


การท่องเที่ยวแบบ
Creative Tourism คืออะไร
ถาการ “ทองเที่ยว” ทั่วไปหมายถึงการพาตัวเองใหออกเดินทางไปพักผอนหยอนใจ ไปเจอสถานที่เที่ยวแปลกใหม

ไดถายรูปเช็กอินกับจุดเที่ยวไฮไลต แวะรับประทานอาหาร ลองชิมขนมรานดังยอดฮิต นั่งดื่มกาแฟเบา ๆ “Slow Life” 

จบทริปกลับไปใชชีวิตตามเดิม ถาอยางนั้นความหมายของการทองเที่ยวแบบ “Creative Tourism” 

ที่เรากําลังจะพาคุณไปสัมผัสก็คงใหนิยามของการออกเดินทาง “ทองเที่ยว” ที่แตกตางไป เพราะเรากําลังจะพาคุณ

เดินทางออกไปเที่ยวแบบลึกซึ้ง ไปลองเรียนรูชุมชนทองถิ่นที่เต็มไปดวยเอกลักษณ ไปทําความรูจักอีกหลากหลาย

วิถีชีวิตที่แตกตางไปจากคนเมือง ไมใชแคไปยังสถานที่สวย ๆ ไมหยุดแคพาไปชิมอาหารทองถิ่นแปลกใหม 

แตคุณกําลังจะไดเที่ยวสนุกทําความรูจักและสัมผัสถึงตัวตนที่แทจริงของชุมชนนั้น ๆ เพื่อเปดใจคนพบประสบการณ

ที่เกี่ยวกอยมาพรอมกับแรงบันดาลใจใหมใหชีวิต และทําใหความหมายของการออกเดินทาง “ทองเที่ยว” 

ครั้งนี้ของคุณจะไมเหมือนเดิมอีกตอไป  



“จันทบุรี” เมืองแหงอัญมณีลํ้าคา ดินแดนเลื่องชื่อของนานาผลไมในภาคตะวันออกของไทย 

ที่นี่คืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางทองเที่ยวที่หลายคนเลือกใชเวลามาพักผอน เพราะนอกจากจะเต็มไปดวยของกิน

อรอยถูกปากแลว ที่นี่ยังครบครันไปดวยแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งแมนํ้า ทะเล

นํ้าตก ภูเขา และอีกหนึ่งเสนหที่ชวนใหนักทองเที่ยวออกไปสัมผัส คือวิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ

และมีเรื่องราวความเปนมาที่นาสนใจ รวมถึงความมีนํ้าใจและความนารักของผูคนในทองถิ่น

ที่รอใหพวกเราออกไปทองเที่ยว และสัมผัสตัวตนที่แทจริงของ “ชาวจันทบุรี” ดวยกัน

ทริปคอนเซ็ปต์



ชุมชนที่ชาวบานในพื้นที่รวมตัวกันเปนกลุมวิสาหกิจทําสวนผลไม

แบบเกษตรอินทรีย หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีทุกชนิด โดยเกิดจาก

การรวมตัวกันของ 9 สวนผลไมโดยรอบ เพื่อรองรับนักทองเที่ยว

ที่สนใจการทองเที่ยวเชิงเกษตร อยากทดลองเรียนรูวิธีการทําเกษตร

ปลอดสารพิษแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ 

ชุมชนแนะนำในการมาท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดจันทบุรี

ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

ชุมชนบ้านปัถวี

เปนชุมชนที่โอบลอมไปดวยสวนผลไม เปนแหลงผลิต “ระกํา” 

ผลไมหารับประทานยาก แตที่นี่สามารถรับประทานไดตลอดทั้งป 

เพราะชาวบานทุกหมูบานตางแบงหนาที่ และพึ่งพากันในทุกขั้นตอน

ที่จําเปนของการทําสวน เชน การสรางแหลงนํ้าสํารองดวย

ภูมิปญญาการทําอุโมงคนํ้า ซึ่งทําใหชุมชนแหงนี้มีนํ้าใชดูแลสวน

ตลอดทั้งป มีการทําปุยใชเอง ไปจนถึงการแปรรูปผลไม

เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต และสรางรายไดใหกับชุมชน 

โดยเราจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวสวนผลไมอยางแทจริง



ชุมชนบ้านเสม็ดงาม
ชุมชนที่มีทะเลลอมรอบทําใหบริเวณนี้เปนนํ้ากรอย เหมาะสําหรับการทํานากก บวกกับฝมือ ประสบการณ 

และความประณีตของคนในพื้นที่ในการทอเสื่อ จึงทําให “เสื่อจันทบูร” ซึ่งทอจากตนกกกลายเปนงานหัตถกรรม

ขึ้นชื่อของคนในชุมชนแหงนี้ และตอยอดจนเกิดเปนกิจกรรมดี ๆ ใหนักทองเที่ยวไดมาเยี่ยมชม และมีสวนรวม

ในกระบวนการผลิตเสื่อชื่อดังของเมืองจันทตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า

ชุมชนบางสระเก้า
ชุมชนสามนํ้า ที่ชาวบานสวนใหญมีอาชีพทําประมงเรือเล็ก 

คนที่นี่รวมตัวกันอยางจริงจัง และเลือกทําประมงแบบยั่งยืน

เพื่ออนุรักษแหลงนํ้าของชุมชนใหสมบูรณ จึงถือเปนชุมชน

เขมแข็งที่ยืนหยัด สามารถพึ่งพาตัวเองไดอยางแทจริง 

และมีกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางนํ้าที่นาสนใจ

มากมาย รอเปดรับใหนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสเรียนรู



ชุมชนริมแมนํ้าที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบานเปนหลัก 

ทําฟารมหอยนางรมบนแพกลางปากแมนํ้าจันทบุรี 

เพลิดเพลินกับการลองเรือชมฟารมหอยนางรม

และปาโกงกาง เรียนรูวิธีการทําฟารมหอยนางรม

สายพันธุตาง ๆ โดยเฉพาะสายพันธุ “ตะโกรม” 

หอยนางรมรสชาติดี ไมมีกลิ่นคาว ที่มีขนาดใหญ

เทาฝามือ และเคยชนะรางวัลประกวดหอยนางรม

ที่ใหญที่สุดในประเทศมาแลว และหามพลาดชิม

หอยนางรมยักษสดจากฟารม ราดนํ้าจิ้มซีฟูดรสแซบ

ที่ใครไดชิมเปนตองติดใจทุกคน

ชุมชนท่าแฉลบ

ตลาดโบราณที่ยังคงเอกลักษณของชุมชนไดอยางยาวนานกวา 100 ป 

ภายในชุมชนหนองบัว มีบานเรือนไมเกาแกอายุนับรอยปใหเดินเลนชมบรรยากาศ

คลาสสิก รวมถึงมีขนมโบราณชื่อแปลกใหเลือกชิมมากมาย

ชุมชนขนมแปลก
ริมคลองหนองบัว



ชุมชนริมน้ำจันทบูร

แหลงเรียนรูชุมชนที่นักทองเที่ยวจะไดลอง 

และไดเรียนรูกันแบบลึกซึ้งถึงตํานานพลอยจันท 

ที่รักษาไวรอใหนักทองเที่ยวมาสัมผัสตั้งแตกระบวนการ

ตนนํ้าถึงปลายนํ้า เริ่มจากการขุดพลอย 

การรอนพลอยแบบโบราณที่ไมมีใหเห็นแลวในปจจุบัน 

ไปจนถึงการเจียระไน และทําเปนเครื่องประดับลํ้าคา 

เรียกไดวาครบเครื่องตํานานพลอยจันทตองที่นี่

บ่อพลอยเหล็กเพชร

ชุมชนเกาแกริมแมนํ้าจันทบุรี ที่เคยเปนศูนยกลาง

ทางเศรษฐกิจและการคาที่สําคัญมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 

ปจจุบันชุมชนแหงนี้กลายเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยว

ที่ไมควรพลาด เหมาะกับการเดินเลนถายรูปเพลิน ๆ 

กับมุมเกที่เปนภาพเพนทสุดชิคของชุมชน



ชุชรัษเขาบายรี

ติดตอประสานงานการทองเที่ยว :

ชุมชนรักษเขาบายศรี 11/1 หมู 4 ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

โทร. 086 834 9604

ชุมชนรักษเขาบายศรีเปนชุมชนเกาแกที่คนในทองที่สวนใหญมีอาชีพทําสวนปลูกผลไม ทั้งลําไย มังคุด ทุเรียน ลองกอง 

เปนเหมือนสวรรคบนดินของใครหลายคนที่ชื่นชอบผลไม โดยเฉพาะ “ระกํา” ที่ตองถือเปนทีเด็ดเพราะหารับประทานไดยาก 

แตถามาที่นี่ละก็มีระกําใหรับประทานไดตลอดทั้งป นั่นก็เพราะทุกหมูบานในชุมชนนี้ตางรวมแรงใจกันทําการเกษตรอยางเกื้อกูลกัน 

โดยพื้นที่หมู 1 เปนแหลงทําปุยหมักและแหลงนํ้า ทําการขุดอุโมงคกักเก็บนํ้าไวใตดินทําใหชุมชนแหงนี้มีนํ้าใชตลอดทั้งป พื้นที่หมู 4 

ที่มีสวนและตนไมโบราณอายุนับรอยปอยางตนทุเรียน ตนมังคุด โดยมีพื้นที่หมู 8 ที่เนนการแปรรูปผลิตผลใหกลายเปนของดี

และสรางรายไดเพิ่มใหกับชุมชน



ดวยความที่ชุมชนแหงนี้เต็มไปดวยสวนระกํา ทําใหชาวบานที่นี่คิดประยุกตนําใบระกํา

ที่มีอยูเยอะในทองที่ที่ไมไดนํามาใชงาน มาทํา “ตับจาก” สําหรับเอาไวมุงหลังคา

กันแดดกันฝนแทนใบจากตามแบบภูมิปญญาโบราณ และแนนอนเมื่อเรามาเที่ยว

ที่ชุมชนแหงนี้ก็ไมควรพลาดทดลองหัดทําตับจากจากใบระกํากันสักหนอย 

ซึ่งขั้นตอนการทําตับจากก็ไมยากเกินไป เริ่มดวยการนําใบระกํามาพับเรียงกัน

ใหไดขนาด แลวใชกานจากใบระกํามาเย็บติดใหยึดซอนกันหลาย ๆ ชั้น 

จนมีความแข็งแรง แคนี้ก็เรียบรอยพรอมนําตับจากจากใบระกําที่ไดไปใชมุงหลังคา

เจงมาก ไมจําเปนตองใชเงินหาซื้อวัสดุใหสิ้นเปลืองแตเปนการนําสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น

