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หวัใจของ CREATIVE TOURISM
คือ การที�นกัทอ่งเที�ยว มีส่วนร่วม

กบัแหลง่ทอ่งเที�ยวหรือกิจกรรม
ในพื �นที�นั �น ๆ ก่อให้ เกิดประสบการณ์
และการเรียนรู้แลกเปลี�ยนร่วมกัน
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1.ชุมชนบ้านทุ่งอ่างทอง จ.อ่างทอง

2.ชุมชนบ้านทองเอน จ.สิงห์บุรี

3.ชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี

4.สมหวังวังยาง จ.สุพรรณบุรี

1.ย่านเก่าตะกั�วป่า จ.พังงา
2.ชุมชนบ้านท่าดนิแดง จ.พังงา
3.ชุมชนตาํบลม่วงกลวง จ.ระนอง
4.ชุมชนบ้านทะเลนอกโฮมสเตย์ จ.ระนอง 
5.ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง

1.ชุมชนบ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์
2.ชุมชนบ้านสวาย จ.สุรินทร์
3.ศูนย์เรียนรู้กาแฟฯ วิลัยกาแฟ จ.อุดรธานี

1.ชุมชนตาํบลบ้านแซว จ.เชียงราย
2.ชุมชนบ้านปางห้า จ.เชียงราย
3.ชุมชนบ้านผาฮี � จ.เชียงราย
4.ชุมชนสันลมจอย จ.เชียงใหม่

พื �นที�ดาํเนินการ 5 ภาค
(จาํนวนรวม 20 ชุมชน)

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

1.เกาะหมาก จ.ตราด

2.ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด

3.ชุมชนบ้านบางพลวง จ.ปราจีนบุรี

4.ชุมชนตะเคียนเตี �ย จ.ชลบุรี



Creative Tourism
ภาคเหนือ



“ชุมชนตาํบลบ้านแซว” จ. เชียงราย

ชมุชนแห่งความสขุ ริมนํ �าโขง ผจญภยัไปในดินแดน 5 ชนเผ่า 
ณ หมู่บ้านแม่แอบ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทั �งอาข่า 
ลั �วะ จีน ไทยใหญ่ และลาหู ่ ที �ย ังคงสืบทอดวิถีชีว ิตชนเผ ่า
ดั �งเดิม ชมบ้านเรือนโบราณพร้อมชิมอาหารหลากรสหลายสไตล์
ที�ไม่เหมือนใครและกิจกรรมการละเล่นชนเผ่ามากมาย อีกทั �ง
ชนเผ่าอิ �วเมี�ยน (คนปักผ้าสวย)  บ้านห้วยกว๊านที�มีวัฒนธรรม
การปักผ้าสืบทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่นซึ�งมีต้นทนุทางการท่องเที�ยว ได้แก่ 
เครื�องแต่งกาย การเต้นรํา การปักผ้า การทําขนมพื �นบ้าน เป็นต้น 
นอกจากนี �ยังมีชุมชนท่าขันทอง เป็นชุมชนชาวอีสานอพยพ
มาตั �งรกรากอยู่ ริมฝั� งโขงเมื�อ 50 กว่าปีก่อน ซึ�งมาพร้อมกับ
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตแบบอีสาน และได้ซึมซับวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ�นล้านนาจนเป็นการผสมผสานกลืนเข้ากันเป็น 
“อีสานล้านนา” มีกิจกรรมการท่องเที�ยว เช่น การทําอาหารพื �นบ้าน 
กิจกรรมสีข้าวกล้องด้วยมือ กิจกรรมการเกษตร เช่น การปลูก
เสาวรส การทําชาถั�วดาวอินคา โดยใช้พาหนะท้องถิ�น (อีต๊อก) 
บริการพานกัท่องเที�ยวร่วมทํากิจกรรมตา่ง ๆ 

