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หอศิลปะเถาฮงไถ ดีคุน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี

ไรปลูกรัก

ตลาดเจ็ดเสมียน

ถนนคนเดินตลาดโคยกี๊

หนังใหญวัดขนอน

สวนศิลปบานดิน

ราชบุร�

N 13 32.471  E 99 49.117

N 13 32.462  E 99 49.060

N 13 43.214  E 99 54.319

N 13 32.419  E 99 49.256

N 13 38.220  
E 99 49.273

N 13 39.057  E 99 49.959

N 13 43.597  
E 99 50.648

ตลาดเกาหอง

ตลาดศรีประจันต

ชาวไทยทรงดำบานดอนมะนาว

ลาวครั่ง บานพุน้ำรอน

ตลาดสามชุก

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี

บานตะเพินคี่
สุพรรณบุร�

N 14 24.307 
E 100 08.066

N 14 37.211  
E 100 08.803

N 14 45.341  E 100 05.692

N 14 47.468  E 99 34.756

N 14 09.980  E 100 00.582

N 14 59.644  E 99 17.582

N 14 29.734  E 99 53.612
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ไป จ.สมุทรสงคราม

ไป จ.นครปฐม

ไป จ.นครปฐม

ไป จ.นครปฐม

ไป จ.กาญจนบุร�

ไป จ.กาญจนบุร�

ไป จ.กาญจนบุร�

ไป จ.อุทัยธานี

ไป จ.ชัยนาท

ไป จ.อางทอง

ไป จ.สิงหบุร�

ไป จ.พระนคร-
ศร�อยุธยา

ไป จ.ชัยนาท

ไป จ.กาญจนบุร�จ.ราชบุร�
จ.สุพรรณบุร�

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เลขที่ ๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

จังหวัดราชบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ 

นาฬิกา ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ 

 โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๒ ๑๕๑๓

ร้านเต้าหู้ด�าแม่เล็ก (เจ้าแรก) 

 โทรศัพท์ ๐ ๓๒๒๓ ๑๔๒๙

วัดขนอน 

เปิดแสดงหนังใหญ่ทกุวนัเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ 

นาฬิกา ส่วนพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เปิดให้เข้าชมทกุวนั 

เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ นาฬิกา 

 โทรศัพท์ ๐ ๓๒๒๓ ๓๓๘๖

ไร่ปลูกรัก 

 โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๓๒ ๗๓๖๕

ชมรมอย่าลืมโพธาราม 

 โทรศพัท์ ๐๘ ๙๒๕๔ ๕๐๐๕, ๐๘ ๙๖๖๘ ๕๑๒๗

สวนศิลป์บ้านดิน 

 โทรศพัท์ ๐ ๓๒๗๔ ๐๑๘๙, ๐๘ ๑๘๓๑ ๗๐๔๑

* น่ารู้ก่อนเดินทาง ** น่ารู้ก่อนเดินทาง *

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
ราชบุรีราชบุรี

อวลกลิ่นอายพื้นบ้านและงานศิลป์

หนังใหญ่ไม่เหมือนหนังตะลุง
๒

	 หนังใหญ่มีส่วนคล้ายหนังตะลุง	 แต่ไม่เหมือน
เสียทีเดียว	 ต่างกันตรงท่ีตัวหนังใหญ่มีขนาดใหญ่
กว่าตัวหนังตะลุง	 และผู้เชิดหนังใหญ่จะแสดงอยู่
หน้าฉาก	ในขณะที่หนังตะลุงผู้เชิดอยู่ด้านหลัง	และ
ใช้การแสดงเงาของตัวหนังบนจอผ้าดึงดูดสายตา 
ผู้ชม	