มาใชใหเกิดประโยชนโดยไมตองลงทุนอะไร

กิจกรรม
เดินชมสวนผลไม้
ชิมระกำสดจากต้น
มาถึงแหลงระกํากันทั้งที ยอมพลาดไมไดที่จะเดินเที่ยวชมสวนผลไม 

ชิมระกําสด ๆ จากตน ซึ่งนอกจากระกําแลวที่นี่ยังมีผลไม

อีกหลากหลายชนิดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกผลผลิต

ใหไดชิมตามฤดูกาล แตถึงแมวาจะไมใชชวงผลไมที่นี่ก็ยังมีระกําสด ๆ 

สุดอรอยที่ใหรสหวานอมเปรี้ยวนิด ๆ สดชื่นกําลังดี 

รสชาติมันฟนและอรอยมาก รับรองวาตองถูกใจคอผลไมกันแนนอน



อยางที่บอกวาชุมชนนี้เขามีการรวมตัววางแผนใหทุกหมูบานรวมกันคิด และทํากิจกรรมที่คนในชุมชน

ไดประโยชนรวมกัน ชาวบานสวนหนึ่งเลยคิดแปรรูปผลไมที่มีอยู เพื่อชวยถนอมอาหารและเพิ่มมูลคา

ใหกับผลผลิต ซึ่งมีทั้งขนม ของหวาน และนํ้าผลไม การมาเที่ยวที่นี่ทําใหเราไดมีโอกาสเรียนรู

อีกดานของเจาทุเรียน King of Fruit วานอกจากที่นิยมกินเปนพลูสุก ๆ แลว ผลดิบก็ยังสามารถ

นําไปแปรรูปเปนทุเรียนทอดไรกลิ่นได ผลสุกที่สุกงอมเกินไปก็สามารถแปรรูปเปนทุเรียนกวน

และทอฟฟได โดยวันนี้เราก็เลยไมพลาดในการพาไปเยี่ยมชมขั้นตอนการแปรรูปทุเรียนใหเปนทอฟฟ 

ซึ่งขั้นแรกตองทําการแยกทุเรียนสุกกับดิบกอน โดยแบบดิบจะเอาไปใชทําทุเรียนทอด 

สวนแบบสุกก็เอาไปทําทุเรียนกวนและทอฟฟ หลังจากนั้นก็ทําการปอกเนื้อทุเรียนเพื่อนําไป

ปรุงรสใหเรียบรอย แลวคอยนํามาปนเปนเม็ดขนาดพอคําเพื่อบรรจุหอ ซึ่งตรงนี้แหละถึงคราวที่พวกเรา

จะไดทดลองทํากันแลว แตชากอน กอนที่เราจะปนทอฟฟนั้นเราก็ตองใสหมวก ลางมือใหสะอาดถูกหลัก

อนามัยกันเสียกอน หลังจากนั้นเนื้อทอฟฟที่ถูกวางเปนกอง ๆ ก็จะถูกทยอยนําออกมาใหเราไดลองปน

และหอดวยกระดาษสีสันสวยงาม กอนบรรจุใสซองพรอมจําหนาย โดยพวกเราจะไดทอฟฟที่ปน

และหอเองในวันนี้ติดไมติดมือกลับบานไปเปนของฝากอีกดวย 

หลังจากไดชิมผลไมสดจากตนอยางระกํากันไปแลว ถาหากตองเดิน

ตอกันยาว ๆ อาจจะไปกันไดไมไกล ทางชุมชนจึงไดจัดใหมีกิจกรรมสนุก ๆ 

พาพวกเราปนจักรยานลัดเลาะชมสวนผลไม ไดพบเห็นสัมผัสวิถีชีวิต

ของชาวสวน แวะชมอุโมงคนํ้าใตดินที่คนในพื้นที่ใชภูมิปญญาในการคิดคน

การขุดดินเพื่อกักเก็บนํ้า โดยจําลองแบบมาจากวิธีการขุดบอพลอย 

ซึ่งจะชวยใหกักเก็บนํ้าไวใชทําสวนกันไดตลอดทั้งป นอกจากนี้ระหวางทาง

เรายังจะไดเห็นตนทุเรียน ตนมังคุด โบราณอายุนับ 100 ป 

ที่ผูเฒาผูแกคนในชุมชนบอกไดแควาเกิดมาก็เจอเจาตนไมเกาแกนี้อยูแลว 



แผทีชุ่ช 
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เดินทางโดยรถยนต

Google Maps : ชุมชนรักษเขาบายศรี โฮมสเตย



ชุชบานปัวี
ดวยปญหาและผลกระทบจากการใชสารเคมีในอดีต ทําใหพี่ “รัฐไท” 

ที่ปจจุบันเปนหัวหนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนบานปถวี ลุกขึ้นมาเปนแกนนํา

รวมตัวและทําความเขาใจกับคนในพื้นที่ ศึกษาการทําสวนเกษตรอินทรีย 

ปลูกผักผลไมโดยไมใชสารเคมี เพราะทุกขั้นตอนทําเกษตรสามารถพึ่งพา

ธรรมชาติไดหมด เชนยาพนไลแมลง คนที่นี่จะทําใชเองจากตะไคร 

ไมใชปุยเคมีมาเรงใหออกดอกออกผล แตเปลี่ยนมาพึ่งกลไกธรรมชาติ

โดยใชผึ้งชวยผสมเกสร ทําธนาคารผึ้งชันโรงใหสมาชิกมาเบิก ถอน กูยืม 

จากธนาคารไปใชในสวน สวนนํ้าผึ้งที่ไดก็กลายเปนผลผลิตสวนรวมของชุมชน 

พี่รัฐไทเลาวาเมื่อกอนที่ทําเกษตรโดยพึ่งสารเคมีเห็นไดชัดวา

สงผลกับสุขภาพ ทําใหคิดเปนหวงคนที่รับประทาน หวงลูกหลาน

วาตอไปคงไดรับผลกระทบในระยะยาว เลยหันมาศึกษา

การทําเกษตรแบบพอเพียงตามคําสอนของพอหลวงรัชกาลที่ 9 

รวมใจกับคนในพื้นที่รวมตัว 9 สวนผลไมโดยรอบ เปดรองรับ

นักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบ Organic 

ใหมาเที่ยวสวนชิมผักผลไมที่ปลอดภัยไรสารเคมี และใชการ

ทองเที่ยวมาชวยแกไขเรื่องกลไกตลาดผลไม พรอมกับสราง

ความเชื่อมั่นใหผูบริโภคเชื่อถือจนทําใหผลไมของเครือขาย

สงขายไดราคาดี มีผูรับซื้อผลไมหลักเปนแหลงขายผลไมปลีก

ชื่อดังในกรุงเทพฯ และเมื่อทําใหคนที่ซื้อผลไมรูสึกปลอดภัย

และผลไมก็ขายไดราคาดี สงผลใหเกษตรกรในพื้นที่เริ่มทําตาม 

ลูกหลานเกษตรกรก็ไมจําเปนตองยายถิ่นฐานออกไปทํางานนอกพื้นที่

ติดตอประสานงานการทองเที่ยว : 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนบานปถวี 5 หมู 2 ตําบลปถวี อําเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี โทร. 063 226 2251



กิจรร
เยีย่ชรผึง้ชัรง เทีย่วสวมะป๊ี

กิจรร
นัง่ซาเลงเทีย่วสว

สัผัสวิีชุชบานปัวี 

เยี่ยมชมผลิตผลอยางแรกกับ “ฟารมผึ้งชันโรง” ที่นอกจากจะใหผลผลิต

เปนนํ้าผึ้งแท 100% แลว เรายังไดรูเพิ่มเติมอีกวาชุมชนแหงนี้เขามีการ

ตั้งระบบธนาคารผึ้ง เพื่ออาศัยกลไกการผสมเกสรแบบธรรมชาติจากผึ้ง

มาชวยในการทําสวนผลไมกันดวย เลาไปพลางพี่ ๆ ก็นํารังผึ้งชันโรง

ที่มีผึ้งตัวเปน ๆ มาโชวใหพวกเราดูและแนนอนวาตองไดชิมเนื้อรังผึ้ง 

และนํ้าผึ้งสดของแท ที่ทั้งหวานและหอม มีรสชาติเปนเอกลักษณ 

หลังจากชิมของหวานกันเสร็จก็พาเราไปชมสวน “มะปด” หรือ “สมจี๊ด” 

โดยปลอยใหพวกเราไดเพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลมะปดสด 

แอกทาถายรูปคูล ๆ ในสวน พรอมกับที่พี่ ๆ นํามะปด 

และนํ้าผึ้งชันโรงมาทํานํ้าผลไมใหเราไดชิมกัน 

รสชาติหวานอมเปรี้ยวจี๊ดจาดสมชื่อ หรือเพียงเติมโซดา

ก็ชวยเพิ่มความสดชื่นความซาสไดมากขึ้น

พี่ ๆ ในชุมชนพาเราขึ้นนั่งพาหนะสุดเท “ซาเลงชุมชน” 