ชมุชนท่องเที�ยวตําบลบ้านแซว โทร. 081-9527058



“ชุมชนบ้านปางห้า” จ.เชียงราย 

“ชุมชนบ้านปางห้า” หมู่ บ้านเดียวที�มีจุดผ่อนปรนการค้า 
ไทย-พม่า มีเพียงแมนํ่ �ารวกกั �นระหว่างสองประเทศ เมื�อเข้าไปยงัชมุชน
ที�จินนาลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา “กิจกรรมเวิร์คช็อปกระดาษสา” 
ชิ �นเดียวในโลกสร้างสรรค์ด้วยตัวเองและมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
กระดาษสามากมาย จากนั �นนั�งรถอีต๊อกไปชม “กิจกรรมตีมีดโบราณ” 
ที�สืบสานภูมิปัญญามาจากบรรพชนและ “กิจกรรมทําข้าวซอยน้อย” 
ซึ�งเป็นอาหารประจําถิ�นของอําเภอแม่สาย อิ�มอร่อยพร้อมชมการตีมีด 
ต่อด้วย “กิจกรรมบ้านเทียน” ชมการสาธิตขั �นตอนทําเทียนก่อนจะ
ลงมือหยอดเทียนลงผางประทีปด้วยตวัเอง และยงัมีอีกหนึ�งกิจกรรม
พลาดไม่ ไ ด้  คือ  “ กิจกรรมชมสวนและเ ก็บฝรั� ง กิมจู”  ร่วมเ ก็บ
ฝรั�งกิมจูสดๆ และชิมฝรั�งสีชมพู (ภาษาเหนือเรียกว่า บ่าก้วยก๋า) 
กันแบบสดๆ จากต้น นอกจากนี �มีอีกหนึ�งกิจกรรมที�จัดเป็นไฮไลท์ คือ 
“ กิจ กรรม ม าส์ กห น้า ด้วยใยไ หม ทองคํ า ”  สุดยอดนวัตกรรม
เพื� อความงามจากธรรมชาติ  ทําจากรังไหมที� ใ ช้ เทคนิคพิ เศษ
การทอเป็นแผ่นด้วยตัวของหนอนไหมเอง เป็นโปรตีนจากธรรมชาติ
ที�ช่วยบํารุงผิวพรรณให้กระจา่งใสและออ่นกว่าวยั บริเวณใกล้เคียงยงัมี
จุดชมวิว “ดอยสะโง้ะ” นั�งจิบชาพร้อมชมวิว 360 องศา สามารถ
มองเห็นดินแดนสามประเทศ ไทย ลาว และพม่า และทดสอบกําลงัขา
ด้วยการโล้ชิงช้าเผ่าอาข่า ต่อด้วยการชื�นชมศิลปะท่ามกลางธรรมชาติ
กลางหบุเขา “Sridonmoon Art Space” สร้างสรรค์ผลงานโดยอาจารย์
ศรีวรรณ เจนหตัถการกิจ 

ชมุชนบ้านปางห้า โทร. 084-5369324



“ชุมชนบ้านผาฮี �” จ.เชียงราย 

          “ชุมชนผาฮี �” ครั �งหนึ�งบ้านผาฮี �เคยเป็นชุมชนยากจน 
ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลกูข้าว ปลูกฝิ�น ถางป่าทํา
ไร่เลื�อนลอย แต่ก็ยังประสบปัญหาแร้นแค้น จนในปี 2531 
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านเรียนรู้
การอยูร่่วมกบัป่า ทําสวนเกษตรผสมผสาน และสนบัสนุนให้ปลูก
กาแฟอะราบีกาทดแทนฝิ� น เป็นจุดเปลี�ยนที� ทําให้ชาวบ้าน
มีคณุภาพชีวิตดีขึ �น ด้วยการปลกูกาแฟเป็นอาชีพหลกั ดแูลตั �งแต่
การเพาะพนัธุ์ แปรรูป ไปจนถึงเปิดร้านกาแฟครบวงจร และด้วย
รสชาติกาแฟที�เข้มข้น แฝงความนุ่มนวล มีกลิ�นหอมหวานคล้าย
ผลไม้ ทําให้กาแฟดอยผาฮี �กลายเป็นสินค้าส่งออกที� ไ ด้ รับ
การยอมรับจากนานาประเทศ 