เต้าหู้ดำาโพธาราม พุดดิงไทยแสน
อร่อย

	 อ�าเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี	คือแหล่งก�าเนิด
ของเต้าหู้ด�า	 ของกินพื้นถิ่นขึ้นชื่อ	 ร้านเต้าหู้ด�าแม่
เล็ก	(เจ้าแรก)	เรียงรายไปด้วยหม้อใบใหญ่	ด้านในมี
เต้าหู้สี่เหลี่ยมฉ�่าน�้าพะโล้สีด�าหอมกรุ่น	 เต้าหู้ที่นี่ใช้
ถั่วเหลืองล้วน	 เน้ือเต้าหู้จึงนุ่มเนียนราวกับพุดดิง	
เคี่ยวกับเครื่องพะโล้นานถึง	 ๓	 วันจนน�้าพะโล้
แทรกซึมอยู่ทุกอณูในเน้ือเต้าหู้	 จะกินเล่น	 หรือ
กลายเป็นเมนูกับข้าวแสนอร่อย	 คุณผู้หญิงลองซ้ือ
กลับไปท�าที่บ้านกันดู	 เช่น	 ผัดกะเพราเต้าหู้ด�า	 ย�า
เต้าหู้ด�า	และเต้าหู้ด�าผัดถั่วงอก-ต้นอ่อนทานตะวัน

๑

จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทยทรงด�าบ้านดอนมะนาว 

 โทรศพัท์ ๐๘ ๖๐๒๙ ๑๗๔๙, ๐๘ ๙๑๗๑ ๘๗๒๖, 

๐ ๓๕๕๖ ๖๐๓๒

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน�้าร้อน 

 โทรศัพท์ ๐๙ ๒๔๙๓ ๓๘๓๓

อ่างเก็บน�้าหุบเขาวง 

 โทรศพัท์ ๐๙ ๒๔๙๓ ๓๘๓๓, ๐๘ ๗๑๕๗ ๗๑๓๐

อุทยานแห่งชาติพุเตย 

 โทรศพัท์ ๐๘ ๑๙๓๔ ๒๒๔๐, ๐ ๓๕๔๔ ๖๒๓๗

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

 โทรศพัท์ ๐๘ ๙๘๓๗ ๓๒๗๗, ๐๘ ๔๔๑๒ ๔๖๔๖

ททท. ส�านักงานเพชรบุรี

(เพชรบุรี ราชบุรี)

 โทรศััพท์ ๐ ๓๒๔๗ ๑๐๐๕-๖

 อีเมล์ tatphet@tat.or.th

ททท. ส�านักงานสุพรรณบุรี

(สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท)

 โทรศัพัท์ ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๖๗, ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๘๐

 อีเมล์ tatsuphan@tat.or.th

น่ารู้สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
ราชบุรีราชบุรี

ลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	พิมพ์	:	2559



	 ของดีโพธารามยังไม่หมดเพียงเท่านี้	 เพราะยังมี
หนงัใหญ่วดัขนอน	 ต�าบลสร้อยฟ้า	 ทีน่่าไปชมสกัคร้ัง	
แม้จะเป็นมหรสพเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย	 แต่
การแสดงหนังใหญ่วัดขนอนกลับไม่ได้โบราณจนคน
รุน่ใหม่ดไูม่รู้เรือ่ง	ตรงกันข้ามกลบัใส่ความสนกุสนาน
ของบทพากย์	 พร้อมปรบัภาษาให้ฟังง่ายตามยคุสมัย	
จนกลายเป็นหนังใหญ่ที่ยังคงความงดงามของ
ตัวหนัง	พร้อมขนบของหนังใหญ่ได้ครบถ้วน	ชม
ได้ทุกเพศทกุวยั	นอกจากนี	้กย็งัมพีพิธิภณัฑ์หนงั
ใหญ่ทีเ่กบ็รกัษาหนังเก่าไว้กว่า	 ๓๑๓	 ตัว	 และมี
การแสดงเชิดหนังใหญ่ให้ชมฟรีทุกวันเสาร์	 เวลา	
๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 และวันอาทิตย์	 เลา	 ๑๐.๐๐	
นาฬิกา