เพื่อออกไปเที่ยวตระเวนชมสวนและสถานที่เที่ยว 

รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตชาวชุมชนกันแบบอินไซตเลย 

โดยที่แรกที่เราไปคือ “วัดมะทาย” ที่นี่มีพระพุทธรูปเกาแก

องคใหญ ตั้งรายลอมนอกพระอุโบสถเต็มไปหมด 

หลังจากไหวพระกันเปนที่เรียบรอยเราก็กลับขึ้นนั่ง

ซาเลงชมวิวสวนรับลมสบายใจ หางไปไมไกลนักก็มาถึง 

“บานตนแบบพอเพียง” ที่เจาของบานนารักเปนกันเอง

เตรียมนํ้าอัญชันเย็นไวคอยทาใหพวกเราไดจิบคลายรอน 

และเลาใหเราฟงถึงที่มาของการทําสวนรอบ ๆ บาน

ที่สรางขึ้นมาจากนํ้าพักนํ้าแรงของตนเอง 

โดยมุงทําตามคําสอนของพอหลวงรัชกาลที่ 9 

อยูอยางพอเพียง และมีความยั่งยืนในระยะยาว



รวมรับประทานอาหารกลางวันเมนูทองถิ่นที่ทาง

ชุมชนนําวัตถุดิบในชุมชนมาเปนสวนประกอบ

ในการปรุงอาหาร โดยจัดเตรียมไวใหพวกเรา

แบบเต็มอิ่ม เปนอาหารพื้นบานที่รสชาติ

อรอยเริด มีทั้งปลาทอด ผัดผักตามฤดูกาล 

ผักสดลวกจิ้มรับประทานแกลมกับนํ้าพริก 

คูกับขาวสวยรอน ๆ เมนูงาย ๆ ที่อรอยไดไมอั้น 

อิ่มจนแทบกลิ้งกลับบานกันเลยทีเดียว 

และยังมั่นใจไดเลยวาอาหารที่นี่ปลอดภัย 

และดีตอสุขภาพแนนอน

ลิ้รสารองิน่
จาวัถุดิบในชุช 

หลังจากชิมผลผลิตจากสวนกันไปแลว ก็ถึงเวลาของกิจกรรมการเรียนรู

สนุก ๆ อยางการลงมือทํา “สบูและโลชั่นมังคุด” กัน โดยเราจะไดชม

กรรมวิธีการทําสบูและโลชั่นที่มีเปลือกมังคุดเปนสวนประกอบสําคัญ 

มีสรรพคุณโดดเดนในเรื่องการบํารุงผิวพรรณ ซึ่งเราจะไดลองนําเนื้อ

สบูและโลชั่นที่ผลิตไดมาตรฐานเทใสแบบพิมพและมาบรรจุใสขวดปม

เปนบรรจุภัณฑสวยงาม พรอมใชงาน และแนนอนเราก็ตองไดทดลอง

ใชโลชั่นมังคุดกันดวย บอกเลยวากลิ่นหอมมาก แถมทาแลวผิวนุมชุมชื่น 

ไมเหนียวเหนอะหนะ ซึ่งถาใครไดลองใชแลวชอบก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑดี ๆ 

จากชุมชนติดไมติดมือกลับไปใชกันในครอบครัวได

กิจรร
Workshop ําสบูและโลชั่มังุด
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เดินทางโดยรถยนต

Google Maps : กลุมวิสาหกิจ เกษตรเพื่อสุขภาพบานปถวี
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ดวยภูมิประเทศของพื้นที่เปนปากแมน้ำทางออกสูทะเล ทำใหในอดีต 

ชุมชนบานเสม็ดงามเคยถูกใชเปนอูตอเรือกอนยกทัพไปกอบกูเอกราชในรัชสมัย

ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดยมีการพบซากเรือสำเภาโบราณไมไกล

จากปากแมน้ำ พื้นที่เสม็ดงามแหงนี้เลยถือเปนสถานที่ศึกษาโบราณคดีใตน้ำ

ที่มีความสำคัญ ไดรับการจัดทำเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นและเปนพระบรมราชานุสาวรีย

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ที่ใครมาถึงก็ตองไปไหวสักการะและเที่ยวชมอูตอเรือ 

เนื่องจากภูมิประเทศที่เปนทะเลลอมรอบ สงผลใหน้ำในบริเวณนี้เปนน้ำกรอย 

เหมาะกับการทำนากกเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการทำ “เสื่อจันทบูร” 

งานหัตถกรรมที่เกิดขึ้นมาจากฝมือความประณีต โดยมีลวดลาย “ฉัตรพิมาน” 

ที่เปนเอกลักษณ เกิดจากความคิดภูมิปญญาของชาวบานเสม็ดงาม

ที่อยูคูกับชุมชนจนกลายเปนวิถีชีวิตการทอเสื่อที่ยังคงเปนเอกลักษณของคนในพื้นที่นี้

ชุชบานเส็งาม



กิจรร : รียรูรําากและตัดกก
เริ่มตั้งแตขั้นตอนการทํานากก ที่พวกเรา 

จะไดเรียนรูตั้งแตวิธีการปลูกกก ปกกกลงแปลง 

ไปจนถึงการตัดตนกกเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบ

ในการทํางานหัตถกรรม กิจกรรมสวนนี้เด็ก ๆ 

ชื่นชอบและสนุกสนานกันมากเพราะไดเดินยํ่า

พื้นที่นากกของจริง ที่มีลักษณะเปนนานํ้า 

ซึ่งชาวบานที่นี่เขาจัดไวใหเปนแปลงสาธิตเพื่อให

นักทองเที่ยวอยางเรา โดยเฉพาะเด็ก ๆ 

ไดทดลองทํานากกจริง เลอะจริง ในแบบที่สนุกสนาน

และผูใหญอยางเราก็ไดเรียนรูวิธีการตัดกก

อยางถูกวิธีและปลอดภัยอีกดวย

เรียนรูวิธีการดํานากก
การตัดตนกก



กิจรร : รียรูวิธีสานเสื่ก 
ทดลงอเสื่จัทบูร
หลังจากลางเนื้อตัวจากการลงนาเพื่อเก็บและตัดกกมาแลว ก็เขาสูฐานตอไป 

นั่นก็คือ คัดแยกตนกกตามความสูง โดยพี่ ๆ จะมีไมใหวัดตัดและคัดแยกกก

ตามความยาว เพื่อนําไปใชทําผลิตภัณฑที่แตกตางกันออกไป อยางตนยาวใชทําเสื่อ 

ถาสั้นลงมาหนอยก็จะนําไปทํากระเปา สวนเสนที่สั้นมาก ๆ ก็จะนําไปใชทําที่รองแกว

รองจาน เปนตน พอไดกกตามขนาดที่ตองการก็จะนําเอากกไปยอมสีผสมอาหาร

ใหเปนสีสันตาง ๆ ขั้นตอนสําคัญนี้ตองทําโดยผูเชี่ยวชาญ เพราะสีจะออกมาสวยหรือไม

ก็ขึ้นอยูกับความชํานาญในการผสมสี พวกเราเลยไดทําหนาที่เปนเพียงผูสังเกตการณรอดู 

หลังจากยอมสีเรียบรอยก็จะนํากกไปตากใหแหงกอนนําไปใชเปนวัตถุดิบในการทอเสื่อกก 

ดวย “กี่ทอเสื่อ” อุปกรณการทอเสื่อที่ตองใชคนสองคนชวยกันทําโดยจะตองเอาปอกระเจา

ขึงยึดไวกับกี่ทอเสื่อ แลวก็รอยผานฟมไปเรื่อย ๆ ซึ่งคนหนึ่งจะเปนคนพุงกกเขาไประหวางฟม

กับปอกระเจา และอีกคนจะเลื่อนฟมมากระทบเสนกกใหแนบสนิทจนกลายเปน

เสื่อจันทบูรที่เรามีโอกาสไดลองลงมือทํา

ติดตอประสานงานการทองเที่ยว : 

กลุมสตรีทอเสื่อกกบานเสม็ดงาม 40/3 หมู 11 บานเสม็ดงาม ตําบลหนองบัว 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร. 089 881 4344

การยอมสีกก ดวยการใชสีผสมอาหาร 

“ทดลองทอเสื่อจันทบูร”
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เดินทางโดยรถยนต

Google Maps : อูตอเรือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

แผทีชุ่ชบานเส็งาม



“»Ð¡ÒÃÑ§à·ÕÂÁ”

“à´Ô¹ä»¸¹Ò¤ÒÃ»Ù”

ชุชบางสระเา
ชุมชนสามนํ้า ที่ชาวบานสวนใหญยึดอาชีพทําประมงเรือเล็ก ทํานา ทําสวนมะพราว และทอเสื่อจันทบูร ดวยในลําคลองหนองบัว 

และคลองบางสระเกาตั้งอยูในเขตสามนํ้า ที่มีทั้งนํ้าจืด นํ้าเค็ม และนํ้ากรอย ทําใหแหลงนํ้าธรรมชาติของที่นี่มีความอุดมสมบูรณเต็มไปดวยแพลงกตอน 

ซึ่งเปนแหลงอาหาร และที่อยูอาศัยของกุง หอย ปู ปลา จํานวนมาก จนเกิดการรุกรานจากนายทุนนอกพื้นที่ดวยการเขามาทําประมงโดยใชเรือดุน 

ซึ่งเปนการทําประมงที่ทําลายธรรมชาติ จนเกิดปญหาสัตวนํ้าลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว คนในชุมชนบางสระเกาจึงไดรวมตัวกันตอตานและขับไลเรือดุน 

ของนายทุนใหออกไปจากพื้นที่ รวมมือรวมใจกันแกไขปญหา โดยเลือกทําการประมงและการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่ออนุรักษแหลงนํ้า

ธรรมชาติของชุมชนใหกลับมาสมบูรณอีกครั้ง ที่นี่จึงถือเปนชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ เขมแข็ง สามารถยืนหยัดไดดวยตัวเองอยางแทจริง

กิจรร : 
ําวามรูจับานปลาธารปู
ถึงที่หมาย “ผูใหญสถิตย” ผูนําของชุมชนออกมาตอนรับพวกเรา 

ดวยชาใบขลู และเมี่ยงคําแสนอรอย หลังจากนั้นก็พาเราไปชม 

บานปลาธนาคารปู โดยระหวางทางที่เดินผานฐานตาง ๆ 

ก็จะมีจุดนาสนใจใหเราไดแวะเรียนรูโดยมีพี่ ๆ ในชุมชน 

มาใหความรูเกี่ยวกับตนจากซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจ และหอยนางรมสด 