ชมุชนบ้านผาฮี � โทร. 089-4317479



“ชุมชนสันลมจอย” จ.เชียงใหม่

            ชุมชนสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนเมืองที�อยู่ท่ามกลาง
แหลง่ทอ่งเที�ยวยอดนิยมในตวัเมืองเชียงใหม่ อนัมีกิจกรรมที�หลากหลาย 
มีเสน่ห์ และยังคงรักษาความดั �งเดิมเอาไว้ได้ โดยการนําเสนอผ่าน
วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน 
การปลกูพืชที�รับประทานได้ การรีดนมแพะ การทําสบู่นมแพะ กิจกรรม
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเด็กในชนเผ่าลีซู นอกจากนี �ยังมี
แหล่งท่องเที�ยวใกล้เคียงอีกมากมาย เช่น วดัอโุมงค์ บ้านร้อยทวารบาล 
บ้านเทวาลัย คาเฟ่บ้านข้างวัด และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
เชิงดอยสเุทพ เป็นต้น 

ชมุชนท่องเที�ยวสนัลมจอย โทร. 081-0301412
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



“ชุมชนบ้านสนวนนอก” จ.บุรีรัมย์

            เพลิดเพลินไปกบัพิพิธภณัฑ์มีชีวิตกลางหมู่บ้านท่องเที�ยวไหมและ
วิถีชีวิตพอเพียง ณ หมู่บ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 
สัมผัสทุกขั �นตอนจริงก่อนจะมาเป็นผ้าไหมได้ภายในพื �นที�หมู่บ้านเดียว 
ทดลองปลกูหม่อน เลี �ยงไหม ปั�นไหม ต้มไหม สาวไหม เรียนรู้ศิลปะการทอ
ผ้าไหมหางกระรอกอันแสนปราณีตด้วยลวดลายคล้ายพวงหางกระรอก 
ร่วมเวิร์กช็อปกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชิมอาหารพื �นบ้านต้องห้ามพลาด
ยําดกัแด้ ต้มไก่ใบหม่อน ขนมตดหมา ภายใต้บรรยากาศท้องทุ่ง ชมโรงสี
ข้าวแบบโบราณของจริงที�ยงัหาชมได้กลางหมูบ้่าน

ชมุชนบ้านสนวนนอก โทร. 080-4724435



“ชุมชนบ้านสวาย” จ.สุรินทร์  

            “ชุมชนบ้านสวาย” เป็นชุมชนทางภาคอีสานตอนใต้
ที�เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และที�สําคญัจงัหวดันี �ยงัเป็นแหล่งผลิต
ของดีระดับชาติที�มองข้ามไม่ได้อย่าง “ผ้าไหม” จากวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์ที�สืบทอดมาอย่างยาวนานของ
คนชมุชนบ้านสวาย จนกลายเป็นชมุชนที�มีชื�อเสียงเรื�องผ้าไหม
มากที�สุดแห่งหนึ�งของไทยจนได้รับความไว้วางใจให้ผลิตชุด
สําหรับใช้ในละครดงัเรื�องนาคี ที�มีลวดลายอนัเป็นเอกลกัษณ์ 
เช่น ลายนกยูง ลายลูกแก้ว โดยคุณจะได้สมัผัสการท่องเที�ยว
รูปแบบใหม่ ซึมซับ “วิถีสายไหม” เที�ยวพร้อมเรียนรู้ขั �นตอน
การผลิตผ้าไหมผ่านกิจกรรมสนุกสนานที�ทุกคนในครอบครัว
จะได้ใช้เวลาที�มีคา่ร่วมกัน โดยหนึ�งในกระบวนการผลิตดั �งเดิม
ที�สําคญัคือ “การทําผ้าไหมเส้นยืน” ที�ชาวบ้านจะเริ�มกิจกรรม
ตั �งแต่เช้าตรู่รับแสงแรกของวัน และไม่ควรทําถึงตอนสาย
เมื�อแดดร้อนเพราะจะทําให้เส้นไหมแข็งตัวและเสียคุณภาพ 
นอกจากนี �ยังมีหลากหลายกิจกรรมที�ครอบครัวจะได้รู้จัก
กระบวนการ “กว่าจะเป็นผืนผ้าไหม”  