	 บ้านไม้โบราณบนถนนวรเดช	 ติดแม่น�้าแม่กลอง	 ออกแบบตกแต่ง
สะดุดตามาแต่ไกล	 นี่คือหอศิลปะเถ้าฮงไถ่	 ดีคุ้น	 หอศิลป์ร่วมสมัยแห่ง
แรกของราชบุร	ี “ดีคุ้น”	 มาจากค�าว่า	 Die	 Kunst	 ในภาษาเยอรมัน	
หมายถึง	“ศิลปะ”	ตัวอาคารเป็นบ้านไม้โบราณทรงมะนิลา	๓	ชั้น	สร้าง
สมัยรัชกาลที่	 ๕	 มีการจัดแสดงงานศิลปะหมุนเวียนสับเปลี่ยนทุก	 ๓	
เดือน	 บริเวณชั้นสองแบ่งพื้นที่เป็นมุมนั่งเล่น	 มีมุมเครื่องดื่ม	 โดยกาแฟ
จะเสิร์ฟมาในแก้ว	พร้อมจานรองสีสันสดใส	ไอเดียล�้าสุด	ๆ	ให้นั่งดื่มบน
โต๊ะ-เก้าอี้เซรามิกสีสันตัดกันฉูดฉาด

	 ส่วนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 ราชบุรี	 อยู่
ห่างจากหอศิลปะเถ้าฮงไถ่	 ดีคุ้น	แค่เพียงซอย
กั้น	 ตัวอาคารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่	 ๖	 เดิม
เคยเป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน	 ภายในจัด
แสดงเร่ืองราวเก่ียวกับจังหวัดราชบุรีอย่างรอบ
ด้าน	ที่นี่ยังมี	“ไอ้จุด”	ประติมากรรมสุนัขสี
ขาวขนาดใหญ่	 มีรูพรุนทั้งตัว	 ตั้งตระหง่าน
อวดสีขาวตัดกับสีเขียวของสนามหญ้าใน
สวนของพิพิธภัณฑ์

	 ยามเย็นแดดร่มลมตก	 ริมแม่น�้าแม่กลองในตัวเมือง
บรรยากาศน่าสบายยิ่งนัก	 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์	 บริเวณ 
สะพานธนะรัชต์เรื่อยไปจนถึงตลาดสนามหญ้า	 จะแปลง
โฉมเป็นถนนคนเดินตลาดโคยกี๊	 ยาวขนานไปกับ
แม่น�า้และอาคารสีเหลืองรูปทรงคลาสสิก	 ค�าว่า	
“โคยกี๊”	 เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว	 แปลว่า	 “ริมน�้า”	
ตลาดโคยกี๊จึงหมายถึงย่านการค้าของชาวไทยเช้ือ
สายจีนริมแม่น�้าแม่กลองนั่นเอง

๐๑

๐๓

	 ร�าลึกถึงอดีตอันหอมหวานต ่อเนื่องกันไปที่ตลาด 
เจด็เสมยีน	ในต�าบลเจด็เสมียน	ชมุชนเลก็	ๆ	อายเุก่าแก่	๑๒๐	
กว่าปีของอ�าเภอโพธาราม	 ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟเจ็ดเสมียน	
สถานีรถไฟเล็ก	 ๆ	 ที่รถไฟสายใต้ทุกขบวนต้องผ่านก่อนถึง 
ตัวเมืองราชบุรี	ตลาดเจ็ดเสมียนนั้น	ด้านหน้าติดสถานีรถไฟ	
ด้านหลังติดแม่น�้าแม่กลอง	 สิ่งส�าคัญของชุมชน	 ได้แก่	 ห้อง
แถวไม้	วัดเจ็ดเสมียน	ศาลคุณตาผ้าขาว	ลานโพธิ์	ซึ่งจัดแสดง
งานศิลปะพื้นบ้านของเด็กและผู้สูงอายุในชุมชน	 สินค้าที่ขึ้น
ชื่อของที่นี่	คือ	หัวไช้โป๊	เพราะเจ็ดเสมียนเคยเป็นแหล่งปลูก
หัวผักกาดขาว	ก่อนผลิตเป็นหัวไช้โป๊ส่งขายทั่วประเทศ