ตามธรรมชาติของที่นี่ แถมพี่ ๆ ยังใจดีแกะหอยนางรมสด ๆ 

และปอกลูกจากใหเราไดลองรับประทานกัน ซึ่งทั้งสองอยาง

ตองบอกเลยวารสชาติสดอรอยมาก ๆ 

“ÍÒËÒÃ·ÐàÅÊ´ æ ¨Ò¡¤ÅÍ§ºÒ§ÊÃÐà¡ŒÒ”



“¸¹Ò¤ÒÃ»Ù”

“ÅÍ§·Ó»Ð¡ÒÃÑ§à·ÕÂÁ”

กิจรร : ชิาริน่เมูชื่รง
และซีู ส ๆ จากชุช
หลังจากไดออกแรงทํากิจกรรม และปลอยบานปลาไปเปนที่เรียบรอยแลว 

ก็ถึงเวลาดูแลปากทองของพวกเรา ซึ่งชุมชนไดจัดเตรียมเมนูอาหารถิ่นไวใหเรากินกันอยางจุใจ 

ไดชิมลูกจากแบบสด ๆ และซีฟูดแบบไมอั้น ไมวาจะเปนหอยนางรมสด ปูทะเลนึ่ง 

แตที่วาวที่สุดเห็นจะเปนเมนู “ปลาเงี่ยน” หรือ เมี่ยงปลา ที่ปรุงมาจากเนื้อปลาแลสดและบีบมะนาวลงไป

คลุกเคลาดวยสารพัดสมุนไพร ราดนํ้าจิ้มถั่ว กินคูใบชะพลูและใบคะนา  สวนรสชาตินั้นถือวาเด็ด

และอรอยจนลืมอิ่ม ถือเปนอีกมื้อสุดฟนที่เราไดกินอาหารทะเลกันอยางเต็มอิ่ม 

สมกับที่มาเยือนชุมชนประมงของแทแบบบางสระเกาจริง ๆ

“»ÅÒà§ÕèÂ¹”

กิจรร : ลงําบานปลา ปลยปะรังเทีย 
หลังจากที่เราไดเห็นพี่ ๆ สาธิตการทําบานปลาหรือปะการังเทียมกันไปแลว 

คราวนี้ก็ถึงทีพวกเราไดลองทํากันเองดูบาง โดยชุมชนไดนําวัสดุเหลือใช 

มาประยุกตในการทําบานปลา ดวยการนํายางนอกของรถยนตเกา 4-5 วง 

มาผูกรวมกันใหมีลักษณะคลายลูกเตา เทปูนตรงลอที่เปนฐานเพื่อใชเปนจุดถวง 

ยามที่เราปลอยลงแมนํ้า โดยเมื่อเราไดทําการผูกยางรถตามขั้นตอนเรียบรอยแลว 

ชาวบานก็จะพาเรานั่งแพเรือลากออกไปปลอยลงแมนํ้ารวมกัน

ผานการชิมของสดอรอยไปแลวเราก็มาถึง “ฐานบานปลา” โดยผูใหญเลาที่มา 

ของการจัดตั้งบานปลา หรือปะการังเทียม ที่นํายางนอกรถยนตเกามามัดเปนลูกเตา 

กอนนําไปปลอยไวตามแหลงนํ้าเพื่อใหลูกปลาตัวนอยไดใชประโยชนเปนเหมือนบานหลบภัย

จากกระแสนํ้า และศัตรูอื่น ๆ พอปลาเล็กชุกชุม ปลาใหญก็จะวายเขามากินปลาเล็กในพื้นที่ 

ทําใหแหลงนํ้าตาง ๆ ของชุมชนอุดมสมบูรณ ชาวประมงทองถิ่นก็ไมจําเปนตองออกเรือ 

ไปหาปลากันไกล ๆ ประหยัดทั้งเวลา และประหยัดทั้งเงินทุน เยี่ยมไปเลย

เดินตออีกไมไกล เราก็มาถึง “ฐานธนาคารปู” ที่ทางชุมชนจัดตั้งไว ทําหนาที่เสมือนเปนโรงพยาบาล 

มีที่รับเลี้ยงฝากทองใหกับแมปูไขนอกกระดอง ที่สามารถใหกําเนิดลูกปูนอย ๆ ไดอีกหลายลานตัว 

โดยชาวประมงในพื้นที่ไดทําขอตกลงรวมกัน และเห็นดวยกับแนวคิดการทําประมงแบบอนุรักษ 

พรอมขยายพันธุสัตวนํ้าไปพรอม ๆ กัน ดังนั้นเมื่อไหรที่ชาวบานจับปูไขนอกกระดอง 

มาไดก็จะนําปูเหลานี้มาฝากทองใหแมปูฟกไขเปนลูกปู และอนุบาลจนปูนอยแข็งแรง 

แลวจึงคอยทยอยนําไปปลอยตามแหลงนํ้าธรรมชาติ เติบโตหมุนเวียนกลายเปนแหลงอาหาร 

ที่สมบูรณใหกับชุมชนตอไป



“¹Ñè§á¾à»‚Â¡”

“ÍºÊÁØ¹ä¾Ã´ŒÇÂÊ»ÒÊØ‹Áä¡‹”

“´×èÁ¹íéÒÁÐ¾ÃŒÒÇáººÊ´ æ ¨Ò¡µŒ¹”

ติดตอประสานงานการทองเที่ยว : 

ศูนยเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บานปลา - ธนาคารปู) ชุมชนบางสระเกา หมู 5 

ตําบลบางสระเกา อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี โทร. 099 259 6832

กิจรร : 
นัง่แพเปียเลํ้าและําสปาสุไกสุฟิ
รับประทานอิ่มนั่งพักเรียบรอยก็ไมรอชาเพราะแดดคลอยกันแลว ถึงเวลาของกิจกรรม 

ไฮไลตประจําวันที่ทุกคนตั้งตารอเพื่อดับรอน นั่นก็คือ “การนั่งแพเปยก” 

ซึ่งนําแพไมไผขนาดใหญมาผูกแลวลากจูงดวยเรือ โดยพวกเรานั่งรวมกันบนแพ 

และเรือจะลากแพของเราลองผานไปตามสายนํ้าเพื่อชมวิถีชีวิตอันเรียบงายแบบชนบท 

ชมปาชายเลน กระชังปลา แหลงเหยี่ยวแดง และสุดทายที่สนุกกันสุดเหวี่ยง 

คือการปลอยใหเรากระโดดเลนนํ้าคลายรอนกันจากแพ พรอมชมพระอาทิตยลับขอบฟา

กอนกลับมาที่ชุมชน 

หลังจากเลนนํ้ากันมาเหนื่อย ๆ กอนอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผา ชุมชนยังมีกิจกรรมเด็ด

ใหไดคลายหนาวจากการเลนนํ้า ผอนคลายสบาย ๆ ไวบริการพวกเรา นั่นก็คือ 

“ทําสปาสุมไก” อบตัวดวยสมุนไพร ซึ่งไดนําสมุนไพรตากแหงกวา 10 ชนิดมาตมใหเดือด

ที่โซนหุงตมแลวตอทอใหไอรอนของสมุนไพรไหลเขามาในสุมไกที่เรานั่งอบตัว 

โดยจะนําผามาปดสุมไกไวไมใหไอสมุนไพรออก เรียกไดวาเปนการผอนคลายกอนปดทริป

เที่ยวชุมชนไดฟนสุด ๆ ใครแวะมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถมาลองใชบริการสปาสุมไก 

อบตัวดวยสมุนไพรกันได เปนอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่นาสนใจของชุมชนแหงนี้

กิจรร : นัง่ซาเลงเพิ่รรรส
รองเทีย่วชุช
แดดรมลมตกชวงบาย เราก็มีจุดหมายเที่ยวกันตอ แตเราไมตองเดินใหเมื่อย

เพราะเราจะนั่ง “ซาเลงชุมชน” ที่มีคุณลุงคุณปาพาเราออนทัวรชมวิถีชีวิตชาวบาน

โดยจุดหมายแรกพวกเราจะไปยัง “วัดบางสระเกา” วัดเกาแกที่ถือเปนจุดศูนยกลาง

ของชุมชน และเปนที่ตั้งของบอ หรือ สระ ซึ่งตามคําบอกเลาในอดีตวามีชาง

มานอนกลิ้งจนเกิดเปนหลุม เมื่อฝนตกจึงเปนบอทั้งหมด 9 บอ จึงเปนที่มา

ของชื่อตําบลบางสระเกา หลังจากไหวพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ

เพื่อเอาฤกษเอาชัยเรียบรอยแลว เราก็เดินเลนกันตอไปยัง “ตลาด 4 มุมเมรุ” ที่เต็มไปดวยของกินของฝาก 

และผลิตภัณฑในชุมชนวางจําหนายทุกวันใหพวกเราไดเลือกซื้อหา ชิม ชอปกันไดอยางจุใจ 

เดินเลนกินชอปกันแลวก็กลับมานั่งซาเลงตอไปกันที่ “สวนมะพราว” เพื่อแวะดื่มนํ้ามะพราวหอมหวานสด ๆ 

ที่เก็บสดจากตน ระหวางทางเราแวะถายรูปกับสระบัวขางทางสายพันธุแปลกที่สูงในระดับเดียวกับตัวเรา 

ยังไงใครไดมาบางสระเกาก็อยาลืมไปแวะชมถายรูปกันนะ มาถึงสวนมะพราวแลวจะมัวรออะไร รอน ๆ 

แบบนี้ตองนี่เลยนํ้ามะพราวสดจากตนรสชาติก็หวานตางจากมะพราวทั่วไปที่เคยซื้อที่กรุงเทพฯ 

แลวถาใครไมอยากแคกินเฉย ๆ ชาวบานเขาก็ยินดีใหนักทองเที่ยวไดลองปนตนมะพราวที่ไมสูงมากได