ชมุชนบ้านสวาย โทร. 087-9623472



“ศูนย์เรียนรู้กาแฟครบวงจรวิลัยกาแฟ” จ.อุดรธานี

“ศูนย์เรียนรู้กาแฟครบวงจร วิลัยกาแฟ” เพราะความหลงใหล
ในรสชาติและกลิ�นหอมของกาแฟ ทําให้คุณวิลัย จันจิต เกษตรกร
สวนยางได้เริ�มนําต้นกาแฟมาทดลองปลกูแซมกับต้นยางเมื�อ 16 ปีก่อน 
เมื�อค้นพบว่าทั �งต้นกาแฟโรบสัต้าและอะราบีกาสามารถเจริญเติบโตได้ดี
ทั �งคู่ จึงขยายพื �นที�การปลูก รวมตัวกับชาวบ้านตั �งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน
กาแฟนายูง เพื�อส่งเสริมการปลูกกาแฟในป่าธรรมชาติให้กับสมาชิก 
รวบรวมผลผลิตส่งให้บริษัทชื�อดังในประเทศไทย ตลอดจนศึกษา
กระบวนการแปรรูปอย่างลึกซึ �ง จนกระทั�งดินแดนกาแฟนายูงขยบัขยาย
กว่า 400 ไร่ ในปัจจุบัน นําคุณวิลัยมาสู่เส้นทางใหม่ของชีวิตในฐานะ
ผู้ให้กําเนิดกาแฟนายงูและผู้ เชี�ยวชาญด้านกาแฟเต็มตวั  

วิลยักาแฟดริป โทร. 083-5473121 / 096-5327930
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ภาคกลาง



“ชุมชนบ้านทุ่งอ่างทอง” จ.อ่างทอง  

            แหล่งท่องเที�ยวเรียนรู้วิถีไทยพื �นถิ�น โดยปราชญ์ชาวบ้าน
ที�เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตที�เรียบง่ายและเป็นหัวเรี� ยวหัวแรง
สําคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ใน
จังหวัดอ่างทอง ซึ�งยึดถือแนวคิด “กินทุกอย่างที�ปลูก ปลูกทุก
อย่างที�กิน” กินและอยู่อย่างพอเพียงจากพืชผักที�ปลูกเอง อร่อย 
ปลอดสารพิษ และมุ่งมั�นที�ส่งเสริมคุณค่าความสุขจากการกินดี
อยู่ดีแก่ผู้ ที� เดินทางมาเยี�ยมเยือนและสัมผัสวิถีไทยพื �นบ้าน
ภาคกลางแห่งนี �ที�พร้อมให้ทุกคนได้คว้าตะกร้าเก็บผกัจากแปลง
แบบสด ๆ ก่อนปรุง เก็บไข่ไก่ในเล้า เรียนรู้วิธีจบัปลาในบ่อที�เลี �ยง
แบบธรรมชาติแล้วนําไปขอดเกล็ดหรือปิ �ง ต่อด้วยการลงมือ
ทําอาหารบ้าน ๆ แต่รสชาติไม่แพ้ใครอย่าง นํ �าพริกกะปิ นํ �าพริก
มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผักสด ชะอมชุบไข่ ต้มจืดหน่อไม้ ฯลฯ 
รวมถึงเมนูอาหารหวานปิดท้ายสไตล์บ้านทุ่งอย่างมะม่วงหาว
มะนาวโห่ลอยแก้ว 