๐๗

๐๒

	 อ�าเภอต่าง	 ๆ	 ของราชบุรีก็น่าตระเวนเที่ยว	
โดยเฉพาะสวนผึง้	อ�าเภอทีต่ัง้อยูส่ดุชายแดนด้าน
ทศิตะวนัตก	ซึ่งได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นจน
เกิดกระแสสวนผึ้งฟีเวอร์	 ส่งผลให้เกิดร้านขาย
ของที่ระลึก	 ร้านอาหาร	 ร้านกาแฟ-เบเกอรี	
และที่พักชิค	 ๆ	 ชิล	 ๆ	 มากมายท่ามกลาง
อ้อมกอดของขุนเขา

๐๔

	 ส่วนไร่ปลูกรัก	ต�าบลวังเย็น	อ�าเภอบางแพ	ดึงดูดคนเมืองที่สนใจวิถี
เกษตรอินทรีย์ด้วยภาพของฟาร์มเกษตรอินทรีย์	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 
บนเนื้อที่กว่า	 ๖๐	 ไร่	 โดยเปิดให้เข้ามารู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
แบบไร้สารเคมีกับกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์	 ตั้งแต่เวลา	
๐๙.๐๐-๑๘.๐๐	 นาฬิกา	 ไร่ปลูกรักจึงไม่ได้เพียงปลูกผักออแกนิก	 หาก
ยังปลูกหัวใจรักธรรมชาติให้กับทุก	ๆ	คนผ่านกิจกรรมมากมายตลอดวัน	

๐๕

	 ไปเที่ยวเจ็ดเสมียนควรไปให้ตรงกับช่วงงาน	All	about	arts	ทุก
วันศุกร์	 เสาร์	 และอาทิตย์	 ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน	 ตั้งแต่เวลา	
๑๖.๐๐	 นาฬิกาเป็นต้นไป	 ช่วงนั้นตลาดเจ็ดเสมียนจะคึกคักมีชีวิต
ชีวาด้วยของกินหลากหลาย	รวมถึงการแสดงทั้งแบบดั้งเดิมและร่วม
สมัยจากสวนศิลป์บ้านดิน
	 สวนศิลป์บ้านดินนั้น	 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดเจ็ดเสมียน	 ที่นี่คือ
ธรรมชาติสถานเพื่อการอบรมศิลปะหลากหลายแขนง	 มีความร่วม
สมัยเมื่อศิลปะการแสดงตามขนบไทยดั้งเดิมถูกน�ามาหลอมรวมเข้า
กับการแสดงสไตล์ภัทราวดี	 ที่นี่จึงนับเป็นโรงละครหลังเล็ก	 ๆ	 เปิด
สอนตั้งแต่ร�าไทย	 ดนตรีไทย	 ไปจนถึงสากล	 ส�าหรับผู้สนใจศิลปะ
การแสดง	 ท่ีสวนศิลป์บ้านดินนอกจากจะประกอบด้วยโรงละคร	
ห้องเรียน	 ห้องสมุด	 ห้องอาหาร	 ซึ่งสามารถรองรับกิจกรรมศิลปะ
ต่าง	 ๆ	 ในทุกรูปแบบอย่างครบวงจรแล้ว	 ยังเปิดให้เช่าสถานที่
ส�าหรับกิจกรรมพักแรม	 จัดเลี้ยง	 ประชุมสัมมนา	 และจัดการแสดง	
โดยมีห้องพักรูปแบบบ้านดินและบ้านไม้ไผ่ให้เลือก

๐๘

๑๐

	 หลงัอบอุน่หัวใจในไร่ปลกูรกั	มุง่หน้าไปส�ารวจโพธาราม	
อ�าเภอใหญ่ของราชบุรีที่เคยรุ่งเรืองด้วยการค้า	 ตลาดใน
โพธารามประกอบด้วย	 ๓	 ตลาดส�าคัญ	 ได้แก่	 ตลาดบน	
ตลาดกลาง	 และตลาดล่าง	 ล้วนงดงามด้วยอาคารไม้เก่า	
วิกโรงหนัง	 ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตยุคโบราณที่สมบูรณ์
แบบ	 และชีวิตผู้คนกับอาชีพการค้าที่สืบทอดมายาวนาน	
ในวันนี้มีการร่วมกันฟื้นฟูโพธารามอย่างเป็นรูปธรรมโดย	
“ชมรมอย่าลืมโพธาราม”	 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่
คนโพธารามต้องการ	 ที่ส�าคัญ	 ยังมีคนของชมรมฯ	 น�าชม
ย่านเก่าในโพธารามอีกด้วย

