาด และเงียบสงบ  
เรียงรายไปตามริมแม่นํ้าโขง กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้อาจช่วยให้ 
คุณสัมผัสท่วงทํานองใหม่อันเนิบช้าและความสําคัญของการดําเนินชีวิตอย่าง 
กลมกลืนสอดคล้องกับสายนํ้า 

บ้านแซว

ฮาร์โมนีเหนือลำานำ้าโขง



ที่ตั้ง บ้านแซว หมู่ 1 ต.บ้านแซว
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ห่างจากตัวเมือง
เชียงแสนไปตามเส้นทางเลียบแม่นำ้าโขง
(ทางหลวง 1129 เชียงแสน - เชียงของ) 

ททท. สำานักงานเชียงราย 
0-5371-7433

คุณเศรษฐศักดิ์  พรหมมา 
ปลัดเทศบาลตำาบลบ้านแซว 

08-1952-7058

๐๒
ภาคเหนือ
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เวิร์คช็อปทำ�กระด�ษส� ขี่จักรย�นชมทิวทัศน์ชุมชน และชิมอ�ห�ร 
ตำ�รับไทลื้อ 

 เทือกดอยนางนอนทอดตัวทางตะวันตก เหนือทุ่งข้าวสีเหลืองทองที่ 
กําลังรอการเก็บเกี่ยว ทําให้นึกถึงจักรยานขี่ท่องไปตามถนนหมู่บ้านที่งดงาม 
เหนือสุดของประเทศ ผ่านโรงบ่มยาสูบเก่า ทิวต้นสักทอง และสวนฝรั่งอินทรีย์  
บนเส้นทางไปยังด่านพรมแดน เพียงเท่านี้ก็นับว่าคุ้มค่าสําหรับการมาเยือนบ้าน 
ปางห้า แต่ความจริงแล้ว หมู่บ้านขนาดใหญ่ติดชายแดนไทย-พม่าแห่งนี้ยังมี 
เรื่องราวที่น่าสนุกและน่าสนใจอีกมากมายให้ได้สัมผัส 
 โรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ ไม่ใช่เพียงโรงงานทํากระดาษสา แต่ 
ยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปางห้า เพ่ือการนัดหมายกิจกรรมต่าง ๆ  
ของชุมชน สําหรับที่นี่ซึ่งทําในรูปวิสาหกิจชุมชน ที่นี่ไม่เพียงผลิตกระดาษสา 
จากต้นสา แต่ยังขยายแนวคิดในการทํากระดาษรีไซเคิลและจากพืชอ่ืน ๆ เช่น  
หญ้าแฝก อาจทําให้คุณต้องใช้เวลาค่อนวันในการลงมือทํากระดาษสาและ 
สร้างสรรค์ลวดลายในแบบของคุณเอง
 จากนั้นจึงออกไปเยือนกิจกรรมชุมชนต่าง ๆ เช่น การตีมีด การหล่อ 
เทียน และชิมอาหารไทลื้อที่มีทั้งพิซซ่าไทลื้อ ข้าวแรมฟืน ที่บ้านอิ่มอุ่น 

บ้านปางห้า

มหัศจรรย์แห่งสาและวิถีชุมชน 



ที่ตั้ง บ้านปางห้า
หมู่ 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย ์ 06-4679-7470

Facebook: panghahomestay
จินนาลักษณ ์ มิราเคิลออฟสา

กระดาษสาและ workshop การทำากระดาษสา
0-5367-5395, 08-1883-9062

 jinnaluck@gmail.com, Line ID jinnaluck
บ้านตีมีดไทลื้อ 06-4679-7470

บ้านทำาเทียน 08-1033-1503

บ้านอิ่มอุ่น อาหารไทลื้อ 08-6183-3023

๐๓
ภาคเหนือ
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สัมผัสเรียนรู้วิถีที่เรียบง่�ยแบบฉบับของช�วล�หู่ชนิดเข้�นอกออกใน 
แต่ละบ้�น เดินป่�สู่หัวนำ้�แม่จัน 

  หมู่บ้านเล็ก ๆ ของชาวลาหู่ในหุบแม่สลองที่เงียบสงบ สันโดษบนระดับ 
ความสูงประมาณ 800 เมตรเหนือระดับทะเล แวดล้อมด้วยดงป่าก่อและพันธุ์ไม้ 
ในป่าดิบเขาระดับต่ํา ชาวบ้านมีอาชีพทําเกษตรแบบพ่ึงตนเอง ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด  
ถั่ว และเริ่มหันมาปลูกกาแฟอาราบิก้า 
 หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวตะวันตกที่ชื่นชอบกิจกรรมทัวร์ป่ามาก่อน  
ต่อมาได้ขยับขยายมาสู่การจัดเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน โดยชาวลาหู่ 
ยังรักษาขนบวิถีของชนเผ่าที่รักอิสระ มีชีวิตที่เรียบง่าย และดําเนินชีวิตอย่างพ่ึงพิง 
ธรรมชาติ 
 กิจกรรมท่องเที่ยวในหมู่บ้านเล็ก ๆ ริเริ่มขึ้นโดยชาวบ้านรุ่นใหม่ที่กําหนด 
รูปแบบการเรียนรู้ทั้งวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยจัดให้มีมัคคุเทศก์น้อยพา 
เดินชมหมู่บ้าน รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นงานหัตถกรรมจากไม้ไผ่สาน การ 
ละเล่นพื้นบ้าน งานประเพณีกินวอ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ราวปลายเดือนมกราคม  
รวมไปถึงการเก็บพืชผักหาปลาในแหล่งนํ้า
 ส่วนการท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นการเดินป่าไปตามไหล่ดอย ทําความรู้จัก 
พืชพันธ์ุบนดอยสูงไปจนถึงน้ําตกแม่ก๊ิก น้ําตกเล็ก ๆ ท่ีเป็นต้นน้ําสาขาของลําน้ําแม่จัน
 ชาวลาหู่แห่งบ้านจะบูสีเป็นหนึ่งในความหลากหลายของชุมชนแม่สลอง 
ที่แตกต่างไปจากชุมชนขนาดใหญ่ของชาวจีนฮ่อ

บ้านจะบูสี 

เผ่าชนอิสระแห่งหุบแม่สลอง 



๐๔
ภาคเหนือ

ที่ตั้ง หมู่ 5 ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ห่างจากตลาดชุมชนแม่สลอง 

ไปตามทางลงหุบประมาณ 5 กม. 
และห่างจากตัวเมืองเชียงราย 50 กม.

ติดต่อ 
“นาซึขะ” หรือคุณอมรรัตน์ รัตนาชัย

08-1021-3992 
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เที่ยวไร่ช�ป่�โบร�ณและก�รทำ�ช�พันปี ชิมก�แฟแบบซิงเกิลออริจินที่เป็นสิ่งบ่งชี้ 
ท�งภูมิศ�สตร์แห่งดอยช้�ง 

 บ้านวาวีตั้งอยู่บนไหล่ดอยวาวี อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นแหล่งผลิตชาจีนจาก 
ต้นชาป่าหรือชาอัสสัมแห่งแรกของเมืองไทย โดยไร่ชาวาวีซึ่งเป็นกิจการของชาวจีน สังกัด 
กองพล 93 ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาใกล้เคียงกับดอยแม่สลอง 
 แต่เดิมนั้นคนเมืองผลิตเมี่ยงจากใบแก่ของชาป่า แต่เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาก็ได้หันมา 
ทําใบชาชงดื่ม ต่อมาทายาทรุ่นที่สองของไร่ชาวาวีได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านชาชาวจีนมาชมไร่ชา  
จึงได้ทราบเรื่องน่ามหัศจรรย์ว่า ชาป่าเหล่านี้มีอายุร่วมพันปี แม้แต่ต้นขนาดเล็กก็มีอายุไม่ตํ่ากว่า 
สองสามร้อยปี เพราะต้นชาอัสสัมโตช้ามาก 
 ต้นชาโบราณให้ใบชาคุณภาพสูง รสชาติดี แม้แต่ในประเทศจีนเองก็มีต้นชาโบราณ 
หลงเหลืออยู่ไม่มาก จึงได้ริเริ่มผลิตเป็นชาผู่เอ่อ ซึ่งเป็นชาหมักแบบโบราณที่อัดเป็นแผ่น ปัจจุบัน  
ส่งไปจําหน่ายทั้งในไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ 
 การท่องเที่ยวชุมชนดอยวาวี ผู้มาเยือนมักเข้าใจผิดว่า บ้านวาวีเป็นแหล่งผลิตกาแฟ 
ดอยช้างดอยที่โด่งดัง ซึ่งความจริงแล้ว ต.วาวีมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ ดอยช้างเป็นหมู่บ้านชาวอาข่า 
แม้จะอยู่ไม่ไกลกัน แต่ใช้ทางขึ้นคนละทาง ทําให้บ้านดอยช้างห่างจากบ้านวาวีถึง 40 กม.  
ดอยช้างมีอากาศหนาวเย็น เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงและกาแฟดอยช้าง  
เอสเตทที่คนรักกาแฟอยากมาเยือน 

ชุมชนดอยวาวี

ตำานานชาป่าพันปีและกาแฟดอยช้าง 



ที่ตั้ง บ้านวาว ี หมู่ 1 ต.วาวี
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ห่างจากตัวอำาเภอแม่สรวย 55 กม. 
บ้านดอยช้าง หมู่ 3 ต.วาว ีอ.แม่สรวย 
ห่างจากตัวอำาเภอแม่สรวย 30 กม. 
และห่างจากบ้านวาว ี 40 กม.

โรงงานชาวาวี
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับชาพันปี

และการชมไร่ชาป่า
0-5376-0094, 08-6118-8183

เล่าลีรีสอร์ต
ที่พักนอกชุมชนเพียงแห่งเดียวของบ้านวาวี

0-5376-0150

ที่พักภายในศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรที่สูงเชียงราย ดอยช้าง

0-5360-5955

ติดต่อนอกเวลาราชการ
0-5360-5932, 09-3279-9361 

๐๕
ภาคเหนือ
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สำ�รวจถำ�้เชียงด�ว ค้นห�ตำ�น�นคว�มเช่ือแห่งล้�นน� ข้ึนดอยหลวงชมดอกไม้เฉพ�ะถ่ิน

 บ้านถํ้าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 300 ปี โดยมีความเช่ือที่ผูกโยงจากถ้ํา 
เชียงดาว ดอยหลวง ไปเกี่ยวข้องกับตํานานล้านนาและเจ้าหลวงคําแดง ซึ่งสิงสถิตอยู่ในถ้ําแห่งนี้ 
เจดีย์ห้ายอดศิลปะแบบพม่าและพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณจํานวนมากในถ้ําเชียงดาว ช่วยยืนยัน 
ถึงตํานานที่เล่าสืบทอดกันมานี้ การเที่ยวถํ้าเชียงดาวโดยชุมชนจึงไม่เพียงเป็นการผจญภัยในโถงถ้ํา 
เท่าน้ัน แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวลึกลับที่สืบทอดมาแต่โบราณ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคํารํ่าลือว่า  
ถํ้าเชียงดาวนั้นทะลุไปถึงใต้เจดีย์วัดเจดีย์หลวงกลางเวียงเชียงใหม ่
 เดิมชาวบ้านถํ้าประกอบอาชีพทําไร่ ขึ้นดอยไปหาของป่า และทําเมี่ยง จึงมีความชํานาญ 
เส้นทางข้ึนดอยหลวงเชียงดาวเป็นอย่างดี ต่อมาได้เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ดอยหลวงเชียงดาวและชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3  
และยอดเขาหินปูนที่สูงที่สุดในประเทศไทย แหล่งรวมพืชพันธุ์เฉพาะถ่ินแบบเทือกเขาสูงที่งดงาม 
ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย และยังเป็นแหล่งดูนกหายากที่น่าสนใจอีกแหล่งหนึ่งด้วย โดยเฉพาะ 
นกไต่ไม้ใหญ่ ไก่ฟ้าหางลายขวาง โดยผู้มาท่องเท่ียวดอยหลวงเชียงดาวจะต้องมีคนนําทางและ 
ลูกหาบจากบ้านถํ้าแห่งนี้ 
 นอกจากนี้ บ้านถํ้ายังเป็นปากประตูไปสู่บ้านเมืองคอง ที่ปัจจุบันมีที่พักแบบโฮมสเตย์และ 
รีสอร์ตชมทิวทัศน์ของดอยหลวงเชียงดาวด้านบ้านนาเลาที่มองเห็นได้กว้างไกลและงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง 
ด้วย

บ้านถำ้าเชียงดาว

ตำานานเจ้าหลวงคำาแดง



ที่ตั้ง หมู่ 5 บ้านถำ้า ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัวอำาเภอเชียงดาว 5 กม. 

และตัวเมืองเชียงใหม่ราว 75 กม. 

บริเวณวัดบ้านถำ้า นอกจากเป็นทางเข้าสู่ 
ถำ้าเชียงดาว ยังเป็นศูนย์กลางการจัดหาคนนำาทาง  

และลูกหาบเพื่อขึ้นดอยหลวงเชียงดาว 
แต่ต้องจองวันเดินทาง และขออนุญาตผ่าน 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว 

ที่ Facebook: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 
จ.เชียงใหม ่

การเดินขึ้นยอดดอยหลวงเชียงดาว 
จะเปิดในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ ์ และ 
เนื่องจากเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีพืชพันธุ ์
เฉพาะถิ่น จึงมีกฎระเบียบการเข้าพื้นที่ที่เข้มงวด 

บริเวณใกล้เคียงบ้านถำ้ามีที่พักของเอกชน 
เป็นจำานวนมาก สนนราคาตั้งแต ่ 800 - 2,500 บาท 

๐๖
ภาคเหนือ
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นอนให้พ่ออุ๊ยยำ�่ข�งไล่เลือดลม ข่ีจักรย�นท่องเท่ียวแล้วกินอ�ห�รสุขภ�พ 
ในหมู่บ้�นปลอดภัย 

 บ้านไร่กองขิงเป็นหมู่บ้านที่ชูแนวทางหมู่บ้านส่งเสริมสุขภาพพ่ึงตนเอง  
และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนจนประสบความสําเร็จ ทั้งในด้านการจัดการ 
ปัญหาสภาพแวดล้อม มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและตั้งเป้าลดขยะ ขณะเดียวกัน 
ก็มุ่งเน้นด้านการกินอาหารที่ปลอดภัย โดยปลูกพืชผักปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร 
ที่นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามคุณภาพดี มีสปาชุมชน 
ที่สะอาดได้มาตรฐานและฟิตเนส ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองโดยชาวบ้าน และ 
จุดเด่นก็คือการรักษาอาการปวดเม่ือยคลายเส้นโดยพ่อหมอย่ําขาง หรือย่ําใบผานไถ 
ที่เป็นเหล็กร้อนเผาไฟ ซึ่งเป็นการรักษาและความเชื่อของชาวล้านนา 
 โฮมสเตย์ที่บ้านไร่กองขิงจึงเป็นเปรียบเหมือนการไปทริปฟื้นฟูสุขภาพ 
ทั้งกายและใจ ได้นอนพักในเรือนที่สะอาด เรียบง่าย อากาศโปร่ง กินอาหาร 
พื้นบ้านที่สะอาดจากพืชผักอินทรีย์ผ่านการปรุงอย่างใส่ใจโดยเชฟแม่ ๆ ในหมู่บ้าน  
ฟิตเนส หรือถีบจักรยานชมสวนลําไยและทิวทัศน์ในหมู่บ้านท่ีเห็นดอยสุเทพอยู่ลิบ ๆ 
ผ่อนคลายด้วยสปาบําบัด ขัดผิว มาสก์หน้า นวดประคบ อบสมุนไพร ซึ่งจะทําให้ 
คุณทึ่งในมาตรฐานรางวัลกินรี ปี 2558 ที่ดําเนินกิจการโดยชุมชน 

บ้านไร่กองขิง

ชุมชนคนรักสุขภาพ



ที่ตั้ง บ้านไร่กองขิง หมู่ 12 

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 

ประมาณ 15 กม.

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนบ้านไร่กองขิง 

08-1881-2578

๐๗
ภาคเหนือ
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ดูต้นช�พระร�ชท�นและเรียนรู้ก�รทำ�ช�จีนออร์แกนิกส์ ดูนกชมทิวทัศน์บนดอยผ้�ห่มปก

 ดอยปู่หม่ืนเป็นต้นธารของลําน้ําแม่สาว ต้ังอยู่เชิงดอยผ้าห่มปกท่ีระดับความสูงประมาณ 1,100  
เมตรเหนือระดับทะเล เป็นถิ่นฐานของชาวลาหู่หรือมูเซอ ซึ่งอพยพมาจากฝ่ังพม่าเมื่อร่วมร้อยปีก่อน  
ดํารงชีวิตด้วยการปลูกข้าวไร ่ หาของป่า ล่าสัตว์
 ปู่หมื่น มาจากคําเรียกผู้นําอาวุโสของชุมชนในรุ่นบุกเบิก คือ ปู่ตั่งเต้า ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 
นายบ้าน เรียกว่า“หมื่นตั่งเต้า” ชาวบ้านจึงเรียกจนติดปากว่า บ้านปู่หมื่น และเรียกไหล่ดอยในย่านนี้ 
ว่าดอยปู่หมื่นไปด้วย 
 เนื่องจากตั้งอยู่บนไหล่ดอยสูงใกล้พรมแดนไทยพม่า มีปัญหาด้านความมั่นคง และ 
ยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชาอัสสัมต้นแรก 
ให้กับชุมชน ซึ่งในเวลาต่อมาชาต้นนี้ได้ถูกขยายพันธุ์ออกไปพร้อมกับการปลูกต้นไม้ใหญ่แซม นับเป็น 
กุศโลบายในการฟื้นฟูป่าอย่างได้ผล 
 ชาวมูเซอบ้านปู่หมื่นรุ่นปัจจุบันเอาจริงเอาจังกับการผลิตใบชา โดยเรียนรู้การทําชาจาก 
ไต้หวัน และนํามาพัฒนาการผลิต พร้อมกับพัฒนากระบวนการผลิตให้ปลอดสารเคมีในทุกขั้นตอน  
รวมทั้งเปลี่ยนจากฟืนมาเป็นไฟฟ้าพลังนํ้าจากห้วยแม่สาวในขั้นตอนการอบชา 
 อากาศที่เย็นสบายและหนาวจัดในฤดูหนาว เรียนรู้การปลูกและผลิตชาจีน ดูนกชมทิวทัศน์ 
บนดอยผ้าห่มปก และพักโฮมสเตย์กับชาวบ้านในบรรยากาศที่เรียบง่ายและเป็นมิตร ชีวิตของ 
ชาวมูเซอปู่หมื่นในวันนี้คือตํานานแห่งเรื่องราวของชาโบราณต้นหนึ่งที่เปล่ียนแปลงชีวิตของชุมชน 
คนดอยอันห่างไกล 

บ้านปู่หมื่น

มูเซอในตำานานฟ้าห่มปก



ที่ตั้ง บ้านปู่หมื่น หมู่ 15 

ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม ่ 200 กม. 
หรือ 31 กม.จากตัวอำาเภอฝาง 

ดอยปู่หมื่นโฮมสเตย์
0-5345-2875, 0-5345-2876

๐๘
ภาคเหนือ
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ชมน�ขั้นบันได เดินป่� และชิมก�แฟออร์แกนิกส์ในหมู่บ้�นปก�กะญอ 
แห่งดอยอินทนนท ์

 บ้านแม่กลางหลวงเป็นชุมชนปกากะญอเก่าแก่แห่งลํานํ้าแม่กลาง ใจกลาง 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตํานานหมู่บ้านแห่งนี้ระบุว่าตั้งมานาน 2 ศตวรรษ โดย 
เล่าสืบต่อกันมาด้วยว่า คนรุ่นปู่ทวดได้นําช้างไปขอแลกสิทธิในการตั้งถ่ินฐานกับอุปราช 
เชียงใหม่ที่เมืองลําพูน และลงหลักปักฐานนับแต่นั้นโดยไม่เคยโยกย้ายไปไหนอีกเลย 
 ชาวบ้านแม่กลางหลวงยังชีพด้วยการทํานาลุ่ม ปลูกข้าวแบบเมล็ดส้ันเอาไว้กินเอง  
และมีความจัดเจนในการเสาะแสวงหาพืชผักจากธรรมชาต ิ แต่ไม่ล่าสัตว์ใหญ ่ การจัดการ 
นํ้าผ่านนาลุ่มกลางหุบเขาที่ความสูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับทะเล ทําให้เกิด 
นาขั้นบันไดที่งดงาม และเป็นทิวทัศน์ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยว 
ยอดดอยที่สูงที่สุดของเมืองไทยแห่งนี ้
 ต่อมาชุมชนได้ริเริ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น พร้อมกับการเกิดขึ้นของ 
บ้านพักกึ่งรีสอร์ตของเอกชนหลายแห่งที่ด้านหน้าหมู่บ้าน ชาวบ้านยังจัดกิจกรรมเดินป่า 
ไปยังนํ้าตกผาดอกเสี้ยว นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มปลูกกาแฟอาราบิก้าแบบอินทรีย์   
พร้อมกับมีขั้นตอนกรรมวิธีคั่วบดด้วยเครื่องมือง่าย ๆ ที่หาได้ในท้องถ่ินจนกลายเป็นจุดเด่น 
อีกอย่างหนึ่ง
 บ้านแม่กลางหลวงเหมาะสําหรับการพักผ่อนรับลมทุ่งกลางหุบเขาในแวดล้อม 
ของเผ่าชนที่สมถะและซื่อตรงที่สุดกลุ่มหนึ่งของเมืองไทย 

บ้านแม่กลางหลวง

นาขั้นบันได 3 ฤดู



ที่ตั้ง บ้านแม่กลางหลวง หมู่ 17 

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
ถึงก่อนที่ทำาการอุทยานแห่งชาต ิ

ดอยอินทนนท์ 3 กม. หรือ 25 กม. 
จาก อ.จอมทอง

มีบ้านพักแบบกึ่งรีสอร์ตริมนาของเอกชน 
ที่ด้านหน้าหมู่บ้านนับสิบแห่ง นอกจาก 
บ้านพักยังมีบริการลานกางเต็นท์ด้วย 

หรือเลือกติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านชุมชน
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

บ้านแม่กลางหลวง 08-1029-0598 
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว 08-9553-4885 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์

08-9952-0983 

กาแฟโถ่บิเบ โดยคุณสมศักดิ ์ คีรีภูมิทอง
08-1960-8856

๐๙
ภาคเหนือ
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ทุ่งข้�วและวิถีปก�กะญอในหุบเข�และน�ขั้นบันได 

 บ้านผาหมอนเป็นชุมชนปกากะญอที่เงียบสงบเร้นตัวอยู่ในที่ราบกลางหุบเขาแห่ง 
ดอยอินทนนท์มานานร่วมศตวรรษ มีโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนที่นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล  
และนิยมไพรสมาคม ก่อตั้งข้ึนในช่วงแรกเริ่มของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
เมื่อ พ.ศ. 2515 ระหว่างการมาดูนกและศึกษาธรรมชาต ิ
 บ้านผาหมอนถูกกล่าวถึงในด้านโฮมสเตย์ที่มีทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดงดงามที่สุด 
แห่งหนึ่งในแถบนี้ ในแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกัน นับจากเริ่มปักดํา ต้นข้าวเริ่มเติบโต 
เขียวขจีในช่วงเดือนสิงหาคม จนเริ่มออกรวงในช่วงปลายเดือนกันยายน เปล่ียนเป็นเหลือง 
อร่ามทั้งหุบในตอนปลายเดือนตุลาคม และเปี่ยมสีสันของการลงแรงเก่ียวข้าวตอนปักษ์หลัง 
ของเดือนพฤศจิกายน 
 ข้าวหรือ “บือ” ที่เกี่ยวได้เป็นข้าวเมล็ดส้ัน จะถูกนํามานวดให้หลุดจากรวง นํามา 
ฝัดวีเพื่อกําจัดเศษฝุ่นฟาง ตากไล่ความช้ืนแล้วบรรจุกระสอบส่งเข้าโรงสีเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน  
ทุกขั้นตอนนี้สามารถสังเกตการณ์ได้อย่างครบถ้วนจากเรือนพักเพียงแค่ลืมตาตื่น หรืออยาก 
จะเข้าไปมีส่วนในการลงแรงกับชาวบ้านก็ยินด ี
 โฮมสเตย์บ้านผาหมอนรองรับผู้มาเยือนได้ไม่มากนัก เพราะมีเรือนพักเพียง 3 หลัง  
มีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น นําออกเดินป่าชมธรรมชาติ ปั่นจักรยาน หรือลงแปลงผัก สตรอว์เบอร์รี่ 
ที่จะปลูกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหลังเกี่ยวข้าวแล้ว

บ้านผาหมอน

โฮมสเตย์ปกากะญอกลางหุบเขา



ที่ตั้ง บ้านผาหมอน หมู่ 8 ต.บ้านหลวง 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่ ถึงก่อนที่ทำาการ 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 12 กม. 
โดยมีทางแยกขวามือไปบ้านผาหมอน 

เยื้องกับนำ้าตกสิริธาร 

กลุ่มโฮมสเตย์และกิจกรรมท่องเที่ยว 
เรือนไม้ไผ่สีชมพู Bamboo Pink House 

09-8786-2399 

๑๐
ภาคเหนือ
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หมู่บ้�นเก่�แก่ในหุบเข�หินปูนแห่งป�งมะผ้� เรียนรู้ก�รย้อมผ้�ด้วยสีสันจ�กดอกไม้ เปลือกไม้  
น�น�ชนิด และง�นหัตถกรรมไม้

  สายหมอกที่ปกคลุมหมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบลํานํ้าแม่แพม ราวกับจะบดบังชุมชนชาวปกากะญอแห่งนี้ 
ให้สันโดษ ดั้งเดิมเหมือนเมื่อแรกตั้งถิ่นฐานเมื่อร้อยปีก่อน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย พร้อมแม่เตาไฟ บางหลัง 
มุงหลังคาด้วย “แป้นเกล็ด” ที่ทําจากเปลือกไม ้ เหมือนเรือนโบราณในแถบล้านนา 
 ชาวปกากะญอแห่งเมืองแพมยังคงรักษาขนบวิถีแบบชนเผ่าที่ซ่ือสัตย์ ถ่อมตัว และเป็นมิตร แม้จะ 
มีคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาออกไปทํางานในเมืองใหญ่ แต่หมู่บ้านก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้ได้ 
อย่างเหนียวแน่น 
 คนที่นี่ยังป่ันฝ้ายใช้เองเหมือนที่เคยทํามาแต่โบราณ และหากอยากได้สีสันที่เหมือนกับท้องฟ้าหน้าหนาว  
ก็ย้อมเองด้วยเมล็ดสีฟ้าของข่อคอเด๊าะ การเลือกเปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ตามแต่จะจินตนาการไปได้มาใช้ย้อมผ้า  
คู่สีที่รับกันอย่างมีรสนิยมบนผืนผ้าฝ้ายเส้นหยาบได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน 
 คุณตาหม่อทอลุตัดลําไผ่มาทําถ้วยกาแฟ มีช้ันเชิงด้วยการเว้นผิวไผ่สีส้มอมเขียวเอาไว้ ใช้ปลายมีด 
ค่อย ๆ สลักเสลาเป็นลวดลายยิบยับ เก็บไม้แห้งชายป่ามาถากและเกลาจนเป็นช้อนแกง ที่รูปลักษณ์ลงตัวราวกับ 
ถูกออกแบบด้วยนักออกแบบรุ่นใหม่
 ข้าวเมล็ดสั้นหอมมันในห่อใบตองกินกับนํ้าพริกตาโต่เว่ เป็นมื้อกลางวันบนเส้นทางเดินป่าชมถ้ําปลาและ 
นํ้าตกท้ายหมู่บ้าน ทางเดินแคบ ๆ เลาะไปตามนาข้าวที่ลดหล่ันที่เพ่ิงเก็บเก่ียว มองผ่านดวงหน้าและแววตาซื่อ ๆ  
ของผองเพื่อนร่วมทาง ถ้ามีใครสักคนกําลังนึกถึงหมู่บ้านในนิทานที่อาจหลงเหลือในโลกยุคนี้ก็คงอยู่ที่บ้านเมืองแพม 
นี่เอง 

บ้านเมืองแพม

หมู่บ้านในนิทาน



๑๑
ภาคเหนือ

ที่ตั้ง บ้านเมืองแพม หมู่ 5 

ต.ถำ้าลอด อ.ปางมะผ้า 
จ.แม่ฮ่องสอน ห่างจาก 

ตัวอำาเภอปางมะผ้า 16 กม.

พ่อหลวงวิรัช รัตนอารยะธรรม
09-7934-2791

ประธานกลุ่มโฮมสเตย์
คุณเสรีทอง สระคีรีงาม

09-6147-2719 
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พักโฮมสเตย์กล�งทะเลหมอกบ้�นมูเซอ อย่�ได้พล�ดก๋วยเตี๋ยวห้อยข�ท้�หุบเข�

 ที่พักแบบง่าย ๆ นอนกางมุ้งบนเรือนที่ปูพื้นด้วยฟาก ประตูมีเพียงม่านบาง ๆ ก้ันและระเบียงเล็ก ๆ ริมผา 
สําหรับน่ังกินข้าว คือความพิเศษของโฮมสเตย์ในชุมชนชาวมูเซอแห่งบ้านจ่าโบ่ที่ไม่มีส่ิงใดมาขวางก้ันระหว่างคุณ 
กับสายหมอกขาวอันฉํ่าเย็น 
 ชุมชนบ้านจ่าโบ่ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1226 อาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวแห่งแรกของโลกที่ 
โด่งดังเป็นที่รู้จักขึ้นมาเพราะร้านก๋วยเตี๋ยว เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดของเมืองไทย เพราะภาพเบื้องหน้า 
ระหว่างที่ซดนํ้าซุปร้อน ๆ ไอกรุ่นก็คือสายหมอกที่ค่อย ๆ ก่อตัวอยู่ในหุบเขาที่เขียวขจ ี บางส่วนถูกลมหอบเข้ามาหาตัว 
 ร้านก๋วยเต๋ียวของ “น้องพร” ที่เปิดขึ้นมาเพราะไม่อยากจากบ้านไปทํางานรับจ้างไกลครอบครัว เปิดมาตั้งแต่ 
ปี 2554 ลูกค้าคือคนงานที่เดินทางผ่านไปมาเพื่อไปไร่ ทุนรอนไม่มาก สามีจึงมาช่วยต่อที่นั่งแบบม้ายาวเป็นระเบียง 
เล็ก ๆ ให้ลูกค้านั่งห้อยขาหันหน้าออกไปยังหุบเขา ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวผ่านไปบ้านแม่ละนา แวะกินก๋วยเตี๋ยว 
แล้วถ่ายภาพบรรยากาศก๋วยเตี๋ยวในสายหมอกไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊กและสื่อสังคมออนไลน์จนกลายเป็นที่รํ่าลือ  
เริ่มมีการเขียนรีวิวและมีคนตามมาสัมผัสบ้างจนเกิดเป็นกระแสโด่งดัง ทําให้หมู่บ้านชาวมูเซอดําเล็ก ๆ ริมทางกลายเป็น 
จุดหมายปลายทางที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของ อ.ปางมะผ้า 
 ชาวมูเซอแห่งนี้ยังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชนเผ่าที่รักอิสระที่สุดในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองไทย ช่างคุย  
และมีมุมมองที่แตกต่างไปจากชาวเขาเผ่าอื่น ๆ บางทีการเรียนที่น่ารื่นรมย์อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการชักพามาของ 
สายหมอกก็เป็นได้ 

   บ้านจ่าโบ่ 

ห้องนอนกลางทะเลหมอก



ที่ตั้ง บ้านจ่าโบ่ หมู่ 4 ต.ปางมะผ้า 
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

ห่างจากตัวอำาเภอปางมะผ้า 13 กม. 

ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
โดยชุมชนบ้านจ่าโบ่ 08-0677-5794

มีที่พักโฮมสเตย์และบ้านพักแบบเรียบง่าย
4 - 5 เจ้าที่อยู่ริมผาชมทะเลหมอกได้ 
Facebook: บ้านพ่อหลวงโฮมสเตย์ 

บ้านจ่าโบ ่ 09-9894-6196

ลานกางเต็นท ์ จ่าโบ่แคมป์กราวนด์
06-4095-6202, 09-8790-0292

๑๒
ภาคเหนือ
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ผจญภัยในถำ้�ที่ย�วที่สุดของเมืองไทย พักโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตคนไต 
ในหุบเข�หินปูนป�งมะผ้� 

 บ้านแม่ละนาเป็นหมู่บ้านชาวไต ตั้งอยู่บนที่ราบเล็ก ๆ กลางหุบเขาหินปูน 
ทางตอนเหนือของ อ.ปางมะผ้า แต่เดิมจุดเด่นทางการท่องเที่ยว คือ ถ้ําแม่ละนา ซึ่ง 
เป็นถํ้านํ้าขนาดใหญ่ มีความยาวที่สุดของประเทศไทย คือ 12 กม. การสํารวจถ้ําต้องมี 
อุปกรณ์และร่างกายที่พร้อมสําหรับการผจญภัย แต่ก็มีการปรับระดับการท่องเที่ยว 
เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในถ้ํา จึงมีถ้ําที่มีความสวยงาม 
และอยู่ในระดับท่ีเข้าถึงง่ายข้ึน คือ ถ้ําปะการัง ท่ียังมีการก่อตัวของหินปูนเหมือนปะการัง  
และถํ้าเพชรที่มีผลึกแคลไซต์ระยิบระยับเหมือนกับเพชร 
 หมู่บ้านแห่งนี้ยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมแบบชาวไต ทั้งรูปแบบวัดวาที่มีวิหาร 
เป็นทรงปราสาท ประดับด้วยเชิงชายที่ใช้การตอกลายบนแผ่นโลหะ บ้านเรือนไม้จริง 
ยกพื้นสูง มีชานเรือนที่โปร่งสบาย รวมไปถึงการทํานาแบบลดหล่ันมาตามระดับความสูง 
ของไหล่เขาทําให้เกิดภูมิทัศน์ที่งดงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤด ู
 จุดเด่นของชุมชนที่เข้มแข็งเมื่อรวมกับการท่องเที่ยวรูปแบบก่ึงผจญภัยในถ้ํา  
ทําให้บ้านแม่ละนาเป็นชุมชนการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและคุ้มค่าต่อการมาเยือนบนเส้นทาง 
อันโค้งคดเคี้ยวของแม่ฮ่องสอน 

บ้านแม่ละนา 

ถิ่นฐานแห่งโถงถำ้า



๑๓

ที่ตั้ง บ้านแม่ละนา หมู่ 1 ต.ปางมะผ้า 
 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ห่างจาก 
ตัวอำาเภอปางมะผ้าประมาณ 18 กม.

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนบ้านแม่ละนา 
08-3572-6487, 06-1216-9063

กลุ่มท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านแม่ละนา
09-5795-9681 

ภาคเหนือ
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ไหว้พระบ�ทห้วยต้ม ชมง�นหัตถกรรม เครื่องเงิน และตักบ�ตรผัก

 เมื่อกล่าวถึงชุมชนพระบาทห้วยต้ม จะหมายถึงชุมชนปกากะญอขนาดใหญ่  
ที่มีประชากรนับหมื่นคนจาก 12 หมู่ เกือบทั้งหมดเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด มี 
ศูนย์กลางความศรัทธาอยู่ที่ครูบาชัยยะวงศา และเมื่อก่อตั้งวัดพระบาทห้วยต้มเมื่อ  
40 ปีก่อน ก็ได้พร้อมใจกันหยุดกินเนื้อสัตว์ ตามคําสอนเรื่องความเมตตาของครูบา  
และยึดมั่นมาจนถึงทุกวันนี้ โดยการตักบาตรภิกษุทุกเช้าจะตักบาตรด้วยข้าวกับผัก 
เท่านั้น 
 นอกจากวัดพระบาทห้วยต้มที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่ง 
รวมงานหัตถกรรมที่น่าสนใจ คือการทอผ้าฝ้ายด้วยหูก เพื่อตัดเย็บด้วยมือเป็นเส้ือแบบ 
ปกากะญอ ซึ่งมีแพตเทิร์นง่าย ๆ แต่มากด้วยรายละเอียดของลวดลายและสีสัน 
 การทําเครื่องเงินก็เป็นอีกหนึ่งความเชี่ยวชาญ โดยการผลิตเครื่องเงินจะทํา 
ต้ังแต่การหลอมเม็ดเงินให้เป็นแท่งแล้วนํามารีดให้บางเพ่ือนําไปตอกลาย หรือทําเป็น 
ดอกไม้แบบต่าง ๆ ใช้เป็นต่างหู จี้ ไปจนถึงกําไล ว่ากันว่าเครื่องเงินที่จําหน่ายใน 
เชียงใหม่โดยมากก็ผลิตจากที่นี ่
 นอกจากน้ียังมีการทําสัปทน ฉัตร และยอดฉัตร สําหรับประกอบองค์พระธาตุ 
 และพระพุทธรูป ด้วยการตอกลายลงบนแผ่นโลหะ การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม 

หัตถกรรมปกากะญอ 



๑๔

ที่ตั้ง บ้านพระบาทห้วยต้ม 
หมู ่ 12 ต.นาทราย อ.ลี ้ จ.ลำาพูน 
ห่างจากตัวอำาเภอลี้ประมาณ 10 กม. 
ห่างจากตัวเมืองลำาพูน 130 กม.