บ้านทุ่งอ่างทอง โทร. 095-2179191



“ชุมชนบ้านทองเอน” จ.สิงห์บุรี  

            Family Time เพิ�มช่วงเวลาคุณภาพให้กับ
ครอบครัวด้วยการเลือกออกไปเที�ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ 
พาลกูน้อยไปเที�ยวทุ่งนาแทนเดินเที�ยวห้าง แค่ขบัรถ
ไม่ถึง  2 ชม. ไปชุมชนบ้านทองเอน จ.สิงห์บุ รี 
คุณและครอบครัวก็จะได้มีช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน 
ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย
แต่มากความสขุในแบบพอเพียงของชาวไร่ ร่วมแรง
ร่วมใจลองทําสารพัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที�จะช่วย
เปิดโลกกว้างท้าทายการเรียนรู้ให้คุณและลูก ๆ 
ในทริป 2 วนั 1 คืน ที�อดัแน่นไปด้วยความประทบัใจ
แบบจดัเต็ม

ชมุชนบ้านทองเอน โทร. 092-8109462



“ชุมชนบ้านดงเย็น” จ.สุพรรณบุรี

            “ชุมชนบ้านดงเย็น” ชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งชนบท
แบบพอเพียงของชาวลาวครั�ง ที�มีกิจกรรมวิถีเกษตรหลากหลาย
ในพื �นที�ที�ตอบโจทย์ของการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรม 
CSR ที�ให้นกัท่องเที�ยวร่วมเรียนรู้ลงมือทําในวิถีชีวิต เกษตรอินทรีย์ 
เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การทําปุ๋ ยมูลไส้เดือน การทําป้าย
ฐานเรียนรู้ให้ชมุชน การขดุบอ่บาดาล 

ชมุชนบ้านดงเย็น โทร. 083-3088144 



“สมหวังวังยาง (นาแห้ว)” จ.สุพรรณบุรี 

           “สมหวังที�วังยาง (นาแห้ว)” ตําบลวังยางเป็นหนึ�งใน
สถานที�ไม่กี�แห่งของประเทศไทย ที�พืชเขตร้อนอย่างแห้วเลือก
เติบโตให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี�ยม จนกลายเป็นแหล่งปลูกแห้ว
ที�ใหญ่ที�สุดในประเทศ โดยมีจุดเริ�มต้นมาจากหมอแผนโบราณ
ชาวไทยเชื �อสายจีนคนหนึ�ง ได้ย้ายถิ�นฐานมาอาศยัอยู่ที�จังหวัด
สุพรรณบุรี และนําแห้วจีนมาปลูกเพื�อใช้เป็นส่วนประกอบของ
ยาจีน เมื�อมีชาวบ้านมาเห็นก็เริ�มนําหัวแห้วไปปลูกในนาของตน 
ปรากฏว่าได้ผลผลิตสมบูรณ์ดี ขายได้กําไร เนื�องจากแม่นํ �าท่าจีน
ที�ไหลผ่านตําบล พัดพาตะกอนอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ�งเป็นปุ๋ ย
ธรรมชาติชั �นดีมาสู่ผืนดิน ประกอบกับภูมิอากาศอันอบอุ่น 
แห้วที�นี�เลยมีผลใหญ่พิเศษ รสชาติหวาน มนั เนื �อกรอบแน่นอร่อย 
การปลูกแห้วจึงเป็นอาชีพหลักที�ชาววังยางสืบทอดกันเรื�อยมา 
กระ ทั� ง ไ ด้ รับการจ ดทะ เ บี ยน เ ป็นสิ� ง บ่ ง ชี �ทาง ภูมิศาสต ร์
(Geographical Indications หรือ GI) ในนาม “แห้วสพุรรณ” 
พืชเศรษฐกิจหลกัของชมุชน 