๐๖

	 พอเต็มอิ่มกับอดีตและความร่วมสมัยที่ผสานกัน
อย่างพอดี	 ก็เตรียมออกเดินทางไปสุพรรณบุรีในอีก	
๑๔๗	 กิโลเมตรข้างหน้า	 สัมผัสความเป็นพื้นบ้านภาค
กลางด้วยการลุยเที่ยวตลาดเมืองสุพรรณฯ	 ที่แต่ละแห่ง
ล้วนมีเสน่ห์เฉพาะตัว
	 ตลาดเก้าห้อง	อ�าเภอบางปลาม้า	แบ่งเป็นตลาดบน	
ตลาดกลาง	 และตลาดล่าง	 โดยตลาดล่างนั้นมีอายุเก่า
แก่กว่า	 ๑๐๔	 ปี	 นอกจากความเก่าแก่ของเรือนแถวไม้
โบราณแล้ว	ที่นี่ยังมีไฮไลต์อยู่ที่	“หอดูโจร”	ซึ่งสามารถ
ขึ้นไปดูด้านบนได้	 ส�าหรับของกินของฝากก็มีมากมาย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกขนมเปี๊ยะ	ขนมจันอับ	ตลาดเก้า
ห้องเขาขึ้นชื่อนัก

๑๒

	 ตลาดสามชุก	 อ�าเภอสามชุก	 แสนจะมีชีวิตชีวาทั้งร้านรวง
ละลานตาและผู้คนจากทั่วสารทิศที่เดินทางมาช็อปปิงของกิน
ของฝาก	ก่อนอื่นท�าความรู้จักชุมชนสามชุกกันก่อนที่พิพิธภัณฑ์
บ้านขุนจ�านงจีนารักษ์	 จากนั้นค่อยเดินเล่นตามตรอกซอกซอย	
ถ่ายรปูด้วยกล้องโบราณทีร้่านศลิป์ธรรมชาต	ิ เหนือ่ยกแ็วะนัง่เล่น
ในร้านกาแฟท่าเรือส่ง	ร้านกาแฟโบราณชื่อดัง

๑๓
	 หลายคนอาจไม่รู้ว่า	 สุพรรณบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม	 และ
ต่างก็มวีถิวีฒันธรรมเฉพาะตวั	น่าสนใจไปเรยีนรู	้ เช่น	ชาวไทยทรงด�า
บ้านดอนมะนาว	ต�าบลดอนมะนาว	อ�าเภอสองพี่น้อง	ชาวไทยทรงด�า	
หรือลาวโซ่ง	 มีความรู้ความช�านาญในการทอผ้า	 ย้อมผ้า	 ปักผ้า	 
ที่เรียกกันว่า	 เสื้อฮี	 เสื้อก้อม	 ผ้าเปียว	 รวมไปถึงผ้าซิ่นลายแตงโม 
ผืนงามที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันและงานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