คุณวิมล สุขแดง 
ประธานกลุ่มท่องเที่ยว 

โดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม 08-8310-9354 

Facebook: ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม 
ศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม (ศูนย์วิจัย) 

08-7173-8152

Facebook: PwaKaNyaw 

ภาคเหนือ
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ขึ้นดอยสัมผัสลมหน�วกล�งป่�สมบูรณ์ โฮมสเตย์ที่บ้�นกล�งดอยในชุมชน 
เก่�แก่

 ชุมชนในล้านนา ถ้ามีช่ือเรียกเก่ียวข้องกับ “เม่ียง” หรือ “เหม้ียง” มักเป็นคนเมือง 
ที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานบนดอยมานานหลายศตวรรษ เพราะเมี่ยงคือสินค้าเศรษฐกิจสําคัญ 
อย่างหนึ่งของล้านนาโบราณ บ้านป่าเหมี้ยงก็เช่นกัน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ใจกลางเทือกเขา 
ผีปันนํ้าที่กั้นเขตแดนเชียงใหม่กับลําปาง ตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 200 ป ี
 นอกจากวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนเล็ก ๆ กลางหุบเขาที่ยังผลิตเมี่ยงหมัก 
เพื่อส่งออกไปจําหน่ายในเขตเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง สามารถเข้ามาเย่ียมชมได้ทุกวัน 
แล้ว ความพิเศษของบ้านป่าเหมี้ยงคืออากาศที่หนาวเย็นเพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ความสูง 
กว่า 1,000 เมตรเหนือระดับทะเล ทิวทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาสูงชันที่ปกคลุมด้วยป่า 
สมบูรณ์ มองเห็นต้นยางปายเป็นไม้เด่น แตกต่างไปจากเทือกเขาโดยท่ัวไปของภาคเหนือ 
ที่มักแปรสภาพเป็นไร่ข้าวโพด และตามไหล่ดอยรอบหมู่บ้านเป็นดงต้นเส้ียวดอกขาวที่จะ 
ผลิดอกบานในช่วงเดือนมกราคม 
 ชาวบ้านป่าเหมี้ยงเริ่มหันมาปลูกกาแฟอาราบิก้าเพ่ิมเติมจากการเก็บเมี่ยง  
พร้อมกับริเริ่มการท่องเที่ยวชุมชนโดยมีความอาทรและนํ้าใจไมตรีแบบล้านนาเป็นเสน่ห์ 
ที่ทําให้คุณไม่อาจลืมบ้านเล็ก ๆ กลางดอยแห่งนี ้

บ้านป่าเหมี้ยง

หมู่บ้านวิถีเมี่ยง 



ที่ตั้ง บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ 7 

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง
หรือ 14  กม.จากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

และ 9 กม.จากบ้านแม่คำาปอง

Facebook: ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงนครลำาปาง 
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยง

08-6024-0306

บ้านพญาวัง โฮมสเตย์
08-1881-7632 

ป่าเหมี้ยง โอท็อป
หมอนใบชาเมี่ยงเพื่อสุขภาพ 

08-9954-3784

บ้านป่าเหมี้ยงยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลัก ๆ  
ของลำาปาง คือ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
จุดชมวิวกิ่วฝิ่น และบ้านแม่คำาปอง 

แต่สภาพเส้นทางค่อนข้างแคบและสูงชัน 

๑๕
ภาคเหนือ
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ชมแหล่งเต�เครื่องถ้วยโบร�ณ 700 ปี และเรียนรู้ก�รขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผ� 

  หมู่บ้านเล็ก  ๆ  ริมลํานํ้าสวกและลํานํ้าปวนนอกเขตตัวเมืองน่านเป็นแหล่ง 
เครื่องปั้นดินเผาโบราณอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่  21 มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเป็น 
เครื่องถ้วยเคลือบเนื้อแกร่งสีเขียวเทา และได้รับความนิยมไม่น้อยในแถบล้านนา
 บ้านบ่อสวกเป็นชุมชนบนที่ราบเล็ก ๆ กลางหุบเขาของเมืองน่าน คําว่า “สวก”  
บ้างว่ามาจากเกลือ และคนท้องถ่ินเชื่อว่าอาจจะเป็นแหล่งเกลือโบราณใกล้เมืองอีกแหล่ง  
เพราะในปัจจุบันแหล่งน้ําในหมู่บ้านก็มีรสเค็ม แต่อีกกระแสหนึ่ง สวกมาจากคําว่า ดุ  
บ่อสวก หรือบ่สวก หมายถึงชุมชนของคนใจดี ไม่ดุ แต่ไม่ว่าจะความหมายใด บ้าน 
บ่อสวกก็เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ไม่เพียงมีทิวทัศน์สวยงามของท้องทุ่ง แต่ยังมีประวัติความ 
เป็นมายาวนานกว่า 700 ปี
 มีความพยายามรื้อฟ้ืนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยนําลายเมืองน่านที่เป็นลาย 
กดคล้ายกับอินทรธนูมาเป็นเอกลักษณ์ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังเป็นเพียงเครื่องป้ันดินเผา 
เนื้อดินสีแดง ไม่อาจเทียบได้กับผลิตภัณฑ์ในยุคโบราณ 
 แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจก็คือ เตาเครื่องปั้นดินเผาโบราณบ้านจ่ามนัส ติคํา ซึ่ง 
เป็นพื้นที่เอกชน แต่มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจึงเปิดให้ 
เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกับเปิดเรือนพักเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน โดยการดูแลรักษา 
เตาโบราณก็ใช้องค์ความรู้แบบชาวบ้านโดยไม่พึ่งภาครัฐเลย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อมาศึกษาเตาโบราณ 
ที่นี่ด้วย

บ้านบ่อสวก

แหล่งเครื่องถ้วย 700 ปี



๑๖
ภาคเหนือ

ที่ตั้ง บ้านบ่อสวก 
หมู่ 10 ต.สวก อ.เมืองฯ จ.น่าน 
ห่างจากตัวเมืองน่าน 18 กม. 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตำาบลบ่อสวก

08-1028-9051 
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ชมวัดวังและจิตรกรรมฝ�ผนังที่มีคนรู้จักม�กที่สุดของเมืองไทย เอกเขนก ชิมอ�ห�ร 
ที่ล�นข่วงเมือง

 ชุมชนในเวียงน่านหมายถึงชุมชนโบราณกลางเมืองหรือ “สะดือเมือง” โดยมีจุดศูนย์กลาง 
อยู่ที่วัดภูมินทร์ไปจนจรดลํานํ้าน่าน วัดเก่าแก่ในย่านนี้คือผลงานของสกุลช่างเมืองน่านที่เกิดจาก 
การผสมผสานระหว่างความอ่อนช้อยแบบล้านนากับศิลปกรรมของชาวไทลื้อ โดดเดี่ยวใน 
อาณาจักรเล็ก ๆ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาจนเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว
 จักรยานหรือแม้แต่การเดินเท้าเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการท่องเที่ยวชุมชนโบราณนี้  
โดยเริ่มต้นจากวิหารจัตุรมุขของวัดภูมินทร์และจิตรกรรมฝาผนัง “กระซิบรัก” อันลือล่ัน ข้ามถนน 
ไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารหอคําหลวงเดิมซึ่งเก็บรักษางาช้างดําคู่เมือง  
เยื้องกันก็คือวัดช้างคํ้า 
 ในทุกเย็นยํ่าของวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์จะมีถนนสายอาหารและ “ข่วงเมือง” หรือการ 
ปูเสื่อนั่งรับประทานกับโตก โดยมีความเรืองอร่ามของวิหารวัดภูมินทร์เป็นฉากหลัง 
 ลํานํ้าน่านที่ไหลเอื่อยช้าทางตะวันออกของตัวเมืองจะเปล่ียนเป็นแม่นํ้าแห่งสีสันและ 
ความอื้ออึงของเสียงเชียร์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีการแข่งขันเรือพายเมืองน่านอันเป็น 
ตํานาน เพราะเป็นอีกหนึ่งสนามใหญ่ที่ชิงถ้วยพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที ่ 9 มานานหลาย 
สิบป ี

ชุมชนในเวียงน่าน 

หัวใจแห่งล้านนาตะวันออก 



ที่ตั้ง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองน่าน
ททท.สำานักงานแพร ่ 0-5452-1118

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบล
ในเวียงน่าน 08-4046-6516

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน
0-5475-1169, 0-5475-0247 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เข้าชมฟรี ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ปิดวันจันทร์ - อังคาร 0-5477-2777

มีกิจกรรมข่วงเมืองหรือลานอาหาร 
ทุกวันศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์ ตลอดทั้งปี 

๑๗
ภาคเหนือ
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ขี่จักรย�นชมเมืองเก่�ไปพร้อมกับเรียนรู้วิถีชุมชน

 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อันประกอบไปด้วยโบราณสถานสําคัญร่วม  
40 แห่ง อาทิ วัดมหาธาตุ วัดตระพังทอง วัดพระพายหลวง วิหารพระอจนะใน 
มณฑปวัดศรีชุม ฯลฯ มิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหากแต่มีความเก่ียวพันและผูกพันกับ 
ชุมชนในท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบ 
 การท่องเท่ียวชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยน้ันอาจต้องใช้เวลาท้ังวันหรือมากกว่าน้ัน  
เพราะชุมชนทั้ง 12 แห่งแบ่งออกเป็น 10 เส้นทาง แต่ละแห่งก็มีเรื่องราวและวิถีใน 
แบบฉบับของตนเอง มีความเชื่อมโยงกับความเป็นสุโขทัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
 ด้านทิศใต้ของวัดตระพังทองที่งดงามด้วยเจดีย์ทรงระฆังในดงมะพร้าวกลาง 
สระนํ้านั้นมีถนนสายหัตถกรรมเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านใหม่ตระพังทองทําเครื่องถ้วย 
แบบสุโขทัย หรือไม่ไกลจากวัดพระพายหลวงมีชุมชนลิไทที่มีความจัดเจนในการทํา 
กระทงด้วยใบลาน ใกล้เคียงกับที่ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ใช้ในสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมี 
บ้านศรีชุมถนัดสานโมบายล์ปลาตะพียน บ้านเหนือแกะสลักไม้รูปนกคุ้ม บ้านใต้เก่ง 
ทําขนมข้าวตอกพระร่วง ชุมชนนคร 1 และนคร 3 ทําข้าวแดกงาที่หนึบหอม 
 บนเส้นทางจักรยานเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ที่วางระบบเอาไว้อย่างด ี วิถี 
ของชุมชนเล็ก ๆ นอกกําแพงเมืองโบราณรูปส่ีเหล่ียมได้ทําให้เราเข้าใจสุโขทัยมากขึ้น 
จากประวัติศาสตร์ 700 ปีที่กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง เมื่อเราเรียนรู้จากอิฐปูนโบราณ 
และชีวิตผู้คนไปพร้อม ๆ กัน

ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย

ประวัติศาสตร์ที่มีลมหายใจ



๑๘

ที่ตั้ง ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ 
สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย

09-5609-7855, 08-0146-4141

Facebook:
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย 

ภาคเหนือ
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ว่�วพระร่วงและก�รเรียนรู้วิถีชุมชนศรีสัชน�ลัย 

 ด้วยความรักถิ่นฐานและต้องการจะฟื้นฟูประเพณีต่าง ๆ ที่เคยมีในท้องถ่ินของผู้นําชุมชนร่วมกับลูกบ้าน  
ได้ทําให้หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีอาชีพทํานาในที่ราบลุ่มริมลํานํ้าท่าแพ ซึ่งเป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้ายม กลายมาเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ที่น่าสนใจ
 บ้านคุกพัฒนาเป็นหมู่ใหม่ที่แยกออกจากบ้านคุก ชื่อ “บ้านคุก” มาจากตํานานพระร่วงวาจาสิทธิ์ที่เล่าสืบต่อ 
กันมาในแถบถิ่นนี้ “คุก” มาจากการคุกเข่าร้องไห้ของพระร่วงที่พยายามทําให้ผู้หญิงชาวนาชื่อ “นางคํา” รับรัก แต่เธอ 
กลับเอาแต่หนีเพราะหวาดกลัวต่อวาจาสิทธิ์ของชายแปลกหน้า
 ต้นเหตุของการพบกันก็มาจากว่าวของพระร่วงขาดหลุดลอยมาจนถึงที่นี ่ ชาวบ้านคุกจึงทําว่าวพระร่วง ซึ่ง 
แม้จะดูคล้ายกับว่าวจุฬา แต่ก็ดูมีความเป็นผู้ชายมากกว่า “ว่าวจุฬา” ที่ว่ากันว่าเป็นว่าวผู้หญิงที่มาจากตํารับท้าว 
ศรีจุฬาลักษณ์ การทําว่าวเล่นว่าวจะทําในช่วงลมว่าวหลังเก็บเก่ียว ท้องฟ้าเหนือทุ่งนาก็จะแต้มด้วยสีแดง เขียว  
เหลืองของว่าวหลากสีสัน
 ชาวบ้านคุกพูดเหน่อด้วยสําเนียงแบบโบราณ เช่ือกันอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นภาษา “พ่อขุนราม” แท้ ๆ ที่ 
สืบทอดมาแต่ครั้งสุโขทัย โดยมีลานเสวนาของหมู่บ้านเป็นที่พบปะพูดคุย แจ้งข่าวสาร หารือเรื่องต่าง ๆ เรียกว่า  
ลานป้าตุ้มเทง 
 ชาวบ้านคุกยังเรียนรู้การทําถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพ่ือนํามาแปรรูปเป็นสบู่และหมอนสุขภาพ และนํามา 
ถ่ายทอดต่อให้กับผู้สนใจ การปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อลดรายจ่าย การสานตะกร้าไม้ไผ่ฝีมือประณีต รวมถึงหาก 
ผู้ที่สนใจเครื่องถ้วยศรีสัชนาลัยก็มีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณตาที่เก็บสะสมเครื่องถ้วยที่พบในละแวกบ้านเพ่ือเอาไว้ 
ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ

บ้านคุกพัฒนา

เมื่อพระร่วงยังต้องคุกเข่า



๑๙

ที่ตั้ง บ้านคุกพัฒนา หมู่ 12 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย ห่างจากตัวอำาเภอศรีสัชนาลัยประมาณ 15 กม. 

หรือ 70 กม.จากตัวเมืองสุโขทัย 

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู ้
ผลิตภัณฑ์ และที่พักแบบโฮมสเตย์

ผู้ใหญ่นุช ทรรศวรรณ ลิสวน ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 12

บ้านคุกพัฒนา 08-9562-6230

Facebook:
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา 

ภาคเหนือ
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หมู่บ้�นโฮมสเตย์ในหุบเข� ชิมข้�วเปิ๊บอ�ห�รพื้นถิ่นแห่งเดียวในโลก  
สัมผัสคว�มนุ่มของผ้�ทอล�ยขิตหมักโคลนย้อมสีธรรมช�ติ

 จากหมู่บ้านเล็ก ๆ ในหุบเขาที่ห่างไกลจนต้องคิดรูปแบบการทํา “ก๋วยเตี๋ยว 
นํ้า” กินเอง ได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชน สําหรับ 
คนจากในเมืองที่ต้องการสัมผัสชีวิตช้า ๆ บ้านนาต้นจั่นมีของกินเฉพาะถ่ินที่เรียกว่า  
“ข้าวเปิ๊บ” หรือข้าวพับ ที่ทําจากแป้งข้าวเจ้าหมักแล้วละเลงเป็นแผ่นโต ๆ แบบ 
ข้าวเกรียบปากหม้อ ห่อไส้ที่ เป็นผักผัดแล้วพับไปพับมา เสิร์ฟในชามซุปที่มีไข่  
หมูแดง 
 ข้าวเปิ๊บเจ้าแรกที่เป็นต้นตํารับ คือ ข้าวเป๊ิบยายเครื่อง ที่ขายมาตั้งแต่ 
คุณยายใจดียังสาว ๆ นอกจากน้ียังมีก๋วยเต๋ียวแบท่ีเป็นของว่างคล้ายกับก๋วยเต๋ียวแห้ง 
แบบโบราณ 
 บ้านนาต้นจั่นมีกิจกรรมชุมชนหลากหลาย รวมอยู่ในโปรแกรมของการ 
มาพักแบบโฮมสเตย์แบบ 2  วัน 1  คืน คือการเดินทางขึ้นเขาห้วยต้นไฮเพื่อชม 
ทิวทัศน์ การทําผ้าหมักโคลนที่ว่ากันว่าช่วยให้ผ้านุ่มนวลสวมใส่สบาย การทอผ้าพ้ืน 
ลายขิตที่เป็นเอกลักษณ์ คลายความเมื่อยล้าด้วยสปาบ้านทุ่ง ขี่จักรยานชมทิวทัศน์ 
ทุ่งนารอบหมู่บ้าน แต่หลายคนก็เลือกที่จะรับลมทุ่งเอนหลังอยู่ในเปลไม้ไผ่กับ 
หนังสือเล่มโปรด เพียงเท่านี้เอง เพราะบางทีการท่องเที่ยวชุมชนนั้น ความเนิบช้า 
อาจเป็นจุดเด่น มีความเรียบง่ายเป็นความงาม  และนํ้าใจไมตรีของผู้คนคือควาทรงจํา

บ้านนาต้นจั่น

เรียบง่ายคล้าย  ๆ  บ้าน



ที่ตั้ง บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย ห่างจากตัวอำาเภอศรีสัชนาลัย 14 กม. 

ททท.สำานักงานสุโขทัย
0-5561-6228 - 9

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น 
08-8495-7738, 09-1559-8482 

๒๐
ภาคเหนือ
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ไหว้พระบรมธ�ตุแล้วเดินตล�ดโบร�ณ ชมเรือนแถวไม้สักท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
ของเมืองไทย

 นครชุมเป็นชื่อเมืองโบราณริมฝ่ังตะวันตกของแม่นํ้าปิง ใกล้ปากคลอง 
สวนหมาก มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าเป็นเมืองเก่าที่มีมาก่อนสุโขทัย ต่อมา 
ภายหลังลดความสําคัญลงเพราะมีการสร้างเมืองชากังราวในช่วงต้นกรุงศรีอยุธยา  
ศูนย์กลางเมืองนครชุมคือ วัดพระบรมธาตุนครชุม ซึ่งมีมาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษ 
ที่ 20 ต่อมาได้รับการบูรณะให้มีรูปทรงแบบพม่า โดยคหบดีชาวพม่าในช่วงกลาง 
รัตนโกสินทร์ ในช่วงเวลานี้เองที่นครชุมได้กลายเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในสมัย 
รัชกาลที ่ 5 
 การค้าไม้สักได้ก่อให้เกิดชุมชนที่ผสมผสานผู้คนหลากเชื้อชาติทั้งไทย พม่า  
ไทยใหญ่ จีน ซ่ึงปรากฏออกมาในรูปของเรือนแถวไม้สักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด 
ของภาคเหนือ พร้อมกับจัดให้มีฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การทําพระพิมพ์ดินเผา 
 องค์กรในท้องถิ่นได้ริเริ่มจัดให้มีตลาดแบบโบราณย้อนยุค โดยเน้นของกิน 
ที่โดดเด่นทั้งขนมพื้นบ้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เมี่ยงข้าวตอกอัด โดยกําหนดให้เป็น 
ตลาด “โลว์คาร์บอน” เน้นการประหยัดพลังงานและลดการใช้ภาชนะที่ไม่ย่อยสลาย  
เป็นตลาดบกโบราณที่ได้รับความสนใจอย่างมาก

ชุมชนนครชุม

ตลาดชั่วฟ้าดินสลาย



ที่ตั้ง ต.นครชุม อ.เมืองฯ จ.กำาแพงเพชร 
ฝั่งตะวันตกของแม่นำ้าปิง ห่างจาก 

ตัวเมืองกำาแพงเพชร 1 กม.

ตลาดโบราณย้อนยุคนครชุม เป็นตลาดเย็น 
ถึงหัวคำ่า จัดในช่วงวันสุดสัปดาห์ต้นเดือน

เทศบาลตำาบลนครชุม
08-8293-8024

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม
08-9903-7882

แหล่งเรียนรู้การทำาพระเครื่องพิมพ์ดินเผา 
08-6932-4460

๒๑
ภาคเหนือ
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พ�ยเรือต�มห�แมงกะพรุนนำ้�จืดต้นลำ�นำ้�เข็กและเดินป่�ทุ่งแสลงหลวง 

 จากหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีอาชีพทําไร่และรับจ้าง การค้นพบแมงกะพรุนนํ้าจืดที่ 
แก่งบางระจันได้ก่อให้เกิดความสนใจในด้านนิเวศวิทยาท้องถ่ินของชาวบ้านในชุมชน 
หนองแม่นา จนเกิดเป็นกลุ่มชุมชนคนรักป่า ต.หนองแม่นา ที่ริเริ่มกิจกรรมท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์โดยชุมชนขึ้น และได้รับการยอมรับในด้านการจัดการที่ด ี
 การพายเรือทวนน้ําของแก่งบางระจันตอนต้นหน้าแล้งเพ่ือตามหา “แมงยุ่มวะ”  
เป็นการเที่ยวชมธรรมชาติในบรรยากาศแบบสบาย ๆ โดยใช้เรือไม้ที่กลมกลืนไปกับ 
สภาพแวดล้อม ในช่วงเวลาที่นํ้าในแก่งใสและลดระดับลงแล้วจึงมีความปลอดภัย  
สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งครอบครัว 
 นอกจากแมงกะพรุนนํ้าจืดซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเล็ก ๆ จากยุค 
ไทรแอสสิกเมื่อ 200 ล้านปีก่อนที่ปรับตัวจนอยู่รอดในระบบนิเวศนํ้าจืด เส้นทางพายเรือ 
แก่งบางระจันยังผ่านแก่งผีเส้ือ ชายป่าสนของทุ่งแสลงหลวงท่ีมีทิวทัศน์สวยงามน่าประทับใจ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเดินป่าที่ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน
 ไม่น่าเชื่อว่า ส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ใสแทบมองไม่เห็นขนาดเท่าปลายนิ้วในแก่งนํ้า 
ท้ายหมู่บ้านได้นําความเปลี่ยนแปลงมากมายมาสู่หมู่บ้านชายขอบ 

บ้านหนองแม่นา

หมู่บ้านชายทุ่งแสลงหลวง



ที่ตั้ง บ้านหนองแม่นา หมู่ 6 ต.หนองแม่นา
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์ ห่างจากหน่วยพิทักษ ์

อุทยานแห่งชาติฯหนองแม่นา 1 กม.

การล่องเรือตามหาแมงกะพรุนนำ้าจืด
ในแก่งบางระจัน จัดได้เฉพาะหน้าแล้ง
ระหว่างเดือนธันวาคม - สงกรานต์

ล่องเรือ ต.หนองแม่นา
ติดต่อ  คุณเสมอ บำารุงฤทธิ ์

ประธานกลุ่มกิจกรรม 
09-2829-9920

กิจกรรมเดินป่า 
08-7889-3855, 08-4728-4993 

ที่พักแบบโฮมสเตย ์
คุณสมพงษ์ ตุ้มคำา 09-4637-5133

๒๒
ภาคเหนือ
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สัมผัสหมู่บ้�นช�วล�วครั่งเก่�แก่แห่ง  อ.บ้�นไร่ ฟังเรื่องร�วและมหัศจรรย์แห่ง 
ผืนผ้�

 บ้านนาตาโพเป็นหมู่บ้านชาวลาวกาหรือลาวครั่ง ซึ่งเป็นชาวลาวเวียงจันทน์ ถูก 
กวาดต้อนเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ และเป็นหมู่บ้านบุกเบิกในยุคที่  อ.บ้านไร่  
ยังเป็นบ้านป่าที่ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึง การทอผ้าซิ่นแล้วย้อมด้วยใบไม้ เปลือกไม้ จนถึงครั่งที่ให้ 
สีแดงสดใส อันเป็นที่มาของชื่อ “ลาวครั่ง” จึงเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมา
 แต่ผู้ที่มีความหลงใหลในผ้าทอแบบโบราณของบรรพบุรุษและทําให้ผ้าทอผืนแล้วผืนเล่า 
เหมือนกับกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งคือ ป้าจําปี ธรรมศิริ ศิลปินเอกด้านการทอผ้า วัย 70 ปี  
ซึ่งเรียนรู้การทอผ้าจากคุณย่าคุณยายรุ่นก่อนโดยขอปวารณาตัวเป็นศิษย์ จนได้รับความเมตตา 
สอนในเรื่องการทอผ้าจนเชี่ยวชาญตั้งแต่ยังสาว จนเกิดเป็นวลีที่ใครต่างจดจําได้ว่า “สมองส่ังลาย  
หัวใจสั่งทอ” ป้าจําปียังได้รับมอบชิ้นผ้าเก่า ซึ่งก็คือชายชิ้นตีนจกอันเป็นส่วนของลวดลายแบบ 
โบราณให้เก็บรักษาไว้เพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อไป 
 ป้าจําปีจึงใช้เงินทุนส่วนตัวเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงผืนผ้าตีนตกลวดลาย 
โบราณที่ได้รับการสืบทอดมานับร้อยชิ้น แต่ละผืนล้วนมีอายุนับร้อยปี ไม่อาจประเมินค่าได้  
โดยเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เรือนผ้าย่ายาย เพื่อระลึกถึงความเมตตาของคุณย่าคุณยายที่สอนสั่ง 
ให้รักงานหัตถศิลป์ด้านทอผ้านี้

บ้านนาตาโพ 

เรือนผ้าย่ายาย 



ที่ตั้ง บ้านนาตาโพ ต.บ้านไร่
อ.บ้านไร ่ จ.อุทัยธานี

ห่างจากตลาดบ้านไร ่ 2 กม. 

บ้านป้าจำาป ี
08-9839-1446, 08-9032-2890

Facebook:
พิพิธภัณฑ์ผ้าไทลาวโบราณบ้านป้าจำาป ี

๒๓
ภาคเหนือ
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ชุมชน
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ชุมชน
ปลาบ่า

บ้านกลาง
หนองหญ้าปล้อง

ชุมชน
กกสะทอน



ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

บ้าน
ดอนกอย

ชุมชน
บ้านหนองแสง

บ้าน
หนองแข้

ชุมชนกกสะทอน

ปากประตูสู่ภูเขาสีชมพ ู

บ้านกลาง หนองหญ้าปล้อง

จักสานงานประณีต

ชุมชนเชียงคาน

ชีวิตช้าที่เมืองเล็กชายโขง 

ชุมชนปลาบ่า 

ภูหนาวแห่งภูเรือ 

บ้านดอนกอย

หมู่บ้านตำานานฝ้ายคราม

ชุมชนบ้านภู

ดั่งหมู่บ้านในนิทาน 

บ้านโคกโก่ง

บ้านภูไทปลายภูพาน 

บ้านหนองแข ้

ไหมงามยิ่งกว่างาม 

ชุมชนบ้านหนองแสง 

ชุมชนประวัติศาสตร์อินโดจีน 



บ้าน
สนวนนอก บ้าน

โคกเมือง

บ้าน
ตาหยวก

บ้าน
สวาย

ชุมชน
กู่กาสิงห์

หมู่บ้าน
จะโปะ

บ้าน
สุขสมบูรณ์



ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

บ้าน
ปะอาว

บ้าน
เวินบึก

บ้าน
ปลาค้าว

บ้านสุขสมบูรณ ์

เกษตรอินทรีย์ในหุบเขา 

บ้านจะโปะ 

ไหมงามเมืองปัก 

บ้านสนวนนอก

ถื่นฐานไทยขแมร์ 

บ้านโคกเมือง 

แรงดลใจจากปราสาทหิน

บ้านปลาค้าว 

นวัตกรรมหมอลำา

บ้านเวินบึก

ศาสตร์แห่งปลาแม่โขง

บ้านปะอาว

งานทองเหลือง 6 ชั่วรุ่น 

บ้านสวาย 

คลัสเตอร์ผ้าไหมไทย

บ้านตาหยวก 

ทุ่งข้าวและไหมงาม

กู่กาสิงห ์

สุวรรณภูมิแห่งทุ่งกุลา
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ปั่นจักรยานชิลชมเรือนแถวริมฝั่งโขง ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวบ้านกลาง 
สายหมอก เที่ยวแก่งคุดคู ้

 จากชุมชนเล็ก  ๆ  อันเงียบสงบริมแม่นำ้าโขงที่รักษารูปแบบอาคารบ้านเรือนและการ 
ดำาเนินชีวิตที่เรียบง่ายเอาไว้ได้จนกลายเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวดึงดูดคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่วัย 
ทำางานที่ต้องการมาสัมผัส “ชีวิตช้า ๆ” 
 เชียงคานมีประวัติการก่อตั้งครบรอบร้อยปีไปเมื่อ  พ.ศ.  2552 เป็นเมืองเก่าที่เกิดขึ้น 
ตอนปลายรัชกาลที่ 4 และค่อย  ๆ  พัฒนาไปสู่ชุมชนค้าขายริมแม่นำ้าโขง โดยมีสินค้าหัตถกรรม 
เฉพาะตัว คือผ้านวมจากใยฝ้ายที่ผ่านการตีฝ้ายด้วยมือ และจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีร้านที่ทำา 
ผ้านวมแบบเชียงคานออกจำาหน่ายอยู่
 ความพิเศษของเชียงคานเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งของชุมชน  
องค์กรท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา มีการทำาโครงงานวิจัยด้านที่อยู่และชุมชน จนทำาให้ 
การบูรณะอาคารต่าง  ๆ  กลมกลืนไปกับบริบทและสภาพแวดล้อม อีกทั้งการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ   
ก็ทำาอย่างพร้อมเพรียง ที่นี่จึงเป็นแห่งเดียวที่มีถนนคนเดินทุกวันตลอดปี โดยเริ่มในช่วงเย็น  
เป็นแหล่งรวมของกิน ของฝากนานาชนิด 
 แม่นำ้าโขงสีปูนแดงไหลช้าลงแล้วในฤดูหนาวกำาลังลับหายไปในหมอกเช้า แม่ใหญ่ 
ปูสาดที่ริมทางปะปนกับนักท่องเที่ยวยาวไปจนตลอดแนวถนนศรีเชียงคานเพื่อรอตักบาตร 
ก่อนแสงแรก ภาพน่าประทับใจเช่นนี้คือส่วนผสมที่กลมกลืนไม่ขัดเขินระหว่างเก่ากับใหม่ 
ที่คนมากมายหาไม่ได้จากโลกโซเชียล 

ชุมชนเชียงคาน

ชีวิตช้าที่เมืองเล็กชายโขง 



ที่ตั้ง ศูนย์กลางชุมชนตั้งอยู่ที่สองฝั่งถนน 
ศรีเชียงคาน ริมแม่นํ้าโขง 

ในตัวอําเภอเชียงคาน

ททท.สํานักงานเลย
0-4281-2812, 0-4281-1405

เชียงคานมีถนนคนเดินทุกวันตั้งแต่เย็นไปจนถึงคํ่า
มีร้านรวงเปิดขายอาหาร ของฝากต่าง ๆ

มีบริการชุดข้าวเหนียว อาหารแห้งตักบาตร 
รถสามล้อสกายแล็บพาเที่ยวชมเมือง  

และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น แก่งคุดคู ้  
ภูควายเงิน หรือที่อื่น ๆ ตามแต่ตกลง 

โดยคิดค่าบริการแบบเช่าเหมาทั้งวัน และยังมี
เรือล่องชมทิวทัศน์ลํานํ้าโขง สอบถามรายละเอียด 

จากที่พักหรือผู้ให้บริการในท้องถิ่น

๒๔
ภาคตะวันออก
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สัมผัสแม่คะนิ้งกลางหมู่บ้านหนาวที่สุดหนึ่งแห่งในเมืองไทย นั่งรถอีแต๊ก 
ขึ้นภูบักได ชิมแมคคาเดเมียนัท และไม้ดอกเมืองหนาว 

 ชุมชนปลาบ่า หมายถึงหมู่บ้านต่าง  ๆ ในเขต ต.ปลาบ่าที่เรียงรายไปตามเส้นทางสาย 
ภูเรือ - ปลาบ่า (ทางหลวง 3008) ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม หลายหมู่บ้านตั้งอยู่เชิงเขาที่ระดับความ 
สูง 750 เมตรเหนือระดับทะเล จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ทำาให้ที่นี่เป็นแหล่งปลูกผลไม้ 
หลายชนิด เช่น แก้วมังกร สาลี่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมคคาเดเมียนัท โดยมีกิจกรรมการ 
เรียนรู้การปลูกผลไม้เขตหนาวเหล่านี ้
 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าอยู่ที่บ้านกลาง ซ่ึงเป็นเส้นทางขึ้นสู่ภูบักได  
ป่าต้นนำ้าสายสำาคัญถึง 4 สาย โดยมีกิจกรรมที่จัดการโดยชุมชน คือการนั่งรถอีแต๊กขึ้นไป 
ปลูกป่า และเดินป่าสัมผัสป่าเมฆที่ความสูง 1,600 เมตรเหนือระดับทะเล 
 ในฤดูหนาว ท่ีบ้านหินสอ ซ่ึงต้ังอยู่ปลายเส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบลาดเขา 
จะมีอากาศหนาวเย็นจนเกิดแม่คะนิ้งในตอนเช้าตรู่เสมอ นับเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่บนดอยสูง 
แต่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของเมืองไทย 
 ชุมชนปลาบ่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจ คือนำ้าตกปลาบ่า นำ้าตก 
ตาดเลย ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ซึ่งจะมีแปลงปลูกไม้ดอกเมืองหนาวสีสันสดใสและสวนรุกขชาติ 
ภูแปกซึ่งตั้งอยู่บนภูสูง แต่เส้นทางค่อนข้างทุรกันดาร 

ชุมชนปลาบ่า

ภูหนาวแห่งภูเรือ 



ที่ตั้ง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
ห่างจากตัวอําเภอภูเรือประมาณ 25 กม. 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลปลาบ่า 
บ้านกลาง หมู่ 3 ต.ปลาบ่า 

09-5701-3139, 08-7866-2648, 09-5658-7113

Facebook: ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตําบลปลาบ่า

โปรแกรมท่องเที่ยว มีทั้งแบบวันเดียว
2 วัน 1 คืน และ 3 วัน 2 คืน

ไร่วิมุตติสุข 08-9840-5937 
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย

สอบถามปฏิทินการท่องเที่ยวและบ้านพัก
 0-4203-9891

๒๕
ภาคตะวันออก
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ผจญภัยบนเส้นทางสายฝุ่นมุ่งสู่ภูลมโล แวะเที่ยวงานปีใหม่ม้ง 

 เป็นศูนย์กลางการเดินทางไปชมซากุระเมืองไทย หรือดอกนางพญา 
เสือโคร่งที่ภูลมโล โดยรถทุกคันต้องมาจอดและลงทะเบียนที่  อบต.กกสะทอน  
ก่อนจะเดินทางโดยรถบริการของชาวบ้านในชุมชน สามารถท่องเท่ียวแบบวันเดียว 
หรือพักแรมแบบแคมปิ้งก็ได้ 
 การเดินทางสู่ภูลมโลโดยเฉพาะในหน้าแล้งเป็นเส้นทางสายฝุ่น  
เนื่องจากอากาศแห้ง และต้องเดินทางมากกว่า 2 ชั่วโมง จึงควรเตรียมผ้าปิด 
จมูก แว่นกันแดด และหมวกให้พร้อมสำาหรับการผจญภัยบนเส้นทางสายภูเขา 
 การเที่ยวชมหุบเขาสีชมพูบนภูลมโลจะเป็นจุดเด่นดึงดูดผู้มาเยือนจาก 
ทุกหนแห่ง แต่หากมีเวลา การเดินชมบรรยากาศของชุมชนกกสะทอนก็น่าสนใจ 
ไม่แพ้กัน เพราะที่นี่ตั้งอยู่ที่ความสูงเกือบ 800 เมตรเหนือระดับทะเล อากาศ 
เย็นสบาย เป็นแหล่งปลูกผลไม้ ได้แก่ แก้วมังกร เสาวรส สับปะรด และ 
สตรอว์เบอร์รี่ นอกจากนี้ยังมีชุมชนชาวม้งบ้านตูบค้อที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งจะมีงาน 
ปีใหม่ม้งในช่วงปลายเดือนธันวาคม 
 ชุมชนกกสะทอนได้ชื่อมาจากใบสะทอนซึ่งเป็นพืชท้องถ่ิน ใช้ยอดอ่อน 
หั่นแล้วนำามาหมักเกลือในโอ่ง จากนั้นนำาไปกรองและต้ม ใช้แทนนำ้าปลา  
ได้รสเค็ม เจือหวานปะแล่ม กล่ินหอม ใช้ปรุงรสอาหารจำาพวกอ่อม สั้ว และ 
นำ้าพริก เป็นที่นิยมในแถบถิ่นด่านซ้าย ภูเรือ 

ชุมชนกกสะทอน

ปากประตูสู่ภูเขาสีชมพู 



๒๖
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ที่ตั้ง บ้านกกสะทอน ต.กกสะทอน
อ.ด่านซ้าย จ.เลย ห่างจากตัวอําเภอหล่มสัก 
จ.เพชรบูรณ ์ ประมาณ 50 กม. และห่างจาก 
ตัวอําเภอด่านซ้าย จ.เลย ประมาณ 40 กม. 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน 
คุณนิยม กุลชัย 

 08-4490-3169, 09-1282-0556 
เปิดฤดูท่องเที่ยว 1 ธันวาคม - 28 กุมภาพันธ ์
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เรียนรู้ลวดลายจักสานและกระบวนการผลิตเครื่องจักสานประณีตสลับสีจากการ 
รมควัน 
 บ้านกลางเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ของ ต.หนองหญ้าปล้อง ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนเกษตรกรพืชไร่  
มีความโดดเด่นจากงานจักสานสลับสีที่ประณีต มีเอกลักษณ์แตกต่างจากงานจักสานที่ใช้งาน 
ทั่วไปจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม
 งานจักสานไทเลยของบ้านกลางเกิดขึ้นจากการคิดค้นและพัฒนาโดยพ่อใหญ่แปลง  
วงษาเสนา ที่ใช้ตอกเส้นเล็กบางจักจากไผ่ไร่ มีคุณสมบัติในเรื่องความเหนียว เมื่อนำามาสาน 
ด้วยลายโบราณจึงได้จักสานที่มีความละเอียด และเพ่ิมความน่าสนใจด้วยการใช้สีเข้มสอดสลับ  
โดยสีที่ใช้เกิดจากการรมควันด้วยซังข้าวโพดที่พ่อใหญ่ต้องทดลองมานานหลายป ี
 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจักสานประณีตแห่งหนองหญ้าปล้อง เริ่มจากกระติ๊บข้าวที่มีรูปทรง 
แตกต่าง เป็นกล่องกระอเนกประสงค์ และได้พัฒนาต่อมาจนเป็นโคมไฟ กระเป๋าถือสตรี โดย 
ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว และได้รับความสนใจอย่างมากในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น 
เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตและมีขั้นตอนมาก ที่นี่จึงเป็นแหล่งผลิตเพียงแห่งเดียว 
ของเมืองไทย และองค์ความรู้น้ีได้ถูกถ่ายทอดให้กับลูกหลานและคนในชุมชน ผู้มาเยือนสามารถ 
ติดต่อล่วงหน้าเพื่อมาเรียนรู้กระบวนการผลิตอันน่าทึ่งนี ้

บ้านกลาง หนองหญ้าปล้อง

จักสานงานประณีต



๒๗
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ที่ตั้ง บ้านกลาง หมู่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.วังสะพุง จ.เลย ห่างจากตัวอําเภอวังสะพุง

16 กม. และห่างจากตัวเมืองเลย 40 กม. 

พ่อใหญ่แปลง วงษาเสนา 08-5746-0470 
คุณพัชรศร ี เกษมสิทธิ์วส ุ 08-9966-8602

สินค้ามีจําหน่ายที ่ ร้านเมืองเลย OTOP 
18/15 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง

อ.เมืองฯ จ.เลย 
Facebook: เมืองเลย OTOP

0-4286-1440 
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เรียนรู้เรื่องราวของการทอผ้าฝ้ายย้อมครามอย่างครบวงจร และเลือกซื้อหรือสั่งจอง 
ผ้าฝ้ายย้อมครามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 บ้านของชาวผู้ไทริมลำานำ้าอูนมีความเชี่ยวชาญในการย้อมคราม สืบทอดความรู้มาหลาย 
ช่ัวอายุคนจนมาถึงรุ่นปัจจุบันท่ีดำาเนินการโดยแม่ถวิล อุปรี ซ่ึงได้เรียนรู้มาจากยายทวด คือ แม่ใหญ่พิม  
ศรีกูลกิจ 
 ความมหัศจรรย์แห่งหม้อครามที่เกิดจากการหมักใบครามและกรดจากผลไม้ รวมไปถึง 
นำ้าด่างที่ได้จากครัวไฟ เชื่อกันว่าหม้อครามมีชีวิต ตายได้ถ้าดูแลไม่ดี การย้อมครามจึงเป็นศาสตร์ 
พื้นบ้านที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะ สภาพนำ้าครามในหม้อครามสีเข้มเหลือบเขียวเปล่ียนให้เส้นฝ้ายกลายเป็น 
สีนำ้าเงินสดใสเมื่อทำาปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศได้อย่างน่าพิศวง 
 ครามเป็นสีแห่งท้องทุ่งอย่างแท้จริง เชื่อกันว่าสวมใส่แล้วไม่ร้อน เพราะดูดซับพลังงานจาก 
แสงอาทิตย์น้อย อีกทั้งยังมีหลากหลายเฉดจากฟ้าไปจนถึงนำ้าเงินเข้ม 
 ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดไม่เพียงศาสตร์ 
แห่งคราม แต่รวมไปถึงการทอผ้าฝ้ายอย่างครบวงจรตั้งแต่เก็บฝ้าย เข็นฝ้าย เพ่ือนำามาทำาเส้นใยก่อน 
ย้อมสำาหรับทอเป็นผืนผ้า โดยรักษาแบบแผนของลวดลายดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากยายทวด คือลาย 
นกนางแอ่นที่เป็นต้นตำารับ ลายใยบัวและลายธาตุทรายโบราณ 
 ข้าวใหม่เหลืองอร่ามและลมหนาวต้นฤดู กลิ่นหอมประหลาดของฝ้ายครามได้กลายเป็น 
ชีวิตชีวาแห่งท้องทุ่ง 

บ้านดอนกอย 

หมู่บ้านตำานานฝ้ายคราม



ที่ตั้ง บ้านดอนกอย หมู่ 2 ต.สว่าง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ห่างจาก 

ตัวอําเภอพรรณานิคมประมาณ 30 กม.