เทศบาลตําบลวงัยาง โทร. 035-528351



 
Creative Tourism

ภาคตะวันออก



“เกาะหมาก” จ.ตราด

             “เกาะหมาก” เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลที�ค่อนข้างสมบูรณ์ สงบเงียบ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 
มีที�พักสะดวกสบายให้บริการมีอาหารรสชาติดี ทิวทัศน์สวยงาม 
ไมม่ีตกึสงูที�บดบงัหรือทําลายทศันียภาพ มีความปลอดภยัสูง มีกิจกรรม
การท่องเที�ยวที�สอดคล้องกับการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที�ยว
ที� เ ป็นมิตรกับสิ� งแวดล้อม เช่น ขี�จักรยาน พายเ รือคายัค ดํานํ �า 
มีจดุชมวิวซึ�งอยู่ในพื �นที�ของรีสอร์ท เอกชน ที�เปิดให้นกักท่องเที�ยวทั�วไป
สามารถเดินขึ �น ไปชมไ ด้  มีป้ายบอกทางชัดเจน ซึ� งหาไ ด้ยาก
ในพื �นที�ท่องเที�ยวเกาะอื�น ๆ ที�มักสงวนจุดชมวิวไว้ให้เฉพาะแขกของ
รีสอร์ทตนเอง

ชมรมท่องเที�ยวเกาะหมาก โทร.081-4431294 



“ชุมชนบานแหลมมะขาม” จ.ตราด  

 “ชุมชนบานแหลมมะขาม” นักทองเที่ยว
สามารถใชชีวิตเรียบงาย ดื่มด่ําธรรมชาติ เที่ยวทะเลตราด
แบบใหม สัมผัสวีถีชาวชุมชน ทํากิจกรรมสนุก ๆ ตามสไตล
คนบานแหลมมะขาม ในชวงเวลา 2 วัน 1 คืน ลองทําตัวอยู
งายกินงายฝากทองไวกับอาหารเด็ดแบบทองถิ่น นั่งเรือ
เที่ยวปาชายเลน โดดลงทะเลงมหอยปากเปด ลุยสวนลิ้มรส
มะพราวสด เก็บใบขลูมาทํากับขาวกินกันเอง ซึมซับวิถีชีวิต
ชุมชน สัมผัสความนารักเปนกันเองและวัฒนธรรมโดดเดน

บ้านแหลมมะขาม โทร.081-7611972 



“ชุมชนแปรรูปเสื�อกกบ้านบางพลวง” จ.ปราจีนบุรี

            “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื�อกกบ้านบางพลวง” เดินทางไปลงเรือ
ที�ท่านํ �าวดัแก้วพิจิตร สมัผสับรรยากาศเบาสบายกบัสายลมเย็น ๆ บนเรือ
ไม้โบราณ ชมวิถีชาวบ้าน ชาวประมงริมสองฝั�งแม่นํ �าปราจีนบรีุ พร้อมกับ
ฟังเรื�องเล่าทางประวตัิศาสตร์แห่งสายนํ �าจากไกด์ท้องถิ�น และอิ�มอร่อย
กับขนมไทยที�แจกให้รับประทาน ขณะผ่านสถานที�สําคัญริมแม่นํ �า 
ไม่ว่าจะเป็น มลูนิธิสว่างบําเพ็ญธรรมสถาน หรือหน่วยกู้ภยัแห่งแรกของ
จังหวัดปราจีนบุรี  ศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี ต่อด้วยแวะกราบไหว้
อธิษฐานของพรในศาลเจ้าแมท่บัทิม ผ่านวดัสวยงามเก่าแก่มากมาย เช่น 
วัดหลวงปรีชากูล วัดเทวบุตร ชมฝูงค้าวคาวแม่ไก่จํานวนมากที�เติบโต
ตามธรรมชาติ สุดท้ายจอดแวะลอยดอกบัวกลางนํ �า สักการะพระนั�ง 
พระนอน และพระยืนที�ประดิษฐานอยู่ ณ วัดโบสถ์ ขึ �นฝั�งที�แพวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมบ้านบางพลวง หรือที�
อรุณสวัสดิ� ริเวอร์วิว รีสอร์ท ก่อนจะนั�งรถไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปเสื�อกกบ้านบางพลวงตอ่ไป 