๑๕

	 ส�าหรับสาวนักผจญภัย	 แนะน�าให้ดั้นด้นไปถึงบ้านตะเพินคี่	 เพื่อสัมผัส
วถิแีห่งชาวกะเหรีย่ง	ณ	ใจกลางป่าพเุตย	ไม่ไกลจากทีท่�าการอทุยานแห่งชาติ
พุเตยมากนัก	 ระหว่างทางจะผ่านน�้าตกตะเพินคี่ใหญ่	 มีน�้าไหลหลั่งจาก 
ผาหินปูนตลอดปี	 บริเวณนี้ยังน่าดูนก	 หากโชคดีอาจพบไก่ฟ้าหลังขาว	 
ปลายทางภูเขาจะไปสิ้นสุดที่บ้านตะเพินคี่	 หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่ยังคงวิถี
อันดีงาม	 ไม่มีการเล่นพนัน	 หรือดื่มสุรา	 ผู้คนศรัทธาวิญญาณบรรพบุรุษ 
และพระพุทธศาสนา	ณ	วันนี้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันท�าโฮมสเตย์	พร้อมจัดท�า 
เส้นทางขี่จักรยานเที่ยวในหมู่บ้าน
	 นอกจากจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตอันน่าทึ่งของพวกเขาแล้ว	 ในหมู่บ้านยังมี
น�้าตกตะเพินคี่น้อย	 ถ�้าตะเพินทอง	 ถ�้าตะเพินเงิน	 และถ�้าตะเพินเพชรให้ได้
สมบุกสมบันกัน	ใกล้กับหมู่บ้านก็มีลานกางเต็นท์ของอุทยานฯ	ทิวทัศน์สวย	
ช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวหมอกขาวจะล่องลอยห่มทิวเขางดงามมาก

๑๖	 ส่งท้ายความสนุกท่ีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 (พันธุ์พืชเพาะ
เลี้ยง)	 อ�าเภออู่ทอง	 ได้ชื่อว่าเป็นสวนสวรรค์
สุพรรณบุรีบนพื้นที่หลายร้อยไร่	 ตื่นตาตื่นใจไปกับ
ดอกไม้นานาพรรณที่น�ามาจัดแสดงให้ชมในแต่ละ
ช่วงเวลาและเทศกาลต่าง	 ๆ	 หมุนเวียนกันไปตลอด
ทั้งปี	 ทั้งพรรณไม้ในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่ง
ผ่านการค้นคว้าวิจัยจนได้พันธุ์ที่ดีที่สุด	เพื่อจ�าหน่าย
จ่ายแจกให้กับเกษตรกรได้น�าไปเพาะปลูกต่อไป

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
ราชบุรีราชบุรี

๑๔

	 ลาวครั่ง	บ้านพุน�้าร้อน	บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน�้าหุบเขาวง	หมู่	๔	ต�าบล
ด่านช้าง	 อ�าเภอด่านช้าง	 เรียนรู้การสืบสานผ้าทอลายโบราณกับกลุ่มทอผ้า
ของหมู่บ้าน	 ตั้งแต่การปลูกคราม	 เย็บผ้า	 ย้อมผ้า	 ไปจนถึงการทอผ้า	 ที่นี่มี
พิพิธภัณฑ์ชุมชน	 และผู้คนในชุมชนก็เข้มแข็ง	 มีมิตรไมตรี	 ต้อนรับคนไป
เที่ยวอย่างเป็นกันเอง	 หลังจากนั้นอาจเลยไปเที่ยวอ่างเก็บน�้าหุบเขาวง	 ซึ่ง
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านพุน�้าร้อน-หินลาด	 ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น 
ปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรี	 มีลานกางเต็นท์	 เรือนแพทั้งหลังเล็กและหลังใหญ่	
พร้อมอาหารให้บริการ

๐๙
อวลกลิ่นอายพื้นบ้าน

และงานศิลป์
ราชบุรี-สุพรรณบุรี คือส่วนผสมอันลงตัว

ระหว่างความเป็นพื้นบ้านและการน�าเสนองาน

ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ทั่วทั้งเมืองจึงมี

บรรยากาศน่ารัก สบาย ๆ ขณะเดียวกันก็ยัง

คงกลิ่นอายวิถีดั้งเดิมในหลายแง่มุม นี่จงึเป็น

เสน่ห์ของ ๒ เมืองเล็กที่ท�าให้เราอิ่มใจ

ทุกครั้งเมื่อได้ ไปเยือน

๑๑	 ตลาดศรีประจันต์	 อ�าเภอศรีประจันต์	 เรือนแถวไม้
อายุมากกว่า	 ๑๐๐	 ปีตั้งอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	
ในวันหยุดสุดสัปดาห์มีร้านอาหารและร้านค้ามากมาย
เปิดบริการ