แผทีชุ่ชบางสระเา

เดินทางโดยรถยนต

Google Maps : ศูนยเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บานปลา ธนาคารปู)
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ชุมชนท่าแฉลบ
พื้นที่ทาแฉลบถือวาเปนเมืองทาที่อุดมสมบูรณตั้งแตในอดีต เลากันวาในอดีตมีเรือเขามาในพื้นที่นี้เปนจำนวนมาก จนตองแลนแทบจะชิดติดกัน 

และตองคอยหลบหลีกแฉลบกันไปมาจนกลายเปนที่มาของชื่อชุมชน “ทาแฉลบ” และจากความสมบูรณของแหลงอาหารในน้ำ 

ทำใหชาวบานที่นี่ยึดอาชีพชาวประมงเปนหลัก เพาะพันธุปลา และทำฟารมหอยนางรมที่มีดีกรีแชมประดับประเทศ อยาง “ฟารมหอยนางรมปาหลุยลุงทม” 

บนแพลอยเดนกลางแมน้ำจันทบุรี ที่เปดใหนักทองเที่ยวที่สนใจเขามาชมและศึกษาเรียนรูวิธีการทำฟารมหอยนางรมสายพันธุตาง ๆ ทั้ง “ตะโกรม” 

หอยพันธุใหญขนาดเทาฝามือ และพันธุ “ปากจีบ” ตัวนอยที่เราคุนเคย

“ËÍÂ¹Ò§ÃÁµÑÇãËÞ‹ æ Ê´ æ”



กิจรร : วะโบสวัธรราสนักบุญเปโร
และําอิแปะเลีย้งอยางร
กอนนั่งเรือออกไปแพกลางนํ้าเพื่อเที่ยวชมฟารมหอยนางรม คุณลุงทมเจาของฟารม 

จะออกมาตอนรับพวกเราดวยใบหนายิ้มแยม ลุงบอกวาตามธรรมเนียมของชาวเลแถบนี้ 

กอนออกเรือ ตองพาพวกเราไปไหวขอพรนักบุญเปโตรที่เปนที่เคารพของคนในทองถิ่น 

กันที่โบสถวัดธรรมาสน เพื่อขอพรใหพวกเราออกเรือทองเที่ยวกันอยางปลอดภัย  

ระหวางออกนั่งเรือไปเราก็ไดฟงเรื่องเลาที่มาของชุมชนจากลุงทม ฟงเพลิน ๆ 

ไมนานเราก็มาถึงฟารมหอยนางรมกลางนํ้ากันเรียบรอย 

ปาหลุยนารักรีบออกมาตอนรับพวกเราเปนอยางดีดวยนํ้าสํารองเพื่อสุขภาพและ

สอนหยอดปูนทําอิแปะเปนพวง เมื่อทําเสร็จแลวจะนําไปแขวนกับราวไมไผในนํ้า 

เพื่อลอใหลูกหอยลอยมาติดและเติบโตเปนหอยนางรมตอไป

“·ÓÍÔá»ÐàÅÕéÂ§ËÍÂ¹Ò§ÃÁ”



“ËÍÂ¹Ò§ÃÁÊ´ æ ÃÑº»ÃÐ·Ò¹¤Ù‹¡Ñºà¤Ã×èÍ§à¤ÕÂ§”

“µÑÇãËÞ‹à·‹Ò½†ÒÁ×Í”

หลังจากนั้นลุงทมก็พาพวกเราเดินไปตามสะพานแพกลางนํ้า เพื่อชม และศึกษาวิธีการเลี้ยงหอย 

โดยคุณลุงเลาวาที่นี่จะเลี้ยงหอยพันธุตะโกรมกรามขาวตัวใหญ 

ดวยการผูกแกลลอนเขากับไมไผเพื่อเพิ่มระยะหางไมใหตัวหอยนางรมมากระแทกกัน 

ทําใหหอยมีขนาดตัวที่โตมากกวาการเลี้ยงผูกกับขวดนํ้าปกติ 

แถมลุงทมยังโชวฝาหอยนางรมตัวบิ๊กที่ใหญยักษขนาดเกือบเทา 2 ฝามือ 

ที่สงเขาประกวดจนไดแชมประดับประเทศมาการันตีความใหญใหพวกเราไดดู 

ลุงบอกวากวาจะเลี้ยงใหใหญตองใชเวลานานถึง 4 ป แตเมื่อเทียบกับรสชาติหวาน อรอย 

แทบไมมีกลิ่นคาวที่พวกเราไดลองชิมกันแบบสด ๆ หรือจะแบบที่ปรุงสุก 

เปนเมนูไขเจียวหอยนางรมฝมือปาหลุยคนเกง รับประทานแลวก็ตองชมกันเปาะ 

เพราะอรอยและคุมคาตอการรอคอย สมกับความใสใจในการเลี้ยงหอยนางรม

ของปาหลุยลุงทมจริง ๆ 

ติดตอประสานงานการทองเที่ยว : 

ฟารมหอยนางรมปาหลุยลุงทม ชุมชนทาแฉลบ ตําบลบางกะไชย 

อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี  โทร. 089 803 0020
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ฟารมหอยนางรมปาหลุยลุงทม

เดินทางโดยรถยนต

Google Maps : ปาหลุยลุงทม โฮมสเตย = ทาแฉลบ ริเวอรวิวโฮมสเตย

»‡ÒËÅØÂÅØ§·Á âÎÁÊàµÂ�



ชุมชนเกาแกติดแมนํ้าจันทบุรีที่ปจจุบันยังคงกลิ่นอายบรรยากาศยอนยุคคลาสสิก 

สะทอนความรุงเรืองเมื่อครั้งอดีตในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ยานนี้เคยเปนยานการคาที่คึกคัก 

โดยปจจุบันสิ่งปลูกสรางในยานนี้สวนใหญยังคงเปนตึกแถวโบราณ     

ที่ชาวบานปรับปรุงเพื่อใชอยูอาศัย และเปดเปนรานคา ใหนักทองเที่ยวมาเดินเลนเที่ยวชม 

สัมผัสวิถีชีวิตริมนํ้าในแบบ ชาวจันทบูร โดยยานชุมชนนี้เปนที่ตั้งของโบสถคริสต 

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลที่มีความสวยงาม ติดอันดับตนของประเทศ 

มีรานอาหารเกาแกชื่อดัง และมีจุดทองเที่ยวที่นาสนใจอีกหลายแหง

กิจรร : เดินเทีย่วช 
สัผัสวิีชีวิชุชริํ้าจัทบูร
เราเริ่มตนตะลุยยานริมนํ้าจันทบูรดวยการเดินชมเมือง 

สัมผัสเสนหวิถีชีวิตที่ไรการปรุงแตง แวะชิมขนมไขปาไตรานเกาแก 

ที่เปดขายมายาวนานกวา 60 ป 

โดยเราไดมีโอกาสลงมือทําโดยการเทแปงลงในแบบพิมพแลวนําไปอบจนสุกไดที่ 

และหากไดลองชิมขนมไขกันหนาเตาแบบสด ๆ รอน ๆ ที่มีกลิ่นหอม หวาน นุม กรอบ 

คงฟนกันไปเลย แลวอยาลืมแวะรับประทานกวยเตี๋ยวตมยําทะเล “รานเจอี๊ด” 

ที่ถือวาเปนรานเกาแกและคนรักกวยเตี๋ยวไมควรพลาด ทีเด็ดอยูที่เครื่องทะเลรวม 

ไมวาจะเปนกุง กั้ง หมึก ปู แกะใสลงในชามกวยเตี๋ยวแบบเนน ๆ 

ใครผานมาเที่ยวตองหามพลาดแวะมาชิมกวยเตี๋ยวทะเลเจาเด็ดรานนี้เลย

ชุชริํ้าจัทบูร

“â»Ê¡ÒÃ�´ÀÒ¾ÇÒ´ªØÁª¹”

“ÅÍ§·Ó¢¹Áä¢‹”



“áÇÐà·ÕèÂÇºŒÒ¹àÅ¢·Õè 69”

กิจรร : วะเทีย่วบานเลขี ่69 บานรียรูชุช
และชาสวิรระางรีาปฏิสธิิรล
บานทรงเกาแกที่ถือวาเปนสถานที่จัดกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน โดยเปนแหลงรวบรวมเผยแพร 

ความรูประจําชุมชนที่ยังคงอนุรักษสิ่งปลูกสรางแบบเดิม ๆ และประวัติศาสตรของชุมชนแหงนี้เอาไว 

โดยผูที่ดูแลศูนยเลาวาชุมชนริมนํ้าจันทบูรแหงนี้มีคนอยู 3 เชื้อชาติหลัก ๆ ไดแก ญวน จีน และไทย 

ซึ่งวากันวาในชวงที่มีสงคราม ชาวเวียดนามจากโฮจิมินหพายเรือขามมาเพื่อลี้ภัยและตั้งรกรากที่นี่ 

เรียกไดวาเปนชุมชนที่มีความเกาแกมากทีเดียว นอกจากเราจะไดฟงเรื่องราวดี ๆ กันเต็มอิ่มแลว 

ที่นี่ยังมีมุมถายภาพยอดฮิต อยางกําแพงโบราณที่มีศิลปนเกง ๆ วาดภาพเก ๆ ไว อยางเชน

ภาพ มาริลีน มอนโร แสนสวยที่ใครเห็นก็ตองอยากแชะภาพรวมเฟรมเปนที่ระลึกแนนอน 

โดยที่นี่ยังเปนสถานที่ถายละครและโฆษณาอีกหลายเรื่อง และอีกหนึ่งจุดที่ตองแวะชม

คืออาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถคาทอลิกเกาแกที่ไดชื่อวามีความสวยงาม

เปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย เรียกวาสถานที่สวยมีมุมใหถายรูปมากมายมาถึงที่นี่

รับรองวาตองไดเก็บภาพความประทับใจกลับไปแนนอน

“¡Óá¾§âºÃÒ³”

“ÍÒÊ¹ÇÔËÒÃ¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÍÒ»¯ÔÊ¹¸Ô¹ÔÃÁÅ”



“¡ÃÒ¿�µÕéº¹¡Óá¾§ãËŒ¶‹ÒÂÃÙ»áººªÔ¤ æ ”

“¢¹Á¡ÅŒÇÂ¹íéÒáµ¡”