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
มีทั้งฝ้ายเข็นมือและฝ้ายจากโรงงาน 
ที่เส้นจะเรียบกว่านํามาย้อมคราม 

มีผลิตภัณฑ์เป็นผ้าฝ้ายทอมือสําหรับตัดชุด 
ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าเช็ดหน้า 

โดยใช้แบรนด ์ “หมี่ครามนํ้าหนึ่ง” สามารถ 
โทร.สอบถาม หรือสั่งจองผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งไม่มีวางจําหน่ายที่อื่นได้
0-4297-3015, 08-7091-2190

หากต้องการมาเรียนรู้การทอผ้าและ 
ย้อมครามต้องแจ้งล่วงหน้า 7 - 15 วัน 

โดยมีค่าวิทยากร 

๒๘
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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ศาสตร์แห่งไหมที่พิพิธภัณฑ์ป้าทุ้ม - ป้าไท้ และเรื่องราวน่าประทับใจจากหมู่บ้านเล็กๆ ชายขอบ 

 เป็นที่รู้จักทั่วไปในท้องถิ่นว่าหมู่บ้านที่พระราชินีเสด็จฯ ด้วยเหตุที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาล 
ที่  9 เสด็จพระราชดำาเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังหมู่บ้านเล็ก  ๆ  ที่ห่างไกลแห่งนี้ถึง  3 ครั้ง เนื่องจาก 
ทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมที่นางไท้ แสนวงศ์ ชาวบ้านหนองแข้ใส่ไปรับเสด็จเมื่อปี  2518 ถึงกับพระราชทาน 
ฉลองพระองค์ให้กับนางไท้พร้อมกับรับสั่งว่า 
 “ให้เสื้อไว้เพื่อมัดจำาว่าฉันจะกลับมาซื้อผ้าไหมอีกจริง ๆ” 
 หลังจากน้ัน ในปี พ.ศ.  2521 ก็เสด็จพระราชดำาเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังเรือนของนางไท้-นางทุ้ม  
แสนวงศ์ สองพี่น้องยากจน พร้อมกับพระราชทานกำาลังใจในเรื่องการทอผ้าไหม และเสด็จพระราชดำาเนิน 
เป็นการส่วนพระองค์ในปี 2523 และ 2525 และต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ก็ได้เสด็จพระราชดำาเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังหมู่บ้านนี้อีกด้วย ปัจจุบันเรือนหลังนี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็น 
พิพิธภัณฑ์ป้าทุ้ม-ป้าไท ้
 ชาวบ้านหนองแข้ได้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มทอผ้าที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านผ้าไหมอย่างครบ 
วงจร ตั้งแต่การเลี้ยงผีเสื้อหนอนไหม การเลี้ยงหนอนไหม ที่เน้นพันธุ์ดั้งเดิมให้เส้นใยสีเหลือง การสาวไหม  
การย้อมด้วยสีธรรมชาติ และการทอผ้าไหม โดยรักษาลายโบราณดั้งเดิม คือ ลายนกนางแอ่น ลายโคมห้า  
ลายเครือสองข้อ และประยุกต์เป็นลายอื่น ๆ เช่น ลายใยแมงมุม ขณะเดียวกันยังส่งเส้นไหมสีเหลืองจากไหม 
พื้นเมืองให้กับมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพด้วย 
 หมู่บ้านแห่งนี้อาจเป็นหมู่บ้านแห่งไหมที่มีเรื่องราวน่าประทับใจที่สุดที่คุณจะได้รับฟังโดยตรงจากปากคำา 
ของคนในชุมชนบนเรือนที่มีประวัติศาสตร์อันน่าตื้นตัน 

บ้านหนองแข้

ไหมงามยิ่งกว่างาม 



๒๙
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ที่ตั้ง บ้านหนองแข ้ หมู่ 5 ต.ตองโขบ
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

พิพิธภัณฑ์ป้าทุ้ม-ป้าไท้
คุณบัวลี ขันทีท้าว

ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแข ้
08-3562-2354

คุณวาสเมือง ปะระคะ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนทอผ้า 

08-0758-7500 Line ID 08-8563-5394 
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ป่ันจักรยานชมเมืองเก่าริมนํ้าโขง วัดฝรั่ง และจวนผู้ว่าฯยุคอาณานิคม เที่ยว 
แขวงคําม่วน 

 เป็นชุมชนแบบเมืองริมแม่นำ้าโขงที่มีประวัติความเป็นมาย้อนกลับไปในช่วงสงคราม 
อินโดจีน ชุมชนแห่งนี้เป็นที่รวมของผู้คนหลากเชื้อชาติ โดยเฉพาะชาวญวนคริสตัง มีวัด 
นักบุญอันนา ที่สร้างเมื่อ 91 ปีก่อนเป็นศูนย์กลางความศรัทธา 
 ตลอดแนวถนนสุนทรวิจิตรท่ีขนานไปกับลำานำ้าโขง มีอาคารเก่าในยุคอาณานิคม 
ทาสีเหลืองมัสตาร์ดหลงเหลืออยู่ ที่ได้รับการบูรณะและดูแลอย่างดีก็คือ จวนผู้ว่าราชการ 
จังหวัดหลังเก่า อาคารสำานักงาน ททท.สำานักงานนครพนม อาคารเหล่าน้ีเป็นประจักษ์พยาน 
แห่งการเผชิญหน้ากับอินโดจีนของฝรั่งเศสในห้วงเวลานั้น 
 จักรยานเป็นพาหนะที่เหมาะสำาหรับเที่ยวชมเส้นทางสายนี้ เพราะถนนกว้างขวาง  
มีเลนจักรยานชัดเจน ลัดเลาะไปได้ทุกที่หลังจากชมวัดนักบุญอันนาแล้ว พิพิธภัณฑ์ 
จวนผู้ว่าฯก็เป็นอีกจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์นครพนมและเรื่องราวของ 
คุณยายตุ้ม จันทนิตย์ หญิงชราในภาพผู้ถวายดอกบัวสายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็น 
ชาวนครพนม 
 จากนั้นไปเที่ยวย่านเมืองเก่าที่อยู่ริมแม่นำ้าโขงด้านทิศใต้ มีอาคารหอนาฬิกา 
เวียดนามอนุสรณ ์ ท่าเรือข้ามไปฝั่งลาว วินรถสามล้อสกายแล็บ และตลาดอินโดจีน 
 แม่นำ้าโขงในสายหมอกขาวและแสงแดดเช้าอันเรื่อเรือง ทำาให้เส้นทางนี้เป็น 
ส่วนหนึ่งของเส้นทางจักรยานริมโขงที่สวยที่สุด 

ชุมชนบ้านหนองแสง 

ชุมชนประวัติศาสตร์อินโดจีน 



๓๐
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ที่ตั้ง ริมถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง 
อ.เมืองฯ จ.นครพนม 

ททท.สํานักงานนครพนม 0-4251-3490 - 1 
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯหลังเก่า 

เปิดวันพุธ - อาทิตย์
0-4251-1574, 08-5853-8503 

ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่นํ้าโขง
ทุกวัน เวลา 17.00 น. คนละ 50 บาท

หรือเช่าเหมาลํา ลําละ 1,000 บาท 
08-6230-5560, 08-1392-1251

 หรือข้ามไปเที่ยวแขวงคําม่วน ฝั่งลาว
โดยใช้พาสปอร์ตหรือบัตรผ่านแดนชั่วคราว

ขึ้นเรือที่ท่าเรือหน้าตลาดอินโดจีน
เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
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สัมผัสชีวิตไทยโส้แห่งมุกดาหารในหมู่บ้านที่สวยงาม เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 

 หมู่บ้านกลางหุบเขาดั่งในนิทานที่ชื่อว่าบ้านหลุบภู ต่อมาคำาเรียกได้กร่อนลง 
จนกลายเป็นบ้านภู เป็นชุมชนของชาวผู้ไทโส้ที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานเมื่อร่วม 200 ปีมาแล้ว  
ที่นี่เป็นชุมชนชาวพุทธที่ศรัทธาปสาทะในพุทธศาสนา และมีวัดเป็นศูนย์กลาง โดย 
วัดบ้านภูมีพระพุทธโบราณศิลปะพ้ืนบ้านที่สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2459 ลานวัดจึงเป็นลาน 
กิจกรรมของชุมชนไปในตัว ใช้ในกิจกรรมชุมชนต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้ รับแขกที่มาเยือน  
ทำาพิธีบายศรีสู่ขวัญ การเซิ้ง ฟ้อน การแห่กลองตุ้ม
 บ้านภู หมายถึงภูจ้อก้อ ซึ่งเป็นภูยอดตัด ไม่เพียงเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดม 
สมบูรณ์ ยังเป็นที่ตั้งของวัดภูจ้อก้อที่มีเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หล้า เขมปัตโต  
การขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดสูงชัน 260 ขั้น
 ชาวบ้านภูสวมชุดประจำาชนเผ่าเป็นเสื้อผ้าครามแขนกระบอกเย็บด้วยมือ  
กุ๊นขอบแดง ผู้หญิงนุ่งซิ่น มีผ้าสไบลายขิตสีแดง ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่งมีผ้าลายขิตสีแดง 
มัดเอว ปัจจุบันยังคงมีการทอผ้าเพ่ือตัดเย็บชุดประจำาชนเผ่าใช้ในชุมชน รวมไปถึง 
ผ้าฝ้ายทอย้อมครามแบบต่าง ๆ  
 ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนเกษตรกรรมกลางวงล้อม 
ของหุบเขา การต้อนรับอันอบอุ่นแบบพื้นบ้านไทโส้ ผู้คนโอบอ้อมอารี  เป็นมิตร  และ
ช่างโอภาปราศรัย 

บ้านภู

ดั่งหมู่บ้านในนิทาน 



ที่ตั้ง บ้านภ ู หมู่ 1 ต.บ้านเป้า 
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ห่างจากตัวเมือง 

มุกดาหารประมาณ 50 กม. และห่าง 
จากตัวอําเภอหนองสูง ประมาณ 11 กม. 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภู
คุณถวัลย ์ ผิวขํา

08-1047-218, 08-7230-1599

มีที่พักแบบโฮมสเตย์และ
กิจกรรมต้อนรับ หากมาเป็นคณะใหญ ่

๓๑
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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พักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมผู้ไท เรียนรู้หัตถกรรมจักสาน ทําบายศรีขันหมากเบง  
ดินเนอร์ผู้ไทพาแลงแกงอ่อมหวาย 

 หมู่บ้านผู้ไทแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาตอนใต้ของเทือกเขาภูพาน เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ตั้ง 
รกรากในแถบถิ่นนี้มานานนับร้อยปี แต่มีการอพยพโยกย้ายจากปัญหาความปลอดภัยจนลงหลักปักฐาน 
ในปัจจุบัน สังเกตได้จากเรือนไม้จริงยกพื้นแบบอีสานที่โปร่งโล่งอยู่สบายเรียงรายไปตลอดแนวถนนหลักของ 
หมู่บ้าน 
 บ้านโคกโก่งมีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน คือ งานจักสานเครื่องมือเครื่องใช้พ้ืนบ้าน 
ได้แก่ กระต๊ิบข้าว กระหยัง ตะกร้า ข้อง งานหัตถกรรมจากใบตองที่โดดเด่น คือ ขันหมากเขงสำาหรับ 
ใส่ดอกไม้ไปทำาบุญ และการปั่นฝ้ายทอผ้าเพื่อนำามาตัดเย็บเป็นเสื้อแบบผู้ไทด้วยมือ 
 แม้งานประเพณีต่าง  ๆ  จะเป็นไปตามฮีตสิบสองคองสิบส่ีแบบไทอีสาน เช่น งานบุญข้าวสาก  
บุญข้าวประดับดิน แต่ผู้ไทบ้านโคกโก่งก็รักษาประเพณีความเชื่อในแบบฉบับของตนเองในเรื่องหมอเหยา  
และการแต่งงานที่ต้องมีพ่อล่ามแม่ล่ามเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น 
 โฮมสเตย์ที่บ้านโคกโก่งก็เป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้ล้ิมรสอาหารท้องถ่ินแบบ 
พาแลง ทั้งแกงอ่อมหวาย หมกหน่อไม้ไข่มดแดง 
 ใกล้กับวัดโคกโก่งเป็นป่าเต็งรังเชิงเขา เป็นที่ตั้งของวนอุทยานนำ้าตกตาดสูง เหมาะสำาหรับเดินป่า 
ชมธรรมชาติ ทำาให้การมาเยือนหมู่บ้านแห่งน้ีมีครบทั้งการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนและท่องธรรมชาติ 
ไปในคราวเดียวกัน 

บ้านโคกโก่ง

บ้านภูไทปลายภูพาน 



ที่ตั้ง บ้านโคกโก่ง หมู่ 5 

ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ 
จ.กาฬสินธุ ์ ห่างจาก 

ตัวอําเภอกุฉินารายณ ์ 22 กม.

ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 5 
คุณสมบัติ สมสวย

08-4742-5822 

๓๒
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ



88

สัมผัสแนชวิลล์แดนอีสาน หมู่บ้านที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศหมอลํา  
และวิถีชีวิตชายทุ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 บ้านปลาค้าวเป็นที่ลุ่มตำ่า มีกุด หนอง มีปลาค้าวชุกชุม จึงเป็นที่มา 
ของชื่อบ้านกุดปลาค้าว ชาวบ้านมีเช้ือสายผู้ไทยึดอาชีพทำานาและมีความเป็น 
ศิลปินอยู่ในสายเลือด โดยเฉพาะการต่อลำากลอน 
 ต้นกำาเนิดของหมู่บ้านหมอลำาเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อน เมื่อพ่อใหญ่สุด 
โสระเวช และพ่อใหญ่ถิน ดวงมณี แห่งบ้านปลาค้าวท่ีนำาเอารูปแบบลิเกมา 
ผสานกับการลำากลอนพ้ืนบ้าน โดยผูกเป็นเร่ืองราวและดนตรีครบเคร่ือง เกิดเป็น 
หมอลำาหมู่ และแตกแขนงมาเป็นหมอลำาซิ่งในเวลาต่อมา 
 นอกจากหมอลำาประยุกต์แล้ว ชาวบ้านปลาค้าวยังอนุรักษ์หมอลำากลอน
แบบดั้งเดิม มีเพียงหมอแคนและหมอกลอนที่ลำากลอนบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ 
บ้านปลาค้าวจึงเปรียบเหมือนเมืองหลวงแห่งหมอลำาที่ยังมีพ่อครูแม่ครูที่มีชื่อเสียง
รวมตัวอยู่ที่นี่มากกว่าที่ใด
 บรรยากาศหมอลำาจึงอบอวลไปท่ัวหมู่บ้านแห่งน้ี โดยเฉพาะในช่วง 
หน้าแล้งหลังเก็บเกี่ยวไปจนถึงช่วงสงกรานต์ นอกจากหมอลำาแล้ว ที่นี่ยังมีงาน 
ทอผ้าซิ่นลายดอกสะแบงเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและการสานกระติ๊บที่ฝีมือ 
ประณีต 

บ้านปลาค้าว

นวัตกรรมหมอลำา



ที่ตั้ง บ้านปลาค้าว 
หมู ่ 10 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

จ.อํานาจเจริญ ห่างจากตัวเมือง 
อํานาจเจริญ 26 กม.

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว 
08-1878-7833

๓๓
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ



90

ชมการหล่อทองเหลืองที่เป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งอีสานในบรรยากาศ 
ท้องทุ่งเมืองอุบล

 หมู่บ้านเล็ก  ๆ  ตอนเหนือของเมืองอุบลราชธานีเป็นถ่ินฐานของกลุ่มชาวลาว 
เวียงจันทน์ ที่ระหว่างเส้นทางการอพยพเพ่ือตั้งถ่ินฐาน น้องชายของผู้นำากลุ่มได้เลือก 
ที่ราบลุ่มแห่งนี้ ชื่อบ้านปะอาว มาจากภาษาถ่ินอีสานที่มีความหมายถึงการละจาก 
ผู้เป็นอา ซึ่งก็คือน้องชายพ่อนั่นเอง 
 ชาวปะอาวมีความเช่ียวชาญการหล่อทองเหลืองอยู่ในสายเลือด และถ่ายทอด 
ความรู้นี้มาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วคน 
 จากการขุดค้นแหล่งก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงได้พบเครื่องสำาริดเป็น 
ลูกกระพรวนและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงได้กับงานทองเหลืองของชาวปะอาว  
แต่เดิมชาวบ้านปะอาวหลอมทองเหลืองตามสูตรของตนเอง และมีกระบวนการทำาพิมพ์ 
ด้วยดินจอมปลวกและขี้ผึ้งผสมชันซึ่งจะหลอมละลายไป ในแต่ละขั้นตอนต้องใช้ 
เทคนิคที่ซับซ้อน และยังคงยึดถือขนบแบบเก่าทุกขั้นตอน แม้แต่การกลึงดินแบบ 
ก็ยังใช้เคร่ืองกลึงแบบโบราณ โดยงานทองเหลืองท่ีทำาออกมา คือ เต้าปูน ตะบันหมาก  
กระพรวน กระดึง ต่อมาได้พัฒนารูปแบบให้ร่วมสมัยมากขึ้น 
 ผลงานหล่อทองเหลืองของบ้านปะอาวมีความประณีต งดงาม มีเอกลักษณ์ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และชุดเชี่ยนหมากทองเหลือง 
ได้ใช้ประกอบฉากภาพยนตร์ตำานานสมเด็จพระนเรศวรของ ม.จ.ชาตร ี เฉลิมยุคล 

บ้านปะอาว

งานทองเหลือง 6 ชั่วรุ่น 



ที่ตั้ง บ้านปะอาว หมู่ 5 ต.ปะอาว 
อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธาน ี ห่างจาก 

ตัวเมืองอุบลฯไปตามเส้นทาง 
อุบลฯ - ยโสธร (ทางหลวงหมายเลข 23) 

ประมาณ 20 กม. 

Facebook: 
ไทบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ช่างหล่อหัตถกรรมทองเหลืองโบราณ
คุณบุญม ี ล้อมวงศ์ ครูภูมิปัญญาไทย

09-4505-6292

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านปะอาว
08-5613-4713 

๓๔
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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กินปลาแม่นํ้าโขงแท้ๆ จากถิ่นฐาน “คนบรู” ออกเรือหาปลา ไหลมองกับชาวบ้าน 

 ชื่อ  “เวินบึก”  มาจากเวิ้ง หรือ  “เวิน”  นำ้าลึกกว้างของแม่นำ้าโขง ช่วงที่ไหลผ่านหมู่บ้าน  
เป็นจุดที่มีปลาชุกชุมโดยเฉพาะปลาขนาดใหญ ่ เช่น ปลาบึก ปลาตะโกก ปลายี่สก 
 ชาวบรูแห่งเวินบึกคือชาวกูย อพยพข้ามมาจากปากเซ เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อร้อยปีก่อน  
บางส่วนก็ไปต้ังถิ่นฐานในแถบอีสานใต้แถบสุรินทร์ ศรีสะเกษ แต่ชาวบรูเลือกตั้งถ่ินฐานที่ริมฝ่ัง 
แม่นำ้าโขง และปรับตัวหันมายึดอาชีพหาปลาและทำาไร่บ้างเล็กน้อย แต่ไม่ทำานา และมีความ 
เชี่ยวชาญในการทำางานจักสานฝีมือดี ปัจจุบันภาษาบรูเป็นภาษากลุ่มมอญ-เขมรที่หลงเหลือ 
คนพูดอยู่น้อยมาก และเป็นหนึ่งในภาษาที่ใกล้สูญหายไป 
 ชาวเวินบึกมีความเชี่ยวชาญในการหาปลาในลำานำ้าโขง ทั้งการไหลมอง การตกปลา 
ขนาดใหญ่ เช่น ปลาบึก ปลาคัง ปลาย่ีสก ปลากะโห้ มีความรู้ในการเลือกวิธีที่เหมาะสมกับ 
ชนิดของปลา ซึ่งปลาที่ได้จะมีแพปลารับซื้อของหมู่บ้านที่ดำาเนินกิจการมานานกว่า  50 ปี  
โดยจะมีปลามาขึ้นในช่วงเช้า และอาจมีบ้างในตอนเย็น สามารถขอปันซ้ือปลาสด  ๆ  มาปรุง 
รับประทานได้ ปลาแม่นำ้าโขงจะมีรสชาติดี ไม่มีกล่ินโคลนหรือคาวเลย แตกต่างจากปลาเล้ียง  
หรือปลาเขื่อน 
 ที่นี่จึงเป็นคลังความรู้นิเวศวิทยาของปลานำ้าจืดแม่นำ้าโขง ซึ่งมีความหลากหลายสูงสุด 
เป็นอันดับ 3 ของโลก ขณะเดียวกันยังมีทิวทัศน์ที่งดงามของแม่นำ้าโขง มีภูเขาหินทรายจาก 
ฝั่งลาวเป็นฉากหลัง และเส้นทางลาดยางเข้าหมู่บ้านระยะทาง 9 กม.ตัดผ่านป่าเต็งรัง จะมี 
ทุ่งดอกไม้เล็ก ๆ ที่พร้อมใจกันบานในช่วงปลายฝนต้นหนาว 

บ้านเวินบึก

ศาสตร์แห่งปลาแม่โขง



ที่ตั้ง บ้านเวินบึก ต.โขงเจียม 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

ห่างจากตัวอําเภอโขงเจียม 10 กม. 

วิเชียรปลาสด
0-4585-1007, 09-9320-2353 

เช่าเหมาเรือหาปลาของชาวบ้าน 
หรือท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ 
คุณไหม 09-344-56578 

๓๕
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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เที่ยวชมปราสาทหินแบบบาปวนที่เก่าแก่ที่สุด และวิถีชุมชนอนุรักษ์โบราณสถาน 
และสภาพแวดล้อม เรียนรู้การย้อมผ้าไหมจากพืชพันธุ์หลากหลาย 

 ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์เป็นชุมชนลุ่มนำ้าเสียว ชายขอบทุ่งกุลา ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐาน 
เมื่อราว พ.ศ. 2446 โดยยึดถือเอากู่โบราณแบบขอมที่เรียกว่า “กู่กาสิงห์” เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
 กู่กาสิงห์เป็นปราสาทหิน ศิลปะขอมแบบบาปวน สร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16  
ใช้เป็นเทวสถานเพื่อถวายแด่พระศิวะ นับเป็นหนึ่งในปราสาทหินที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ประกอบ 
ด้วยปรางค์ 3 องค์ บนฐานศิลาแลงมีอาคารสี่เหล่ียม มีกำาแพงและซุ้มประตู 4 ทิศล้อมรอบ  
ถัดมาเป็นคูนำ้ารูปเกือกม้าล้อมอีกช้ันหนึ่ง นอกจากกู่กาสิงห์แล้ว ใกล้เคียงยังมีกู่อ่ืน  ๆ  ที่ใช้เป็น 
อโรคยาศาลา ได้แก่ กู่โพนระฆัง กู่โพนวิจ 
 ชาวกู่กาสิงห์ใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและโบราณสถาน โดยร่วมอนุรักษ์  
และฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ รวมทั้งริเริ่มงานวิจัยชุมชน จนในที่สุดสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มการ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน แบ่งเป็นฐานเรียนรู้ต่าง  ๆ  ที่โดดเด่นก็คือ สวนเกษตรผสมผสาน และการ 
ย้อมและทอผ้าไหมพื้นบ้าน โดยใช้สีธรรมชาติที่เกิดจากการผสมสีจนมีความแตกต่างจากที่อื่น

กู่กาสิงห์ 

สุวรรณภูมิแห่งทุ่งกุลา



๓๖
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ที่ตั้ง บ้านกู่กาสิงห ์ ต.กู่กาสิงห์
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ห่างจาก 

ตัวเมืองร้อยเอ็ดไปตามทางหลวงสาย 214

ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย ระยะทาง 47 กม. 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตําบลกู่กาสิงห์
09-2525-0191, 08-4789-7006, 08-1183-5984

ศูนย์ผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกู่กาสิงห์
คุณสมหวัง พนมบุตร 08-1054-0377

 คุณลักษมี เชิดชู 08-1749-0264 
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นั่งรถแต๊กชมทุ่งกุลา ชิมสารพัดเมนูอีสาน และเรียนรู้การทอผ้าไหมที่ 
ลายพลิ้วไหวเหมือนสายนํ้า

 บ้านตาหยวกตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อเนื่องกับจังหวัดสุรินทร์  
จึงเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมขแมร์ หนึ่งในสองแห่งของจังหวัด เนื่องจากตั้งอยู่กลาง 
ทุ่งกุลาร้องไห้จึงเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ชาวบ้านทำานาเป็นอาชีพหลัก  
และมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งมีลวดลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
โดยเฉพาะลายเล็ก  ๆ  ท่ีพล้ิวไหวต่อเนื่องที่เรียกว่า ลายโฮล หรือลายนำ้าไหล แทบ 
ทุกบ้านจะมีกี่ทอผ้า และผู้หญิงทุกคนในหมู่บ้านจะทอผ้าเป็น เสียงก่ีกระตุกที่ดังอยู่ 
ชายทุ่งจึงเป็นเหมือนสำาเนียงแห่งชีวิตของคนในชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี ้
 ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นท่ีราบกว้างท่ีอุดมสมบูรณ์ มีลำานำ้าพลับพลาซ่ึงเป็นลำานำ้า 
สาขาของแม่นำ้ามูลไหลผ่าน มีการวางระบบเหมืองฝายจนทำาให้มีนำ้าเกือบตลอดปี  
ชาวบ้านตาหยวกดำาเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติและสายนำ้า การทำานาก็เป็น 
นาปี ทั้งยังปลูกข้าวทำาพันธุ์และเก็บไว้กินเอง ด้วยเหตุนี้จึงมีองค์ความรู้เก่ียวกับข้าว 
ที่เข้มแข็ง ผลผลิตข้าวที่ได้มีเมล็ดยาวเรียว รวงเต็มแน่น ได้ราคาสูง 
 ที่นี่มีโฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน หากมาเยือนช่วงเดือนสิงหาคม-  กันยายน 
ก็จะมีโอกาสนั่งรถอีแต๊กชมท้องทุ่งข้าวที่เขียวขจี เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้
ท่ีเว้ิงว้างสุดสายตา หากมาเยือนในช่วงหลังออกพรรษา ซ่ึงเป็นเวลาเก็บเก่ียว ท้องทุ่งนา
จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอย่างน่าอัศจรรย ์

บ้านตาหยวก 

ทุ่งข้าวและไหมงาม 



ที่ตั้ง บ้านตาหยวก หมู่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูม ิ 
จ.ร้อยเอ็ด ห่างจากตัวอําเภอสุวรรณภูมิ 

ตามทางหลวงหมายเลข 214 ระยะทาง 22 กม. 

Facebook 
บ้านตาหยวก ทุ่งหลวง 

ศูนย์จําหน่ายผ้าไหมมาตรฐาน 
คุณสําเนียง พูลสระค ู

ครูช่างศิลปหัตถกรรม 08-7213-3462 

๓๗
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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เรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหมครบวงจร ตั้งแต่เลี้ยงไหม สาวไหม ย้อมด้วยสีจาก 
ธรรมชาติ ย้อมมัดหมี่ คิดออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังรักษารูปแบบ 
ดั้งเดิม 

 ลวดลายต่าง  ๆ  ของผ้าไหมมัดหมี่เท่าที่มีการศึกษาวิจัยสามารถจำาแนกได้ถึง 800 ลาย ใน 
จำานวนน้ี 500 ลาย พบที่จ.สุรินทร ์ และส่วนใหญ่มาจากบ้านสวาย หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งอีสานใต ้ ใกล้กับ 
เขาพนมสวาย 
 องค์ความรู้ด้านผ้าไหมของชุมชนได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ผู้หญิงทุกคน 
ทอผ้าเป็น และทุกบ้านมีกี่โบราณอยู่ที่ใต้ถุน ซ่ึงแม่ได้รับสืบทอดมาจากยาย และยายก็ได้รับตกทอด 
มาจากยายทวดอีกต่อหนึ่ง เป็นกี๋โบราณแบบ 6 ตะกอ 
 มิใช่เพียงศาสตร์แห่งการทอเท่านั้น ที่บ้านสวายมีองค์ความรู้ที่เก่ียวกับผ้าไหมในทุกขั้นตอน  
นับตั้งแต่การเล้ียงไหม ผูกลายย้อมมัดหมี่ด้วยสีธรรมชาติ ทออย่างประณีตเกิดเป็นลวดลายที่ได้ 
แรงบันดาลใจจากธรรมชาต ิ เช่น ซิ่นเขียวเชิงแดง ลายสายนำ้าไหล ลายลูกแก้ว ลายดอกมะเขือ 
 ซ่ินและผ้าผืนถูกส่งไปจำาหน่ายยังร้านผ้าไหมในเมือง จนกระทั่งกองละครโทรทัศน์เรื่อง “นาคี” 
มาพบเข้า ทำาให้ถนนทุกสายมุ่งสู่หมู่บ้านแห่งนี ้
 แม้จะทอผ้าฝ้ายเอาไว้ใช้ แต่ไหมสำาหรับคนบ้านสวายคือจิตวิญญาณ แต่ละขั้นตอนใช้ 
องค์ความรู้ที่ลึกซึ้งเฉพาะ ทั้งการสาวไหม การย้อม การออกแบบลาย การทอ 
 บ้านสวายจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านผ้าไหมแบบคลัสเตอร์ หรือกลุ่มความรู้ที่ครบวงจรจากต้นนำ้า 
ถึงปลายนำ้า 

บ้านสวาย 

คลัสเตอร์ผ้าไหมไทย



๓๘
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ที่ตั้ง บ้านสวาย หมู่ 1 ต.สวาย อ.เมืองฯ
จ.สุรินทร์ ห่างจากตัวจังหวัด 22 กม. 

กลุ่มหัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
0-4454-6656

อบต.บ้านสวาย
 0-4454-6595 08-6249-5683

ศูนย์การเรียนรู้ไหมย้อมสีธรรมชาติ
0-4454-6656

กลุ่มทอผ้าอุตมะไหมไทย
08-4959-9747
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นั่งรถกระสวยอวกาศชมหมู่บ้าน เรียนรู้กิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไหม ชิม 
ขนมตดหมา และตลาดโบราณวิถีขแมร์ 

 บ้านสนวนนอกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมที่ได้รับการจัดการอย่างมีมาตรฐาน  
เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เปิดกว้างไปสู่สากล 
 ในหมู่บ้านประกอบด้วยเรือนยกพื้นแบบดั้งเดิม และมีเรือนโบราณอายุร้อยปีหลงเหลือ 
อยู่ ชาวบ้านปลูกข้าวหอมมะลิเป็นอาชีพหลักและทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม แต่มีองค์ความรู้ 
ที่ครบวงจร 
 วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมแบบบ้านสนวนนอกซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจจำานวนมาก  
ได้รับการจัดการแบบสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นจุดหมายใหม่ของนักเดินทาง  
กับการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและกลมกลืนกับชุมชน พักบนเรือนของชาวบ้าน กินอาหารร่วมสำารับ ตื่น 
แต่เช้าตักบาตร เดินทางไปยังฐานเรียนรู้ด้วยรถกระสวยอวกาศ
 ทำาความรู้จักหัตถกรรมกระดึงไม้ การทำานกจากกะลามะพร้าว เดินชมตลาดโบราณ  
ขนมท้องถิ่นหวานหอมที่เรียกว่าขนมตดหมา เพราะทำาจากแป้งของเถาต้นตดหมูตดหมา ที่ว่า 
กันว่านุ่มหนึบหอมอร่อยกว่าขนมจาก 
 จากนั้นใช้เวลาทั้งวันไปกับอุทยานหม่อนไหม การเรียนรู้ที่มีเรื่องราวและประยุกต์ให้ 
สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ ในการทำาความเข้าใจคู่สีสันและการออกแบบลายผืนผ้า จนเกิดเป็น 
ซ่ินตีแดงหางกระรอกที่เป็นเอกลักษณ์ประจำาท้องถ่ิน กิจกรรมต่าง  ๆ  ที่บ้านสนวนนอกจะทำาให้ 
เวลา 2 วัน 1 คืน ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่จะประทับอยู่ในความทรงจำาอย่างไม่รู้ลืม 

บ้านสนวนนอก

ถื่นฐานไทยขแมร์ 



ที่ตั้ง บ้านสนวนนอก หมู่ 2 อ.ห้วยราช
จ.บุรีรัมย์ ห่างจากตัวอําเภอห้วยราช 13 กม. 

Facebook: 
หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม “บ้านสนวนนอก” 

อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ชุมชนเขมรโบราณบ้านสนวนนอก

08-5411-4435, 08-7435-3237

ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
บ้านสนวนนอก 09-5801-1693

โฮมสเตย์และรีสอร์ต
0-4466-6776, 0-4466-6829 

๓๙
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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สัมผัสอารยธรรมเส้นไหมแห่งอีสานใต้ครบวงจร ชมปราสาทเมืองต่ําและเดินป่า 
ไปยังอโรคยาศาลาบนเขา 

 บ้านโคกเมืองมีปราสาทเมืองตำ่าเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยชาวบ้านอพยพเข้ามา 
ต้ังถิ่นฐานเมื่อ พ.ศ. 2490 ช่ือปราสาทเมืองตำ่าเป็นชื่อที่เรียกในยุคหลัง เพราะตัวปราสาทตั้งอยู่ 
ในที่ราบ ขณะที่ปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเขา 
 ปราสาทเมืองตำ่าเป็นศาสนสถานฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย ประจำาชุมชน ซึ่งมีมา 
ต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 16 หรือประมาณ 1,000 ปีก่อน เป็นปราสาทท่ีมีนำ้าล้อมและมีภาพสลัก 
จากหินทรายเกี่ยวกับการอวตารของพระนารายณ์ พระอิศวร และพระอินทร์ นอกจากนี้ยังมี 
ทะเลเมืองตำ่า เป็นอ่างเก็บนำ้าขนาดใหญ่ที่รับนำ้าจากภูเขามาใช้ในชุมชนโบราณ
 การจัดมัคคุเทศก์น้อยนำาชมปราสาทเมืองตำ่า รวมไปถึงกิจกรรมเดินเขาเพ่ือขึ้นไปชม 
ปราสาทขนาดเล็กที่ใช้เป็นอโรคยาศาลา คือ กุฏิฤๅษีปราสาทที่สร้างจากศิลาแลงทั้งองค์และ 
ปราสาทเขาปลายบัด 
 วิถีชีวิตของชาวบ้านบนแผ่นดินอีสานใต้ที่บ้านโคกเมืองก็น่าสนใจ หมู่บ้านแห่งนี้ 
ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย มีการจัดโฮมสเตย์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครบถ้วนและ 
น่าสนใจ โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับการทอผ้าไหมที่ครบวงจรตั้งแต่การเล้ียงไหม สาวไหม  
ไปจนถึงการทอผ้า และเลือกลายบนผืนผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายจำาหลักและ 
สถาปัตยกรรมของปราสาทเมืองตำ่า 
 งานหัตถกรรมนอกจากผ้าไหมยังมีการทอเส่ือคุณภาพดีจากกกที่หาได้จากในหมู่บ้าน  
และที่ห้ามพลาดก็คือ กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ  ที่ถือกันว่ามีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

บ้านโคกเมือง 

แรงดลใจจากปราสาทหิน



ที่ตั้ง บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก 
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ห่างจาก 

ตัวอําเภอประโคนชัยประมาณ 10 กม.  
ไปตามเส้นทางบ้านกรวด 

ปราสาทเมืองตํ่า และห่างจาก 
ปราสาทพนมรุ้ง 8 กม. และ 

ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย ์ 60 กม.

Facebook: บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
สอบถามรายละเอียด

คุณประสิทธิ ์ ลอยประโคน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 15

09-6796-6127 
หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง 

08-6721-1789

๔๐
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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เที่ยวชมหมู่บ้านผ้าไหมใจกลางปักธงชัย ต้นตํารับมัดหมี่สอดกระรอก

 บ้านจะโปะเป็นหมู่บ้านชาวลาวเวียงที่ก่อต้ังมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ชื่อจะโปะ มาจาก 
“กะโปะ” ที่แปลว่า กะลามะพร้าว เพราะที่นี่เคยปลูกมะพร้าวมาก และในช่วงงานบุญจะมีการ 
ผ่ามะพร้าวจนเกิดเสียงดังโปะ ๆ ได้ยินไปทั่ว ปัจจุบันไม่มีเสียงผ่ามะพร้าวอีกแล้ว หากเปล่ียนเป็น 
เสียงกี่ทอผ้าดังออกมาจากบ้านต่าง ๆ แทน
 ภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นชุมชนขนาดกลางเรียงรายอยู่ในถนนแคบ  ๆ  เหมาะสำาหรับเดิน 
เที่ยวชม มีป้ายบอกจุดเรียนรู้ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและทอผ้าไหมแทบทั้งส้ิน อาทิ เฮือน 
กระตุกซุกยู หมายถึงเรือนที่เต็มไปด้วยกี่กระตุกที่ทอกันทั้งวัน เฮือนมัดหมี่ โฮมพ่ีโฮมน้อง เรือน 
ที่ย้อมเส้นไหมมัดหมี่ เฮือนเว้าได้ เป็นเรือนที่ปลูกใหม่ เจ้าของเรือนติดป้ายภาษิตการดำาเนินชีวิต 
เพื่อเตือนสติจนเต็มแน่น เหมือนกับเรือนที่คอยพูดเตือนสติคนผ่านไปมา ส่วนการย้อมไหม แต้มสี 
จัดทำาโดยกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ที่ทั้งย้อมและทอซิ่นไหม และผ้าคลุมไหล่ขึ้นชื่อ เป็นผู้ผลิตชุดสีชมพู
ที่นางเอกชมพู ่ - อารยา เอ ฮาร์เก็ต ใช้ใส่ไปให้สัมภาษณ์ที่เมืองคานส์ จนเป็นที่สนใจไปทั่ว
 การทอผ้าไหมที่บ้านจะโปะจึงมีรูปแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยผสมผสานระหว่าง 
ขนบโบราณกับการผลิตผลงานสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว 

บ้านจะโปะ 

ไหมงามเมืองปัก 



๔๑
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ที่ตั้ง บ้านจะโปะ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา อยู่ใกล้กับตัวอําเภอ
ปักธงชัย หากขับรถไปเองให้จอดรถ 

ที่วัดอัมพวัน (จะโปะ) ใกล ้ สภ.ปักธงชัย 
และเดินเที่ยวชมหมู่บ้าน 

บ้านจะโปะ หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว 
08-9917-9748, 08-6583-7148 

ดอกไหมงานมือ กลุ่มผ้าไหมทองสุรนารี
09-9462-9641
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เที่ยวหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวน 
ผักสลัด โรงเห็ด และชมสายหมอกหยอกกับแนวป่าที่ผาเก็บตะวัน 

 ในท่ามกลางรีสอร์ตแบบบ้านไร่หลายสิบแห่งในเขต  ต.ไทยสามัคคี  
กลุ่มชาวบ้านก็ได้รวมกลุ่มกันเพื่อเสนอทางเลือกสำาหรับผู้มาเยือนในรูปของกลุ่ม 
โฮมสเตย์และกิจกรรมชุมชน โดยมีกิจกรรมการปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนใกล้ 
หมู่บ้าน ฐานการเรียนรู้การปลูกผักสลัดอินทรีย์ ที่ประกอบด้วยคอสใบยาว  
เรดโอ๊ก กรีนโอ๊ก บัตเตอร์เฮด นอกจากนี้ยังมีการเพาะเห็ดนางฟ้าและ 
เห็ดหอม ทั้งขายสดและแปรรูปเป็นแหนมเห็ด เห็ดปรุงรส ไปจนถึงผลไม้ 
อื่น  ๆ เช่น เสาวรส โดยกลุ่มชาวบ้านจะเน้นรูปแบบเกษตรอินทรีย์และการ 
พึ่งพาตนเอง 
 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะ 
อย่างยิ่งสำาหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนบ้านสุขสมบูรณ ์ เพราะอากาศดี มีผลไม้  
โดยเฉพาะสตรอว์เบอร์รี่และพืชผักสด ๆ ให้เลือกซื้อหา 
 ผาเก็บตะวันซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไม่ไกลจากชุมชน 
เป็นจุดชมธรรมชาติที่ห้ามพลาดการมาเยือนชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ สายหมอก 
อ่อนโยนหยอกเอินกับทิวเขาในวงล้อมของป่าเขียวขจี อากาศเย็นฉำ่าในยามเช้า  
คือเหตุผลว่าทำาไมบ้านสุขสมบูรณ์แห่งวังนำ้าเขียวคือจุดหมายที่คนรักธรรมชาติ 
ต่างนึกถึงเสมอ 

บ้านสุขสมบูรณ์ 

เกษตรอินทรีย์ ในหุบเขา 



๔๒
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ที่ตั้ง บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 2 

ต.ไทยสามัคค ี อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 
ห่างจากตัวอําเภอวังนํ้าเขียว 
ไปทางผาเก็บตะวัน 14 กม. 