วิสาหกิจชมุชนบ้านบางพลวง โทร. 081-4348203 / 037-287343



“ชุมชนตะเคียนเตี �ย” จ.ชลบุรี

            “ชมุชนตะเคียนเตี �ย” ในอดีตชมุชนตะเคียนเตี �ยมีอาชีพทํานา
มีนํ �าท่าสมบูรณ์ตลอดทั �งปี แต่เมื�อเวลาผ่านไป นํ �าที� ใ ช้ทํานา
เริ�มไม่เพียงพอ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันไปปลูกมะพร้าว เพื�อสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว จนปัจจุบันมีการทําสวนเกษตรหลากหลาย
มากขึ �นแต่สวนมะพร้าวยังถือเป็นอาชีพหลักของชุมชนและเพื�อให้
ชุมชนตะเคียนเตี �ยมีความแข็งแกร่งและนํารายได้เข้าสู่ชุมชน
ได้มากขึ �น จึงได้ริเริ�มแนวคิดในการสร้างชมุชนให้เข้มแข็ง ด้วยการดึง
คนภายนอกให้เข้ามาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตพอเพียง 
และได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านร้อยเสาให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ�นการร่วมมือของชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม 
และนํารายได้เข้าสู่ชุมชนโดยใช้ “บ้านร้อยเสา” เป็นลานวฒันธรรม
เพื�อถ่ายทอดวิถีไทยควบคูก่บัการศกึษาภูมิปัญญาท้องถิ�นดั �งเดิมของ
ชาวตะเคียนเตี �ย 

โดยมีเอกลกัษณ์ของชมุชนมากมาย ดงันี �
1. การนวดกวัซา ซึ�งกวัซา คือ หนึ�งในภมูิปัญญาแพทย์พื �นบ้าน
2. การปล่อยแตนเบียนบราคอน ฮีบเีตอร์ 
3. นํ �ามนัมะพร้าวสกดัเย็น 
4. นํ �ามนัสมนุไพรฤทธิ�เย็น   

ชมุชนท่องเที�ยวตะเคียนเตี �ย โทร. 098-4121712



 
Creative Tourism

ภาคใต้



“ย่านเก่าตะกั�วป่า” จ.พังงา

           หรือเมืองตะโกลาในอดีต เมืองแห่งความรุ่งเรืองของยุคทอง
ของเหมืองแร่ดีบุก ที�มีมนต์เสน่ห์ของวนัวานในยุคที�เปิดบ้านเมืองค้าขาย
กับต่างชาติ ซึ�งยังคงทิ �งร่องรอยแห่งความเรืองรองไว้ให้เห็นผ่านตึกเก่า
รูปแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียลทั �งสองฝั�งถนนศรีตะกั�วป่า ผู้คนส่วนหนึ�ง
ยังคงสืบทอดความมั�งคั�งส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ผ่านวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต 
สัมผัสกลิ�นอายของวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริงด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 
การทําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ทําขนมพื �นถิ�น เดินชมภาพกราฟฟิตี �บนผนัง
อาคารเก่าในเมือง เดินเล่นจิบชากาแฟในมุมสงบ ทั �งยังมีถนนคนเดิน
อันเป็นเอกลักษณ์กลางเมืองตะกั�วป่าให้นักท่องเที�ยวเข้าไปสัมผัสและ
เพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ�นและของฝากที�ระลึกในถนนสายวัฒนธรรม
เมืองเก่าตะกั�วป่า (ตั �งแต่เดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม เฉพาะวันอาทิตย์
เท่านั �น)