ชุชขมแปล
ริลงนองบัว

ตลาดโบราณที่คงเอกลักษณของชุมชนมาไดยาวนานกวา 100 ป 

ตลาดแหงนี้เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมพัฒนาชุมชนบานเกิด 

ที่หวังพัฒนาชุมชนหนองบัวที่มีจุดเดนเต็มไปดวยบานเรือนไมเกาแกอายุนับรอยป

หลายสิบหลังคาตั้งเรียงรายกันอยูทั้งสองฟากถนนใหกลายเปนตลาดเพื่อการทองเที่ยว 

เปดใหนักทองเที่ยวไดมาเที่ยวชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่มีความเปนอยูอยางเรียบงาย 

ชอปชิมขนมไทยชื่อแปลกแสนอรอยที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ ถายรูปกับภาพ 

3D Street Art สวย ๆ ที่พบเห็นไดตามกําแพงเกาบริเวณตลาด 

โดยตลาดโบราณจะเปดใหเที่ยวชมทุกวันเสาร - อาทิตย



“à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡Ñº¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍ¢Í§½Ò¡”

“¢¹Á¤ÇÂÅÔ§”

กิจรร :  
เดินเทีย่วชิขมโบราณชื่แปล
นอกจากการไดเดินเที่ยวเลนทามกลางบรรยากาศบานเรือนไมเกาแกกันแลว 

ไฮไลตที่พลาดไมไดอยางหนึ่งของการมาเดินเลนตลาดชุมชนแหงนี้ 

ก็คือการแวะซื้อแวะชิมขนมพื้นบานหารับประทานยาก ที่สําคัญชื่อก็แปลก 

แตรับรองวาอรอย โดยมีขนมใหเราเลือกซื้อหาชิมกันมากมาย อยางเชน 

ขนมควยลิง ขนมติดคอ ขนมถั่วแปบโบราณ ที่ทําจากแปงขาวเหนียวดํา

มีไสถั่วเขียวบด ขนมตังกวย ขนมโบราณ หารับประทานยาก 

รสชาติหอมหวานอรอยและปลอดภัยไมใสสารกันบูด 

นอกจากนี้ชุมชนหนองบัวยังมีของดีใหซื้อหาเปนของฝากอีกเพียบ 

ทั้งกะปที่ทําจากเคย นํ้าปลา กุงแหง หากเสร็จจากการชอป ชิม 

แลวยังพอมีแรงกันเราขอแนะนําใหเดินตามหาภาพ 3D Street Art 

เก ๆ นารักที่บอกเลาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่ซุกซอนตัวอยูตามตรอก 

ซอก ซอยบริเวณตลาดจํานวนมากใหไดเก็บภาพถายกัน



“¾ÅÍÂ´Ôºª¹Ô´µ‹Ò§ æ”

บลยเหล็เพชร
สถานที่ที่ถูกเปรียบเปรยวาเปนเสมือนพิพิธภัณฑที่ยังคงมีชีวิต 

เพราะในอดีตที่นี่ถือเปนแหลงอัญมณีที่ขึ้นชื่อของไทย 

มีการขุดรอนหาพลอยกันอยางแพรหลายดวยกรรมวิธีแบบโบราณ 

ซึ่งในปจจุบันไมมีใหเห็นกันแลว เพราะสวนใหญจะมีนายทุนเขามาลงทุน 

เปดเหมืองขุดหาพลอยกันแบบเปนอุตสาหกรรม ทำใหการขุดรอนหาพลอย 

แบบดั้งเดิมคอย ๆ หายไป แตถาหากมาที่บอพลอยเหล็กเพชรแหงนี้ 

เราจะยังคงไดเห็นและไดทดลองขุดหาพลอยดวยกรรมวิธีแบบโบราณ 

เพราะเจาของสถานที่ตองการอนุรักษวิธีดั้งเดิมเหลานี้ไวใหคนรุนหลังไดเห็น

และไดเรียนรูกัน



“Ã‹Í¹¾ÅÍÂáººâºÃÒ³”

“¡ÒÃ¢Ø´¾ÅÍÂ”

กิจรร : 
รียรูรขุ และรพลยแบบโบราณ
สำหรับขั้นตอนการขุดพลอยแบบดั้งเดิมที่พวกเราจะไดลองทำนั้นก็ไมไดยากลำบากอะไรมาก 

เด็ก ๆ สามารถลองทำได โดยเราจะตองปนลงไปในบอขุดพลอยของจริงที่มีความลึก

ตั้งแต 1 ถึง 4 เมตร แลวใชอุปกรณขุดบวกกับสองมือนอย ๆ ของเราคอย ๆ ขุดและโกยดินใสถัง 

แลวจึงนำดินที่ไดมาผานการรอนหรือน้ำฉีดคราบดินทิ้งเพื่อคนหาพลอยที่มีความวิบวับ

แตกตางจากกรวดหิน ซึ่งในขั้นตอนนี้ถาใครตาดีดวงดีเจอพลอยก็จะไดรับพลอยชิ้นนั้น

ติดมือกลับบานไปเปนของที่ระลึกดวย โดยคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมสนุก ๆ 

แบบนี้ก็เพียงแค 100 บาท สำหรับผูใหญ สวนเด็ก ๆ งานนี้ฟรี !! ถือเปนอีกกิจกรรมสนุก 

ที่จะทำใหไดใชเวลารวมกันกับทุกคนในครอบครัว

ติดตอประสานงานการทองเที่ยว : 

บอพลอยเหล็กเพชร 11 หมู 8 ตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

โทร. 087 822 9138



ขูลเบื้งน
และรเรียัว

เตรียมตัวก่อนไป

การไดออกเดินทางมาเที่ยวสนุกพรอมทําความรูจักแนวทางการใชชีวิตที่แตกตางของผูคนในแตละทองถิ่น

ครั้งนี้ ทําใหเราไดเรียนรูความจริงขอหนึ่งวา การที่คนเราจะมีความสุขไดนั้นไมจําเปนเลยที่จะตองเอาแตวิ่งหา

สิ่งของมีคานอกกายมาเติมเต็มความพึงพอใจ เพราะการไดมาทําความรูจักกับชาวชุมชนทองถิ่น

ผานการทํากิจกรรม รับฟงเรื่องเลาที่สะทอนถึงที่มา และความตั้งใจของชาวชุมชน อาจทําใหคุณไดมอง

เห็นคําตอบของความสุขแทจริงที่เราตางคนหา วาจริง ๆ แลวมันชางเรียบงาย แคเลือกมีวิถีชีวิตที่กลมกลืน

ไปกับธรรมชาติ ไมเอาเปรียบ ไมรองขอ แตพึ่งพาตัวเอง และใชประโยชนจากธรรมชาติอยางรูคุณ 

ชาวบานทองถิ่นไมตองใชชีวิตอยางฟุงเฟอแตก็มีความสุขไดอยางยั่งยืน รูแบบนี้แลวที่เหลือก็คงอยูที่เราแลว

วาจะเลือกนําคุณคาความประทับใจที่ไดจากทริปนี้กลับไปตอยอดกับชีวิตของคุณเองยังไง 

จัดเตรียมเสื้อผาที่เหมาะสมกับฤดูกาล แตควรเตรียม

เสื้อแขนยาวกันแดดที่ใสสบายพรอมเปยกพรอมเลอะ

ไวใสทํากิจกรรมลุย ๆ อยางตะลุยทุงนากก 

พรอมยํ่าดินโคลน ถายรูปกับทองนาของจริง นอกจากนี้

ก็ควรเตรียมชุดเลนนํ้าไวใสลงเลนนํ้าที่นํ้าตก และทะเลดวย

สไตล์นักเดินทาง 
กลุมนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการทองเที่ยวในรูปแบบที่ไดใกลชิดธรรมชาติ 

ไดรวมกันทํากิจกรรมที่ทั้งสนุก และมีคุณคา อยากมีโอกาสทําความรูจัก

กับอีกรูปแบบวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย เพื่อสัมผัสความสุข

แบบพอเพียงจากการใชชีวิตในรูปแบบของชาวชุมชนทองถิ่นที่แตกตาง

จากรูปแบบชีวิตที่เรงรีบในเมืองใหญ  

คณุค่า และความประทับใจที่ได้รับ



“จันทบุรี” เปนจังหวัดที่อยูไมไกลจากกรุงเทพฯ ใชเวลาเดินทางเพียงแค 3 ชั่วโมงครึ่ง ก็จะไดมาพักผอนทองเที่ยวในจังหวัดที่ขึ้นชื่อวามีความสําคัญ

ทางประวัติศาสตรไทยในหลายยุค หลายเหตุการณ และยังมีความหลากหลายทางภูมิประเทศทําใหเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

ทั้งปาไม ภูเขา ที่ราบริมแมนํ้า และชายทะเล แถมที่นี่ยังอุดมสมบูรณไปดวยอาหารการกินและผลไม ถือเปนอีกหนึ่งจังหวัด

ที่เราสามารถเลือกมาเที่ยวไดตลอดทั้งป โดยมีชวงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวแตละสไตลที่แตกตางกัน

ÍÂÒ¡à·ÕèÂÇ·ÐàÅ 
ตองมาเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

เพราะเปนชวงที่นํ้าทะเลเมืองจันทใส และสะอาดที่สุดในรอบป

ÍÂÒ¡à·ÕèÂÇ¡Ô¹ã¹Ä´Ù¼ÅäÁŒ 
ตองมาเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ถือเปนชวงเก็บเกี่ยวผลไม 

เหมาะมากกับสายกิน ที่อยากมาจัดบุฟเฟตสารพัดผลไม

ณ สวนเมืองจันท

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

ÍÂÒ¡à·ÕèÂÇ¹íéÒµ¡ »†Òà¢Ò 

ตองมาชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 

เขาสูชวงปลายฝนตนหนาวที่ตนไมยังคงความเขียวขจี 

แตหมดชวงมรสุมไปแลว เรียกวามาเลนนํ้าตกไดอยางสนุกสนาน 

เพราะมีนํ้าเยอะ

ÍÂÒ¡¢Öé¹à¢Ò¤Ôª¬¡Ù¯ 
ตองมาชวงเดือนมกราคม – มีนาคม หรือเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 