กลุ่มอนุรักษ์ต้นนํ้ามูลโฮมสเตย์
08-1977-7961, 08-1977-8516, 08-6879-6237

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้
คุณสมพร พรอันแสง

ผู้ใหญ่บ้านสุขสมบูรณ ์ หมู่ 2 
08-5770-8091 



บ้าน
แหลมมะขาม

บ้าน
ห้วยแร้ง

บ้าน
นํ้าเชี่ยว

ชุมชน
ริมนํ้าจันทบูร

ชุมชน
ชากแง้ว

ชุมชน
ตะเคียนเตี้ย

บ้าน
จํารุง



ภาคตะวันออก

บ้าน
แหลมกลัด

ชุมชน
เขารักษ์บายศรี

ชุมชน
หนองบัว

ชุมชนตะเคียนเตี้ย 

ภูมิปัญญากลางสวนมะพร้าว

ชุมชนตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว 

ตลาดเก่าที่มีเรื่องราว 

บ้านจํารุง 

สิบฐานเรียนรู้สู่ชีวิตช้า

ชุมชนริมนํ้าจันทบูร 

ภาพอดีตย่านท่าหลวง

บ้านหนองบัว 

บ้านคนใจดี ของกินอร่อย

ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

สรวงสวรรค์ของคนรักผลไม ้

ชุมชนบ้านห้วยแร้ง

จากเทือกเขาถึงชายฝั่ง 

บ้านนํ้าเชี่ยว

หมู่บ้านวิถีสนุก 

ชุมชนบ้านแหลมกลัด 

วิถีประมงชายฝั่งทะเลตะวันออก

บ้านแหลมมะขาม

เที่ยวตราดสะหงาดสะเงย
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ขี่จักรยานชมสวนมะพร้าวที่มีเรื่องราว รู้จักการทำาสวนผสมในสวน 
มะพร้าว เยี่ยมบ้านร้อยเสาทำากิจกรรมชุมชน 

 ไม่ว่าจะยืนอยู่ตําแหน่งใดในชุมชนแห่งนี้ คุณจะเห็นทิวยอดมะพร้าวเสมอ  
และหากมีโอกาสขี่จักรยานผ่านไปในสวนที่โล่งเตียน คุณจะได้ยินเสียงมะพร้าว 
คุยกับสายลม
	 มะพร้าวต้นสูงบนพ้ืนล่างเตียนสะอาดสะอ้านบอกได้ถึงความขยันและ 
ใส่ใจของเจ้าของ มะพร้าวเป็นพืชแห่งชีวิตของชาวตะเคียนเตี้ย ใช้ประโยชน์ได้ 
แทบทุกส่วน ในยุคโบราณคือเชื้อเพลิงและใช้แสงสว่าง ทุกวันนี้ผลแก่ทั้งคั้นกะทิ  
สกัดนํ้ามัน กะลาอ่อนคือเมนูซิกเนเจอร์ของท้องถ่ิน กะลาแก่ใช้ทํางานหัตถกรรม  
เปลือกเป็นส่วนผสมของดินปลูก ฯลฯ และในวันที่มะพร้าวถูกคุกคามจนยืนตายไป 
มาก ชาวบ้านก็ใช้องค์ความรู้ด้วยการปล่อยแตนเบียนไปกําจัดหนอนหัวดําแทนการ 
ใช้ยาฆ่าแมลง 
	 บ้านร้อยเสาเป็นเรือนแฝดยกพื้นแบบเก่าที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว 
ชุมชนตะเคียนเต้ีย ทั้งการรับรองแขกเหรื่อที่มาเย่ียมเยียน ดูงาน และทํากิจกรรม 
ต่าง  ๆ เนื่องจากตะเคียนเตี้ยเป็นชุมชนใหญ่ การท่องเที่ยวกระจายตามหมู่ต่าง  ๆ  
การมาเริ่มต้นที่บ้านร้อยเสาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด และลําพังกิจกรรมที่เรียนรู้ได้จริง 
ก็มากมายจนแทบหมดวัน ทั้งการทําดอกไม้หอมจากใบเตย การทําพวงมะโหตร 
กัวซาขูไล่พิษ การทํานํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น และที่พลาดไม่ได้ก็คือ แกงป่าไก่กะลา 
มะพร้าวอ่อน 

ชุมชนตะเคียนเตี้ย 

ภูมิปัญญากลางสวนมะพร้าว



๔๓
ภาคตะวันออก

ที่ตั้ง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง
จ.ชลบุร ี ห่างจากตลาดโรงโป๊ะ 6 กม.

หรือ 17 กม.จากเมืองพัทยา 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตำาบลตะเคียนเตี้ย
09-8412-1712, 08-5698-9732
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เดินเที่ยวชมและชิมของกินอร่อยแบบจีนแต้จิ๋วย้อนยุคในตลาดเย็นวันเสาร์ ไหว้เจ้าแม่ 
ทับทิมขอพร

	 บ้านชากแง้วเป็นชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วใกล้ชายฝั่งพัทยา  -  บางละมุง ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ต้น 
รัตนโกสินทร์ แต่น่าจะขยายตัวอย่างมากช่วงก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา สภาพบ้านเรือนเป็นห้องแถวไม้ 
มี “เล่าเต๊ง” เรียงรายสองฝั่งไปตามแนวถนนสายหลัก มีศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นศูนย์กลางความศรัทธา 
	 ไม่มีใครอธิบายที่มาของชื่อ  “ชากแง้ว” ได้อย่างชัดเจน แต่ “ชาก” ในภาษาถิ่นแถบภาคตะวันออก  
หมายถึงพ้ืนท่ีราบท่ีถูกแผ้วถาง บุกเบิก ส่วน “แง้ว” อาจหมายถึงต้นไม้ชนิดหน่ึงท่ีพบในท่ีราบ อาจหมายถึง 
ต้นคอแลน หรือต้นแงว 
	 นอกจากเป็นย่านการค้าขาย ชาวจีนที่อพยพเข้ามาอาศัยในยุคแรกยังทําไร่มันสําปะหลัง  
บริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้า โดยเฉพาะอาหารตํารับจีนที่ทํากินกันในครัวเรือน เมื่อเวลาผ่านไปการ 
คมนาคมดีขึ้นและคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาจึงไปทํางานในเมือง ตลาดค้าขายที่เคยเฟื่องฟูก็ค่อย  ๆ  
ซบเซาลง 
	 ต่อมามีการริเริ่มรื้อฟื้นเรื่องราวของชุมชนในรูปของการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปถึง 
สถาปัตยกรรม นํามาสู่การเปิดตลาดเย็นวันเสาร์แบบจีนย้อนยุค เน้นในเรื่องของกินอร่อยประจําท้องถิ่นที่ 
มากด้วยเรื่องราว โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวชุมชน เมื่อเดินชมและชิมที่ตลาดชากแง้ว ไม่ว่า 
จะหยุดชิมบะจ่างเจ้าอร่อย ข้าวต้มโบราณ ขนมก๋วยบะ กู๋ช่าย ฯลฯ ก็ล้วนเป็นของกินที่คนรุ่นก๋งเคยทํา 
กินกันมาก่อนแล้วทั้งสิ้น ชากแง้วยังรักษาประเพณีแบบจีนไว้ได้อย่างเคร่งครัด มีการจัดงานในวันต่าง ๆ  
เช่น ไหว้พระจันทร ์ วันตรุษสารทต่าง ๆ 

ชุมชนตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว

ตลาดเก่าที่มีเรื่องราว



ที่ตั้ง ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว
ต.ห้วยใหญ ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ห่างจากเมืองพัทยา 20 กม. 
หรือ 68 กม.จากตัวเมืองชลบุร ี

๔๔
ภาคตะวันออก

ตลาดโบราณย้อนยุค
จัดทุกเย็นวันเสาร ์

สอบถามข้อมูลกิจกรรมชุมชนได้ที่ 
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านชากแง้ว 

08-1870-3398

Facebook: Chakngeaw
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เยี่ยมชมและเรียนรู้กิจกรรมด้านเกษตรแบบพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสวน 
ทุเรียน มังคุด 

	 หมู่บ้านเกษตรกรรมสวนยางพาราและสวนทุเรียนที่ก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกรรมแบบพ่ึงตนเอง  
โดยนําเอาวิถีชาวบ้านและระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนประสบความสําเร็จเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ชุมชนในแขนงต่าง  ๆ  ที่นําไปประยุกต์ใช้ได้จริง เห็นผลไม่ต่างจากมหาวิทยาลัย แต่เป็นมหาวิทยาลัย 
บ้านนอก 
	 มีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่สะอาดสะอ้านปลูกอยู่ในสวนมังคุด พ้ืนที่กว้างขวางแบ่งออกเป็นฐาน 
การเรียนรู้ต่าง ๆ แต่โดยส่วนใหญ่จะรองรับคณะใหญ่ที่มาอบรม เรียนรู้ทั้งวิถีชีวิตชาวสวนยางพาราหรือ 
ชาวสวนทุเรียนและมังคุด การทําระบบเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ การทําปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักอินทรีย์  
เนื่องจากเป็นชุมชนใกล้ชายฝั่งทะเลของ อ.แกลง จึงมีการเรียนรู้ระบบจัดการเครือข่ายนํ้าจืด นํ้ากร่อย  
นํ้าเค็ม การฟื้นฟูป่าชายเลน ตั้งธนาคารชนิดพันธุ ์ บ้านปลา ธนาคารปูอีกด้วย
	 ผู้มาเยือนที่มาเป็นกลุ่มเล็กแบบครอบครัวก็สามารถเย่ียมชมและเรียนรู้ได้เช่นกันในเรื่องของ 
พืชผักพื้นบ้าน และหากมาในช่วงฤดูผลไม้ ราวต้นพฤษภาคม  -  กรกฎาคม ก็จะได้ชิมทุเรียน มังคุด  
ผลผลิตจากบ้านจํารุง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ  
	 ไม่ไกลจากศูนย์เรียนรู้บ้านจํารุงมีร้านส้มตําช่ือดังเจ้าอร่อย มีทั้งส้มตําประยุกต์แบบต่าง  ๆ  
กุ้งต้มเค็มแบบพื้นบ้านให้ฝากท้องด้วย 

บ้านจำารุง 

สิบฐานเรียนรู้สู ่ชีวิตช้า



ที่ตั้ง บ้านจำารุง หมู่ 7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง
จ.ระยอง ห่างจากตลาดแกลง 13 กม.

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบบ้านจำารุง 
และมหาวิทยาลัยบ้านนอก

Facebook: BANJUMRUNG
ผู้ใหญ่ชาติชาย เหลืองเจริญ

08-7817-8030

คุณสำาเริง ดีนาน 08-7143-7576 

๔๕
ภาคตะวันออก
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เดินชมย่านเก่าร้อยปีริมแม่นำ้าจันท์ ข้ามสะพานชมโบสถ์กอทิก แล้วชิมก๋วยเตี๋ยวกั้งและของกิน 
อร่อยเมืองจันท ์

	 ศูนย์กลางการค้าขายเก่าแก่ของเมืองจันทบุรี เรียกว่าย่านท่าหลวง ลักษณะเป็นตึกแถวแบบโบราณ 
เรียงรายขนานไปกับแม่นํ้าจันทบูรต่อเนื่องไปถึงชุมชนตลาดล่าง ซึ่งเป็นเรือนแถวไม้และเรือนขนมปังขิง ระยะรวม  
1 กม. 
	 ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เป็นย่านการค้าท่ีเฟ่ืองฟู มีสินค้าเครื่องเทศ พวกเร่ว กระวาน พริกไทย ของป่า 
โดยชาวพื้นเมืองล่องตามแม่นํ้าจันทบุรีลงมาจําหน่าย และแลกเปลี่ยนซื้อหาสินค้าอุปโภคอื่น ๆ กลับไป ย่านนี้จึงเป็น 
ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก และยังมีพ่อค้าเร่นําพลอยจากบ่อพลอยเข้ามาขาย 
ยิ่งทําให้บรรยากาศการค้าขายยิ่งคึกคัก 
	 ชุมชนริมนํ้าจันทบูรเป็นถิ่นฐานของชาวญวนคาทอลิก ชาวจีนไหหลํา รวมไปถึงแขกกุลาและพม่า  
ต่อมาศูนย์กลางการค้าขายได้ขยับออกไปหาถนนที่ตลาดนํ้าพุ ย่านการค้าแห่งนี้จึงซบเซาลง ทิ้งไว้ก็แต่อาคารเก่าแก่  
จําหลักลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์และโค้งอาร์คแบบฝรั่งที่เหนือกรอบประต ู
	 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์โดยชุมชนบนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ  มีการสืบค้นไปถึง 
เจ้าของอาคารเก่าซึ่งหลายหลังเป็นผู้ที่มีความสําคัญในท้องถิ่น เช่น เรือนเก่าของพระยาวิชยาธิบด ี ข้าหลวงจันทบูร  
หลวงราชไมตรี บ้านขุนอนุสรสมบัติ รวมทั้งการจัดทําแปลนทางสถาปัตยกรรม 
	 ตลอดเส้นทางเดินชมย่านเก่า ยังมีร้านอาหารท้องถ่ินเรียงรายไปตลอด มีทั้งขนมไข่แบบโบราณป้าไต๋  
โรงงานไอติมตราจรวด ก๋วยเตี๋ยวต้มยําใส่เนื้อกั้งและปูเจ๊อี๊ด ข้าวตังโบราณ ขนมจาก ฯลฯ และสะพานข้ามแม่นํ้า 
จันทบูรไปยังโบสถ์แบบกอทิกวัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล 

ชุมชนริมนำ้าจันทบูร 

ภาพอดีตย่านท่าหลวง



ที่ตั้ง ชุมชนเก่าริมแม่นำ้าจันทบูร 
(ย่านท่าหลวง) ใกล้กับวัดโบสถ์เมือง 

ต.วัดใหม่ อ.เมืองฯ จันทบุรี

Facebook: ชุมชนริมนำ้าจันทบูร
Chanthaboon Waterfront

0-3932-2037 

๔๖
ภาคตะวันออก
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เดินตลาดนัดของกินแปลกๆ วันสุดสัปดาห์ในหมู่บ้านเรือนแถวไม้ นั่งเรือชมเหยี่ยว 
แดงที่ปากอ่าวแม่นำ้าจันทบูร

	 ชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนไหหลําบนที่ราบลุ่มฝ่ังตะวันออกของปากแม่นํ้าจันทบุร ี ประกอบ 
ด้วยเรือนแถวไม้สองช้ันหลายสิบคูหา มีเอกลักษณ์คือ ประตูหน้าบ้านเป็นบานเฟ้ียมเปิดได้เต็ม 
ความกว้างของอาคาร ชั้นบนมีระเบียงและราวกันตก ลักษณะใกล้เคียงกับเรือนแถวในตลาดบก 
ตามชุมชนริมนํ้าหลายแห่งในภาคตะวันออก แต่ที่นี่ได้รับการดูแลจนมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์  
เล่ากันว่าแหล่งนํ้ากินนํ้าใช้ของชุมชนเป็นหนองนํ้าจืดที่มีบัว จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชน
	 ชาวบ้านหนองบัวนิยมทําอาหารและขนมกินกันในครัวเรือน ทั้งขนมดั้งเดิมและประยุกต์ 
ขึ้นมาภายหลัง โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น นํ้าตาลเคี่ยว เพราะมีโรงงานนํ้าตาล 
อยู่ไม่ไกล แป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้า มะพร้าวขูด เกิดเป็นขนมแปลก  ๆ  ชื่อไม่คุ้นหู จนได้รับฉายา 
ว่า ชุมชนขนมแปลก ซึ่งจะได้ชิมในวันสุดสัปดาห์ เมื่อทุกบ้านพร้อมใจกันจัดตลาดนัดชุมชน 
ที่เน้นเรื่องของกิน นอกจากขนม นํ้าพริกกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียง และข้าวเกรียบอ่อนที่ทําจาก 
ก๋วยเตี๋ยวแผ่นก็อร่อย หนองบัวยังขึ้นชื่อเรื่องไม้กวาดที่ทนทานมาก 
	 สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ การล่องเรือออกสู่ปากอ่าวเพื่อชมฝูงเหยี่ยวแดงนับร้อย และสัมผัส 
ธรรมชาติปากแม่นํ้าจันทบุรีที่งดงามด้วยป่าชายเลนและทิวเขาสระบาป สามารถล่องเรือไปไกล 
ถึงอู่ต่อเรือพระเจ้าตาก 

บ้านหนองบัว 

บ้านคนใจดีของกินอร่อย



ที่ตั้ง บ้านหนองบัว เทศบาล 
ตำาบลหนองบัว อ.เมืองฯ จันทบุรี 
ห่างจากตัวเมืองจันทบุร ี 9 กม.

Facebook: ชุมชนขนมแปลก
ริมคลองหนองบัว จันทบุรี

 08-1761-6034 
ตลาดนัดขนมแปลก 
วันหยุดเสาร ์ - อาทิตย ์

๔๗
ภาคตะวันออก
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ชิมผลไม้สุกในสวนแบบไม่ยั้งทั้งทุเรียนนานาพันธุ์ มังคุด ลองกอง พักโฮมสเตย์ลิ้มลอง 
เมนูสร้างสรรค์จากผลไม้ผสานกับพืชผักเครื่องเทศพื้นบ้าน  

	 ชุมชนชาวสวนผลไม้เชิงเขาบายศรีตั้งรกรากมานานกว่า  200 ปี มีตํานานเล่าขานเก่ียวกับภูเขา 
ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนมากมาย ชื่อเขาบายศรีมาจากหินแหลมเหมือนบายศรีที่ตระหง่านอยู่บนเขานั่นเอง 
	 ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิอากาศแบบเขตร้อนที่ชื้นจัด มีฝนชุก จึงเหมาะสําหรับผลไม้ในเขตร้อน 
ที่โดดเด่นก็คือ ทุเรียน ซ่ึงมีทั้งหมอนทอง ชะนี ก้านยาว พวงมณี ซึ่งแต่ละพันธุ์ก็มีลักษณะประจําพันธุ์ 
ที่แตกต่างกัน มังคุด เงาะโรงเรียน ลองกอง สละ และระกํา ชาวสวนได้รวมกลุ่มกันหลายสวนรวมพ้ืนที่ 
กว่าร้อยไร่ให้ผู้มาเยือนท่องเที่ยวไปพร้อมกับการชิมผลไม้ ในรูปของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน 
รักษ์เขาบายศรี โดยสามารถเด็ดชิมได้จากต้นที่คัดเลือกแล้วว่าแก่จัด พร้อมชิม นอกจากชิมผลไม้แล้ว  
ยังได้เรียนรู้วิธีดูผลไม้แก่จัดพร้อมเก็บ เช่น ทุเรียนให้ดูจากขั้วปลิงที่บวมอวบอิ่ม มีลายเส้นสีเทานํ้าตาลตาม 
ร่องเปลือก ดีดฟังเสียงจะดังปุ  ๆ  จากโพรงอากาศที่มากข้ึนเพราะการคายนํ้า ส่วนมังคุดถ้าชอบงอม  ๆ  
ให้เลือกที่สีคลํ้าม่วง แต่ถ้าจะเก็บไว้กินหลายวันก็ให้เลือกท่ีมีประเขียว 
	 นอกจากผลไม้สดแล้ว หากมาพักโฮมสเตย์กับชุมชนก็จะได้ล้ิมลองตํารับอาหารพ้ืนบ้านท่าใหม่ 
ที่ขึ้นชื่อของเมืองจันท์ มีการนําผลไม้มาประยุกต์กับพืชผักสมุนไพรพ้ืนบ้าน เช่น เนื้อทุเรียนกรอบผัดเผ็ด 
ใส่พริกไทยอ่อน ส้มตําทุเรียน นํ้าพริกระกําที่นับวันจะหาได้ยาก เพราะระกําแทบไม่มีใครปลูก ไก่บ้าน 
ต้มกระวาน หมูชะมวง 

ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

สรวงสวรรค์ของคนรักผลไม้



ที่ตั้ง ชุมชนรักษ์เขาบายศร ี อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี ห่างจากตัวเมืองจันทบุร ี 19 กม. 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

08-6834-9604

เทศกาลชิมผลไม้
เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน 

ไปจนถึงกรกฏาคม 

๔๘
ภาคตะวันออก
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ล่องเรือเที่ยวชุมชนริมสายนำ้าเชิงเขาบรรทัด เตรียมเสบียงข้าวห่อกาบหมาก ทำาขนมจาก  
และสบู่เปลือกมังคุด 

	 บ้านห้วยแร้งเป็นชุมชนสวนหมากและผลไม้ที่ร่มรื่น ริมคลองห้วยแร้ง ซึ่งเป็นลํานํ้าสาขาต้นแม่นํ้า 
ตราด ระบบคลองแบบสามนํ้าในบางฤดูมาแต่โบราณ คือ นํ้าจืด นํ้ากร่อย และนํ้าเค็ม เกิดเป็นระบบนิเวศ 
ที่พิเศษที่อุดมสมบูรณ์
	 การท่องเที่ยวชุมชนมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงละเอียดลออมากกว่าท่องเที่ยวฉาบฉวย กิจกรรม 
ต่าง  ๆ  จึงใช้เวลาโดยมีแนวคิดในเรื่องของการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน การนั่งเรือชมป่าจาก  
และลําพูชายนํ้าเป็นจุดเริ่มของการทําความเข้าใจวิถี ต้นจากนอกจากช่วยป้องกันการกัดเซาะ เป็นแหล่ง 
อนุบาลสัตว์นํ้า ชาวห้วยแร้งยังใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จากต้นจากที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 อย่างครบถ้วน 
	 วัฏจักรของสายนํ้าในรอบปีนําความอิ่มหนําและชีวิตชีวา เพียงแค่นําเรือออกแล่นไปในคลอง 
มีกุ้งก้ามกรามตัวโตให้หาด้วยวิธีที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี บางครั้งกะพงขาว ปลาทะเลสองนํ้า 
ก็เข้ามาถึง เป็นการยํ้าเตือนว่า เทือกเขา ลํานํ้าไปจรดชายฝั่งล้วนไม่อาจแยกขาดจากกัน 
	 เสบียงที่พกพาระหว่างล่องเรือเป็นข้าวสวยคลุกนํ้าพริกพร้อมเครื่องแนม แต่ความอร่อยย่ิงเพ่ิมทวี 
เมื่อห่อด้วยกาบหมากอย่างเก๋ไก๋กะทัดรัด พร้อมสายสะพายตามแบบฉบับชาวห้วยแร้ง คุณยังได้สนุกกับการ 
ทําขนมจากและขนมควยตาอุ้ยกับคุณยาย ทําสบู่จากเปลือกมังคุดใส่พิมพ์กระบอกไม้ไผ่ หรือจะข้ามแก่ง 
ไปชมดอกครูซ หรือไคร้ย้อย ออกดอกสะพรั่งสีขาวหอมกรุ่นไปทั้งแก่งในหน้าแล้งเดือนเมษายน

ชุมชนบ้านห้วยแร้ง

จากเทือกเขาถึงชายฝั่ง 



ที่ตั้ง บ้านคลองขุด ชุมชนท่องเที่ยว 
ห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด 
ห่างจากตัวเมืองตราด 23 กม.

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำาบลห้วยแร้ง
คุณสุทัศน ์ สุนทรเวช 08-9247-9648

คุณวศิน ี สวัสดี 08-9988-8044

๔๙
ภาคตะวันออก
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ทำางอบแบบชาวตราด แล้วนั่งเรือชมป่าโกงกางออกปากคลองไปงมหอย 
ปากเป็ด อาหารพื้นบ้านจากกุ้ง กั้ง ปู ปลาทะเลสด

	 บ้านนํ้าเชี่ยวเป็นชุมชนผสมผสานระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมที่อยู่ร่วมกันอย่าง 
สมานฉันท์มานานกว่า 2 ศตวรรษ หมู่บ้านเล็ก  ๆ  ริมคลองนํ้าเชี่ยวแห่งนี้เป็นทางผ่าน 
ไปยังท่าเรือแหลมงอบเพ่ือไปยังเกาะช้าง ผู้ที่ผ่านไปมามักจะจอดแวะเพราะเห็นร้าน 
จําหน่ายงอบทําจากใบจากฝีมือประณีต ต่อมาเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนมากขึ้น  
และพบว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าประทับใจทั้งผู้คนที่เป็นมิตร ป่าชายเลนผืนสมบูรณ์ และ 
อาหารการกินพื้นถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ ์
	 งอบนํ้าเชี่ยวแบบดั้งเดิมเป็นรูปกระทะควํ่า เล่ากันว่า ในสมัยโบราณชาวบ้าน 
ทํางอบขนาดใหญ่มากใช้สวมที่บั้นเอวเพื่อกันแดดเวลาไปก้ม  ๆ เงย ๆ ดํานาหรือเกี่ยวข้าว  
ปัจจุบันประยุกต์จนมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 
	 การนั่งเรือชมป่าชายเลนผืนสมบูรณ์ออกไปยังปากคลองเพ่ือหาหอยปากเป็ด  
ก็เป็นอีกกิจกรรมสนุก หอยสองฝาที่มีระยางค์ยาวย่ืนออกมาใช้ยึดเกาะกับหาดเลน  
ต้องดําลงไปควานขึ้นมา ก็จะได้หอยเนื้อหนึบ รสอร่อยสําหรับผัดฉ่าใส่พริกไทยอ่อน 
เป็นมื้อเย็น 
	 การทําขนมตังเมกรอบที่ใช้นํ้าตาลเคี่ยวมายืดเป็นเส้น หรือทําข้าวเกรียบ 
ยาหน้าใส่หน้ากุ้งที่คล้ายขนมปากหม้อ แต่แตกต่างที่ไส้ ก็เป็นอีกรสชาติของการ 
มาท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้ 

บ้านนำ้าเชี่ยว

หมู่บ้านวิถีสนุก



๕๐

ที่ตั้ง บ้านนำ้าเชี่ยว ต.นำ้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ
จ.ตราด ห่างจากตัวเมืองตราด 8 กม. 
และห่างจากท่าเรือแหลมงอบ 9 กม. 

หมู่บ้าน OTOP Village Champion
Facebook: กลุ่มท่องเที่ยวบ้านนำ้าเชี่ยว

08-4892-5374

ภาคตะวันออก
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พิพิธภัณฑ์ตามรอยเสด็จ ร.5 ชิมชาใบขลู่ เล่นนำ้างมหอยปากเป็ดแล้วชมงานไม้ของ 
คุณลุงอัจฉริยะ 

	 ตั้งอยู่ที่หัวแหลมด้านตะวันออกของท่าเรือแหลมงอบ ร่มครึ้มด้วยต้นยางนาและยางกราด  
หรือต้นกราด อันเป็นที่มาของชื่อจังหวัดตราด บริเวณนี้เป็นอ่าวเล็ก  ๆ  หันหน้าออกไปยังเกาะช้าง  
เยื้องกับตําแหน่งของนํ้าตกธารมะยมซึ่งรัชกาลที ่ 5 เคยเสด็จฯมาเยือน 
	 การเสด็จประพาสเมืองตราดถึง 12 ครั้งของรัชกาลที่ 5 ทุกครั้ง เรือพระที่นั่งจะต้องมา 
จอดเทียบไม่ไกลจากบ้านแหลมมะขาม ด้วยเหตุนี้ อาจารย์สมโภชน์ วาสุกรี อดีต  ผอ.ร.ร.ชุมชน 
บ้านแหลมงอบ จึงเปิดบ้านเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ตามรอยเสด็จประพาสต้น ซึ่งมีภาพเก่าหายากและ 
เรื่องราวที่น่าสนใจ
	 ชาวบ้านแหลมมะขามยึดอาชีพประมงชายฝั่ง งมหอยปากเป็ด วางลอบปู หาเคย  
บางส่วนก็ทําสวนยางพารา มีรายได้เสริมจากพืชพันธุ์ในท้องถ่ิน เช่น การทํางอบ พัด ใบจาก  
ยังมีผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มที่ขึ้นในที่ลุ่มตํ่าชุ่มชื้น ซึ่งก้านนํามาจักตอกมีความเหนียวทนทาน 
	 นอกจากนี้ยังมีใบขลู่ ไม้พุ่มขึ้นในที่รกร้าง ที่นํามาทําชาใบขลู่ช่วยลดความดัน เบาหวาน  
ชาวบ้านยังนําใบสดกินเป็นผักเคียง หรือทอดกรอบเป็นเครื่องเคียง 
	 บ้านแหลมมะขามยังมีปู่กรานต์ ช่างไม้อัจฉริยะ ที่ใช้เครื่องมือช่างแบบเก่าสร้างหุ่นไม้ 
กระดานเป็นรูปคนกําลังทํางานช่างได้อย่างงดงามและสมจริง และเปิดให้คนรุ่นใหม่มาเรียนรู้

บ้านแหลมมะขาม

เที่ยวตราดสะหงาดสะเงย



๕๑

ที่ตั้ง บ้านแหลมมะขาม หมู่ 3 

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 
ห่างจากตัวเมืองตราด 15 กม. 

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม
คุณสุเทพ บุญเพียร ประธานกลุ่ม

09-8860-2914

Facebook: บ้านแหลมมะขาม จังหวัดตราด
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ภาคตะวันออก
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ท่องเที่ยวหมู่บ้านอาหารทะเลสด นั่งเรือชมโลมาอิระวดี และปรากฏการณ์ 
แมงกะพรุนหลากสี เล่นนำ้าตกสะพานหิน 

	 ชุมชนชายฝั่งทะเลตราด เชิงเทือกเขาบรรทัด ที่ตั้งของชุมชนเป็นเวิ้งอ่าวสอบลึก  
และมีหัวแหลมทรายยื่นออกมาจึงเป็นที่หลบลมมรสุมสําหรับเรือเล็ก เนื่องจากอยู่อีกฟาก 
ของปากแม่นํ้าตราด จึงมีหาดทรายขาวเนียนละเอียดยาวถึง 20 กม. แต่ทางเข้าหาดต้อง 
เลยทางเข้าชุมชนออกไป 
	 กิจกรรมที่น่าสนใจคือ การออกเรือเล็กเลียบไปตามชายฝ่ังเพ่ือติดตามดูฝูงโลมา 
อิระวดี ซ่ึงจะรวมฝูงเข้ามากินปลาดุกทะเลในช่วงนอกฤดูมรสุม เดือนพฤศจิกายน  - มีนาคม  
และยังพบปรากฏการณ์แมงกะพรุนหลากสีนับล้านตัวตลอดชายฝั่งในช่วงตุลาคมถึง 
ต้นพฤศจิกายน 
	 หากสนใจการประมงท้องถิ่นให้ไปที่บ้านหมู่ 1 บ้านคลองระวะ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน 
ประมง มีการลงอวนหากั้ง ปู กุ้ง และจะนํามาขายที่ร้านเจ๊วิไล ที่นี่จึงเป็นแหล่งซื้อหา 
อาหารทะเลสด ๆ ในราคาสมเหตุสมผล แต่ในชุมชนไม่มีร้านอาหารจึงต้องซื้อของสดไปทําเอง 
เท่านั้น 
	 เนื่องจากอยู่เชิงเขาบรรทัดซึ่งเป็นป่าต้นนํ้าที่สําคัญจึงมีนํ้าตกที่งดงามขึ้นชื่อ คือ  
นํ้าตกสะพานหิน สามารถไปเที่ยวชมได้ แต่หากชมหาดทราย เล่นนํ้าทะเล ต้องเลย 
ทางเข้าชุมชนไปอีกราว 6 กม. มีทางแยกเข้าหาดทรายแก้ว หาดทรายเงิน 

ชุมชนบ้านแหลมกลัด 

วิถีประมงชายฝั่งทะเลตะวันออก



ที่ตั้ง พื้นที่ตำาบลแหลมกลัด อ.เมืองตราด 
ห่างจากตัวเมืองตราด 40 กม.

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำาบลแหลมกลัด
อบต.แหลมกลัด 08-9095-1588

ผู้ใหญ่ราว ี ศิลาอาสน ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่  2

08-0191-3169

๕๒
ภาคตะวันออก
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ชุมชน
ตลาดบ้านใหม่

บ้าน
นครเนื่องเขต

บ้าน
ดงบัง

ชุมชนศรีประจันต์

ตลาดเก่า พิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณฯ

บ้านดงเย็น

ศูนย์เรียนรู้บ้านอารมณ์ดี

บ้านแหลม

ล่องเรือยลท้องถิ่นวิถีไทยริมท่าจีน

ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง

จากพิพิธภัณฑ์ถึงท้องทุ่ง

บ้านกระแชง

ความพอเพียงที่เพียงพอ

บ้านแพรก

ชุมชนแพรกนํ้าลพบุรี

บ้านกุดจอก

ผ้าตีนจกอัตลักษณ์ลาวครั่ง

บ้านทุ่งกระโปรง

หมู่บ้านป่าผักกูด

บ้านนครเนื่องเขต

ตลาดบกโบราณยุค ร.5 

ตลาดบ้านใหม่

จีนรัตนโกสินทร์แห่งบางปะกง

บ้านดงบัง

หมู่บ้านสมุนไพรครบวงจร



บ้าน
นํ้าทรัพย์

บ้าน

ถํ้าเสือโฮมสเตย์

บ้าน
บางพลับ

บ้าน
วังกะ

บ้าน
หนองโรง

บ้าน
หนองขาว

ชุมชน
เจ็ดเสมียน



บ้าน
ไทยทรงดํา

บ้าน
ริมคลองโฮมสเตย์

บ้าน
คลองโคน

บ้านคลองโคน

กะปิดีแห่งอ่าว ก.ไก่

บ้านบางพลับ

ศาสตร์มะพร้าวในชุมชนเก่าแก่

บ้านริมคลองโฮมสเตย์

หลากรสสนุกที่คลองบางผีหลอก

เจ็ดเสมียน

ตํานานไชโป๊และศิลปะเพื่อชุมชน

บ้านเขาย้อย

วิถีไทยทรงดํา 200 ปี

บ้านถํ้าเสือ

หมู่บ้านในหุบเขาริมแม่นํ้าเพชร

บ้านนํ้าทรัพย์

หมู่บ้านคาวบอยพอเพียง

บ้านหนองโรง

ต้นแบบชุมชนฟื้นฟูป่า

บ้านวังกะ

ข้ามสะพานไม้ในสายหมอก

บ้านหนองขาว

หมู่บ้านวัฒนธรรมในดงตาล

ภาคกลาง
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ชมการทอผ้าซิ่นตีนจกย้อมครั่งโดยครูช่างศิลปหัตถกรรมวัยเฉียดร้อย และเรียนรู้วิถี 
ลาวครั่งผ่านบ้านเรือนและอาหารการกิน 

	 ชาวบ้านกุดจอกเป็นชาวลาวหลวงพระบาง ถูกกวาดต้อนเข้ามาตั้งถ่ินฐานในแถบนี้ตั้งแต่ 
ต้นรัตนโกสินทร์ คนกลุ่มนี้มีความสามารถในการทอผ้าตีนจกที่วิจิตรบรรจง และใช้ผ้าซิ่นสีแดงเข้มที่ 
ย้อมจากครั่ง จนเป็นที่มาของชื่อ “ลาวครั่ง” 
	 ชาวลาวครั่งอาศัยอยู่ในสยามมานานร่วม 200 ปี จนกลายเป็นคนไทยหมดแล้ว แต่ยังคง 
รักษาอัตลักษณ์บางอย่างไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดแบบหลวงพระบาง การลํากลอน 
ฟ้อนแคน และที่สําคัญคือ การทอผ้าตีนจกและย้อมสีธรรมชาติ โดยในแต่ละชุมชนก็จะมีการ 
ประยุกต์ลวดลายจากแบบแผนดั้งเดิมเข้ากับความประทับใจกับธรรมชาติ จึงทําให้มีรายละเอียด 
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น 
	 ยายซ้อง จบศรี วัยแปดสิบเศษ เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม ประเภทเครื่องทอ แห่งบ้าน 
กุดจอก แทบเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เพราะคุณยายแม้อายุมากแล้ว แต่ก็ยัง 
ทอผ้าทุกวัน และเปิดกว้างให้ลูกหลานได้มาเรียนรู้ลวดลายที่ทอเป็นลายแบบดั้งเดิมเป็นเอกลักษณ์  
โดยเส้นใยที่ใช้ทอประกอบด้วยเส้นไหม เส้นฝ้าย ปอมัดหมี่ เกิดเป็นผลงานประณีตจนถือเป็นของดี 
เมืองชัยนาท 
	 นอกจากนี้ภายในชุมชนยังแบ่งเป็นเรือนการเรียนรู้เรื่องต่าง  ๆ เช่น เรื่องอาหารของชาว 
ลาวครั่ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลาวครั่ง ตั้งอยู่ที่วัดศรีสโมสร ซึ่งเป็นวัดกลางหมู่บ้าน เป็นที่ประดิษฐาน  
“หลวงพ่อเดิม” พระพุทธรูปโบราณ เป็นที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในท้องถ่ินประเภทต่าง ๆ งาน 
หัตถกรรมต่าง  ๆ บรรยากาศภายในหมู่บ้านก็ประกอบด้วยเรือนโบราณแบบชาวลาวครั่งที่งดงาม  
เรียบง่าย หากไปเยือนในช่วงเทศกาล เช่น สงกรานต ์ ออกพรรษา จะได้พบกับบรรยากาศที่ครึกครื้น  
และสวยงามทั้งหมู่บ้าน

บ้านกุดจอก 

ผ้าตีนจกอัตลักษณ์ลาวครั่ง



ที่ตั้ง หมู่ 1 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท 

Facebook:
ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่ง กุดจอก

0-5646-6034

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดจอก
0-5646-6050, 08-9969-4518

๕๓
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เที่ยวทุ่ง สัมผัสวิถีชีวิตริมแม่นํ้าลพบุรี ชมเครื่องถ้วยโบราณ เรือขุดนานาชนิด  
และเครื่องใช้ในเรือนไทยสมัยอยุธยา 

	 ศูนย์กลางของชุมชนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแพรก  ตั้งอยู่ภายใน 
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โรงเรียนแห่งน้ีอยู่ริมแม่น้ําลพบุรีสายเก่า ซ่ึงในปัจจุบันได้เปล่ียน 
ทางเดิน มีสภาพเป็นเพียงคลองเล็ก  ๆ แต่การออกสํารวจของอาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์  
ครูโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค ์ ได้พบเครื่องถ้วยโบราณมากมายอยู่ในสภาพด ี เป็นหลักฐาน 
ยืนยันว่าชุมชนแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยา 
	 บ้านแพรกต้ังอยู่ในที่ลุ่มตํ่า มีลํานํ้าหลายสายไหลมาบรรจบกัน และอยู่ตรงก่ึงกลาง 
บนเส้นทางเดินเรือจากกรุงศรีอยุธยาไปยังลพบุรี ซึ่งคณะทูตชาวตะวันตกต้องเดินทางไปเข้าเฝ้า 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีบันทึกในจดหมายเหตุหลายฉบับทั้งของบาทหลวงเดชัวซีย์  
บาทหลวงตาชาร์ต ด้วยเหตุนี้ที่นี่จึงมีการใช้เรือเป็นหลัก เรือพายที่ใช้กันก็เป็นรูปแบบที่ใช้กันมา 
ต้ังแต่สมัยอยุธยา ทั้งเรือมาด เรือพายม้า เรือม่วง เรือหมู ซึ่งหาดูได้ยาก ชาวบ้านได้นําเรือ 
มาบริจาคให้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ ์ ที่นี่จึงเป็นแหล่งรวมเรือขุดโบราณที่สําคัญอีกแห่งหนึ่ง
	 ใกล้กันเป็นที่ตั้งของวัดสําพะเนียง วัดโบราณที่รัชกาลที่ 5 ทรงจอดแวะเปล่ียนเรือ 
พระที่นั่งเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นไปยังลพบุรี ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ทั้งตะเคียน ต้นยาง 
ขนาดหลายคนโอบ นอกจากนี้ยังเรียนรู้วิถีของชุมชน การทําพัดสานและเครื่องจักสาน 
บ้านแพรก ผลไม้แช่อิ่ม และอาหารอร่อยจากปลาแม่นํ้า 

บ้านแพรก 

ชุมชนแพรกนํ้าลพบุรี 



ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขต ต.สำาพะเนียง อ.บ้านแพรก
ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดพระนครศรีอุธยา 

ห่างจากตัวจังหวัด 52 กม. 

การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และกิจกรรมชุมชน แจ้งล่วงหน้าที่
อาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์

ครูชำานาญการฯ
08-9216-8757 

๕๔
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เรียนรู้กิจกรรมในชุมชน เลี้ยงจิ้งหรีด เพาะเห็ด ทําขนมในชุมชนเก่าแก่ริม 
แม่นํ้าน้อย 
	 ชุมชนเล็ก  ๆ  ริมแม่นํ้าน้อย ในอดีตเป็นที่จอดพักของบรรดาเรือกระแชง อันเป็นเรือ 
บรรทุกสินค้ามีประทุนโค้งของชาวมอญจึงเป็นที่มาของชื่อตําบล ซึ่งยังคงลักษณะภูมิประเทศแบบ 
ที่ลุ่มตํ่านํ้าท่วมถึง ส่วนใหญ่จึงปลูกเรือนยกพื้นเพื่อรับมือกับนํ้าหลากทุกปี ชาวบ้านมีอาชีพทํานา  
และเกษตรกรรมอื่น ๆ ต่อมามีการริเริ่มจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และรวบรวมบรรดาผู้มี 
ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
	 ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของแม่นํ้าน้อย ซึ่งเป็นลํานํ้าสาขาของ 
แม่นํ้าเจ้าพระยา ในช่วงปลายที่กําลังไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าเจ้าพระยาอีกครั้ง บริเวณที่เรียกว่า 
ลานเท ในสมัยโบราณเป็นอันตรายต่อการเดินเรือเพราะแม่นํ้าช่วงนี้จะกว้างและมีลมแรง
	 สําหรับที่บ้านกระแชง จุดเด่นอยู่ที่บรรยากาศเป็นกันเอง มีโรงเรือนปลูกเห็ดนางฟ้า  
เลี้ยงจิ้งหรีด โรงเลี้ยงไก่ไข่ แปลงผัก และเกษตรแบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัส 
ชีวิตของชาวบ้านที่แท้จริง เรียนรู้การทําข้าวต้มมัด ขนมไทยต่าง ๆ การทําเต้าหู้ และเรือกระแชง 
จําลอง 
	 ที่น่าสนใจคือ การนําเอาผักตบชวาท่ีลอยเต็มแม่นํ้าขึ้นมาใช้ประโยชน์ทั้งหมักปุ๋ย นํา 
มาถักเป็นหมวกกันแดด ตะกร้าเก็บไข่ไก่ และกระเป๋าแบบต่าง  ๆ ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  
เหมาะสําหรับการมาเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม

บ้านกระแชง 

ความพอเพียงที่เพียงพอ 



ที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ต.กระแชง อ.บางไทร

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
09-3582-2086

การเพาะเห็ดฟาง
09-2653-3585

การทำาเรือกระแชงจำาลอง
08-1299-9070

๕๕
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ชมพิพิธภัณฑ์ชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตฺโต เดินเที่ยวตลาดเก่า 
ย้อนยุคศรีประจันต์ริมแม่นํ้าสุพรรณ เหมือนสมัยก่อน พ.ศ.  
2500 

	 พิพิธภัณฑ์ชาติภูมิสถาน  ป.อ. ปยุตโต เป็นศูนย์กลางของ 
ตลาดเก่าศรีประจันต์ที่ประกอบด้วยหมู่เรือนแถวไม้เก่าแก่อายุค่อน 
ศตวรรษ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จําลองบรรยากาศชุมชนเมื่อครั้ง 
ที่  ด.ช.ประยุทธ อารยางกูร อายุได้ 13 ปี และบวชเป็นสามเณรที่ 
วัดบ้านกร่าง เมื่อ  พ.ศ.  2498 จวบจนได้รับพระราชทานโปรดสถาปนา 
สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่สมเด็จพระพุทธ 
โฆษาจารย์
	 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นที่รวบรวมหนังสือ ผลงานทางวิชาการ 
ของ ป.อ. ปยุตโต อันเป็นนามปากกาของท่านเอาไว้อย่างครบถ้วน
	 บรรยากาศของตลาดเก่าศรีประจันต์ค่อนข้างเงียบสงบ มี 
ร้านค้าเก่าแก่ที่เปิดดําเนินการมาจากรุ่นพ่อ ทั้งร้านขายยาแผนไทย  
ร้านทําผม แต่ส่วนใหญ่จะเลิกกิจการไปเกือบหมด อย่างไรก็ตาม  
ยังมีของกินอร่อยให้เลือกชิม คือ ขนมกุยช่ายเจ้าเก่าแก่ที่ขายมานาน 
กว่า 60 ปีและก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น 

ชุมชนศรีประจันต์ 

ตลาดเก่า พิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณฯ 



 พิพิธภัณฑ์ชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตฺโต
เลขที ่ 49 ตลาดศรีประจันต์
ต.ศรีประจันต ์ อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี
0-3554-8722

เวลาทำาการ 9.00 น. - 17.00 น.
ทุกวันอังคาร - อาทิตย์

(ไม่หยุดในวันนักขัตฤกษ์)
ไม่เสียค่าเข้าชม

๕๖
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ล่องเรือตามรอยเสด็จประพาสต้น ไหว้พระ 9 วัด ร่วมงานตักบาตรทางน้ํา 
ที่สืบทอดมานานกว่าร้อยปี ชิมอาหารตํารับโบราณจากปลาม้า 

	 ชุมชนเล็ก ๆ ริมฝ่ังแม่น้ําท่าจีนท่ีต้ังถ่ินฐานมานานต้ังแต่สมัยอยุธยา มีวิถีชีวิต 
ความผูกพันกับสายนํ้าและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดงานประเพณีที่ 
สืบทอดมานานกว่าร้อยปี คือ การตักบาตรทางน้ํา ท่ีจัดข้ึนในวันแรม 12 ค่ํา เดือน 
สิบสอง ตรงกับราวต้นเดือนธันวาคม 
	 ชุมชนแห่งนี้ยังมีบันทึกในพระราชหัตถเลขา เมื่อครั้งรัชกาลที่  5 เสด็จ 
ประพาสต้นลํานํ้าท่าจีนถึง  2 ครั้ง และยังทรงบริจาคเงินปฏิสังขรณ์วัดตะค่าถึง  
80 บาท วัดต่าง  ๆ  ท่ีกระบวนเรือพระที่นั่งจอดแวะ ยังมีมาจนถึงทุกวันนี้ และเป็น 
ส่วนหนึ่งของการล่องเรือย้อนรอยเสด็จประพาสต้นเมื่อร้อยปีก่อน 
	 บ้านแหลมยังเป็นแหล่งอาหารท้องถ่ินชั้นเลิศที่ทําจากวัตถุดิบพ้ืนบ้านที่ปรุง 
จากปลาม้า และมีชื่อมาตั้งแต่ครั้งในหลวงรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส ถึงกับทรงเรียก 
ชื่อวัดว่า วัดแปะซะ เพราะมีคนนําปลาแปะซะมาทูลเกล้าฯถวาย และชิมขนมหวาน 
ไทย ๆ คือ ขนมสําปันน ี ขนมเสน่ห์จันทร์
	 นอกจากนี้ยังเรียนรู้การทําไม้กวาดและจักสานแบบภาคกลาง พักแบบ 
โฮมสเตย์กับชาวบ้านแล้วชมทิวทัศน์ท้องทุ่งกว้างไกลสุดสายตา 

บ้านแหลม 

ล่องเรือยลท้องถิ่นวิถี ไทยริมท่าจีน 



ที่ตั้ง ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าท่าจีนในเขต
ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุร ี
ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุร ี ตามเส้นทาง

บางแม่หม้าย - สุพรรณบุรี
(ทางหลวง 3351) ระยะทาง 23 กม. 

Facebook:
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำาบล

บ้านแหลม - กท.ชบ
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำาบลบ้านแหลม 

08-0073-7397

๕๗
ภาคกลาง
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สู่ต้นกําเนิดอาณาจักรทวารวดี เมืองโบราณพันปี แห่งแรกที่พระพุทธ 
ศาสนาหยั่งราก ขึ้นเขาทําเทียม จากนั้นไปขี่จักรยานโบราณเที่ยวทุ่ง

	 ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง หมายถึงชุมชนในเขตแนวกําแพงเมืองโบราณ 
อู่ทองและใกล้เคียงที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุยุคอู่ทอง หรือเมื่อพันปีเศษ 
ล่วงมาแล้ว ถูกซ้อนทับด้วยพุทธสถานแบบอยุธยา ละโว้ และชุมชนที่เข้ามาอาศัย 
ในปัจจุบัน 
	 การเท่ียวชมควรเร่ิมต้นท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวม 
โบราณวัตถุสมัยอู่ทองที่พบในพ้ืนที่ และการศึกษาทางวิชาการยืนยันถึงความสําคัญ 
ของเมืองโบราณอู่ทองในฐานะท่ีเป็นเมืองท่าค้าขายของสุวรรณภูมิ โดยเรือสําเภาจะ 
ผ่านมาทางลํานํ้าจระเข้สามพัน อีกทั้งยังเป็นเมืองโบราณแห่งแรกที่พระพุทธศาสนา 
หยั่งรากในภูมิภาคนี้
	 จากนั้นจึงเดินทางไปชมสถานที่ต่าง  ๆ  ในละแวกใกล้เคียง ได้แก่ วัดเขา 
ทําเทียม ซึ่งด้านหนึ่งกําลังมีการแกะสลักพระพุทธรูปบนผาหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัด 
เขาพระศรีสรรเพชญาราม และแหล่งธรรมชาติใกล้เมือง สวนหินธรรมชาติพุหางนาค  
และเนินเขาเต้ีย ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยานพุม่วง แวะเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านโคก  
ชาวลาวครั่งที่ยังรักษาวิถีเกษตรแบบเก่า และเป็นชุมชนที่ใช้จักรยานมาตั้งแต่โบราณ 
ทําให้มีจักรยานแบบย้อนยุคในสภาพที่ดีจํานวนมาก บางคันมีอายุถึงร้อยปี จึงเกิด 
เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานโบราณเที่ยวทุ่งในชุมชน

ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง 

จากพิพิธภัณฑ์ถึงท้องทุ่ง 



ที่ตั้ง เมืองโบราณอู่ทอง 
ตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน 

ในเขตเมืองอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สำานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7)
0-3556-5562, 08-4163-7599

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
เวลาเปิด - ปิด 9.00 น. - 16.00 น.

ปิด : วันจันทร ์ - อังคาร
0-3555-1021

ชมรมจักรยานโบราณบ้านโคก
08-4457-7271

๕๘
ภาคกลาง
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เรียนรู้วิถีเกษตรชุมชนปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทําปุ๋ยมูลไส้เดือน ที่ 
นําไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับชีวิตในเมือง แข่งปรุงอาหาร ขี่จักรยานไป 
เก็บผัก 

	 หมู่บ้านเล็ก ๆ ห่างจากเขตตัวเมืองอู่ทองเพียง 2 กม. แต่กลับเป็นดงร่มครึ้ม 
มาแต่โบราณจึงเป็นที่มาของชื่อบ้าน ซึ่งเป็นอีกถิ่นฐานหนึ่งของชาวลาวครั่ง ปัจจุบัน 
ได้รวมตัวกันในรูปวิสาหกิจชุมชนนวเกษตรดงเย็น เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้แบบ 
พอเพียงให้กับชุมชนและเผยแพร่สู่ภายนอก 
	 สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยคุณน้า คุณป้าใจดี ทั้งพ่ีแวว ป้าเพ่ิม พี่ผึ้ง  
ป้าแป๊ด แต่ละคนก็เชี่ยวชาญไปคนละอย่าง แม้จะเพ่ิงริเริ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาได้เพียง 
ไม่กี่ปี แต่ก็ทํางานอย่างมืออาชีพ จุดเด่นของชุมชนบ้านดงเย็นคือการเรียนรู้ที่ 
คนในเมืองสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะเป็นการทําเกษตรในพ้ืนที่ขนาดเล็ก  
ปลูกผักในกระถาง หรือทําค้างร่มรื่นปลูกดอกชมจันทร ์ ทดลองปลูกข้าวในปีบ 
	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ เช่น ประเพณี 
เกี่ยวข้าวรําแคน การตําข้าวเม่าอินทรีย์เพ่ือปรุงเป็นขนมของว่างและทําบุญ รวมไป 
ถึงการแข่งขันปรุงอาหารด้วยการออกตามหาวัตถุดิบพ้ืนป่าที่อยู่ในป่าและชายทุ่ง 
ท้ายหมู่บ้าน นอกจากกิจกรรมน่าสนใจแล้ว บรรดาเจ้าภาพอารมณ์ดีจากหมู่บ้านได้ 
ช่วยเติมเสน่ห์ให้กับหมู่บ้านเล็ก  ๆ  ชานเมืองโบราณที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแห่งนี้ได้อย่าง 
ไม่น่าเชื่อ

บ้านดงเย็น

ศูนย์เรียนรู้บ้านอารมณ์ดี 



ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุร ี ห่างจากเมืองโบราณอู่ทอง

ไปทางเหนือประมาณ 2 กม.

Facebook:
แหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนวเกษตรดงเย็น

คุณแวว สว่างแจ้ง 08-3308-8744

๕๙
ภาคกลาง
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เดินเที่ยวชมแหล่งปลูกผักกูดใกล้กรุง เก็บวัตถุดิบในสวนมาปรุงอาหาร 
พื้นถิ่น เลือกชิมผลไม้ปลอดภัยจากในสวน 

	 หมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทุ่งบ้านนา นครนายก ยึดอาชีพเกษตรกรรมมาต้ังแต่รุ่นพ่อแม่ 
โดยบุกเบิกที่ทํากินเมื่อหลายสิบปีก่อน และทุกคํ่าคืนต้องเคาะ “กะปง” เพื่อขับไล่ช้างป่า 
ที่ลงมาจากเขา ชื่อชุมชนที่เคาะกะปง หรือเกราะไม้ไล่ช้างนี้เอง ได้ถูกเขียนใหม่กลาย 
เป็น “ทุ่งกระโปรง” ในเวลาต่อมา 
	 บ้านทุ่งกระโปรงมีความเป็นยอดในการใช้ท่ีดินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที ่ 9 โดยเลือกปลูกพืชที่ไม่เหมือนใคร 
คือ ผักกูด แทนที่จะปลูกพืชผักทั่วไปที่ใคร  ๆ  ก็ปลูก ทําให้มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึง 
หมู่บ้าน 
	 ผักกูดต้องการร่มเงาจึงปลูกไว้ใต้ไม้ใหญ่ซึ่งมีทั้งต้นยางนา กระบก ที่พ่อแม่ 
เหลือไว้ให้ จนถึงกระท้อน มังคุด เงาะ ทุเรียน ไม้ผลต่าง ๆ ที่ปลูกเพิ่มเติมในภายหลัง  
ผักกูดยังต้องการนํ้าสะอาดจึงมีความจําเป็นอยู่เองที่จะต้องรักษาแหล่งนํ้าที่ใช้รด 
	 ชาวบ้านทุ่งกระโปรงเป็นญาติพ่ีน้องกันเกือบทั้งหมด นําโดยผู้ใหญ่สมหมาย  
เกตุแก้ว ซึ่งเป็นน้องชายคนเล็กได้ริเริ่มนําเอาแนวคิดปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่าง 
ที่ปลูก มาปรับใช้อย่างได้ผล 
	 ที่นี่มีกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจคือ การเก็บหาพืชผัก ได้แก่ ผักกูด  
ผักติ้ว ผักกินใบต่าง  ๆ  มากินกับนํ้าพริก ในหน้าผลไม้สามารถเก็บผลไม้สดปลอดภัย	
จากในสวนมาลองลิ้ม พร้อมเรียนรู้การทํากระท้อนสามรสของดีจากบ้านทุ่งกระโปรง 

บ้านทุ่งกระโปรง

หมู่บ้านป่าผักกูด 



๖๐

ที่ตั้ง หมู่ 12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา 
จ.นครนายก ห่างจากตลาดบ้านนา 
จ.นครนายก ประมาณ 3 กม.

ผู้ใหญ่สมหมาย เกตุแก้ว 
09-8468-5499

ภาคกลาง
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เดินชมตลาดเก่าริมแม่นํ้าบางปะกง ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ค้นหา 
ของกินดั้งเดิมในตลาดโบราณต้นรัตนโกสินทร์ ชิมอาหารอร่อยเจ้าดัง 
เมืองแปดริ้ว 

	 จุดเด่นของการท่องเท่ียวตลาดบ้านใหม่ก็คือของกินนานาชนิดในบรรยากาศ 
ห้องแถวเก่าริมแม่น้ําบางปะกง ที่เคยเป็นบ้านของบรรดาลูกหลานเถ้าแก่ในท้องถ่ิน 
เมืองแปดริ้ว ตลาดบ้านใหม่คือร่องรอยสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี 
ยุคแรกที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน คือตั้งอยู่ริมนํ้า มี 
โรงสีเป็นศูนย์กลาง มีธุรกิจเก่ียวเนื่อง คือ ร้านค้าโชห่วย สินค้าต่าง  ๆ และบริการ  
เช่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านกาแฟ ตัดผม ซึ่งจะมีชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเก้ียน ไหหลํา  
แคะ เลือกประกอบธุรกิจที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ 
	 หลักฐานสําคัญยืนยันความรุ่งเรืองของตลาดแห่งนี้ก็คือ พระราชหัตถเลขา 
ของในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่เสด็จประพาสตลาดแห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2450 และห้องแถวหลาย 
หลังในครั้งนั้นก็ยังถูกเก็บรักษาให้มีสภาพใกล้เคียงกับเมื่อร้อยปีก่อน 
	 นอกจากอาหารอร่อยขึ้นช่ือประจําตลาด เช่น ขนมปากหม้อเจ้าดังจาก 
พนมสารคาม ร้านป้าหนู ผัดไทยตาลมะพร้าว อย่าลืมมองหาอาหารท่ีเป็นของโบราณ 
ด้ังเดิมที่ทํากินกันในท้องถิ่น เช่น กาน้าฉ่ายใบปอและขนมผักกาดของเจ๊เง็กซ้ง 
ลูกช้ินปลาอินทรี ปลาทู ปลาตะเพียนต้มเค็ม ขนมจ้างจืด มะม่วงขายตึก มะม่วงแรด 
จากสวนแปดริ้ว ฯลฯ 

ตลาดบ้านใหม่ 

จีนรัตนโกสินทร์แห่งบางปะกง 



ที่ตั้ง ถนนศุภกิจ อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา 
ห่างจากตัวเมืองแปดริ้ว 2 กม. 

Facebook: 
ของอร่อยตลาดบ้านใหม ่ ฉะเชิงเทรา  

ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่
 0-3881-7336, 08-6148-4513

๖๑
ภาคกลาง
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ตลาดโบราณริมคลองแบบกะทัดรัด  คนไม่พลุกพล่าน นั่งพักผ่อนสบายๆ  ได้ 
ตลอดวัน อย่าพลาดชิมก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเจ้าอร่อย 

	 เป็นตลาดโบราณของชาวจีนแต้จ๋ิวท่ีเกิดข้ึนภายหลังการขุดคลองนครเน่ืองเขต เม่ือ  
พ.ศ.  2420 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนขยายตัวอย่างกว้างขวางในช่วงก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา 
ชื่อชุมชนก็มาจากชื่อคลอง ซึ่งมีความหมายว่า คลองที่ขุดต่อเนื่องออกไปจากเขตพระนคร
	 จุดเด่นของตลาดคลองนครเน่ืองเขต คือเป็นส่ีแยกของคลองสองสายตัดกัน เหมือน 
กับสี่แยกกลางเมืองใหญ่ ทําให้มีบรรยากาศค้าขายที่คึกคักมาก เพราะชาวนาชาวสวนจาก 
ทุกสารทิศจะมุ่งตรงมายังตลาดแห่งนี้ 
	 คลองนครเนื่องเขตแยกจากคลองแสนแสบไปยังตัวเมืองฉะเชิงเทรา  การขุดคลอง  
และการรังวัดที่ดินได้ทําให้การทํานา ทําสวนขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้การ 
ค้าขายเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน  คลองขุดใหม่เป็นเส้นทางขนส่ง ขณะที่ชาวนา 
ชาวสวนก็นําผลผลิตออกมาจําหน่ายได้สะดวก เกิดเป็นห้องแถวเพ่ือค้าขายขนานไปตามแนว 
คลองสองฝั่งหลายสิบคูหาโดยมีโรงสีอยู่ด้านใน ร้านจําหน่ายเครื่องมือเกษตร ร้านตัดเย็บเส้ือผ้า  
ร้านขายของชําที่ เรียกว่า  โชห่วย  และยังส่งผลถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่าง  ๆ  เช่น  ร้านกาแฟ  
ร้านอาหาร ร้านตัดผม 
	 ตลาดโบราณนครเนื่องเขตเกิดจากการริเริ่มของท้องถิ่นที่ต้องการรื้อฟื้นบรรยากาศ 
การค้าขายแบบเก่าและการสัญจรในคลองให้กลับคืนมา  โดยเปิดโอกาสให้ลูกหลานเจ้าของ 
เรือนแถวมาเปิดร้านสร้างบรรยากาศเหมือนกับที่เคยเติบโตขึ้นมา 

บ้านนครเนื่องเขต

ตลาดบกโบราณยุค  ร.5 



Facebook: ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

มีตลาดในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนและกลางเดือน 

ยังจัดให้มีตลาดกลางคืนต่อเนื่องไปจนถึง 21.00 น.  
09-9496-4459

๖๒
ภาคกลาง
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เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยด้วยการปลูกพืชสมุนไพร 
นานาชนิด การทําลูกประคบ และปรุงอาหารเป็นยา 

	 หมู่บ้านดงบังได้สืบทอดภูมิปัญญาด้านสมุนไพรมาจากพ่อใหญ่แก้ว มุกดา  
เมื่อ  80 ปีก่อน และได้สืบทอดต่อมาถึง  3 รุ่น จนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านดงบังได้ 
รวมตัวจัดตั้งกลุ่มสมุนไพรเพื่อปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์ป้อนให้กับโรงพยาบาล 
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา 
เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาโบราณในด้านยา พร้อมกันนี้ได้พัฒนาการตากแห้งในห้อง 
อบตากที่ได้มาตรฐานและการเก็บรักษาให้คงคุณภาพสูงสุด 
	 การท่องเที่ยวบ้านดงบังจึงมีกิจกรรมเรียนรู้การปลูกและเลือกใช้พืชสมุนไพร 
แบบอินทรีย์ โดยมีต้นพันธ์ุสมุนไพรนานาชนิดที่ครบถ้วนในการนําไปใช้เป็นยาสามัญ 
ประจําบ้านและฟื้นฟูสุขภาพจําหน่าย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเก็บรักษา 
และนํายาสมุนไพรพื้นฐานไปใช้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการนําสมุนไพรมาปรุงอาหาร 
ตามแนวคิดเรื่องอาหารเป็นยา 
	 ที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือ การสอนทําลูกประคบอย่างถูกวิธี  
ไม่เพียงใช้แก้ปวดเมื่อยต่าง ๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ยังใช้ประคบเพ่ือลดความเครียด  
รวมไปถึงแก้อ่อนเพลียอีกด้วย 

บ้านดงบัง

หมู่บ้านสมุนไพรครบวงจร



ที่ตั้ง หมู่ 6 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี ห่างจาก 
ตัวเมืองปราจีนบุร ี 33 กม.

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง
08-7087-5039, 08-7600-8842,

08-9269-2643

๖๓
ภาคกลาง
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ถีบกระดานเลนหาหอย นอนฟังเสียงลมบนกะเตงกลางอ่าว  
กินอาหารทะเลจากประมงพื้นบ้าน และอย่าลืมนํ้าพริกกะปิดี 

 เป็นหมู่บ้านประมงใกล้ฝ่ังที่มีชื่อเสียงด้านทํากะปิเคยคุณภาพดีใกล้ 
กรุงมาแต่โบราณ ปัจจุบันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เรียนรู้ระบบนิเวศ 
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนในที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จนมีที่พักแบบ  
“โฮมสเตย์”  เอกชนเปิดขึ้นมารับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก  พร้อมกับ 
มีแพ็คเกจท่องเที่ยวแบบวันเดียว 
	 กิจกรรมต่าง ๆ ที่บ้านคลองโคน ได้แก่ การล่องเรือไปตามคลองโคน  
หรือคลองช่อง ผ่านแถบของชายเลนไปยังชายฝ่ัง เพ่ือชมทิวทัศน์กว้างสุด 
สายตาจาก  “กะเตง” หรือเรือนยกพ้ืนเสาสูงที่ชาวบ้านใช้เฝ้าฟาร์มหอยแครง  
และร่วมกันปลูกป่าชายเลน หรือถ้านํ้าลงจัด  ๆ  ก็จะได้ทดลองถีบกระดานเลน 
เพื่อหาหอยแครงแบบชาวบ้าน
	 อาหารทะเลสดและหลากหลายก็เป็นอีกส่ิงที่ได้รับความนิยม ขณะ 
เดียวกันสิ่งที่ไม่ควรพลาดสําหรับการเยี่ยมชมก็คือ นํ้าพริกกะปิคลองโคน  
รับประทานกับใบชะครามลวกและปลาทูแม่กลอง ปัจจุบันที่บ้านคลองโคน  
ยังมีการทํากะปิดีจากเคยตาดํา ซ่ึงมีความหอมมาก และไม่ใส่สีหรือสารกันเสีย 
เจ้าหลัก ๆ 3 เจ้ามีทั้งเรือออกหาเคยเองและรับซื้อเคยจากชาวบ้าน

บ้านคลองโคน

กะปิดีแห่งอ่าว  ก.ไก่



ที่ตั้ง บ้านคลองโคน ต.คลองโคน 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 

ห่างจาก กทม.ประมาณ 70 กม. 

Facebook:
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน

หมายเหตุ
มีรีสอร์ตในรูป “โฮมสเตย์” หลายแห่ง

สนนราคาต่อห้อง คืนละ 800 - 1,000 บาท
และแพ็คเกจทัวร์แบบวันเดย์ทริป

รวมค่าเรือ 700 บาทต่อคน รวมอาหาร

ภาคกลาง

๖๔
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เรียนรู้ชุมชนชายคลองสองนํ้าผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชาวสวน เรียนรู้โลก 
ของมะพร้าว นอนกางมุ้ง รับลมริมนํ้า 

	 ชุมชนเล็ก  ๆ  ริมคลองบางผีหลอกแห่งลุ่มนํ้าแม่กลอง เป็นหนึ่งในต้นแบบ 
แห่งการสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรียบง่ายจากวิถีชุมชน จนได้รับความสนใจทั้งในและ 
ต่างประเทศ นับเป็นการเปล่ียนโฉมหน้าใหม่ของการท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 มาสู่ 
การท่องเที่ยวที่กําหนดโดยชุมชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินนําไปสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน  
เกิดความเข้าใจร่วมกัน และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
	 กิจกรรมแบ่งออกเป็นฐานต่าง  ๆ  ที่มีศูนย์กลางมาจากมะพร้าว ได้แก่ การ 
เคี่ยวตาลมะพร้าวและนํ้าหวานมะพร้าวหรือไซรัป ที่ใช้เตาที่ใช้เศษวัสดุการเกษตร 
ต่าง ๆ เป็นเชื้อเพลิง การทําขนมไทยภาคกลางที่มีมะพร้าวเป็นเอก และการสานหมวก  
และตะกร้าจากทางมะพร้าว สานดอกไม้หอมดับกล่ินจากใบเตย รวมไปถึงการปลูก 
ผักอินทรีย ์ ทําไข่เค็ม ทําปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ 
	 ผู้มาเยือนยังได้สนุกสนานกับการนุ่งผ้าถุงตีโป่งเล่นนํ้าในคลองบางผีหลอก  
ขี่จักรยานชมสวน และกางมุ้งนอนในบ้านพักที่เรียบง่ายแบบชาวสวน ล้ิมรสอาหาร 
ประจําท้องถิ่นแม่กลองที่ความอร่อยมาจากความสดของวัตถุดิบทั้งจากนา สวน และ 
ทะเล 
	 ชุมชนเล็ก  ๆ  แห่งบ้านริมคลองมีกิจกรรมมากมายให้ได้เรียนรู้จนเวลาแต่ละ 
วันผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

บ้านริมคลองโฮมสเตย์

หลากรสสนุกที่คลองบางผีหลอก



ที่ตั้ง ซอยบ้านปรก 43 อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม

บ้านริมคลองโฮมสเตย์
08-9170-2904

Facebook:
Baan Rim Klong Homestay
www.baanrimklong.net/th

๖๕
ภาคกลาง
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เรียนรู้เรื่องราวของมะพร้าวจากการเคี่ยวตาลมะพร้าวไปถึงการทําซอ ทําถ่านผลไม้  
พาเด็กรู้จักลมฟ้าอากาศด้วยการทําว่าวจุฬา และเที่ยวชมวัดโบราณที่มีเสน่ห์แบบ 
ไทยภาคกลาง 

	 บ้านบางพลับเป็นชุมชนชาวสวนแห่ง  อ.บางคนที มีวัดโบราณ คือ วัดบางพลับและวัด 
แก่นจันทร์เจริญ ซึ่งมีต้นจันทร์เก่าแก่อายุ 200 ปี บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบแวดล้อมด้วยร่องสวน 
มะพร้าว ท่ีน่ียังมีผู้เช่ียวชาญในท้องถ่ินแขนงต่าง ๆ จึงได้มีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับผู้มาเยือนในรูปฐานกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการปาด 
น้ําตาลจากจ่ันมะพร้าวแล้วนําไปเค่ียวทําน้ําตาล ไปจนถึงทําความรู้จักศาสตร์แห่งซอท่ีบ้านพญาซอ  
เพราะบางคนทีเป็นแหล่งมะพร้าวซอ ซึ่งจะต้องเป็นมะพร้าวที่มีทรงผลพิเศษเป็นรูปสามเหล่ียม 
หน้าจั่วเท่านั้น 
	 นอกจากนี้ยังมีฐานการทําถ่านจากผลไม้สด ได้ถ่านไม้คุณภาพดี เนื้อเบา มีคุณสมบัติ 
ดูดซับกลิ่น แต่มีความสวยงามแปลกตากว่าถ่านที่เผาจากไม้ ฐานการทําว่าวจุฬาไทย โดยคุณลุง 
อุดม มีคง ซ่ึงทําว่าวเล่นเองมาตลอดทั้งชีวิต นอกจากสอนเรื่องความประณีตในการทํางานแล้ว  
ยังได้เรียนรู้การเล่นว่าว ทําให้เด็ก  ๆ  มีโอกาสเรียนรู้เรื่องลมประจําทิศไปด้วยพร้อมกัน การทํา 
ผลไม้ “กลับชาติ” หมายถึงการนําผลไม้รสเปรี้ยว ขม ฝาด มาเชื่อม แช่อิ่มทําให้หวาน กินง่าย 
และสวยงาม 
	 ฐานการเรียนรู้ของบ้านบางพลับจะกระจายอยู่ตามบ้านของผู้รู้ในชุมชน  สามารถ 
ขี่จักรยานไปถึงได้ทุกแห่งอย่างปลอดภัย เพราะถนนร่มรื่น รถยนต์มีน้อย 

บ้านบางพลับ 

ศาสตร์มะพร้าวในชุมชนเก่าแก่



ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ
ต.บางพรหม อ.บางคนท ี จ.สมุทรสงคราม 

0-3476-1985, 08-9827-7100

๖๖
ภาคกลาง
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เดินชมตลาดนัดเย็นและทิวทัศน์ริมฝั่งแม่นํ้าแม่กลอง ชมภาพถ่ายเก่าของชุมชน  
และเลือกซื้อไชโป๊ของดีประจําท้องถิ่น พลาดไม่ได้กับงานแห่ดอกไม้ขนทรายเข้า 
วัดช่วงสงกรานต์ 

	 ตลาดโบราณเจ็ดเสมียนมีอายุกว่า 120 ปี การจัดตลาดขึ้นใหม่มีความแตกต่างจาก 
ตลาดบกโบราณแห่งอื่น ๆ  ในภาคกลาง เนื่องจากตลาดโบราณเจ็ดเสมียนจัดแบบมี “คอนเซ็ปต์”  
กล่าวคือ เป็นตลาดเย็นจนถึงคํ่า และมีเวทีการแสดง การทําเวิร์คช็อปด้านศิลปะต่าง ๆ ที่จัดขึ้นใน 
ช่วงสุดสัปดาห์สิ้นเดือน และจะมีกิจกรรมหลากหลายในช่วงปลายปี โดยคนรุ่นใหม่ที่ทํางานด้าน 
ศิลปะและการแสดง 
	 ที่นี่ยังเป็นแห่งเดียวของเมืองไทยที่เล่าเรื่องราวของไชโป๊ ซ่ึงเป็นของดีประจําท้องถ่ิน 
มีการทําขายกันมานานกว่า 30 ปี และมีเจ้าใหญ่  ๆ  มากกว่า 10 เจ้า แต่ละเจ้าก็มีแนวคิดและ 
ความเป็นมา ใครที่มาเยือนเจ็ดเสมียนจึงต้องซื้อไชโป๊ทั้งเค็มหวานติดมือเป็นของฝาก ขณะ 
เดียวกันยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่รวบรวมภาพถ่ายเก่าของชุมชนมาจัดแสดงในช่วงสุดสัปดาห์ 
สิ้นเดือน 
	 จากชุมชนค้าขายริมแม่นํ้าทางรถไฟสายใต้ที่ตัดผ่านบ้านเจ็ดเสมียน ทําให้บรรยากาศ 
การค้าขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนชุมชนซบเซาลง ต่อมาได้มีแนวคิดรื้อฟ้ืนอดีตของชุมชน 
ให้กลับคืนมา พร้อมกับโปรโมตของดีประจําท้องถ่ิน คือไชโป๊หวาน เค้กมะพร้าวอ่อน ซึ่งได้ 
กลายเป็นของฝากจากราชบุรี มะขามเทศมัน ฝักใหญ่ รสชาติมันอร่อย นอกจากนี้ยังมีงาน 
ประเพณีแห่ดอกไม้ขนทรายเข้าวัดในเทศกาลสงกรานต์

เจ็ดเสมียน

ตํานานไชโป๊และศิลปะเพื่อชุมชน



ที่ตั้ง หมู่ 3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม
จ.ราชบุร ี ห่างจากตัวเมืองราชบุร ี 15 กม.

เทศบาลตำาบลเจ็ดเสมียน
0-3239-5208

www.chetsamian.org
ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน

ตลาดนัดชุมชนเฉพาะวันพุธ, ศุกร์, เสาร ์ และอาทิตย ์
ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 20.00 น.

มีกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเจ็ดเสมียน

เปิดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์สุดท้ายของเดือน 

๖๗
ภาคกลาง
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เที่ยวเรือนไทยทรงดําและทําความรู้จักวิถีวัฒนธรรมหมู่บ้านที่อยู่มาตั้งแต่ต้น 
รัตนโกสินทร์ ชมการเอิ้นกอนฟ้อนแคนและลูกช่วง

	 ศูนย์กลางของชุมชนอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดํา ซึ่งเป็นลานกิจกรรมของชุมชน ร้าน 
จําหน่ายสินค้าที่ระลึก และมีเรือนแบบไทยทรงดํา เป็นพื้นที่จัดแสดงวิถีวัฒนธรรมแบบไทยทรงดํา  
รวมทั้งเป็นที่พักสําหรับผู้ประสงค์จะพักแบบโฮมสเตย์อีกด้วย โดยในบริเวณนี้ยังมีกิจกรรมการ 
ทอผ้าด้วยลวดลายที่เรียบง่ายตามขนบนิยมของชาวไทยทรงดํา 
	 ชาวไทยทรงดําหรือลาวโซ่งแห่งเขาย้อยเป็นกลุ่มชาวไทยทรงดําที่มีถ่ินฐานเดิมอยู่ใน 
หุบเขาของแคว้นสิบสองจุไทหรือเดียนเบียนฟูในเวียดนาม  มีภาษาเขียนและภาษาพูดเป็น 
ของตัวเองซึ่งใกล้เคียงกับภาษาไทย โดยถูกกวาดต้อนให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามตั้งแต่ต้น 
กรุงรัตนโกสินทร์ แม้เวลาจะผ่านมานานกว่า  200 ปีก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทั้งการแต่งกาย  
ภาษาพูด วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น 
	 จุดเด่นของชาวไทยทรงดํา คือ เรือนที่ปลูกอย่างมีเอกลักษณ์ เป็นเรือนยกพื้นสูง  
หลังคาทําจากกกหรือแฝกขนาดใหญ่ลาดลงจนคุมตัวเรือนเกือบจรดพื้นเพื่อป้องกันแดดฝน  
จนเป็นเรือนที่ใช้หลังคาเป็นฝาบ้านไปในตัว เมื่อก้าวขึ้นไปจะรู้สึกถึงความเย็นสบาย ชื่อ 
ไทยทรงดํามาจากชุดของผู้หญิงที่ใช้เส้ือแขนกระบอกสีดํา มีกระดุม 18 เม็ด เฉียงด้วยผ้าขาว  
นุ่งซ่ินสีดําลายทางลงสลับขาว เรียกว่าลายแตงโม เกล้ามวยที่แตกต่างในแต่ละช่วงวัย ในช่วง 
สงกรานต์จะมีกิจกรรมรื่นเริงของชุมชน มีการเอิ้นกอนฟ้อนแคน การเล่นลูกช่วงของหนุ่มสาว 

บ้านเขาย้อย

วิถี ไทยทรงดํา 200 ปี



ที่ตั้ง หมู่ 5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย 
จ.เพชรบุร ี

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำา
เทศบาลเขาย้อย

0-3256-1200

โฮมสเตย์ พักบนเรือนไทยทรงดำา
0-3256-2153, 08-1434-4997

๖๘
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ท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่า เรียนรู้วิถีริมแม่นํ้าเพชรบุรี ล่องแพยางและร่วม 
ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าชุมชน 

	 ใต้ร่มจามจุรียักษ์ ริมแม่นํ้าเพชรบุรีสีเขียวใส ดูเหมือนจะเป็นไฮไลต์ของบ้าน 
ถํ้าเสือที่เย้ายวนจนทําให้อดไม่ได้ที่จะลงไปสัมผัสความเย็นฉํ่าของสายนํ้า 
	 บ้านถํ้าเสือเป็นชุมชนกลางป่าที่ตั้งถ่ินฐานมานานกว่า 70 ปี มีถ้ําเล็ก  ๆ  บน 
ภูเขาหินปูนใกล้กับหมู่บ้าน เป็นถํ้าที่ชาวบ้านพบร่องรอยเสือโคร่งในป่าไผ่จึงเป็นที่มาของ 
ชื่อบ้าน เมื่อคนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น มีการถางป่าเพื่อทําไร่ก็ทําให้สัตว์ป่าค่อย ๆ   
สูญหายไป ต่อมาจึงมีแนวคิดในการฟ้ืนฟูป่าผ่านโครงการธนาคารต้นไม้ ด้วยการปลูก 
ต้นไม้ใหญ่และคิดคํานวณออกมาเป็นต้นทุนทางการเงิน ทําให้พบว่าการปลูกป่านั้น 
ให้ทั้งคุณค่าและมูลค่า หลังจากนั้นจึงมีการขยายกิจกรรมต่าง  ๆ  ของชุมชนในรูปของ 
กิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้และโฮมสเตย ์
	 การล่องแพยางไปตามลํานํ้าเพชรเป็นการทําความรู้จักสายนํ้า จากนั้นร่วมกัน 
ปลูกป่า ใช้หนังสติ๊กยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ให้ไปตกงอกในป่าชุมชน เรียนรู้วิถีผ่านฐาน 
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทําถ่านไม้ เล้ียงกบ ทําไข่เค็มใบเตย ทําทองม้วนตาลโตนด และ 
ที่พลาดไม่ได้คือ การเล่นนํ้าในแม่นํ้าที่ใสสะอาดที่สุดสายหนึ่งของเมืองไทย หากมาเยือน 
ในช่วงต้นฤดูฝนก็จะได้ชิมผลไม้ทั้งทุเรียนบ้านถํ้าเสือที่หวานหอม เงาะ มังคุดที่ปลูกแบบ 
อินทรีย์ 

บ้านถํ้าเสือ

หมู่บ้านในหุบเขาริมแม่นํ้าเพชร



ที่ตั้ง บ้านถำ้าเสือ หมู่ 3 ต.แก่งกระจาน
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 60 กม. 

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านถำ้าเสือ
 08-9915-3320, 08-1007-3696

๖๙
ภาคกลาง
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ฝึกขี่ม้าและออกท่องธรรมชาติ เรียนรู้กิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงในหมู่บ้านกลางป่าเหนือเขื่อนแก่งกระจาน 

	 บ้านนํ้าทรัพย์เป็นหมู่บ้านชายป่าแก่งกระจานที่เน้นบรรยากาศแบบหมู่บ้าน 
คาวบอย แต่เป็นคาวบอยที่ยึดในหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยต่อยอดจากกลุ่มอาชีพ 
ที่ชาวบ้านมีความจัดเจนอยู่แล้ว และเรือนพักแบบคาวบอยก็ถูกใช้เป็นที่พักของ 
ผู้มาเยือนอีกด้วย 
	 นอกจากฐานการเรียนรู้ต่าง  ๆ ได้แก่ การทําถ่าน นํ้ายาสมุนไพรไล่แมลง  
ปุ๋ยชีวภาพ และฮอร์โมนปลูกพืช การทําทองม้วน และแปรรูปผลไม้นานาชนิดแล้ว  
กิจกรรมที่โดดเด่นของที่นี่คือ การฝึกขี่ม้าและการขี่ม้าชมธรรมชาติ โดยจะมีม้าของ 
โครงการ 12 ตัว มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้ผู้สนใจหัดขี่ม้าตั้งแต่การขึ้นขี่ การบังคับ 
ม้า และการพาออกไปสัมผัสธรรมชาติ โดยถือว่าม้าเป็นสัตว์พาหนะที่เหมาะกับ 
การเที่ยวชมธรรมชาติ เพราะไม่ใช้นํ้ามันและไม่ส่งเสียงดังมากนัก และปกติก็จะ 
มีการใช้ม้าออกลาดตระเวนตรวจตราการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าของชุมชนอย่าง 
สมํ่าเสมอ 
	 เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเหนือเขื่อนแก่งกระจาน จึงมีกิจกรรมหาปลาและ 
เก็บวัตถุดิบในท้องถ่ินและพืชผักอินทรีย์มาปรุงเป็นอาหารเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง 
ครบวงจรด้วย 

บ้านนํ้าทรัพย์

หมู่บ้านคาวบอยพอเพียง 



ที่ตั้ง บ้านนำ้าทรัพย ์ หมู่ 9 ต.แก่งกระจาน 
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

Facebook:
บ้านนำ้าทรัพย ์ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ใหญ่ชูชาต ิ วรรณขำา
09-2610-4835, 09-2947-5984

Line ID chcowboy

๗๐
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ขี่จักรยานชมธรรมชาติจากป่าเต็งรังถึงท้องทุ่ง ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นรส 
จัดจ้านทั้งแกงป่าถึงเครื่องและเห็ดโคนต้มนํ้าปลา

	 การท่องเท่ียวชุมชนบ้านหนองโรง ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง  ๆในพ้ืนท่ี ต.หนองโรง  
ซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจกันดูแล “ป่ารังหนา”  อันเป็นป่าเต็งรังเนื้อที่กว่าพันไร่ด้านตะวันออก 
ของชุมชนเมื่อกว่า 40 ปีมาแล้ว พร้อมกับเรียกชื่อเสียใหม่ว่าป่าห้วยสะพานสามัคคี  
ผลแห่งการดูแลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นกับชุมชน 
วิถีเกษตรแห่งนี้อย่างคาดไม่ถึง กล่าวคือ ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับการ 
ปรับตัวไปสู่การทําเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารเคมี จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว  
เมื่อปี  พ.ศ.  2548 และรางวัลอ่ืน  ๆ  อีกหลายครั้ง ต่อมาชุมชนได้รับอนุญาตให้ดูแลป่า 
เบญจพรรณอีก 3,000 ไร่ จากป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองโรง ใช้เป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
ประโยชน์ของชุมชนเพิ่มเติม
	 ด้วยชุมชนบ้านหนองโรงมีกิจกรรมพาชมป่าชุมชนที่เชื่อมโยงไปถึงการทํา 
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยกําหนดเป็นเส้นทางจักรยานชมธรรมชาติและวิถีชีวิต  
จากด้านตะวันออกที่เป็นป่าและที่ดอน มายังฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นที่ลุ่มอันเป็นพื้นที่ 
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน 
	 ในช่วงเดือนตุลาคมก่อนออกพรรษา ป่าเต็งรังบ้านหนองโรงยังเป็นแหล่ง 
เห็ดโคนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.กาญจนบุรี มีชาวบ้านจากทุกสารทิศมาเก็บหาและ 
มารับซื้อถึงที่กันเนืองแน่น เป็นอีกปรากฏการณ์ที่น่าติดตาม 
	 บ้านหนองโรงมีที่พักแบบโฮมสเตย์แบบง่าย  ๆ  ของชาวบ้านราคาประหยัด  
และอย่าพลาดลิ้มลองอาหารรสมือชาวบ้านทั้งแกงป่าแบบเมืองกาญจน์แท้  ๆ  หรือ 
เห็ดโคนสด ๆ ต้มนํ้าปลาที่อร่อยจนลืมไม่ลง 

บ้านหนองโรง

ต้นแบบชุมชนฟื้นฟูป่า 



๗๑

ที่ตั้ง ริมทางหลวง 3342 ห้วยกระเจา - 
บ่อพลอย ทางเข้าอยู่ใกล้ที่ทำาการ 

อบต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี

ประสานกิจกรรมท่องเที่ยว
คุณบุณฑริก แช่มช้อย รองปลัด อบต.หนองโรง

08-9918-4546, 0-3451-0855

คุณอนุชา มั่นใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 2 ต.หนองโรง
08-6170-1220 

ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของป่าชุมชน
คุณสวง ชำานาญกำาหนด 08-6165-9805 

ภาคกลาง
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นั่งรถอีแต๋นชมชีวิตชีวาแห่งท้องทุ่งกว้างและดงตาล การทําขวัญข้าว การขึ้นตาล ชิม 
นํ้าตาลสด ยีลูกตาลทําขนม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จากนั้นสักการะสมเด็จพระนเรศวรฯ  
ณ เจดีย์ยุทธหัตถี

	 บ้านหนองขาวเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความเป็นมาย้อนกลับไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา สภาพพื้นที่ 
เป็นท่ีลุ่มต่ําริมหนองน้ําและมีต้นตาลข้ึนอยู่หนาแน่น ชาวบ้านจึงมีอาชีพทํานาและทําตาล ด้วยเหตุน้ี 
จึงมีประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวและตาลอยู่หลายอย่าง 
	 บ้านหนองขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ครบเครื่อง ไม่เพียงมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  
แต่ยังดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผู้มาเยือนสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศท้องทุ่งและ 
ทิวต้นตาลสูงตระหง่านด้วยการนั่งรถอีแต๋นเที่ยวทุ่ง โดยมีมัคคุเทศก์น้อยทําหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของ 
ชุมชน 
	 ในหน้านาจะเห็นบรรยากาศการทํานาตามแบบแผน มีพิธีทําขวัญข้าวตอนที่ข้าวเริ่มตั้งท้อง  
และช่วงใกล้เกี่ยว การละเล่นหลังเกี่ยวข้าวที่เรียกว่า รําเหย่ย ไปจนถึงของกินพ้ืนถ่ินมากมาย เช่น  
การตําข้าวเกรียบว่าว ทําขนมมัดใต้ หรือข้าวต้มมัดไส้เค็ม 
	 นอกจากนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทําตาล การขึ้นตาลเก็บลูกตาล หรือปาดตาลทํานํ้าตาลสด 
การเลือกใช้ลูกตาลแก่มายีเพื่อทําขนมตาล หรือตาลอ่อนสําหรับทําลอยแก้ว 
	 ที่นี่ยังมีการทอผ้าขาวม้าร้อยสีเพื่อใช้กันในชุมชนกลางท้องทุ่งจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ใกล้กับ 
บ้านหนองขาวยังมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจดีย์โบราณองค์หนึ่ง ซึ่ง 
นักโบราณคดีท้องถิ่นเชื่อว่าน่าจะเป็นเจดีย์ยุทธหัตถ ี

บ้านหนองขาว 

หมุู ่บ้านวัฒนธรรมในดงตาล



๗๒

ที่ตั้ง ศูนย์กลางชุมชนตั้งอยู่ที่ลานชุมชน
หน้าวัดอินทาราม (วัดหนองขาว) อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี ริมทางหลวง 324 กาญจนบุร ี - สุพรรณบุรี
ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุร ี 12 กม. 

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านหนองขาว
สำานักงานวัดอินทาราม 0-3458-6003

กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว
08-9612-2553, 0-3458-6063

หมายเหตุ  
นอกจากโฮมสเตย์ของชุมชนแล้ว ยังมีที่พักแบบ
ออร์แกนิกส์โฮมสเตย์โดยเอกชนอีกหลายแห่ง

ภาคกลาง
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เดินชมทิวทัศน์บนสะพานไม้ข้ามลําน้ําสามประสบ ตักบาตรในบรรยากาศ 
แบบมอญ นั่งเรือชมทิวทัศน์ ท่องนํ้าตกชายขอบป่าทุ่งใหญ ่

	 ชุมชนชาวมอญบ้านวังกะอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานที่  อ.สังขละบุรี เมื่อ  พ.ศ.  
2494 โดยมีหลวงพ่ออุตตมะ หรือพระราชอุดมมงคล เป็นศูนย์กลางความศรัทธา  
พร้อมกับสร้างวัดวังวิเวการามบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่นํ้าสามสายมาสบกัน  ต่อมา 
เมื่อมีการสร้างเขื่อนเขาแหลม ทําให้นํ้าเอ่อท่วมบริเวณที่ลุ่มตํ่า ราว  พ.ศ.  2527 วัด 
วังวิเวการามเดิมจึงต้องย้ายมาสร้างใหม่ที่ฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเหนือเขื่อน  
พร้อมกับร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ข้ามลํานํ้าเชื่อมฝั่งชุมชนมอญกับตัวอําเภอ 
สังขละบุรีใหม่ 
	 ชุมชนมอญแห่งนี้เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดและยังคงรักษาอัตลักษณ์ 
ของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น จนกลายเป็นจุดเด่นของชุมชนที่ ทําให้ผู้มาเยือน 
ประทับใจ 
	 นอกจากการเดินข้ามสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย การนั่งเรือ 
ชมทิวทัศน์หรือเดินป่าไปยังต้นลํานํ้าบริ เวณชายขอบป่าทุ่ งใหญ่นเรศวรก็ เป็น 
อีกประสบการณ์ที่น่าประทับใจ การร่วมตักบาตรแบบพ้ืนบ้านมอญก็เป็นอีกกิจกรรม 
ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก	
	 ชุมชนแห่งนี้มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวทั้งที่พักแบบโฮมสเตย์ เรือน 
แพพัก เรือท่องเที่ยว การเดินป่า และสินค้าที่ระลึกได้อย่างครบครัน	

บ้านวังกะ

ข้ามสะพานไม้ในสายหมอก



ที่ตั้ง ชุมชนมอญบ้านวังกะ ต.หนองล ู อ.สังขละบุรี
ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 215 กม. 

Facebook:
ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอำาเภอสังขละบุรี
บ้านมอญโฮมสเตย์ 08-4066-7444, 08-9300-1649

แพลุงบุญ 0-3459-5396

แพลุงเณร 0-3459-5360

ชมรมเรือนำาเที่ยวบ้านวังกะ 09-2430-9347

๗๓
ภาคกลาง



ชุมชน
กุฎีจีน

ชุมชน
แพร่งภูธร

บ้าน
บาตร

ชุมชน
บางมด



ชุมชนบางนํ้าผึ้ง

สวนสงบเคียงมหานคร

ชุมชนคลองบางมด

สวน คลอง และชีวิตชีวาแห่งอดีต 

ชุมชนกุฎีจีน

ขนมฝรั่งและความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม

บ้านบาตร

ยลหัตถกรรมเฉพาะของชาวพุทธ 

ชุมชนแพร่งภูธร

อร่อยคลาสสิกยุคพระพุทธเจ้าหลวง 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

ชุมชน
บางนํ้าผึ้ง

บ้าน
ครัวเหนือ

บ้านครัวเหนือ

เรื่องราวแห่งม่านไหมเมืองกรุง 
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ชมการย้อมและทอผ้าไหมแห่งสุดท้ายของบ้านครัว ตามหาขนมอร่อย 
พื้นบ้านชาวจาม 

	 ชื่อบ้านครัว มาจากคําว่า  “เทครัว” เป็นถ่ินฐานของชาวจามที่เทครัวมาจาก 
นครจามปาตั้งแต่ครั้งธนบุรี ส่วนคําว่าบ้านครัวเหนือก็หมายถึงบ้านเรือนที่อยู่ฝ่ังเหนือ 
ของคลองแสนแสบ เยื้องกับพิพิธภัณฑ์จิม ทอมป์สันที่อยู่ฝั่งใต ้
	 ที่ดินชายคลองแสนแสบบ้านครัวนั้นเป็นที่ดินรัชกาลที่ 1 พระราชทานเป็น 
บําเหน็จให้กับกองทหารอาสาจามที่ร่วมรบในสงครามเก้าทัพ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3  
ชาวบ้านครัวบางส่วนยังถูกเกณฑ์ไปช่วยขุดคลองแสนแสบเพ่ือลําเลียงยุทธปัจจัยเพ่ือ 
เตรียมรับศึกญวน ในยุคนั้นคลองนี้เงียบสงบ ชาวมุสลิมจึงเรียกว่า แซแยบ ซึ่งได้ 
เกลื่อนกลายมาเป็นแสนแสบ
	 ภายหลังการหายสาบสูญไปของในยุคที่จิม ทอมป์สัน การทอผ้าไหมที่เคย 
เฟื่องฟูของชุมชนก็แทบจะปิดฉากลง เพราะไม่มีการส่ังซ้ือ จวบจนปัจจุบันเหลือบ้าน 
ที่ย้อมและทําผ้าไหมของ “ลุงอู๊ด” เพียงหลังเดียว 
	 บ้านเรือนและผู้คนอาจผันเปล่ียนไปตามกาลเวลา แต่น่าสนุก ถ้าเราสามารถ 
สืบค้นจนพบว่า เอกลักษณ์ของคนจามยังถูกสืบทอดต่อกันมาในรูปของอาหารประจํา 
ครัวเรือน สามารถสอบถามได้จากคุณป้าคอรีญะห์ หรือสมจิตร หลบภัยพาล แกมี 
ร้านเล็ก  ๆ  อยู่ใต้สะพานเจริญผล ทําขนมแป้งจ่ีกล้วยหอม ถ่ัวแปบไส้กุ้ง ข้าวเหนียว 
เปียกบาบอซาแด็ป  รวมไปถึงอาหารพื้นถิ่น  ได้แก่ แกงส้มเขมร หรือแกงเปรี้ยว  
กรุหม่าไก่เนื้อ การพูดคุยสอบถามจากคนในท้องถ่ินจะพาให้เราค้นพบเรื่องราวในแบบที่ 
ไม่คาดฝันเสมอ 

บ้านครัวเหนือ

เรื่องราวแห่งม่านไหมเมืองกรุง 



ที่ตั้ง เชิงสะพานเจริญผล
ริมคลองแสนแสบฝั่งเหนือ เขตราชเทว ี

คุณอู๊ด บ้านครัวไหมไทย
08-9060-0770

โรตีแช่แข็ง ของกินพื้นบ้าน
คุณสมจิตร หลบภัยพาล 08-5988-0764 
พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน

0-2216-7368

๗๔
กรุงเทพ
มหานคร
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เที่ยวชมบ้าน  “บุบาตร” เรียนรู้สายพานการผลิตแบบชุมชนที่สืบทอดมาจากต้น 
รัตนโกสินทร์ ขึ้นภูเขาทองแล้วล่องไปตามถนนดูตึกเก่า 

	 แบบแผนการสร้างเมืองต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจะมี  “ชุมชนอาชีพ”  ตั้งหลักแหล่งกระจาย 
อยู่นอกกําแพงพระนคร กรุงเทพมหานครก็เช่นกัน “บ้านบาตร”  เป็นชุมชนหัตถกรรมโบราณกลาง 
พระนครที่หลงเหลืออยู ่ ขณะที่ชุมชนอาชีพโบราณอีกหลายแห่งได้สูญหายไปเหลือแต่เพียงชื่อ 
	 ชาวบ้านบาตรเป็นช่างฝีมือจากแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเข้ามาตั้งบ้านเรือนที่นอกกําแพง 
พระนคร คือ คลองรอบกรุงตั้งแต่สมัยรัชกาลที ่ 1 ความพิเศษของการทําบาตรพระนั้น ไม่เพียงเป็น 
งานละเอียดที่ต้องใช้ทักษะและความประณีตเพื่อตีบาตรให้ได้ทรงเกล้ียงกลมกลึง ไม่มีรอยต่อ  
แต่ยังเป็นงานหัตถกรรมทุกขั้นตอนจึงเป็นไปตามพุทธบัญญัติ การทําบาตรจะมีหลายขั้นตอน  
ไม่สามารถทําให้เสร็จเพียงลําพัง แต่ต้องส่งงานให้คนในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญต่างกันเป็นทอด ๆ  
	 ชาวชุมชนบ้านบาตรเคยเลิกผลิตบาตรมาแล้วช่วงหนึ่ง เพราะพ่ายแพ้ให้กับบาตรปั๊มจาก 
โรงงาน แต่เมื่อปี 2544 ที่ผ่านมาได้รับการส่งเสริมให้รื้อฟ้ืนภูมิปัญญาขึ้นใหม่ เสียงบุจึงกลับมา 
ให้ได้ยินทั่วไปในชุมชนอีกครั้ง ชาวบ้านบาตรเป็นมิตรและโอภาปราศรัยกับผู้มาเยือน การมาเยือน 
ชุมชนบ้านบาตรจึงมิใช่เพียงการมารู้จักการทําบาตร หากแต่เป็นการทําความเข้าใจรากเหง้าและ 
ภูมิปัญญารัตนโกสินทร์ไปด้วยพร้อมกัน 
	 ชุมชนบ้านบาตรต้ังอยู่ไม่ไกลจากเขตเมืองเก่า จึงสามารถแวะเที่ยวชมย่านภูเขาทองและ 
หมู่ตึกเก่าสมัยรัชกาลที ่ 5 บนถนนสําราญราษฎร์ได้อีกด้วย

บ้านบาตร

ยลหัตถกรรมเฉพาะของชาวพุทธ 



ที่ตั้ง ซอยบ้านบาตรอยู่ใกล้สี่แยกเมรุปูน 
ถนนบำารุงเมือง แขวงบ้านบาตร 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย 
(ชุมชนบ้านบาตร)

08-6104-9639, 09-9224-7864

ครูช่างศิลปหัตถกรรมทำาบาตร 
คุณหิรัญ เสือศรีเสริม 08-6104-9639

๗๕
กรุงเทพ
มหานคร
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ชมตึกแถวปีนังประยุกต์แล้วชิมของอร่อยย้อนยุคประจำาย่าน 

	 ในย่านแพร่งแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ล้วนเรียกช่ือตามพระนามของพระบรมวงศา 
นุวงศ์ผู้เป็นเจ้าของวังต่าง ๆ คือ แพร่งภูธร แพร่งสรรพศาสตร ์ และแพร่งนรา 
	 ตัวตึกแถวย่านแพร่งสร้างตามแบบ  “ช็อปเฮ้าส์” หรือตึกแถวโบราณแบบปีนัง  
แต่ไม่มีอาเขตหรือทางเดินใต้ชายคา และปรับรูปแบบอาคารให้เรียบง่ายเหมาะสมกับบ้านเรา 
	 ย่านแพร่งนี้ เ ป็นแหล่ง ค้าขายที่ทันสมัยต่อเนื่ องมาจากถนนสายแรก  ๆ  ของ 
พระนคร  คือ  ถนนบํารุ ง เมือง  เฟื่องนคร  โดยเฉพาะย่านแพร่งภูธร  ได้กลายเป็น 
ศูนย์กลางของอร่อย  เพราะอยู่ใกล้กระทรวงมหาดไทย  อันเป็นยุคแรกของการปฏิรูป 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทําให้มีข้าราชการเข้ามาทํางานจํานวนมาก 
	 อาหารที่ รับประทานได้ในถิ่นนี้  ได้แก่  เกาเหลาสมองหมู  ข้าวหมูแดงอุดม 
โภชนา ร้านยาดองและอาหารไทยโชติจิตรของนายโชติ เหล็งสุวรรณ ที่ขายมาตั้งแต่สมัย 
รัชกาลที ่ 6 
	 ปั จจุบันย่ านแพร่ งภู ธรได้ รับการบู รณะโดยชุมชนและสํานักงานทรัพ ย์ สิน 
ส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมย้อนอดีตพระนครในช่วงปลายปีอย่าง 
สมํ่าเสมอ นอกจากเที่ยวชมย่านแพร่งภูธร ผู้มาเยือนสามารถเดินชมหมู่ตึกแถวเก่าแก่ 
รุ่นแรกของสยามต่อเนื่องไปตามบนถนนบํารุงเมือง โดยเฉพาะตึกของร้านหมอหวาน ชาติ 
ศาสนายาไทยที่สร้างในสมัยรัชกาลที ่ 6 

ชุมชนแพร่งภูธร

อร่อยคลาสสิกยุคพระพุทธเจ้าหลวง 



ที่ตั้ง ซอยแยกจากถนนตะนาว 
ไม่ไกลจากย่านเสาชิงช้า 

และศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร

เกาเหลาต้มยำาสมองหม ู แพร่งภูธร
09-4269-5511

โชติจิตร ยาดองและอาหารไทย
0-2221-4082, 08-1847-6610

อุดมโภชนา ข้าวหมูแดง หมูกรอบ 
สตูว ์ แกงกะหรี ่ และเปาะเปี๊ยะปู

08-1803-1029

นัฐพรไอศกรีมกะทิ
08-1437-7377

๗๖
กรุงเทพ
มหานคร
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เดินเที่ยวชมชีวิตชายคลอง ชิมส้มบางมดต้นตำารับ มะพร้าวนำ้าหอมจาก 
สวนโบราณ 

	 คลองบางมดเป็นคลองขุดโบราณท่ีแยกออกจากคลองสนามชัยในเขตจอมทอง  
ไหลลงใต้ผ่านที่ลุ่มตํ่าชายฝั่งทะเลเก่าในเขตจอมทอง ทุ่งครุ และบางขุนเทียน ที่ราบลุ่ม 
ผืนน้ีมีดินลักจืดลักเค็มเหมาะดีสําหรับปลูกผลไม้ให้ได้รสหวานฉ่ํา เม่ือมีผู้นําส้มเขียวหวาน 
มาจากย่านบางกอกน้อยมาปลูกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้ผลผลิตมีเอกลักษณ์  
คือ ลูกกลมแป้น ผลสีเหลือง เปลือกบาง เนื้อนิ่ม รกร่วน รสชาติหวานจัดไปจนถึง 
อมเปร้ียวอมหวาน ไม่มีที่ใดปลูกได้เหมือน ปัจจุบันนี้ส้มบางมดได้รับการขึ้นทะเบียน 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์ (G.I.) 
	 เล่ากันว่า ตลอดแนวคลองบางมดไปจนจรดชายฝั่งไม่มีที่ใดที่ไม่ปลูกส้ม  
ในยามท่ีส้มออกดอกขาวสะพรั่งตอนต้นเดือนธันวาคม กล่ินจะหอมฟุ้งไปทั่วย่าน แต่กว่า 
จะเก็บผลผลิตได้ก็ต้องรอไปถึงปลายปีถัดไป จึงเรียกว่า  “ส้มปี” เพราะใช้เวลาต้ังแต่ 
ดอกโรยจนผลแก่จัดพร้อมเก็บนาน 10 - 12 เดือนเลยทีเดียว 
	 การท่องเที่ยวชุมชนบางมดเริ่มต้นที่วัดพุทธบูชา สามารถจอดรถได้อย่าง 
ปลอดภัย ออกเดินเที่ยวหรือปั่นจักรยานคู่ใจก็เหมาะ ระยะทางไม่ก่ีกิโลเมตรสามารถ 
เพลิดเพลินกับจิตวิญญาณเวนิสตะวันออกที่ปลายจมูกคนเมืองหลวง  

ชุมชนคลองบางมด

สวน คลอง และชีวิตชีวาแห่งอดีต 



ที่ตั้ง ชุมชนบางมด ตั้งอยู่สองฝั่งคลอง 
บางมด แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ และ 
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
เริ่มต้นการเที่ยวชมคลองที่วัดพุทธบูชา 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางมด
คุณเสงี่ยม นาคสุทธ ิ 08-5807-3963

สวนสาธิตปลูกส้มบางมด
คุณสมจิตร จุลมานะ 08-1173-2931

สั่งจองส้มบางมดจากต้น
ผู้ใหญ่ชาติชาย เที่ยงธรรม 06-2652-4559

๗๗
กรุงเทพ
มหานคร
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ตามหาตำานาน 500 ปีขนมฝร่ังกุฎีจีน แล้วท่องชุมชนแห่งความหลากหลาย 
ทั้งคริสตัง วัดไทย ศาลเจ้าจีน และมัสยิดแห่งย่านปากคลองบางหลวง 

	 เค้กเนื้อเบา หน้ากรอบ โรยนํ้าตาล ลูกเกด และผลไม้แห้ง ได้กลายเป็น 
สิ่งที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกสที่ยาวนานกว่า 500 ปีเอาไว้ 
อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า  “ขนมฝรั่งกุฎีจีน”  นี้มาจากชุมชนที่ 
สืบเชื้อสายมาจากชาวโปรตุเกสตั้งแต่สมัยอยุธยา 
	 ในขณะที่ของกินชนิดอ่ืน  ๆ เช่น ขนมจีนไก่คั่ว หรือเนื้อแซนโมนั้นค่อย  ๆ   
สูญหายไปเพราะทํายาก เตรียมเครื่องมาก ขนมฝรั่งที่มีความเป็นมาจากเค้กผลไม้ 
เฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสยังได้รับการสืบทอดด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมอยู่ 3 เจ้าในชุมชน  
คือ หลานแม่เป้า ร้านป้าเล็ก และธนูสิงห ์
	 ท่ีเรียกว่าบ้านกุฎีจีน หรือ “กะดีจีน” น้ัน คงมาจากในสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีมีการ 
หลั่งไหลเข้ามาของเหล่าเจ้าสัวชาวจีนฮกเก้ียน พร้อมกับการบูรณะศาลเจ้าเกียอันเก็ง  
และสร้างวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แต่ถึงกระนั้นชุมชนในย่านนี้ก็ยังคงสงบและ 
สันต ิ ไม่มีความขัดแย้งใด ๆ อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของวิถีแบบไทย ๆ  
	 การมาเยือนชุมชนกุฎีจึงมิได้หมายถึงการมาทําความรู้จักชุมชนคริสตังเก่าแก่ 
ท่ีสุดของกรุงเทพฯเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการย้อนอดีตไปสู่ต้นแบบของชุมชนหลากหลาย 
ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาและคลองบางหลวง เพราะในย่านนี้มีทั้งโบสถ์คริสตัง วัดไทย  
ศาลเจ้าจีน และถัดไปไม่ไกลเป็นท่ีต้ังของกุฎีขาว หรือมัสยิดบางหลวง มัสยิดแห่งเดียว 
ในโลกที่สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยอีกด้วย 

ชุมชนกุฎีจีน

ขนมฝรั่ง และความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม



ที่ตั้ง ใกล้กับวัดประยูรวงศาวาส ริมแม่นำ้า 
เจ้าพระยา แขวงวัดกัลยาณ ์ เขตธนบุรี

ขนมฝรั่งกุฎีจีน หลานแม่เป้า
09-7124-5799, 08-9760-7698

ขนมฝรั่งกุฎีจีน ป้าเล็ก ซอย 9

08-6982-3735

ขนมฝรั่งกุฎีจีน ธนูสิงห์
0-2465-5882

๗๘
กรุงเทพ
มหานคร
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เลือกชิมอาหารในตลาดนัดชาวบ้าน ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ 
กลางสวน ตกคำ่าลอยเรือชมหิ่งห้อย พักโฮมสเตย์กับชาวบ้าน 

	 ไม่ว่าจะเลือกป่ันจักรยานคลาสสิกหรือเดินทอดน่องช้า  ๆ  ไปตาม 
ทางเดินร่มรื่นเลียบเลาะไปตามแนวคลอง เมืองใหญ่ถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลัง ต้น 
ลําพูใหญ่ ตะบูน โพทะเล จาก และหมู่ไม้ในร่องสวนชายนํ้าชวนให้เผลอคิด 
ไปว่าเรากําลังยืนอยู่กลางวงล้อมของสวนโบราณห่างไกลที่ไหนสักแห่ง ทั้ง  ๆ  ที่ 
ชุมชนนี้ห่างจากมหานครเพียงชั่วแม่นํ้ากั้น
	 ในวันสุดสัปดาห์ “ตลาดนัดวัดบางนํ้าผ้ึงใน”  เป็นตลาดที่เปี่ยมสีสัน 
และมีเสน่ห์อย่างประหลาด จากนั้นขี่จักรยานไปตามคันคลองจนถึงบ้าน 
บางนํ้าผึ้งนอก ริมฝั่งเจ้าพระยา และอย่าพลาดป่ันไปชมธรรมชาติและการ 
ฟื้นฟูป่าในที่ลุ่มตํ่าใกล้เมืองที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
	 เลือกพักแบบโฮมสเตย์ กินข้าวร่วมสํารับในบรรยากาศสงบสงัด  
ตกคํ่าพากันออกเรือไปชมหิ่งห้อยในคลอง และตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความสดชื่น  
เนิบช้าอันแปลกประหลาด 
	 แม้ตึกระฟ้ายังคงเรียงรายอยู่คนละฝ่ังแม่นํ้า หากดูเหมือนห่างออกไป 
ไกลแสนไกล บางทีบางนํ้าผ้ึงอาจทําให้คุณมองเห็นกรุงเทพฯในแบบที่ไม่เคย 
เห็น เพราะความสุขแห่งการใช้ชีวิตกลางมหานครคงต้องการมากกว่าปอด 

ชุมชนบางนํ้าผึ้ง

สวนสงบเคียงมหานคร



ที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณคุ้งบางกระเจ้า 
ห่างจากตลาดพระประแดง 

มาตามถนนเพชรหึงษ์ประมาณ 6 กม.

ล่องเรือชมธรรมชาติ
08-6072-7753, 09-2937-6278 

โฮมสเตย์
Facebook: บางนำ้าผึ้งโฮมสเตย์

ที่พักแบบโรงแรม
www.bangkoktreehouse.com

นำาเที่ยวด้วยจักรยาน
08-4082-1140

๗๙
กรุงเทพ
มหานคร



บ้าน
ท่าดินแดง

บ้าน
โคกไคร

เกาะ
ยาวน้อย

บ้าน
เกาะพิทักษ์

บ้าน
คลองเรือ

บ้าน
ในวง

ย่าน
เมืองเก่าภูเก็ต



ภาคใต้

บ้าน
คีรีวง

บ้าน
คลองน้อย

ชุมชน
ลีเล็ด

บ้านเกาะพิทักษ ์

เกาะแห่งความอิ่มหนำา 

บ้านคลองเรือ

ชุมชนบ้านป่าต้นนำ้าพะโต๊ะ 

บ้านในวง

สวนทุเรียนในหุบแห่งสายหมอก

ชุมชนลีเล็ด 

มหัศจรรย์ป่านำ้ากร่อยแห่งอ่าวบ้านดอน

บ้านคลองน้อย

ชุมชนวิถีคลองปากแม่นำ้าตาปี 

บ้านคีรีวง 

ชุมชนเข้มแข็งแห่งเขาหลวง 

บ้านโคกไคร

หมู่บ้านมหัศจรรย์แห่งอ่าวพังงาตอนใน 

เกาะยาวน้อย

อาทิตย์อัสดงกลางป่าเกาะ 

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

เมื่อตะวันออกพบกับตะวันตก 

บ้านท่าดินแดง 

ขุมเหมืองและนิเวศป่าชายหาด 



ฟาร์มสเตย์
บ่อหิน

บ้าน
ควนโดนใน

บ้าน
เกาะโหลน

ชุมชน
เกาะกลาง

บ้าน
แหลมสัก

บ้าน
ถำ้าเสือ

บ้าน
บางโรง

บ้าน
ลำาขนุน



ชุมชน
ตะโหมด

บ้าน
บ่อเจ็ดลูก

บ้าน
ทุ่งหยีเพ็ง

ภาคใต้

บ้านเกาะโหลน 

หยุดเวลาที่ราไวย ์

บ้านบางโรง 

จากภูผาสู่ท้องทะเล

ชุมชนเกาะกลาง 

ภาพชีวิตคนริมเลแห่งกระบี ่

บ้านแหลมสัก 

ทะเลมีชีวิตที่อ่าวพังงาเหนือ

บ้านถำ้าเสือ

โตรกธารและโถงถำ้า 

บ้านทุ่งหยีเพ็ง 

คือถิ่นฐานลันตา

บ่อหินฟาร์มสเตย์ 

วิถีประมงพื้นบ้านแห่งสิเกา 

บ้านลำาขนุน

หมู่บ้านพลังงานทางเลือกแห่งเทือกเขาบรรทัด 

บ้านบ่อเจ็ดลูก 

ลากูนในวงล้อมของยอดปราสาทหินธรรมชาต ิ

ชุมชนตะโหมด 

สายนำ้าและความอิ่มหนำา

บ้านควนโดนใน 

ยูโทเปียสีเขียว 
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เรียนรู้ชีวิตชาวประมงพื้นบ้านชุมพร พักโฮมสเตย์ริมเล เรียบง่าย แต่อิ่มหนำา 
กับอาหารทะเลสดๆ  

	 ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบนเกาะเล็ก  ๆ  ใกล้ฝั่ง มีพื้นที่ราว  1 ตร.กม.เท่านั้น  
เกาะพิทักษ์มีความอุดมสมบูรณ์มาก เพราะขนาบด้วยปากแม่นำ้าสองแห่ง คือ ปากนำ้าตะโก  
และปากนำ้าหลังสวน จึงเป็นแหล่งประมงชายฝ่ัง ชาวบ้านวางลอบปูม้า ตกหมึก ตกปลา  
จุดเด่นของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของที่นี่จึงเป็นเรื่องอาหารทะเลสด  รสชาติดีที่มี 
ให้ครบอย่างอิ่มหนำาทั้ง 3 มื้อ ทั้งปูม้านึ่ง กุ้งทะเล ปลาหมึกต้มเค็มหวาน ปลาอินทรีสด 
ทอด แกงเหลือง แกงกะทิใบเหลียง
	 ช่ือเกาะพิทักษ์ เล่ากันว่า เพ้ียนมาจากชื่อ  “เกาะผีทัก” ชาวประมงเชื่อว่าเกาะนี้ 
มีผีคุ้ม และมักจะทักคนหาปลายุคบุกเบิกที่ผ่านมา 
	 ท่ีพักแบบโฮมสเตย์เป็นเรือนโล่งหันหน้าออกรับลมทะเล ไม่มีการก้ันห้อง แต่ละคน 
จะนอนในมุ้งครอบกลางชานบ้าน อากาศโปร่งสบาย ตลอดวันยังมีกิจกรรมให้เลือกทำาตาม 
ความสนใจทั้งการไปดำานำ้าดูปะการังนำ้าตื้น พายเรือคายัค ฐานเรียนรู้การแปรรูปอาหารทะเล  
และการออกเรือไปตกหมึก และแม้จะเป็นเกาะท่ีเต็มไปด้วยหาดหิน แต่ก็ยังมีหาดทรายเล็ก ๆ  
ที่ด้านเหนือของเกาะ นำ้าทะเลใสดีในช่วงนอกฤดูมรสุม 
	 บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนบ้านและชีวิตที่เรียบง่าย ชุมชนเกาะพิทักษ์จึงเป็น 
อีกประสบการณ์หนึ่งของชีวิตที่ทำาให้เราเข้าใจคนทะเลอย่างแท้จริง

บ้านเกาะพิทักษ์

เกาะแห่งความอิ่มหนำา 



ที่ตั้ง บ้านเกาะพิทักษ ์ หมู่ 14 

ต.บางนํ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
ห่างจากปากนํ้าหลังสวน 10 กม. 