เทศกาลที่จัดขึ้นเพียงปละหนึ่งครั้งที่เหลานักแสวงบุญตองมาเดินขึ้นเขา

เพื่อไปกราบรอยพระพุทธบาทพลวงกันสักครั้งในชีวิต



• ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนบานปถวี  5 หมู 2 ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร. 063 226 2251 

• ศูนยเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บานปลา - ธนาคารปู) ชุมชนบางสระเกา หมู 5 ตําบลบางสระเกา อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

   โทร. 099 259 6832

• ชุมชนรักษเขาบายศรี 11/1 หมู 4 ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โทร. 086 834 9604

• กลุมสตรีทอเสื่อกกบานเสม็ดงาม 40/3 หมู 11 บานเสม็ดงาม  ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร. 089 881 4344

• ฟารมหอยนางรมปาหลุยลุงทม ชุมชนทาแฉลบ ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี โทร. 089 803 0020

• บอพลอยเหล็กเพชร 11 หมู 8 ตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โทร. 087 822 9138

• พลอยและอัญมณีเมืองจันท ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและดีไซนในราคาที่เหมาะสม

• เสื่อจันทบูรและผลิตภัณฑจากกกคุณภาพดี งานหัตถกรรมขึ้นชื่อของดี

   อยางหนึ่งของเมืองจันท 

• ผลไมสด มีทั้งระกํา ทุเรียน มังคุด ลําไย และผลไมอื่น ๆ ตามฤดูกาล

• นํ้าสํารอง นอกจากชวยดับกระหายแลวยังมีสรรพคุณทางยาที่ดีหลายอยาง

• ผลิตภัณฑแปรรูป เชน กะป เคย ทอฟฟทุเรียน กวยเตี๋ยวเสนจันท ทุเรียนทอด

• พริกไทย ของดี คุณภาพสูง และใหกลิ่นหอมเปนที่ตองการของแทบทุกครัวเรือน

ติดต่อประสานงานการท่องเที่ยว

ของที่ระลึก และของฝากห้ามพลาด



“Learn by Doing“ 

หาประสบการณจากการเรียนรู เนนการทํากิจกรรม

ลองทําใหเขาใจ ยิ่งทํามาก ยิ่งเยอะประสบการณ

“Adventure of the Flow“ 

ทองเที่ยวไปตามสายนํ้า ตั้งแตแมนํ้าจรดทะเล

เรียนรูวิถีชีวิตตามแหลงนํ้า และใหสายนํ้า

เติมเต็มความสดชื่นใหกับชีวิต

“Taste of Chan” 

ทริปสายกินไปลองรับประทานอาหารและผลไม

ทองถิ่น ตลอดจนรานเกาแกรานดังยอดฮิต 

รวมทําตั้งแตเก็บวัตถุดิบจากแหลงมาทําอาหาร

และลองรับประทานฝมือตัวเอง

“Signature of Chan” 

มาจันทบุรีตองมาสัมผัสใหถึงทุกอยางตามคําขวัญ

เพราะรวบรวมของเด็ดเมืองจันทเอาไวหมดแลว

แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว

“Pure Nature“ 

คุณจะรูสึกเหมือนมาฟอกปอด สัมผัสกับอากาศ

ที่บริสุทธิ์ทามกลางธรรมชาติเสนทางภูเขาจรด

ทะเลที่มีความทาทายเล็ก ๆ 



มาจันทบุรีตองมาสัมผัสใหถึงทุกอยางตามคําขวัญ
เพราะรวบรวมของเด็ดเมืองจันทเอาไวหมดแลว

“Signature
Of Chan”



วัที ่1

วัที ่2
09.00 - 12.00 น.
ชุมชนรักษเขาบายศรี

  • เรียนรูการทําตับจากจากใบระกํา

  • เดินชมสวนผลไม และชิมระกําจากตน

  • ปนทอฟฟทุเรียน

13.00 - 15.00 น.
บอพลอยเหล็กเพชร

  • สัมผัสวิธีการขุดพลอยแบบโบราณ

  • พักผอน ดื่มกาแฟมะปดในสวนผลไม

13.00 - 15.00 น.
นํ้าตกพลิ้ว

  • ชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามและลงเลนนํ้าตกพลิ้ว
09.00 - 12.00 น.
ชุมชนบานเสม็ดงาม

  • สักการะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

     และฟงประวัติอูตอเรือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

  • เรียนรูการทํานากก การตัด คัดแยกตนกก 

  • เรียนรูการทอเสื่อกก



“Taste Of
Chan

ทริปสายกินไปลองรับประทานอาหารและผลไม
ทองถิ่น ตลอดจนรานเกาแกรานดังยอดฮิต 

รวมทําตั้งแตเก็บวัตถุดิบจากแหลงมาทําอาหาร
และลองรับประทานฝมือตัวเอง



วัที่ 1

วัที ่2

ชวงเชา 08.00 - 12.00 น.
ชุมชนบานปถวี

  • เรียนรูการทําเกษตรอินทรีย

  • นั่งซาเลงชมสวนผลไม

  • เก็บนํ้าผึ้งชันโรง ทํานํ้าสมุนไพร

  • ทําสบูและโลชั่นจากเปลือกมังคุด

ชวงเย็น
เนินนางพญา

  • ชมพระอาทิตยตกยามเย็นบนถนนที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก

  • รับประทานบุฟเฟตอาหารทะเลแบบไมอั้น

ชวงเชา 08.00 - 12.00 น.
ชุมชนบางสระเกา

  • เรียนรูการอนุรักษพันธุสัตวนํ้า

  • นั่งรถซาเลงชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน

  • ทําสปาสุมไกจากสมุนไพร

  • ทําอาหารทองถิ่นรวมกับชุมชน
ชวงบาย 13.30 - 17.00 น.
ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว / ชุมชนริมนํ้าจันทบูร

  • เดินชมบานเกาและกินขนมแปลก

  • ชิมเมนูขึ้นชื่อของเมืองจันท 

  • ชมบาน และอาคารเกาที่ชุมชนริมนํ้าจันทบูร 

ชวงบาย 13.30 - 16.00 น.
ชุมชนทาแฉลบ

  • เรียนรูวิธีการเลี้ยงหอยนางรม

  • ลองชิมหอยนางรมหลายสายพันธุ 



หาประสบการณจากการเรียนรู เนนการทํากิจกรรม
ลองทําใหเขาใจ ยิ่งทํามาก ยิ่งเยอะประสบการณ

“Learn by
Doing”



วัที ่1

วัที ่2
09.00 - 13.00 น.
ชุมชนบางสระเกา

  • เรียนรูการอนุรักษสัตวนํ้า

  • เรียนรูการทําประมงนํ้าตื้น

08.00 - 12.00 น.
ชุมชนรักษเขาบายศรี

 • เรียนรูการผสมเกสรดอกระกํา

 • เรียนรูวิธีเย็บตับจากจากใบระกํา

 • เดินชมสวนผลไม และชิมระกําจากตน

13.00 - 16.00 น.
บอพลอยเหล็กเพชร

  • สัมผัสวิธีการขุดพลอยแบบโบราณ

  • พักผอน ดื่มกาแฟมะปดในสวนผลไม

ชวงบาย 14.00 - 16.00 น.
ชุมชนบานเสม็ดงาม 

  • เรียนรูการทํานากก

  • เรียนรูการตัด และคัดแยกตนกก

  • เรียนรูการทอเสื่อกก



“Adventure
of the Flow”

ทองเที่ยวไปตามสายนํ้า ตั้งแตแมนํ้าจรดทะเล
เรียนรูวิถีชีวิตตามแหลงนํ้า และใหสายนํ้า

เติมเต็มความสดชื่นใหกับชีวิต



วัที ่1

08.00 - 13.00 น.
ชุมชนทาแฉลบ

  • ลองเรือชมกระชังปลา และเรียนรูธรรมชาติปาชายเลน

  • เรียนรูวิธีการเลี้ยงหอยนางรมและการทําอิแปะ

  • ชิมหอยนางรมสายพันธุตาง ๆ

14.00 - 16.00 น.
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน

  • พายเรือคายัค

  • เดินดูปาชายเลน และถายรูป

16.30 - 18.00 น.
เนินนางพญา

  • ถายรูปกับพระอาทิตยตกดิน

ชวงบาย 14.30 - 18.00 น.
ชุมชนบางสระเกา

  • เรียนรูการทําปะการังเทียม

  • ชมวิถีประมงนํ้าตื้น

  • ลองทําอาหารทองถิ่น และชิมชาใบขลู

10.00 - 13.00 น.
ชุมชนริมนํ้าจันทบูร

  • ถายรูปกับ Street Art

  • เดินดูวิถีชีวิตชุมชน

  • ทําขนมไขโบราณ

  • รับประทานกวยเตี๋ยวกั้งรานดัง

วัที ่2



คุณจะรูสึกเหมือนมาฟอกปอด สัมผัสกับอากาศ
ที่บริสุทธิ์ทามกลางธรรมชาติเสนทางภูเขาจรด

ทะเลที่มีความทาทายเล็ก ๆ 

“Pure
  ature”



วัที ่1

09.00 - 13.00 น.
ชุมชนริมนํ้าจันทบูร

  • ถายรูปกับ Street Art

  • เดินดูวิถีชีวิตชุมชน

  • ดื่มกาแฟรานดัง

  • รับประทานกวยเตี๋ยวกั้งรานดัง 18.00 น.
ทุงเพล

  • ลงเลนนํ้า เขาพักที่โฮมสเตย

09.00 - 12.30 น.
นํ้าตกกระทิง

  • เลนนํ้าตก และเดินชมเสนทางศึกษาธรรมชาติ

14.00 - 16.00 น.
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน

  • พายเรือคายัค

  • เดินดูปาชายเลน และถายรูป

16.30 - 18.00 น.
เนินนางพญา

  • ชมพระอาทิตยตกที่เนินนางพญา

ชวงบาย 14.00 - 17.00 น.
ชุมชนบานปถวี

   • เรียนรูการทําเกษตรอินทรีย

   • นั่งรถชมสวน เก็บนํ้าผึ้งชันโรง 

      และทํานํ้าสมุนไพร

วัที ่2



1. ศาลหลักเมือง และศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช : 
เขาสักการะศาลหลักเมือง และศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองประจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อความเปนสิริมงคลกับตัวเอง

2. อุทยานแหงชาติน้ำตกพลิ้ว : 
น้ำตกขนาดใหญ ตั้งอยูทามกลางขุนเขาอุดมสมบูรณ ทำใหมีอากาศเย็นสบายและมีน้ำใหเลนตลอดทั้งป 

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีฝูงปลาตามธรรมชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะ “ปลาพลวงหิน” ถือเปนอีกจุดทองเที่ยวไฮไลตที่ใครก็ตองมาแวะเลนน้ำถายรูป

3. สถูปพระนางเรือลม : 
อนุสรณแหงความรักที่รัชกาลที่ 5 โปรดใหสรางสถูปรูปทรงพีระมิดแปลกตาแหงนี้ขึ้นที่ “น้ำตกพลิ้ว” 

เพื่อเปนการระลึกถึงสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระมเหสีที่จากไป เนื่องจากที่นี่เปนสถานที่ที่พระองคทานและพระนางเจาสุนันทาฯ 

เคยเสด็จประพาส และทรงประทับใจในความงดงามของน้ำตกแหงนี้

4. จุดชมวิวเนินนางพญา :
แลนดมารคที่ใคร ๆ ก็ตองมาถายรูปโคงตัว S และถนนเลียบหาดที่มองเห็นวิวทะเล 180 องศา ไดแบบสุดลูกหูลูกตา

5. ตึกแดง ร.ศ. 112 : 
ตึกแดงที่เคยเปนที่พักของทหารฝรั่งเศสในยุคที่เคยเกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับประเทศสยาม 

ปจจุบันถือเปนจุดเรียนรูทางประวัติศาสตรและเปนอีกจุดถายรูปสุดเกที่นักทองเที่ยวตองแวะไป

6. คุกขี้ไก : 
อีกสถานที่เที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตรที่ถูกสรางขึ้นในครั้งที่สยามกับฝรั่งเศสมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดน โดยสรางเพื่อใชเปนปอมตรวจการณ 

สวนที่มาของชื่อคุกขี้ไกเพราะพื้นที่หลุมดานลางจะใชขังนักโทษ 

สวนดานบนจะเลี้ยงไกเอาไวเพื่อใหไกขับถายใสนักโทษถือเปนการทรมานเพื่อลงโทษอีกรูปแบบหนึ่ง

7. หาดแหลมสิงห : 
เปนอีกหาดสวยที่ถาใครมาจันทแลวอยากเลนน้ำทะเลตองแวะไป เพราะดวยจุดเดนของชายหาดที่มีความยาวถึง 1.5 กิโลเมตร 

บวกกับความรมรื่นจากทิวสน และรานอาหารริมชายหาดที่เปดใหบริการนักทองเที่ยว

8.วัดมังกรบุปผาราม (เลงฮัวยี่) : 
วัดจีนที่เปนที่เคารพศรัทธา ควรตองแวะไปไหวขอพร เพราะชาวไทยเชื้อสายจีนเขาเชื่อกันวา

ที่นี่เปนหนึ่งในสามของวัดจีน ที่มีที่ตั้งเปนฮวงจุยสำคัญ อยางตำแหนง “หางมังกร” 

(โดยหัวมังกร คือ วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเลงเนยยี่ เยาวราช 

และตัวมังกรคือ วัดจีนประชาสโมสร หรือวัดเลงฮกยี่ ที่ฉะเชิงเทรา) ขอพรแลวเฮงชัวร 

สานทีท่องเทีย่วแะําในจงัวัจัทบุรี



“Ê¶Ù»¾ÃÐ¹Ò§àÃ×ÍÅ‹Á”

“ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ¹íéÒµ¡¾ÅÔéÇ”

“ÍÒÊ¹ÇÔËÒÃ¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÍÒ»¯ÔÊ¹¸Ô¹ÔÃÁÅ”

9. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล :
โบสถคาทอลิกเกาแกที่ไดชื่อวามีความสวยงามเปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย ที่นี่ถือเปนศูนยรวมของชาวคริสต 

และเปนอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลตที่ใคร ๆ มาเมืองจันทแลวก็ตองอยากไปถายรูป

10. ตลาดโบราณ 270 ป : 
ตั้งอยูที่บานตะปอนใหญ อำเภอขลุง เปดเฉพาะวันเสารใหนักทองเที่ยวไดเดินเที่ยวตลาดยอนยุค ชมกิจกรรมการแสดง 

เดินชอปสินคา ชิมอาหารทองถิ่น และขนมโบราณหารับประทานยากไดอรอยกันแบบตอเนื่อง

11. ศูนยสงเสริมอัญมณี และเครื่องประดับ : 
เปนพิพิธภัณฑจัดแสดง และใหความรูเกี่ยวกับอัญมณีแบบครบวงจร ถือไดวาเปนพิพิธภัณฑอัญมณี 

ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย เราสามารถเดินเลนหาความรู และเลือกซื้ออัญมณีเมืองจันทกันไดที่นี่

12. ผาหินกูบ :
สุดยอดเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติของภาคตะวันออกที่ตองไปลองสักครั้งในชีวิต 

และหนึ่งในบันทึกการเดินทางสุดมันสำหรับคนที่อยากออกไปทาทายความสามารถของตัวเอง “ผาหินกูบ” 

จุดชมวิวทะเลหมอกบนลานหินที่สวยสุด ๆ กับเสนทางขึ้นผาที่ถือไดวาโหดหิน ตั้งแตทางราบ ทางลาดชัน 

ที่ตองปนปายเปนระยะ ๆ ผานลำธาร ปาไผ ถ้ำ และผาหินขนาดใหญ เหมาะกับสาย trekking 

ในการมานอนชมดาวยามค่ำคืน และดื่มด่ำกับความงามของสายหมอกยามเชา

13. น้ำตกเขาสอยดาว :
น้ำตกเขาสอยดาว เปนน้ำตกขนาดใหญ 16 ชั้น ที่โอบลอมไปดวยปาไมที่อุดมสมบูรณทั้งพรรณไม 

สัตวปา และแมลงตาง ๆ โดยไหลลดหลั่นผานผาหินมาจากตนน้ำบนเขาสอยดาวเหนือ 

โดยเราสามารถเยี่ยมชมความงามของน้ำตกไดดวยตนเองตั้งแตชั้น 1-9 ซึ่งเหมาะสำหรับ

ผูชื่นชอบใกลชิดธรรมชาติ นักเดินปา ดูนก ชมผีเสื้อ และเหมาะกับการพักผอน

ของครอบครัวและกลุมเพื่อน



ํา

  

ะแราอนาร ํา

ที ่ ะแัพ ํา 
•  บานหลวงราชไมตรี

•  มณีจันท รีสอรท แอนด สปอรตคลับ

•  โรงแรมพิมดารา

•  โรงแรมบลู แรบบิท

•  โรงแรมเกษมศานติ์

•  โรงแรมริมนํ้ากลางจันท

•  เบดกัสซั่ม โฮสเทล

•  โรงแรมทามาจัน

•  อัลเมดินา บีชเฮาส

•  แซนด ดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท

โทร. 088 843 4516

โทร. 039 373 666

โทร. 039 609 878

โทร. 039 471 288

โทร. 039 311 100

โทร. 039 321 123

โทร. 091 915 4442

โทร. 098 968 6111

โทร. 094 454 2264

โทร. 039 460 550

•  ครัวอลิสา

•  ทาสดชื่น 

•  ทามาจัน 

•  ผัดไทบานฉัน 

•  อุย อิ่มไมยั้ง ทะเลซีฟูด

•  บางมะนาว 

•  จันทรโภชนา 

•  กวยเตี๋ยวตมยําทะเล เจอี๊ดริมนํ้า 

•  กวยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง 

•  สมตําเจลักษณ แหลมสิงห

•  เจเพ็ญ เย็นตาโฟ 

•  ปูจา ทาแฉลบ 

•  ครัวลุงเชย

โทร. 094 945 4520

โทร. 092 189 8585

โทร. 098 968 6111

โทร. 096 656 7246

โทร. 094 184 1951

โทร. 092 538 6511

โทร. 039 302 350

ติดตอที่รานเทานั้น

โทร. 039 339 761

โทร. 085 988 1255

โทร. 039 325 430

โทร. 039 388 076

โทร. 039 311 987•  บางเวลา กาแฟและแกลเลอรี่

•  Kays Espresso Bar 

•  Rock S Presso & Bistro

•  Whee Cafe

•  C.A.P. 

•  Bunny & Boom

•  Sea Bound Cafe

•  Dragon Cafe

•  Fineday

โทร. 096 183 8516

โทร. 083 028 3993

โทร. 039 324 999 

โทร. 062 464 5614

โทร. 085 499 6266

โทร. 039 471 288

โทร. 083 447 3708

โทร. 039 460 433

โทร. 062 369 4236



และนี่คือสถานที่ทองเที่ยววิถีชุมชนใหม ๆ ที่เราอยากจะแนะนำใหทุกคนไดรูจัก 

และหวังวาสถานที่ทองเที่ยว ที่นาสนใจเหลานี้จะชวยใหการเดินทาง 

ไปจันทบุรีครั้งตอไปของทุกคนสนุกสนาน และไดเรียนรูเอกลักษณตัวตนแท ๆ   

ในแบบชาวจันทมากกวาทุกครั้ง เพราะถาอยากเที่ยวใหสนุกแปลกใหม 

ตองอยาลืมเลือกออกไปเที่ยวกับชุมชนทองถิ่นในแบบ 

Creative Tourism กันนะคะ



กองสงเสริมการบริการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท : 662 250 5500, ศูนยบริการขาวสารการทองเที่ยว ททท. 1672

www.tourismthailand.org/tourismproduct

Chanthaburi