และห่างจากฝั่ง 900 ม. สามารถเดินข้าม 
ไปได้ตามแนวสันทรายในช่วงนํ้าลง 

ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์
อําพล ธานีครุฑ 

08-1093-1443 
Facebook: บ้านสบายสบาย โฮมสเตย์ 

เกาะพิทักษ ์ หรือ www.kohpitakthai.com
เรือนปาริฉัตร 08-5473-8489

เจแอนด์แจน โฮมสเตย์ 08-9868-0672

บ้านป้าพู ่ โฮมสเตย ์ 09-4780-0194

ป้าศรี โฮมสเตย ์ 09-4592-4563

โฮมสเตย์ เกาะพิทักษ ์ 08-1093-1443

ในช่วงเดือนมิถุนายนมีกิจกรรมวิ่งแหวกทะเล
จากปากนํ้าหลังสวนไปเกาะพิทักษ์

๘๐
ภาคใต้
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เดินป่าดิบชื้นต้นนำ้าพะโต๊ะ ล่องแพไม้ไผ่ เรียนรู้วิถีของชุมชนแบบ 
คนอยู่ ป่ายัง 

 	 บ้านคลองเรือเป็นชุมชนกลางป่าต้นนำ้าพะโต๊ะที่อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐาน 
เมื่อ 40 ปีก่อนเพื่อทำาเหมืองแร่ดีบุก ต่อมามีการขยายพ้ืนที่เพ่ือทำาเกษตรกรรม แต่ 
ก่อนที่ป่าต้นนำ้าจะถูกทำาลาย ได้เกิดโครงการร่วมกับหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นนำ้า 
พะโต๊ะเพื่อจัดการทรัพยากรนำ้าและป่าไม ้ โดยมีหลักการคือ “คนอยู ่ ป่ายัง” 
	 แม้พื้นที่บางส่วนจะเป็นสวนยาง สวนปาล์ม ไร่กาแฟ และสวนผลไม้ 
ที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นป่าต้นนำ้าที่สมบูรณ์ กิจกรรมที่บ้านคลองเรือ 
จึงเป็นการเดินป่าและศึกษาธรรมชาติ โดยมีการเรียนรู้วิถีชุมชนที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับ 
ธรรมชาติ ทั้งสวนผลไม้ การเก็บพืชผักพ้ืนบ้านมาปรุงอาหารปักษ์ใต้รสชาติจัดจ้าน  
และการทำาหัตถกรรมจากหวาย
	 การล่องแพไม้ไผ่ในห้วยนำ้าใสเป็นกิจกรรมห้ามพลาด เพราะนักท่องเที่ยว 
จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นหาไผ่ การผูกแพไม้ไผ่ที่จะใช้ล่องเลยทีเดียว บนเส้นทาง 
ยังแวะชิมผลไม้อันหลากหลายในสวนที่ปลูกแบบธรรมชาติ ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ  
ลองกอง ผ่านป่าดิบชื้นในหุบเขาไปส้ินสุดที่หัวนำ้าตกห้วยพลูหนังที่มีนำ้าใสสะอาด 
เย็นฉำ่า พักแรมที่ริมลำาธารใกล้นำ้าตก 

บ้านคลองเรือ

	 ชุมชนบ้านป่าต้นนำ้าพะโต๊ะ  



๘๑

ที่ตั้ง บ้านคลองเรือ หมู่ 9 

ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
ห่างจากตัวอําเภอพะโต๊ะ 18 กม. 

ติดต่อ
ผู้ใหญ่มนัส คล้ายรุ่ง 08-9971-6478

www.klongrua.com

ภาคใต้
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ชิมทุเรียนและมังคุดในหมู่บ้านกลางหุบเขาแห่งสายหมอกและเดินป่าเข้าถำ้าประกายเพชร

	 ภาพแรกเห็นของหมู่บ้านเล็ก ๆ ในหมู่หมากเอนไหวอยู่ในสายหมอกให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับมา 
เยี่ยมบ้าน บ้านกลางหุบเขา ยิ่งได้ยินคำาทักทายของผู้คนหน้าเข้ม ๆ ยิ่งตอกยำ้าหนักแน่นว่า บ้านที่ฝันถึงนั้น 
มีอยู่จริงในชุมชนสันโดษกลางวงล้อมของหมู่ไม้ใหญ่แห่งเทือกเขาตะนาวศรีตอนปลายแห่งนี้ 
	 บ้านในวงเป็นหมู่บ้านสวนผลไม้ที่ใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองปลูกทุเรียนหมอนทอง  
ก้านยาว และชะนี รสชาติหวานมันหอม และมังคุดคุณภาพดีที่ปลิดจากต้นอย่างบรรจง การกินมังคุดให้ 
อร่อยตำารับชาวในวงก็คือ เลือกลูกเขียวปนม่วง ซึ่งหมายความว่ายังไม่งอมเกินไปจนเมล็ดแข็ง ใช้นิ้วโป้ง 
กดที่ก้น เปลือกจะแตกออกให้บิชิมได้อย่างง่ายดาย และเคี้ยวกินได้ทั้งเม็ดเลยทีเดียว
	 การมาชิมผลไม้ต้องมาในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายน ครั้นฟ้าหมาดฝนเข้าสู่ฤดูแล้ง 
ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงมีนาคม ชายป่าใกล้หมู่บ้านจะมีบัวผุด ดอกไม้ประหลาดสีนำ้าตาลแดงขนาด 
ยักษ์ที่บานอยู่บนพื้น 
	 ที่นี่ยังมีกิจกรรมเดินป่าชมนำ้าตกและถำ้าประกายเพชร ถำ้าเขาช่องไม้แก้วที่ระยิบระยับไปด้วย 
ผลึกใสของหินปูนที่ยังก่อตัว 
	 โฮมสเตย์บ้านในวง ผู้มาเยือนไม่พักแยกกับเจ้าของบ้าน เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้การอยู่การกิน 
ร่วมกับชาวชุมชนอย่างเต็มที่ เพราะการท่องเที่ยวในยุคใหม่คือการเรียนรู้อันรื่นรมย์ระหว่างผู้คนจาก 
ต่างถิ่นฐาน 

บ้านในวง 

สวนทุเรียนในหุบแห่งสายหมอก



ที่ตั้ง บ้านในวง หมู่ 2 

ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 
ห่างจากตัวจังหวัดระนอง 68 กม. 

๘๒

กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง
(บ้านในวงโฮมสเตย์)

คุณสมชาย ทิศกระโทก 08-0147-2150

คุณสุรินทร ์ สินกัน 08-1747-2001

เทศกาล “ทุเรียนดีบ้านในวง”
ที่สนามกีฬาหมู่บ้านในวง 

ในช่วงปักษ์หลังของเดือนสิงหาคม

ภาคใต้
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นั่งเรือสัมผัสป่าชายเลนนำ้ากร่อยของปากอ่าวบ้านดอน เดินสะพานไม้ชมระบบ 
นิเวศ ทำาความรู้จักวงจรชีวิตของหิ่งห้อย 

	 ความรกเรื้อของเรือนยอดที่สอดประสานกันอย่างหนาแน่นของต้นลำาพู แสม และป่า 
จากชายนำ้า ทำาให้มีคำาเปรียบเปรยที่นี่ว่าเป็นอเมซอนแห่งคาบสมุทรไทย ระบบนิเวศของพ้ืนที่ 
ชุ่มนำ้าชุมชนบ้านลีเล็ดมีความพิเศษ เพราะคลองพุนพินรับนำ้ามหาศาลจากแม่นำ้าตาปีก่อนไหล 
ออกปากอ่าวบ้านดอน นำ้าในคลองจึงไม่เค็มจัด ในอดีตยุคของขุนลีเล็ดลัทธกิจ กำานันคนแรกเมื่อ 
ร้อยปีก่อน เป็นที่รำ่าลือกันว่าคลองสายนี้มีจระเข้ชุกชุม
	 ตลอดแนวคลองจึงเป็นดงลำาพูใหญ่ ส่วนตะบูน หลุมพอ ลำาแพน อยู่ถัดเข้ามาจาก 
ชายนำ้า ไกลออกไปถึงปากอ่าวเป็นแถบของแสมและโกงกาง ช่วยให้เกิดการสะสมตะกอนจน 
เกิดเป็นแผ่นดินงอกออกไปในทะเล 
	 ป่าลำาพูและระบบนำ้ากร่อยทำาให้มีหิ่งห้อยมากมายมหาศาล สามารถชมได้บนวอล์คเวย์ 
ที่ลัดเลาะไปในป่าชายนำ้าเพื่อชมธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่ชุกชุมด้วยลิงแสม  
นกนานาชนิด 
	 ชาวบ้านหากุ้งด้วย “ปากช้อน” เพ่ือนำามาทำากะปิ เป็นกะปิกุ้งหัวมันที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
บ้านลีเล็ด บ้างก็ถีบกระดานเลนหาหอย วางลอบปูดำา หน้าอ่าวยังมีฟาร์มหอยแครง ในคลอง 
มีสวนมะพร้าว ชายนำ้ามีป่าจากที่ใช้ประโยชน์ได้สารพัด ส่ิงเหล่านี้คือความอุดมสมบูรณ์ของ 
ธรรมชาติท้องถิ่นที่เชื่อมโยงมาสู่ชีวิต

ชุมชนลีเล็ด 

มหัศจรรย์ป่านำ้ากร่อยแห่งอ่าวบ้านดอน



ที่ตั้ง บ้านลีเล็ด หมู่ 5 ต.ลีเล็ด  
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

ห่างจากตัวอําเภอพุนพิน 24 กม. 

ชุมชนลีเล็ดท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
กํานันประเสริฐ ชัญจุกรณ์

ประธานชุมชนฯ 08-1271-0017

๘๓
ภาคใต้
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เที่ยวคลองสองนำ้าแห่งในบาง ลอยเรือตกกุ้งก้ามกราม ดูปลาเสือพ่นนำ้า ไปโรงเรียนกัง 
เก็บพร้าว

	 คลองน้อยเป็นดินแดนแห่งคลองร้อยสาย ชุมชนเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในความสงัดของสวนมะพร้าว 
บนท่ีลุ่มตำ่าปากแม่นำ้าตาปี มีระบบนิเวศแบบนำ้าจืดและนำ้ากร่อย จึงมีความอุดมสมบูรณ์จากความ 
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
	 ชาวชุมชนคลองน้อยประกอบอาชีพทำาสวนมะพร้าว ข้ึนเก็บบนต้นสูง โดยมี  “กังเก็บพร้าว”  
เป็นผู้ช่วย จึงมีโรงเรียนฝึกลิงประจำาชุมชน นอกจากน้ียังมีการทำาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นของใช้ 
ในครัวเรือนฝีมือประณีต 
	 เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่กับระบบคลองสองนำ้าจึงมีความเข้าใจธรรมชาติ ชาวบ้านไม่เพียงรู้จักใช้ 
ประโยชน์ แต่ยังเห็นถึงคุณค่า ต้นจากชายนำ้าที่โน้มก่ิงหากันจนเป็นอุโมงค์ไม่เพียงช่วยป้องกันตล่ิง ยัง 
ใช้ประโยชน์ด้วยการนำาไปทำาลูกจากเชื่อม ใบจากทำาเครื่องใช้สารพัดตั้งแต่มุงหลังคา ห่อขนมจากไปจนถึง 
โพงตักนำ้า ป่าจากยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ้า การลอยเรือตกกุ้งก้ามกรามด้วยเบ็ดกุ้งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม 
ที่ชวนให้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 
	 อู่ต่อเรือช่างกบที่ต่อเรือใช้ในคลอง แต่ทนทะเลปากอ่าวได้ ก็เป็นอีกฐานเรียนรู้ รวมถึงบ้าน 
อนุรักษ์ปลาเสือพ่นนำ้า
	 การท่องเที่ยวชุมชนคลองน้อยแห่งในบาง ไม่เพียงเป็นการเรียนรู้วิถีของผู้คนริมฝ่ังคลองอย่าง 
รื่นรมย์ ยังอาจนำาคุณไปสู่ความเข้าใจใหม ่ๆ ของวิถีคนริมคลองที่ครั้งหนึ่งเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯเคยเป็น 

บ้านคลองน้อย

ชุมชนวิถีคลองปากแม่นำ้าตาปี 



ที่ตั้ง บ้านคลองน้อย หมู่ 3 ต.คลองน้อย อ.เมืองฯ 
จ.สุราษฎร์ธาน ี ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธาน ี 9 กม. 

ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย
08-9728-2810

๘๔
ภาคใต้
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ขี่จักรยานเที่ยวชมหมู่บ้านเชิงเขาหลวง เที่ยวสวนสมรม แช่นำ้าตก เดินป่าขึ้นเขาหลวง

	 คีรีวงเป็นหมู่บ้านแห่งตำานาน และแม้จะมีทิวทัศน์งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้เย้ายวนให้ 
ผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมาสัมผัส แต่ที่สำาคัญกว่าภูเขาและสายนำ้าก็คือผู้คน ซึ่งร่วมกันสร้างชุมชน 
หัวใจเข้มแข็งและผูกพันกับถิ่นฐาน เคยผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงของนำ้าหลากโคลนถล่มกวาดหมู่บ้านไปจน 
หมดสิ้น แต่ยังกลับมาพลิกฟื้นขึ้นใหม่ จนเกิดเป็นหมู่บ้านที่สวยงามได้รับรางวัล  Thailand Tourism  
Awards คีรีวงจึงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่าง  ๆ  ให้หันกลับมามองคุณค่าของ 
การร่วมแรงร่วมใจ 
	 บ้านคีรีวงต้ังอยู่เชิงเขาหลวง พื้นที่มีความลาดชันสูง ชาวบ้านทำาสวนสมรม ปลูกผลไม้แบบดั้งเดิม 
แซมไปกับไม้ใหญ่ในป่า ทั้งทุเรียน มังคุด สะตอ หมาก พลู ในฤดูผลไม้ที่จะเริ่มตั้งแต่ราวเดือนมิถุนายน  
จะมีผลผลิตนานาชนิดลำาเลียงลงมาจากสวนบนภูเขานำามารวมไว้ที่ศาลาริมทาง ใครผ่านไปมาชาวบ้านก็จะ 
เรียกให้ชิมจนคนชิมเกรงใจ 
	 มีการรวมกลุ่มไปตามความสามารถทั้งการทอผ้ามัดย้อม กวนผลไม้ ผลิตสบู่ แชมพู สมุนไพร  
จักสาน แปรรูปผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว แต่ละที่นอกจากจำาหน่ายแล้วยังเปิดให้เรียนรู้กระบวน 
การผลิตอีกด้วย 
	 ทุกวันนี้ คีรีวงเป็นจุดหมายของนักเดินทาง ทั้งเพียงต้องการเข้ามาเพื่อพักโฮมสเตย์กับชาวบ้านแบบ 
ง่าย  ๆ  สูดหายใจให้สุดปอด จิบกาแฟ มองเมฆหมอกปกคลุมขุนเขาไกลลิบตา หรือกลุ่มที่รักการเดินป่า 
บนเส้นทางที่ถือว่ายากลำาบาก แต่งดงามที่สุดเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงท่ีสุดของภาคใต้ 

บ้านคีรีวง 

ชุมชนเข้มแข็งแห่งเขาหลวง 



ที่ตั้ง บ้านคีรีวง ต.กําโลน อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช ห่างจาก 

ตัวเมืองนครศรีธรรมราช 25 กม.

Facebook: หมู่บ้านคีรีวง
กลุ่มท่องเที่ยวคีรีวง

คุณวารุณี คําศร ี 08-6788-8718

มีร้านให้เช่าจักรยานในจุดต่าง ๆ โดยรอบชุมชน
กลุ่มใบไม้ ทํามัดย้อมผ้าสีธรรมชาติ

คุณอุไร ด้วงเงิน 08-1751-0183

กลุ่มลายเทียนบาติก
คุณทิมาทร ไชยบุญ 08-7264-3306 

๘๕
ภาคใต้
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หมกโคลนบำาบัดที่หาดนำ้าร้อน พายคายัคผ่านถำ้ามืดเที่ยวทะเลใน ชิมหอย 
ปากหนา 

	 บ้านโคกไครต้ังอยู่ตอนเหนือสุดของอ่าวพังงา บริเวณท่ีลุ่มชายฝ่ังซ่ึงเป็นปากคลอง 
หลายสายและป่าโกงกางผืนมหึมาที่ต่อเนื่องไปถึงเขต  จ.กระบ่ี รอบชุมชนยังถูกโอบล้อม 
ด้วยหมู่เขาหินปูน จึงอุดมไปด้วยโถงถำ้ามากมายที่รอการบุกเบิก และบริเวณหาดโคลนใกล้ 
ชุมชนยังมีรอยแยกของเปลือกโลกทำาให้มีตานำ้าอุ่นผุดขึ้นมา เมื่อนำ้าลงเต็มที่จะเกิดเป็น 
หาดทรายร้อน ชาวบ้านเรียกว่า หาดนำ้าร้อน ในช่วงเช้าตรู่อากาศชื้นจัดจะเกิดหมอกปกคลุม 
ไปทั่วบริเวณ ชาวบ้านใช้เป็นที่พอกและหมกโคลนเพ่ือบำาบัดอาการปวดเมื่อยรวมไปถึง 
โรคเหน็บชา
	 ไม่ไกลกันยังมีหาดทรายขาวละเอียด เป็นสันดอนทรายที่ทอดตัวอยู่นอกฝ่ังในยาม 
นำ้าลง ชาวบ้านเรียกว่าหาดตั้งเลน เพราะตั้งเด่นอยู่เหนือหาดเลนปากคลอง ที่นี่ยังสามารถ 
พบเห็นปูมดแดงซึ่งเป็นปูขนาดเล็กที่พบได้เฉพาะในแถบถิ่นนี้นับแสนตัวออกมาเดินบน 
ชายหาด 
	 เมนูแสนอร่อยประจำาถ่ิน คือ หอยปากหนา ซึ่งเป็นหอยตลับชนิดหนึ่ง รสอร่อย 
เนื้อหนึบ หอยตลับผัดนำ้าพริกเผาเป็นของกินอวดแขกเหรื่อที่พลาดไม่ได้ นอกจากนี้ยังนิยม 
นำามาทำาหอยเปรี้ยวของกินพื้นถิ่น
	 ในโถงถำ้าใต้เขาหินปูนมีลากูนซ่อนอยู่ให้พายเรือออกค้นหา โดยเฉพาะถำ้ามืดหรือ 
ถำ้าลอดเหนือ เมื่อพายเรือผ่านความมืดมิดของโถงถำ้าเข้าไปจะพาไปถึงลากูนหรือทะเลสงัด 
ในวงล้อมของหมู่เขาที่เงียบสงัดเสียจนได้ยินเสียงธารนำ้าในทะเล 

บ้านโคกไคร

หมู่บ้านมหัศจรรย์แห่งอ่าวพังงาตอนใน 



ที่ตั้ง บ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย
อ.ทับปุด จ.พังงา

Facebook: ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร

คุณสมพร สาระการ 08-7886-0465 

๘๖
ภาคใต้
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ขุมเหมืองร้างในป่าชายหาดลัดเลาะชายคลองสู่ป่าโกงกาง สัมผัสหาดทราย 
กว้างและเขาหน้ายักษ์ แหล่งกุ้ง ปูแห่งท้ายเหมือง

	 นกกระเต็นใหญ่ร้องก้องในป่าใบทึบ เสียงเต๊าะ  ๆ  ของกุ้งดีดขันดังมาจาก 
ตรงโน้นตรงนี ้ เรือคายัคสีสดใสเคล่ือนไปอย่างเงียบเชียบใต้ร่มใบหนาของโกงกางใบใหญ่ 
ท่ีสอดประสานจนมองไม่เห็นฟ้า ก่อนท่ีค่อย ๆ เปิดโล่งเพราะใกล้ปากอ่าว น่ีคือบรรยากาศ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดำาเนินการโดยชุมชนบ้านท่าดินแดง 
	 ท่าดินแดงเป็นหมู่บ้านเล็ก  ๆ  ตั้งอยู่ตรงหัวแหลมใกล้เขาหน้ายักษ์ตอนเหนือ 
ของหาดท้ายเหมืองบนระบบนิเวศอันแสนพิเศษของแนวป่าชายหาด ดงต้นเสม็ดขาวและ 
ป่าโกงกางริมคลองดินแดงท่ีบรรจบกับคลองอ่าวหมัน บริเวณนี้เป็นขุมเหมืองแร่ดีบุก 
เก่าที่เคยได้รับการขนานนามว่าเหมืองแร่หมื่นล้านมีรางแร่คอนกรีตยาวถึง 40 เมตร  
ขุมเหมืองแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างผ่านวันเวลามานานกว่า 50 ปี ธรรมชาติเริ่มกลับมา ก็มา 
ได้รับผลกระทบซำ้าจากเหตุการณ์คล่ืนยักษ์สึนามิเมื่อปี  2554 ทุกวันนี้สภาพแวดล้อม 
ป่าชายฝั่งค่อย ๆ ฟื้นตัว 
	 นอกจากอาชีพประมงชายฝ่ัง ชาวบ้านยังมีรายได้จากการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ 
ส่งให้กับที่พักร้านอาหารในภูเก็ต ที่นี่จึงเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นเย่ียมแหล่งหนึ่ง นอกจาก 
อาหารทะเลสด ๆ แล้วยังมีการหาเคยทำากะปิคุณภาพดี และตลอดแนวหาดที่ยาวเหยียด 
ของหาดท้ายเหมืองเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล 

บ้านท่าดินแดง 

ขุมเหมืองและนิเวศป่าชายหาด 



ที่ตั้ง บ้านท่าดินแดง ต.ลําแก่น
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ตั้งอยู่ใกล้กับ
ที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาลําปีหาด 

ท้ายเหมือง ห่างจากตัวเมืองพังงา 53 กม. 

ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าดินแดง
คุณห้าบีดีน วาหะรักษ ์ 08-6273-0823

คุณบังโหรน 08-4443-3539

๘๗
ภาคใต้
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ชมกระชังเลี้ยงกุ้งมังกรและอควาเรี่ยมแบบชาวบ้าน นั่งเรือเที่ยวเกาะ เล่นนำ้าทะเล ชมอาทิตย์ตก 
เหนือป่าเกาะแห่งอ่าวพังงา

	 แสงสีทองเรื่อเรืองยามเย็นจับเวิ้งทะเลที่เรียงรายด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กลางทะเลอ่าวพังงา คือภาพความ 
ประทับใจจากเกาะยาวน้อย และในยามที่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณสีม่วงอมชมพูสาดกระทบผืนทรายที่ไร้ผู้คนจากตำาแหน่ง 
เดียวกัน ทำาให้เราเข้าใจว่าเหตุใดชาวเกาะจึงหวงแหนวิถีชุมชนอันไม่ปรุงแต่งของตนยิ่งนัก 
	 ชาวเกาะยาวน้อยมีข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้ความเงียบสงบในอ้อมกอดของธรรมชาติเป็นจุดเด่น เพ่ือมิให้ชีวิต 
ความเป็นอยู่ต้องได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ควบคุมได้ยาก ผลที่ได้ก็คือการท่องเที่ยวชุมชนที่นำาผู้มาเยือนไปสู่ 
ความเข้าใจ 
	 บ้านเกาะยาวน้อยเป็นชุมชนมุสลิมท่ียึดอาชีพประมงเรือเล็ก ต้ังถ่ินฐานเหนือเว้ิงอ่าวของด้านตะวันตกเฉียงใต้ 
ของเกาะยาวในทะเลอันเป็นรอยต่อของสามจังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต และกระบี่ งดงามด้วยทิวทัศน์ของดงป่าเกาะ 
น้อยใหญ่ทั้งกลุ่มเกาะห้อง เกาะพนัก เกาะบัง เกาะผักเบี้ย ฯลฯ 
	 โฮมสเตย์บ้านเกาะยาวน้อยจะพาคุณไปสัมผัสอควาเร่ียมแบบชาวบ้าน น่ันคือกระชังเล้ียงกุ้งมังกรของบังหนีด 
ที่ไม่เพียงมีกุ้งมังกร ปลาเก๋า กะพง ที่จะกลายเป็นอาหารมื้อเย็น ยังมีปลาแปลก  ๆ เช่น ปลาหิน ฉลามเสือ ปลา 
ปักเป้า ปลาดาว พร้อมเรื่องราวแห่งท้องทะเล อาจเป็นครั้งแรกในชีวิตที่คุณจะได้ไปลงอวนกุ้ง ปูในทะเลเพ่ือนำามา 
ปรุงอาหารในแบบช่วยกันทำา เป็นการแชร์ประสบการณ์ของคนเกาะกับคนฝั่ง 
	 อย่าลืมกระติกนำ้า กล่องข้าว เพราะที่นี่ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ย่อยสลายได้ยาก รวมทั้ง 
ควรเคารพกติกาของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ทิ้งขยะ ไม่ส่งเสียงดังเกินควร ไม่เก็บเปลือกหอยหรือ 
ปะการัง 

เกาะยาวน้อย

อาทิตย์อัสดงกลางป่าเกาะ 



ที่ตั้ง บ้านเกาะยาวน้อย หมู่ 1 

ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

Facebook: Koh Yao Ecotourism
ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อย

คุณบังหม ี ประธานชมรมฯ
08-1968-0877

๘๘
ภาคใต้
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เดินชมตึกแถวย่านเมืองเก่าตามลายแทงสืบค้นย่านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

	 ย่านเมืองเก่าภูเก็ตประกอบด้วยตึกแถวโบราณแบบปีนัง หรือ Shop House  
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เรียงรายอยู่บนถนนสายส้ันกลางใจเมืองที่ตัดเป็นบล็อกส่ีเหล่ียม  
ได้แก่ ถนนภูเก็ต ถนนรัษฎา ถนนระนอง ต่อเนื่องไปจนถึงย่านถนนดีบุก ถนนเยาวราช  
ถนนกระบี่ ถนนสตูล จนถึงถนนเทพกษัตรี และถนนมนตรี พื้นที่รวมประมาณ 3.5  
ตารางกิโลเมตร 
	 ตึกแถวโบราณเหล่านี้ริเริ่มสร้างโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เมื่อรับตำาแหน่ง 
เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ในยุคที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟูจากเหมืองดีบุก อาศัยความ 
คุ้นเคยกับจอร์จทาวน์ ซ่ึงเป็นเมืองค้าขายของชาวจีนปีนังในบังคับของอังกฤษ จึงได้นำาช่าง 
มาสร้างตึกเก่าในภูเก็ต เป็นตึกแบบปีนังยุคทองที่พัฒนามาถึงช่วงกลางมีการผสมผสาน 
รสนิยมแบบตะวันตก คือโค้งอาร์คที่เหนือหน้าต่างและประตู ตลอดจนลายปูนปั้นประดับ 
หัวเสาเหล่ียมแบบนีโอคลาสสิก ตึกแถวเก่าท่ีภูเก็ตจึงเกิดข้ึนในช่วงหลังจาก พ.ศ. 2444 ลงมา 
	 อาคารเก่ากลางเมืองจึงไม่เพียงสะท้อนการผสมผสานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
ของโลกตะวันตกกับตะวันออกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน  
เพราะการรักษาตึกเก่าอายุกว่าศตวรรษต้องใช้ต้นทุนสูงมาก การพูดคุยสอบถามเรื่องราว 
ของอาคารแต่ละหลังจะยิ่งเพิ่มอรรถรสให้ผู้มาเยือนได้ทำาความเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ที่น่าประทับใจอีกด้วย สามารถตามหาลายแทงของกินพื้นบ้านย่าหยาหรือปีนังสไตล์ หรือ 
พื้นบ้านภูเก็ตผ่านเฟซบุ๊กของชุมชน 

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

เมื่อตะวันออกพบกับตะวันตก 



๘๙

ที่ตั้ง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ต.ตลาดใหญ ่ อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต

ททท.สํานักงานภูเก็ต 0-7621-2213

Facebook: ชุมชนย่านเมืองเก่าถนนถลาง ภูเก็ต
(Old Phuket Town Community)

มีถนนคนเดินที่ถนนถลางบ่ายวันอาทิตย์

ภาคใต้
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อีกด้านที่เงียบสงบของภูเก็ต ออกเรือตกปลา วางลอบปู ชิมอาหารพื้นบ้านรส 
จัดจ้าน 

 บ้านเกาะโหลนเป็นชุมชนมุสลิมเล็ก ๆ ที่เงียบสงบบนเกาะโหลนนอกฝ่ังอ่าวฉลองทางใต้ 
ของเกาะภูเก็ต เป็นชุมชนประมงพ้ืนบ้านที่วิถีชีวิตยังไม่เปล่ียนแปลงไปมากนัก แวดล้อมด้วย 
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของเกาะเล็ก ๆ อีกด้านของเกาะภูเก็ตที่ประหนึ่งวันเวลาได้ถูกหยุดเอาไว ้
	 การท่องเท่ียวบ้านเกาะโหลนต้องประสานกับชาวชุมชนล่วงหน้าและควรมาเป็นคณะใหญ่  
เพราะจะต้องมีการเตรียมการด้านอาหารที่พัก จากนั้นเป๊าะก็จะขับเรือหัวโทงมารอรับที่อ่าวฉลอง 
	 นอกจากเล่นนำ้าทะเลบนหาดที่เงียบสงบแล้ว การได้ออกเรือไปตกปลา วางลอบปู ใช้ 
ชีวิตในแบบที่ชาวประมงชายฝั่งอันดามันเป็นอยู่ก็อาจจะทำาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความอุดม 
สมบูรณ์และรสชาติแท้ ๆ ของอาหารที่ได้พร้อมกับความสดและนำ้าพักนำ้าแรง 
	 โฮมสเตย์เกาะโหลนขึ้นชื่ออย่างยิ่งเรื่องอาหารที่หลากรสแบบพื้นถิ่นที่สะอาดและ 
สดมาก รำ่าลือกันถึงปูตัวใหญ่ ปลากะพงนึ่งมะนาว ราดพริก ต้มส้ม ส้มตำาแบบเกาะโหลน 
ที่ไม่เหมือนใคร และร่วมทำาขนมพ้ืนบ้านทั้งขนมโค ขนมม้วนหลอด ขนมต้มใบมะพร้าว ขนม 
กล้วยหยำา ไปกับชาวบ้าน 
	 การทำาผ้าบาติก เข้าสปาชาวบ้านอบตัวดูแลสุขภาพแบบมุสลิมสไตล์ หรือแม้กระทั่ง 
เดินเลาะแนวป่าชายหาดตามหาเจ้านกแก๊กเสียงดังประจำาเกาะ บางทีการท่องเที่ยวอาจเปล่ียน 
โฉมหน้า พร้อมกับถูกนิยามใหม่โดยชุมชนความรื่นรมย์แห่งการเรียนรู ้

บ้านเกาะโหลน 

หยุดเวลาที่ราไวย์ 



๙๐

ที่ตั้ง บ้านเกาะโหลน หมู่ 3 

ต.ราไวย ์ อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต นั่งเรือ 
จากท่าเรืออ่าวฉลองใช้เวลา 20 นาท ี

เครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน
ตําบลราไวย์

08-5429-0021, 08-1272-6665

Facebook: KOH LON เกาะโหลน

ภาคใต้
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พายเรือท่องคลองบางโรงชมป่าโกงกางแล้วเดินป่าเที่ยวนำ้าตกบางแป ชมวิถีชุมชน 
อนุรักษ์

	 บ้านบางโรงเป็นชุมชนเก่าแก่ทางฟากตะวันออกของเขาพระแทว ด้านหนึ่งคือทิวทัศน์ 
ของป่าดิบชื้นและนำ้าตก ส่วนอีกด้านหนึ่งคือ เวิ้งทะเลปากอ่าวที่หนาแน่นไปด้วยป่าโกงกาง  
ในชุมชนแห่งนี้จึงมีทั้งสวนผลไม ้ ได้แก ่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ขณะเดียวกันก็มีการเลี้ยงปลา 
ในกระชัง 
	 ชาวบ้านได้ต้ังกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรงขึ้นเพ่ือกำาหนดรูปแบบการ 
ท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับชุมชน โดยมีแนวคิดเรื่อง “จากภูผาสู่ทะเล” รูปแบบการท่องเที่ยวเป็น 
แบบวันเดียว เริ่มต้นด้วยการนำาไปรู้จักถิ่นฐานเรื่องราวของหมู่บ้านที่ในอดีตนั้นแทบจะเป็น 
ศูนย์กลางของเมืองถลาง เรียกว่าถลางบางโรง เดินชมธรรมชาติป่าโกงกางและนั่งเรือแจว  
หรือเรือคายัคศึกษาระบบนิเวศในคลองบางโรงเพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นว่า ชาวบ้านเริ่มต้นการ 
อนุรักษ์ป่าชายเลนผืนใหญ่นี้อย่างไร การเลี้ยงปลาในกะพง ปลาเก๋าในกระชัง ก็เป็นรูปแบบ 
หนึ่งของการพึ่งพาธรรมชาต ิ
	 จากนั้นชมการเลี้ยงแพะ หรือเลือกเดินผ่านสวนผลไม้ต่อไปยังนำ้าตกบางแปที่เชิงเขา 
พระแทว นอกจากเล่นนำ้าที่ใสสะอาดแล้ว ยังสามารถเย่ียมชมโครงการคืนชะนีสู่ป่าซึ่งเป็นการ 
อนุบาลชะนีที่ถูกทำาร้ายหรือคนนำามาเลี้ยงมาเตรียมความพร้อมเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาต ิ

บ้านบางโรง 

จากภูผาสู่ท้องทะเล



ที่ตั้ง บ้านบางโรง หมู่ 3 
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ห่างจากตัวอําเภอถลาง 17 กม.

ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง
08-4309-913, 06-4667-8854

๙๑
ภาคใต้
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นั่งเรือชมป่าโกงกาง สัมผัสชีวิตชาวเกาะหน้าเมืองกระบี่ หาหอยชักตีน ชิมข้าว 
สังข์หยด ข้าวดีของภาคใต้ 

	 วิถีชุมชนชาวเกาะกลางเปรียบได้กับภาพชีวิตของผู้คนริมชายฝ่ังของเมืองกระบ่ีใน 
อดีตที่ประกอบด้วยแต่ละบ้านมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไป แต่เก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน บ้าน 
เกาะกลางซึ่งเป็นเกาะที่ราบขนานไปกับชายฝ่ังเมืองกระบี่ บนเกาะมีถนนสายหลักความยาว 
ประมาณ  11 กม. มีชุมชนมุสลิมตั้งรกรากมาช้านานเรียงราย มีระบบเศรษฐกิจเล็ก  ๆ  ที่ 
ขับเคลื่อนโดยคนในท้องถิ่น 
	 ข้าวสังข์หยดเป็นของดีอย่างหนึ่งของเกาะกลาง มีจุดเด่นอยู่ที่รสชาติดี เนื่องจากแหล่ง 
ปลูกใกล้ทะเล เมล็ดข้าวเรียว เนื้อหนึบ ไม่นิ่ม เหมาะสำาหรับกับข้าวรสจัดจ้านแบบปักษ์ใต้  
สังข์หยดเป็นข้าวหนัก ปลูกแบบนาดำาในเดือนสิงหาคม กว่าจะออกรวงพร้อมเก่ียวก็ตกถึงเดือน 
ธันวาคม การเกี่ยวข้าว นวด ฝัด จนถึงขั้นตอนการสีจะทำากันบนเกาะอย่างครบวงจร
	 คลองลุเป็นบ้านคนหาหอย ซึ่งในแต่ละช่วงปีจะมีหอยมากน้อยแตกต่างกัน แต่ที่รู้จัก 
แพร่หลาย	 คือ	 หอยชักตีน	 หอยจุ๊บแจง	 ซึ่งนำาไปลวกหรือย่าง	 นอกจากนี้ก็ยังมีหอยหวาน	
หอยเม็ดขนุน	และหอยหลักไก ่
	 เรือหัวเชิด ที่เรียกกันว่าเรือหัวโทง เป็นพาหนะสำาคัญของคนทะเลแถบอันดามัน มี 
ใช้งานกันแทบทุกบ้าน เพราะทนทะเล บังสมบูรณ์ แห่งบ้านเกาะกลางได้ทำาเรือหัวโทงจำาลอง 
โดยมีช้ินส่วนต่าง ๆ ต้ังแต่กระดูกงู กงเรือ เปลือก ไปจนถึงหัวเรือ เหมือนเรือจริง ๆ ทุกประการ  
เพื่อจำาหน่ายเป็นของที่ระลึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ของคนรุ่นก่อน

ชุมชนเกาะกลาง 

ภาพชีวิตคนริมเลแห่งกระบี่ 



ที่ตั้ง บ้านเกาะกลาง หมู่ 1 

ต.คลองประสงค ์ อ.เมืองกระบี่ 
ตั้งอยู่หน้าเมืองกระบี ่ ใช้บริการเรือข้ามไป 
เกาะของชาวบ้านที่ท่าเรือสวนสาธารณะ 

ธาราไปยังท่าเรือท่าเลบนเกาะกลาง 
ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที

๙๒

ใช้บริการเรือหัวโทงท่องเที่ยว ชมทิวทัศน์ 
รอบเกาะไปด้วย ต้องเช่าเรือท่ีท่าเรือเจ้าฟ้า 
ประสานงานท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะกลาง 

คุณโสภา เกาะกลาง 08-6072-7860

ภาคใต้
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นั่งเรือหัวโทง พายเรือซีคายัคลัดเลาะเกาะแก่ง ค้นหาภาพเขียนยุคโบราณ เล่นนำ้า 
อ่าวชิ้งชั้ง สัมผัสสันทรายกลางนำ้า 

	 ชุมชนประมงเล็ก  ๆ  ปลายแหลมสักตั้งอยู่ในวงล้อมของหมู่เขาหินปูนและป่าโกงกาง  
อันเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวพังงาตอนเหนือซึ่งมีทิวทัศน์ที่งดงามระดับโลก เนื่องจากชีวิตอยู่กับทะเล  
การท่องเที่ยวบ้านแหลมสักจึงใช้เรือหางยาวหัวโทงแบบพ้ืนบ้านเป็นหลัก เส้นทางท่องเที่ยวก็คือ  
เส้นทางที่คุ้นเคยจากการทำาประมงพื้นบ้านนั่นเอง 
	 ถำ้าชาวเลเป็นเพิงผาที่ชาวเรือใช้เป็นที่หลบกำาบังลมฝน จึงได้พบภาพเขียนสียุคก่อน 
ประวัติศาสตร์อายุไม่น้อยกว่า 3,000 ปีร่วมยุคกับภาพเขียนในถำ้าผีหัวโต ชาวบ้านเช่ือว่าเขียนโดย 
ชาวเลที่ลอยเรือหาปลาในแถบนี้ จึงเรียกว่าถำ้าชาวเล เวิ้งอ่าวที่อยู่ใกล้กันคือ อ่าวเหนา เป็น 
อ่าวใหญ่ เป็นจุดที่คลื่นลมสงบ นำ้าสะอาด ชาวบ้านใช้เป็นที่เล้ียงปลาในกระชัง มีทั้งปลาเก๋า  
ปลากะพงขาว กุ้งมังกร และรวมถึงสาหร่ายพวงองุ่น บริเวณนี้เป็นจุดเรียนรู้เก่ียวกับประมง 
พื้นบ้านที่น่าสนใจเป็นพิเศษ 
	 หมู่เขาหินปูนจากยุคครีเตเชียสที่เรียงรายเกิดเป็นเกาะแก่งต่าง  ๆ  นั้น ล้วนมีจุดเด่นที่ 
แตกต่างกัน มีช่ือเรียกจากเรื่องเล่าสนุก  ๆ  จากชาวบ้าน เช่น เขาไฟไหม้ เกาะบอนไซ สันทราย 
กลางทะเล ก่อนจะไปหยุดพักชมทิวทัศน์เล่นนำ้าที่อ่าวช้ิงช้ัง และย่ิงได้บรรยากาศหากมีโอกาส 
พายเรือซีคายัคลัดเลาะไปตามเพิงผาในเทือกเขาหินปูนเหล่านี้ในวันปลอดมรสุม 
	 เทือกเขาหินปูน ป่าโกงกาง และเวิ้งทะเลเปิด ความอุดมสมบูรณ์ที่บ้านแหลมสัก คือ 
เรื่องราวความเชื่อมโยงของธรรมชาติจากแผ่นดินไปสู่ผืนนำ้าให้เราได้เข้าใจ 

บ้านแหลมสัก 

ทะเลมีชีวิตที่อ่าวพังงาเหนือ



๙๓

ที่ตั้ง บ้านแหลมสัก หมู่ 3 

ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 
ห่างจากตัวเมืองกระบี ่ 50 กม. 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสัก 
08-9997-8915 

Facebook: ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก 
Laemsak CBT

ภาคใต้



222

สปาโคลนร้อนชายหาด ล่องคายัคสู่ถำ้าลอด เที่ยวถำ้าผีหัวโต ร่วมเวิร์คช็อปทำาผ้า 
ปาเต๊ะพิมพ์ลายจากโถงถำ้า 

	 บ้านถำ้าเสือต้ังอยู่กลางหมู่เขาหินปูนและป่าโกงกางในที่ลุ่มตำ่าชายฝั่งของอ่าวพังงา 
ตอนใน ใกล้กับอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ คือ ถำ้าผีหัวโต มีภาพเขียน 
สีนำ้าตาลแดงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นเป็นรูปคน สัตว์แปลก  ๆ และภาพฝ่ามือ ภาพเขียน 
เหล่านี้ถูกนำามาถ่ายทอดเป็นลวดลายลงบนผืนผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลาย ผ้ามัดย้อมอันเป็นผลงาน 
หัตถกรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ ์ โดยให้ผู้มาเยือนร่วมทำากิจกรรมพิมพ์ผ้าด้วยตนเอง
	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผจญภัยด้วยเรือคายัคผ่านถำ้านำ้าลอด ซ่ึงเป็นโถงถำ้ากว้างใหญ่ 
มีลำาธารไหลผ่าน ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย 
	 ความน่าพิศวงของชุมชนแห่งนี้คือ แหล่งพลังงานจากใต้พิภพที่ก่อให้เกิดตานำ้าผุด 
ในป่าโกงกาง ชาวบ้านเรียกว่า  “บ่อนำ้าผุดปรบมือ” เพราะย่ิงปรบมือ นำ้าก็จะย่ิงผุดขึ้นมาแรงขึ้น 
เป็นปรากฏการณ์ที่ท้าทายให้มาลองพิสูจน์ ส่วนผู้ที่สนใจในเรื่องการผ่อนคลายด้วยธรรมชาติ 
ก็สามารถทดลองสปาบนชายหาดซึ่งเป็นหาดโคลนเนียนละเอียดที่มีตานำ้าแร่ผุดขึ้นมาจากใต้พิภพ  
การพอกโคลนอุ่น ๆ ที่อุดมด้วยแร่ธาตุอาจทำาให้คุณรู้สึกผ่อนคลายอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อน 
	 นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว บ้านถำ้าเสือยังมุ่งเน้นในเรื่องความสะอาดอย่าง 
จริงจัง เพื่อให้การพักโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชนเป็นไปอย่างรื่นรมย ์

บ้านถำ้าเสือ

โตรกธารและโถงถำ้า



ที่ตั้ง บ้านถํ้าเสือ หมู่ 5 

ต.อ่าวลึกใต ้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่
ห่างจากตัวเมืองกระบี ่ 49 กม.

Facebook: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถํ้าเสือ
คุณนันทพงษ ์ นาคฤทธิ ์ 08-6691-5151

คุณวรรชัย คํามี ผู้ใหญ่บ้านบ้านถํ้าเสือ
08-4840-8837

๙๔
ภาคใต้
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ชมแหล่งเตาเครื่องถ้วยโบราณ 700 ปี และเรียนรู้การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา 

 	 ชุมชนมุสลิมเก่าแก่ต้ังอยู่ท่ีศูนย์กลางของเกาะลันตาใหญ่ ริมเว้ิงอ่าวด้านตะวันออก 
ของตัวเกาะแวดล้อมด้วยคลองสายเล็ก ๆ ที่ลัดเลาะไปในป่าชายเลน เหมาะสำาหรับกิจกรรม 
พายเรือคายัคเที่ยวชมธรรมชาต ิ
	 ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็งเพ่ือกำาหนด 
ทิศทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน และไม่ก่อผลกระทบต่อธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมบนเกาะ โดยมีการตั้งศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติทุ่งหยีเพ็งเพ่ืออนุรักษ์ป่าชายเลน  
และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติตามโครงการทะเลเพ่ือวันพรุ่งนี้ มีกิจกรรมหลักคือ 
การสร้างซั้งเป็นบ้านปลา การปลูกป่าโกงกาง และฟ้ืนฟูแหล่งหญ้าทะเล ดูเหย่ียวแดง  
และนกออก 
	 เกาะลันตามีทิวทัศน์ที่สวยงามของเวิ้งทะเลแห่งอันดามัน ตั้งอยู่บนเส้นทาง 
เดินเรือโบราณจากอินเดียใต้มายังอาณาจักรต่าง  ๆ  บนคาบสมุทรมาเลย์และสุมาตรา  
ชื่อ  “ลันตา”  ก็เป็นหลักฐานสำาคัญที่ใช้ระบุตำาแหน่งของเกาะที่ใช้เป็นที่พักหลบมรสุมและ 
เติมนำ้าจืด มีพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าเกาะลันตาที่ใช้เรือนปั้นหยาโบราณซึ่งเป็นที่ว่าการอำาเภอ 
หลังเก่าเป็นอาคารพิพิธภัณฑ ์
	 นอกจากนี้ยังมีเรือพาท่องเที่ยวชมหมู่เกาะต่าง ๆ ได้แก่ เกาะอุง ซึ่งเป็นเกาะหิน 
ขนาดเล็ก สามารถมองออกไปได้รอบตัว 360 องศา และเกาะตะละเบ็ง 

บ้านทุ่งหยีเพ็ง

คือถิ่นฐานลันตา



๙๕

ที่ตั้ง บ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ 4 ศาลาด่าน 
อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่ ห่างจากตัวเมืองกระบี่ 

ไปยังท่าแพขนานยนต์บ้านหัวหินประมาณ 50 กม. 

Facebook: ทุ่งหยีเพ็ง CBT ท่องเที่ยว 
โดยชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา 
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทุ่งหยีเพ็ง

08-9590-9173

การไปบ้านทุ่งหยีเพ็งต้องนํารถข้ามแพขนานยนต ์
ที่บ้านหัวหิน อ.คลองท่อม ข้ามไปถึง 
เกาะลันตาน้อย และต่อแพขนานยนต์ 

ข้ามไปเกาะลันตาใหญ่อีกต่อหนึ่ง หรือใช้บริการ 
เรือโดยสารมีหลายเส้นทาง จากกระบี่ 

ท่าเรืออ่าวนาง หรือจากท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 
ไปเกาะลันตา ทั้งสองเส้นทางผ่านเกาะพีพี 

ภาคใต้
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พักโฮมสเตย์ริมปากอ่าว เรียนรู้วิถีชุมชนประมงชายฝั่งปากแม่นำ้าตรัง 

	 หมู่เขาที่ทอดตัวเป็นแนวไปตามชายฝ่ัง แนวป่าโกงกางสุดสายตาแห่งที่ราบ 
ลุ่มปากแม่นำ้าตรัง คือทิวทัศน์ที่ปรากฏเบื้องหน้าระเบียงเรือนพักแบบโฮมสเตย์ที่บ้าน 
บ่อหิน ด้านหน้าบ้านยังเรียงรายไปด้วยกระชังปลา 
	 ชาวบ้านบ่อหินได้ร่วมกันเปิดมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวทะเลสิเกาที่เราเคย 
นึกถึงแต่ทะเลใสสีครามและหาดทรายเนียนละเอียดให้กลับมามีชีวิตชีวา โดยเชื่อมโยง 
ไปถึงแนวป่าโกงกางในที่ลุ่มตำ่าปากแม่นำ้าตรังผืนมหึมา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำ้า 
ตามธรรมชาติ ป่าโกงกางช่วยลดแรงปะทะของคล่ืนลมในฤดูมรสุม ดักดินตะกอน 
ละเอียดจนเกิดเป็นหาดโคลนใกล้ปากแม่นำ้า ทำาให้ชายหาดมีความนุ่มนวลขึ้น และ 
หาดโคลนในป่าโกงกางของบ้านบ่อหินยิ่งพิเศษกว่าที่ใด  เพราะมีแอ่งนำ้าใสแจ๋ว 
ที่เกิดจากตานำ้าอุ่นใต้ดินผุดขึ้นมา 
	 นอกจากนี้ที่นี่ยังมีธนาคารหญ้าทะเลเพื่อนำาไปขยายพันธุ์ในแปลงปลูก  
หญ้าทะเล มิใช่เพียงอาหารของพะยูนเท่านั้น ยังได้สร้างระบบนิเวศทะเลนำ้าตื้น 
อันน่าทึ่ง 
	 เรามาถึงหาดทรายขาวนวลละเอียดของหาดเก็บตะวันเพ่ือชมพระอาทิตย์ตก 
เป็นการส่งท้ายเป็นบทสรุปที่เชื่อมโยงชุมชนกับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน กิจกรรมที่ 
บ้านบ่อหินตลอดระยะเวลาสามวันสองคืนทั้งสนุกและน่าสนใจ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง 
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการด้านการท่องเที่ยว

บ่อหินฟาร์มสเตย์ 

วิถีประมงพื้นบ้านแห่งสิเกา 



๙๖

ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 38 กม. 

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านบ่อหิน 
08-1892-7440

ภาคใต้
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เดินป่าสู่ภูผาหมอกแล้วพายเรือคายัคชมทิวทัศน์ต้นแม่นำ้าตรัง เรียนรู้ 
แหล่งพลังงานทดแทน

	 ชุมชนเชิงเขาบรรทัดที่มีทิวทัศน์สวยงามของเทือกเขาสูง ป่าดิบชื้นใน 
สายหมอก และเป็นต้นกำาเนิดคลองลำาขนุน คลองลำาพิกุล ซึ่งเป็นต้นแม่นำ้าตรัง นำา 
มาซึ่งการจัดการท่องเที่ยวธรรมชาติโดยชุมชน คือ การเดินป่าสู่ภูผาหมอก เส้นทาง 
เดินเท้าจะตัดผ่านป่าดิบช้ืนที่สมบูรณ์ ชุ่มช้ืนปกคลุมด้วยมอสส์และเฟินดูราวกับ 
ป่าดึกดำาบรรพ์ จนไปถึงยังป่าละเมาะเขาที่ระดับความสูงกว่าพันเมตรเหนือระดับ 
ทะเล มีลมแรง หอบเอาเมฆหมอกเข้ามาปะทะ มีอากาศเย็นตลอดป ี
	 ภูผาหมอกเป็นอีกแหล่งที่พบบัวแฉก เฟินโบราณจากยุคมีโซโซอิกเมื่อ  
250 ล้านปีก่อน เป็นเฟินหายากที่พบเฉพาะบนเขาสูงในภาคใต้ นอกจากนี้ยังมี 
หวายนั่งยักษ์ และยังชุกชุมด้วยสัตว์ป่า ทั้งสมเสร็จ เลียงผา นกเงือกหลายชนิด  
การพายเรือคายัคชมธรรมชาติของคลองลำาพิกุลก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ 
	 การจัดการท่องเที่ยว ชาวบ้านเน้นรูปแบบที่สอดคล้องกับชุมชนวิถีเกษตร 
ที่เรียบง่าย ขณะเดียวกันยังได้ให้ความสำาคัญกับพลังงานทางเลือกจนเกิดเป็นฐาน 
การเรียนรู้รูปแบบต่าง  ๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานนำ้าที่ใช้ในหมู่บ้าน การผลิตก๊าซ 
ชีวภาพจากมูลสัตว์ เตาถ่านนาชุมเห็ดที่ประหยัดกว่าแต่ให้ความร้อนสูง และโรงอบ 
ผลผลิตจากแสงอาทิตย ์

บ้านลำาขนุน

หมู่บ้านพลังงานทางเลือกแห่งเทือกเขาบรรทัด 



๙๗

ที่ตั้ง บ้านลําขนุน หมู่ 8 

ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
ห่างจากตัวเมืองตรัง 28 กม.

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงาน 
สืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด 

ผู้ใหญ่หนูอิ่ม ปานนิล  08-5478-1044

“หลาดต้นนํ้าลําขนุน”
ตลาดนัดชุมชน วันเสาร ์ - อาทิตย ์

เวลา 8.00 น. - 17.00 น. 

ภาคใต้
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เรียนรู้ฐานรีไซเคิลและร้านค้าเพื่อชุมชนครบวงจร 

	 นอกจากอุทยานแห่งชาติทะเลบันซึ่งเป็นแหล่งดูนก ศึกษาธรรมชาติที่โดดเด่นแล้ว การมาเยือนชุมชน 
บ้านควนโดนในก็จะยิ่งทำาให้การเรียนรู้ของคุณรื่นรมย์ย่ิงขึ้น เพราะหมู่บ้านแห่งนี้กำาลังก้าวไปสู่ชุมชนอุดมคติด้าน 
สิ่งแวดล้อม 
	 ชุมชนใหญ่ที่เล่ากันสืบมาว่าได้ชื่อมาจากต้นโดนใหญ่บนควนท้ายหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนบก นอกจาก 
วิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายและทิวทัศน์ของหมู่บ้านที่เหมาะสำาหรับขี่จักรยานท่องเที่ยวแล้ว การริเริ่มให้หมู่บ้านเป็นชุมชน 
สีเขียวต้นแบบ ได้เปลี่ยนหมู่บ้านธรรมดาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันยุคทันโลก 
	 ชาวบ้านควนโดนได้ร่วมมือกับท้องถ่ิน คือ เทศบาลควนโดน ก่อต้ังศูนย์เรียนรู้รีไซเคิลครบวงจร ต้ังแต่นำามา 
สร้างมูลค่าด้วยการแปรรูปขวดพลาสติก กระป๋องเคร่ืองดื่ม บรรจุภัณฑ์ต่าง  ๆ และตั้งธนาคารรีไซเคิลเพ่ือรวบรวม 
บรรดาของเหลือทิ้ง สร้างเครือข่ายร้านค้าศูนย์บาท โดยนำาของเหลือใช้มาแลกหรือเปล่ียนเป็นคูปองเทียบเท่าเงินสด  
แนวคิดเรื่องรีไซเคิลยังโยงมาถึงเรื่องพลังงาน มีศูนย์เรียนรู้ด้านก๊าซชีวภาพที่นำามาใช้ในครัวเรือน และการอบขนม 
เบเกอรี่ชุมชน ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวมพืชผักนานาชนิดและสมุนไพรพ้ืนบ้านที่ปลูกแบบอินทรีย์และนำามาแปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปาชุมชน 
	 ฐานการเรียนรู้ต่าง  ๆ  ที่บ้านควนโดนในคือประสบการณ์ใหม่ของการริเริ่มด้านส่ิงแวดล้อมจากส่ิงใกล้ตัว  
นำามาซึ่งประสบการณ์ใหม่ของการทำาความรู้จักผู้คน เรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ จากการท่องเที่ยวในยุคใหม่ที่ขยายขอบฟ้า 
แห่งการเรียนรู้ให้กับคุณ 

บ้านควนโดน 

ในยูโทเปียสีเขียว 



๙๘

ที่ตั้ง บ้านควนโดนใน หมู่ 1 ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน จ.สตูล ห่างจากตัวเมืองสตูล 20 กม.

และห่างจาก อช.ทะเลบัน 25 กม.

แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3R
ชุมชนควนโดนใน เทศบาลตําบลควนโดน จ.สตูล

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาล ต.ควนโดน

คุณวุฒิเวช เจียรนัย 08-9466-6389

ประธานชุมชนควนโดนใน
คุณบัญชา มาลินี 08-9599-3234

ภาคใต้
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พายซีคายัคชมลากูนในปราสาทหินพันยอด เที่ยวสันหลังมังกรชายหาดเชื่อม 
เกาะ ลิ้มรสอาหารทะเลพื้นบ้าน 

	 บ้านบ่อเจ็ดลูกเป็นชุมชนมุสลิมชายฝ่ังปากนำ้าละงู ใกล้หมู่เกาะเภตรา ชื่อชุมชน 
มาจากเร่ืองเล่าเม่ือแรกต้ังถ่ินฐาน ว่ากันว่าต้องขุดบ่อหานำา้จืดถึง 7 คร้ังจึงพบบ่อท่ีมีนำา้จืดสนิท  
ร่องรอยบ่อที่ขุดหานำ้ายังหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี ้ เรียกว่า ลากาตูโยะ หรือบ่อนำ้าทั้งเจ็ด  
	 ชาวบ้านมีอาชีพประมงเรือเล็ก ออกหาปลาตามเกาะแก่งต่าง ๆ  ตลอดแนวชายฝ่ัง  
โดยมีเกาะเขาใหญ่เป็นหมุดหมาย และพบว่าเกาะนี้มีช่องทางเล็ก  ๆ  เข้าสู่ทะเลในที่โอบล้อม 
ด้วยเขาหินปูนที่ถูกกัดเซาะเกิดเป็นยอดแหลมนับพันยอดเหมือนปราสาท จึงเรียกว่า ปราสาท 
หินพันยอด กลายเป็นมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น 
	 ชุมชนได้จัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ โดยใช้เรือซีคายัคพายชมปราสาทหิน 
พันยอดและเกาะแก่งต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเภตรา และถึงแม้จะอยู่นอกฝ่ังเพียง 
ไม่เกิน 20 นาที แต่ก็มีนำ้าทะเลสีเขียวใส มีแหล่งปะการังนำ้าตื้นที่ยังสมบูรณ์ด้วยปะการังอ่อน  
กัลปังหาหลากสี พัดทะเล แส้ทะเล รวมไปถึงสันหลังมังกร ซึ่งเป็นแนวสันทรายกลางทะเล 
เชื่อมเกาะ
	 วิถีชุมชนชายฝั่งก็น่าสนใจไม่แพ้กัน บ้านบ่อเจ็ดลูกเป็นแหล่งของทะเลสด กระชัง 
เลี้ยงปูทะเล กุ้ง ปลาที่หาได้โดยเครื่องมือพ้ืนบ้าน ซึ่งต้องใช้ความเคี่ยวกรำาและความเข้าใจ 
ธรรมชาติ 

บ้านบ่อเจ็ดลูก 

ลากูนในวงล้อมของยอดปราสาทหินธรรมชาติ 



ที่ตั้ง บ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากนํ้า อ.ละง ู จ.สตูล
ห่างจากตัวเมืองสตูล 65 กม. 

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
คุณยูหนา หลงสมัน ประธานกลุ่มฯ 08-1542-0071 

คุณจําปา มังกะล ู 06-3845-2924

Facebook: การท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านบ่อเจ็ดลูก-ปราสาทหินพันยอด

๙๙
ภาคใต้
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ขึ้นควนตามหาสายหมอก เล่นนำ้าตกลานหม่อมจุ้ย อิ่มหนำากับวัฒนธรรมครัวร้อยสาย

	 ชุมชนตะโหมดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชุมชนเกษตรกรรมของ 
ภาคใต้ตอนกลาง ที่เน้นเรื่องการจัดการธรรมชาติอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสายนำ้าและ 
ป่าต้นนำ้า เน่ืองจากเป็นท่ีราบเชิงเขาบรรทัด มีลำานำ้าไหลผ่านไปลงทะเลน้อย ในหน้านำ้าหลากก็จะเกิดนำ้าท่วม 
จึงมีการนำาเอาองค์ความรู้เก่าแก่มาปรับใช ้ คือการสร้างฝายชะลอนำ้าขนาดเล็กเป็นช่วง ๆ เรียกว่า ธนาคารนำ้า
	 ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการออมนำ้าและออมดิน หมายถึงการกักเก็บนำ้าไว้ใช้ตลอดปี ลด 
การกัดเซาะธาตุอาหารหน้าดิน นำามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของท้องถ่ิน จนเกิดเป็นประเพณีด้านอาหาร 
การกินท่ีน่าประทับใจ เรียกว่า ครัวร้อยสาย คือการนำาอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานร่วมกันในวาระต่าง  ๆ   
สะท้อนถึงความรุ่มรวยของอาหารท้องถิ่น
	 ชุมชนตะโหมดยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งต้นนำ้าของชุมชน คือนำ้าตกลานหม่อมจุ้ย และล่องแก่ง 
โตนหินลาดด้วยเรือคายัค หรือหากสนใจกิจกรรมเดินป่าก็มีการเดินป่าขึ้นสู่เขาเจ็ดยอด ฝ่ังพัทลุงผ่านนำ้าตก 
ไพรวัลย์ ซึ่งมีนำ้าใสสะอาดมาก สัมผัสป่าดิบชื้นผืนสำาคัญของภาคใต้ รวมไปถึงการเดินป่าเขาบรรทัดเพื่อไป 
เยี่ยมเยียนซาไกกลุ่มตะโหมด ซึ่งทุกปีในเดือนสิบจะโยกย้ายมาสร้างทับใกล้กับบ้านตะโหมด 

ชุมชนตะโหมด 

สายนำ้าหลากแห่งเทือกเขาบรรทัด 



ที่ตั้ง บ้านตะโหมด หมู่ 3 

ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 45 กม. 

ประธานเครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยว
บ้านตะโหมด/นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชน

จังหวัดพัทลุง
คุณธนินธรณ ์ ขุนจันทร ์ 08-7298-8588

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ
คุณอภัย สุวรรณจินดา 09-5823-0697

ติดต่อล่วงหน้า 3 วันก่อนเดินทาง

๑๐๐
ภาคใต้



ททท.สำ�นักง�นภ�คเหนือ

ททท.สำ�นักง�นเชียงใหม ่
พื้นที่รับผิดชอบ: เชียงใหม่
ที่อยู่: 105/1 ถ.เชียงใหม ่ - ลำ�พูน ต.วัดเกต ุ
อ.เมืองเชียงใหม ่ จ.เชียงใหม ่ 50000

โทรศัพท์: 0-5324-8604, 0-5324-8607

โทรส�ร: 0-5324-8605, 0-5330-2501

อีเมล: tatchmai@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/chiangmai

ททท.สำ�นักง�นเชียงร�ย 
พื้นที่รับผิดชอบ: เชียงร�ย, พะเย�
ที่อยู่: 448/16 ถ.สิงหไคล อ.เมืองเชียงร�ย
จ.เชียงร�ย 57000

โทรศัพท์: 0-5371-7433

โทรส�ร: 0-5371-7434

อีเมล: tatchrai@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/chiangrai

ททท.สำ�นักง�นแม่ฮ่องสอน 
พื้นที่รับผิดชอบ: แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่: อ�ค�รเลขที ่ 4 ถ.ร�ชธรรมพิทักษ ์ ต.จองคำ� 
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์: 0-5361-2982 - 3
โทรส�ร: 0-5361-2984

อีเมล: tatmhs@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/maehongson

ททท.สำ�นักง�นลำ�ป�ง 
พื้นที่รับผิดชอบ: ลำ�ป�ง, ลำ�พูน
ที่อยู่: 358/3 - 4 ถ.บ้�นเชียงร�ย ต.สบตุ๋ย 
อ.เมืองลำ�ป�ง จ.ลำ�ป�ง 52100

โทรศัพท์: 0-5422-2214 - 5
โทรส�ร: 0-5422-2214 - 6
อีเมล: tatlampang@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นแพร ่
พื้นที่รับผิดชอบ: แพร่, น่�น
ที่อยู่: 2 ถ.บ้�นใหม ่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร ่ จ.แพร ่ 54000

โทรศัพท์: 0-5452-1127

โทรส�ร: 0-5452-1119

อีเมล: tatphrae@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/phrae

ททท.สำ�นักง�นต�ก 
พื้นที่รับผิดชอบ: ต�ก
ที่อยู่: 193 ถ.ต�กสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองต�ก จ.ต�ก
โทรศัพท์: 0-5551-4341

โทรส�ร: 0-5551-4344

อีเมล: tattak@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/tak

ททท.สำ�นักง�นสุโขทัย 
พื้นที่รับผิดชอบ: สุโขทัย, อุตรดิตถ์
ท่ีอยู่: 200 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธ�นี อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท์: 0-5561-6228 - 9
โทรส�ร: 0-5561-6366

อีเมล: tatsukho@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/sukhothai

ททท.สำ�นักง�นพิษณุโลก 
พื้นที่รับผิดชอบ: เพชรบูรณ์, พิษณุโลก
ที่อยู่: 209/7 - 8 ศูนย์ก�รค้�สุรสีห ์ ถ.บรมไตรโลกน�ถ 
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5525-2742 - 3, 0-5525-9907

โทรส�ร: 0-5523-1063

อีเมล: tatphlok@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/phitsanulok

ททท.สำ�นักง�นอุทัยธ�น ี
พื้นที่รับผิดชอบ: อุทัยธ�นี, กำ�แพงเพชร
ที่อยู่: 28/5 ถ.รักก�รด ี ต.อุทัยใหม ่ อ.เมืองอุทัยธ�น ี
จ.อุทัยธ�น ี 61000

โทรศัพท์: 0-5651-4651 - 2
โทรส�ร: 0-5651-4650

อีเมล: tatuthai@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/uthaithani

ททท.สำ�นักง�นนครสวรรค ์  
พื้นที่รับผิดชอบ: นครสวรรค์, พิจิตร
ที่อยู่: 1045 หมู ่ 10 ถ.นครสวรรค ์ - พิษณุโลก 
ต.นครสวรรค ์ อ.เมืองนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์ 60000

โทรศัพท์: 0-5622-1811 - 2
โทรส�ร: 0-5622-1810

อีเมล: tatsawan@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/nakhonsawan



ททท.สำ�นักง�นภ�คกล�ง 

ททท.สำ�นักง�นกรุงเทพมห�นคร 
พื้นที่รับผิดชอบ: กรุงเทพฯ, ปทุมธ�นี, นนทบุร ี
ที่อยู่: 48/11 ปรีช�คอมเพล็กซ์ อ�ค�ร D2 ชั้น 8 
ถ.รัชด�ภิเษก แขวงส�มเสนนอก เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพมห�นคร 10310

โทรศัพท์: 0-2276-2720 - 1
โทรส�ร: 0-2276-2722

อีเมล: tatbangkok@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นสมุทรสงคร�ม 
พื้นที่รับผิดชอบ: สมุทรสงคร�ม, สมุทรส�คร
ที่อยู่: 150/8 - 9 ถ.สมุทรสงคร�ม - บ�งแพ ต.อัมพว� 
อ.อัมพว� จ.สมุทรสงคร�ม 75110

โทรศัพท์: 0-3475-2847 - 8
โทรส�ร: 0-3475-2846

อีเมล: tatmsk@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นประจวบคีรีขันธ ์
พื้นที่รับผิดชอบ: ประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่: 39/9 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ ์
จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 77110

โทรศัพท์: 0-3251-3885

โทรส�ร: 0-3451-3898

อีเมล: tatprachuap@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นก�ญจนบุร ี
พื้นที่รับผิดชอบ: ก�ญจนบุรี, ร�ชบุรี 
ที่อยู่: 14 ถ.แสงชูโต ต.บ้�นเหนือ อ.เมืองก�ญจนบุร ี
จ.ก�ญจนบุร ี 71000 
โทรศัพท์: 0-3451-1200, 0-3451-2500

โทรส�ร: 0-3462-3691

อีเมล: tatkan@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/kanchanaburi

ททท.สำ�นักง�นเพชรบุร ี
พื้นที่รับผิดชอบ: เพชรบุรี
ที่อยู่: 5000/51 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ� จ.เพชรบุร ี 76120

โทรศัพท์: 0-3247-1005 - 6 
โทรส�ร: 0-3247-1502 
อีเมล: tatphet@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นพระนครศรีอยุธย� 
พื้นที่รับผิดชอบ: พระนครศรีอยุธย�, สระบุรี 
ที่อยู่: 108/22 หมู ่ 4 ต.ประตูชัย 

อ.พระนครศรีอยุธย� จ.พระนครศรีอยุธย� 13000

โทรศัพท์: 0-3524-6076 - 8 
โทรส�ร: 0-3524-6078

อีเมล: tatyutya@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นสุพรรณบุร ี
พื้นที่รับผิดชอบ: สุพรรณบุรี, นครปฐม
ที่อยู่: 91 ถ.พระพันวษ� ต.ท่�พี่เลี้ยง 
อ.เมืองสุพรรณบุร ี จ.สุพรรณบุร ี 72000

โทรศัพท์: 0-3552-5863 - 4, 0-3552-5867

โทรส�ร: 0-3552-5863 - 4
อีเมล: tatsuphan@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นลพบุร ี
พื้นที่รับผิดชอบ: ลพบุรี, สิิงห์บุรี, ชัยน�ท, อ่�งทอง
ที่อยู่: ศ�ล�กล�งจังหวัดลพบุร ี ถ.น�ร�ยณ์มห�ร�ช 
อ.เมืองลพบุร ี จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์: 0-3677-0096 - 7
โทรส�ร: 0-3677-0098

อีเมล: tatlobri@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นภ�คตะวันออก

ททท.สำ�นักง�นพัทย� 
พื้นที่รับผิดชอบ: ชลบุรี
ที่อยู่: 609 หมู่ 10 ถ.พระตำ�หนัก ต.หนองปรือ 
อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20260 
โทรศัพท์: 0-3842-7667, 0-3842-8750 
โทรส�ร: 0-3842-9113

อีเมล: tatchon@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นระยอง 
พื้นที่รับผิดชอบ: ระยอง, จันทบุรี 
ที่อยู่: 153/4 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์: 0-3865-5420 - 1 
โทรส�ร: 0-3864-5510 
อีเมล: tatryong@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นตร�ด 
พื้นที่รับผิดชอบ: ตร�ด
ที่อยู่: 100 หมู่ 1 ถ.ตร�ด - แหลมงอบ ต.แหลมงอบ 
อ.แหลมงอบ จ.ตร�ด 23120

โทรศัพท์: 0-3959-7259 - 60 
โทรส�ร: 0-3959-7255

อีเมล: tattrat@tat.or.th



ททท.สำ�นักง�นนครน�ยก 
พื้นที่รับผิดชอบ: นครน�ยก, ปร�จีนบุรี, สระแก้ว
ที่อยู่: 182/88 ถ.สุวรรณศร ต.ท่�ช้�ง 
อ.เมืองนครน�ยก จ.นครน�ยก 26000

โทรศัพท์: 0-3731-2282

โทรส�ร: 0-3731-2286

อีมล: tatnayok@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นฉะเชิงเทร� 
พื้นที่รับผิดชอบ: ฉะเชิงเทร�, สมุทรปร�ก�ร
203 ถ.หน้�เมือง ต.หน้�เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทร�
จ.ฉะเชิงเทร� 24000

โทรศัพท์: 0-3851-4009

อีเมล: tatchoengsao@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

ททท.สำ�นักง�นนครร�ชสีม� 
พื้นที่รับผิดชอบ: นครร�ชสีม�, ชัยภูมิ
ที่อยู่: 2102 - 2104 ถ.มิตรภ�พ 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครร�ชสีม� จ.นครร�ชสีม� 30000

โทรศัพท์: 0-4421-3666, 0-4421-3030 
โทรส�ร: 0-4421-3667

อีเมล: tatsima@tat.or.th

ททท.สำ�นักง�นอุบลร�ชธ�น ี
พื้นที่รับผิดชอบ: อุบลร�ชธ�นี, ยโสธร 
ที่อยู่: 264/1 ถ.เขื่อนธ�น ี อ.เมืองอุบลร�ชธ�นี
จ.อุบลร�ชธ�นี 34000 
โทรศัพท์: 0-4524-3770, 0-4525-0714

โทรส�ร: 0-4524-3771 
อีเมล: tatubon@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/ubonratchathani

ททท.สำ�นักง�นขอนแก่น  
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ: ขอนแก่น, มห�ส�รค�ม, ร้อยเอ็ด, ก�ฬสินธุ์ 
ที่อยู่: 277/20 - 21 ถ.กล�งเมือง (ถนนรอบเมืองแก่นนคร) 
ด้�นทิศตะวันออก อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 0-4322-7714 - 6 
โทรส�ร: 0-4322-7177, 0-4322-7719 
อีเมล: tatkhkn@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/khonkaen

ททท.สำ�นักง�นนครพนม 
พื้นที่รับผิดชอบ: นครพนม, มุกด�ห�ร, สกลนคร
ที่อยู่: 184/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์: 0-4251-3490 - 1 
โทรส�ร: 0-4251-3492

อีเมล: tatphnom@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/nakhonphanom

ททท.สำ�นักง�นอุดรธ�น ี
พื้นที่รับผิดชอบ: หนองค�ย, อุดรธ�นี, บึงก�ฬ
ที่อยู่: 16/5 ถ.มุขมนตร ี ต.หม�กแข้ง 
อ.เมืองอุดรธ�น ี จ.อุดรธ�น ี 41000

โทรศัพท์: 0-4232-5406 - 7 
โทรส�ร: 0-4232-5408 
อีเมล: tatudon@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/udonthani

ททท.สำ�นักง�นเลย 
พื้นที่รับผิดชอบ: เลย, หนองบัวลำ�ภู
ที่อยู่: ที่ว่�ก�รอำ�เภอเมืองเลย (หลังเก่�) 
ถ.เจริญรัฐ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

โทรศัพท์: 0-4281-2812

โทรส�ร: 0-4281-1480

อีเมล: tatloei@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/loei

ททท.สำ�นักง�นสุรินทร ์
พื้นที่รับผิดชอบ: สุรินทร์, บุรีรัมย์
ที่อยู่: 355/3 - 6 ถ.เทศบ�ล 1 ต.ในเมือง 
อ.เมืองสุรินทร ์ จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์: 0-4451-4447 - 8
โทรส�ร: 0-4451-8530

อีเมล: tatsurin@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/surin

ททท.สำ�นักง�นภ�คใต้

ททท.สำ�นักง�นชุมพร  
พื้นที่รับผิดชอบ: ชุมพร, ระนอง  
ที่อยู่: 111/11 - 12 ถ.ทวีสินค้� ต.ท่�ตะเภ� 
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 
โทรศัพท์: 0-7750-1831 - 2, 0-7750-2775 - 6
โทรส�ร: 0-7750-1832

อีเมล: tatchumphon@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/chumphon



ททท.สำ�นักง�นนครศรีธรรมร�ช 
พื้นที่รับผิดชอบ: นครศรีธรรมร�ช, พัทลุง 
ที่อยู่: สน�มหน้�เมือง ถ.ร�ชดำ�เนิน 
อ.เมืองนครศรีธรรมร�ช จ.นครศรีธรรมร�ช 80000

โทรศัพท์: 0-7534-6515 - 6 
โทรส�ร: 0-7534-6517 
อีเมล: tatnksri@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/nakhonsithammarat

ททท.สำ�นักง�นสุร�ษฎร์ธ�น ี
พื้นที่รับผิดชอบ: สุร�ษฎร์ธ�น ี
ที่อยู่: 5 ถ.ตล�ดใหม ่ บ้�นดอน อ.เมืองสุร�ษฎร์ธ�นี
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000

โทรศัพท์: 0-7728-8818 - 9 
โทรส�ร: 0-7782-8828

อีเมล: tatsurat@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/suratthani

ททท.สำ�นักง�นกระบี ่
พื้นที่รับผิดชอบ: กระบี่
ที่อยู่: 292 ถ.มห�ร�ช อ.เมืองกระบี ่ จ.กระบี ่ 81000

โทรศัพท์: 0-7562-2163

โทรส�ร: 0-7562-2164

อีเมล: tatkrabi@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/krabi

ททท.สำ�นักง�นพังง� 
พื้นที่รับผิดชอบ: พังง�
ที่อยู่: อ�ค�รศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้�นจังหวัดพังง� 
ต.ท้�ยช้�ง อ.เมืองพังง� จ.พังง� 82000

โทรศัพท์: 0-7648-1900 - 2
โทรส�ร: 0-76481-1903

อีเมล: tatphangnga@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/phangnga

ททท.สำ�นักง�นสมุย 
พื้นที่รับผิดชอบ: สมุย
ที่อยู่: 370/3 ต.อ่�งทอง อ.เก�ะสมุย จ.สุร�ษฎร์ธ�น ี 84140

โทรศัพท์: 0-7742-0504, 0-7742-0722

โทรส�ร: 0-7742-0721

อีเมล: tatsamui@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/samui

ททท.สำ�นักง�นห�ดใหญ ่  
พื้นที่รับผิดชอบ: สงขล� (ห�ดใหญ่), สตูล 
ที่อยู่: 1/1 ซอย 2 นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.ห�ดใหญ ่
จ.สงขล� 90110

โทรศัพท์: 0-7423-1055, 0-7423-8518, 0-7424-3747 
โทรส�ร: 0-7424-5986 
อีเมล: tatsgkhl@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/hatyai

ททท.สำ�นักง�นตรัง 
พื้นที่รับผิดชอบ: ตรัง 
ที่อยู่: 330/3 ถ.ห้วยยอด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์: 0-7521-5867, 0-7521-1058, 0-7521-1085

โทรส�ร: 0-7521-5868

อีเมล: tatrang@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/trang

ททท.สำ�นักง�นภูเก็ต 
พื้นที่รับผิดชอบ: ภูเก็ต 
ที่อยู่: 191 ถ.ถล�ง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์: 0-7621-1036, 0-7621-2213 
โทรส�ร: 0-7621-3582

อีเมล: tatphuket@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/phuket

ททท.สำ�นักง�นนร�ธิว�ส
พื้นที่รับผิดชอบ: นร�ธิว�ส, ยะล�, ปัตต�นี
ที่อยู่: 102/3 หมู่ 2 ถ.นร�ธิว�ส - ต�กใบ 
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนร�ธิว�ส จ.นร�ธิว�ส 96000

โทรศัพท์: 0-7351-6144 
โทรส�ร: 0-7352-2412

อีเมล: tatnara@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/narathiwat

ขอบคุณข้อมูลท่องเที่ยวชุมชน 

โดยองค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ
เพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน (องค์ก�รมห�ชน) หรือ อพท.
www.dasta.or.th
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