ย่านเก่าตะกั�วป่า โทร. 096-6361274 / 093-5839421



“ชุมชนบ้านท่าดินแดง” จ.พังงา  

            “ชุมชนบ้านท่าดินแดง” “ชุมชนบ้านท่าดินแดง” ในพื �นที�
จงัหวดัพงังา จังหวัดที�มีพื �นที�ป่าชายเลนมากที�สุดในประเทศไทย 
สัมผัสความน่ารักของคนในชุมชนที�มีลมหายใจเดียวกันกับ
ป่าโกงกาง เพราะป่าและธรรมชาติคือสิ�งคํ �าจุ้นที�หลอ่เลี �ยงคนใน
ชุมชนนี �เอาไว้ จากอดีตที�พื �นที�ท่าดินแดงเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่
สําคญัของอนัดามนั จนในปี พ.ศ. 2547 เกิดสนึามิครั �งใหญ่ พื �นที�
แถบนี �ได้รับความเสียหายอย่างหนกั แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที�ยื�นมือเข้ามาให้
ความรู้ ช่วยสร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้านปรับเปลี�ยนวิถีชีวิตจากเคย
เป็นแต่ชาวประมงให้หันมาลองทําเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ควบคูก่นัไป จนเป็นที�มาของการจดัตั �งวิสาหกิจชมุชนกลุ่มปลกูผกั
ท่าดินแดง และด้วยความที�พื �นที� ในแถบนี �เต็มไปด้วยแหล่ง
ท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�สวยงามบวกกับวิถีชีวิตที�มากไปด้วย
เสน่ ห์คนในชุมชนบ้านท่าดินแดงเลยรวมตัวกันเพื�อจัดทํา
การท่องเที�ยวเชิงอนรัุกษ์สร้างรายได้เสริมที�ยั�งยืน 

บ้านท่าดินแดง โทร. 086-2730823 / 084-4433539



“ชุมชนตาํบลม่วงกลวง” จ.ระนอง

            เมื�อ 100 กว่าปีมาแล้ว ชาวภูเก็ตได้อพยพหนีสงครามมาขึ �นฝั�งที�
อําเภอกะเปอร์ และเดินเท้าเข้ามาตั �งถิ�นฐานอยู่ในบริเวณที�มีต้นมะม่วง
ลักษณะลําต้นกลวงด้านใน นําไปสู่การตั �งชื�อชุมชนแห่งใหม่ว่ า 
“ม่วงกลวง” และด้วยความโชคดีที�ธรรมชาติมอบของขวญัสดุพิเศษให้กับ
ดินแดนนี �มากมาย โดยเฉพาะคลองลัดโนดที�อุดมไปด้วยพืชพรรณ 
ป่าโกงกาง และสัตว์นํ �าทะเล ชาวม่วงกลวงจึงหาเลี �ยงชีพได้ด้วยการทํา
ประมงพื �นบ้านชายฝั�ง ทั �งวางลอบปลา ลอบป ูทํากระชงัปนูิ�ม กระชงัปลา 
กระชังหอย อีกทั �งป่าโกงกางยงัทําหน้าที�เป็นกําแพงธรรมชาติ ปกป้อง
หมู่ บ้านจากภัยสึนามิ เมื�อปี  2547 ยิ� ง ทําใ ห้พวกเขาตระหนักถึ ง
ความสําคัญของผืนป่าและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว
เรื�อยมาจนถึงปัจจบุนั 

             ความเพียบพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติที�มี ทําให้ชาวบ้าน
อยากสื�อสารเรื� องราวความสมบูรณ์ของป่า แบ่งปันความมหัศจรรย์
ในระบบนิเวศที�อยู่คู่กับวิถีชีวิตพวกเขามายาวนานสู่สายตาคนทั�วโลก 
โดยจัดกิจกรรมท่องเที�ยวขึ �นภายในชุมชน เปิดโอกาสให้นักท่องเที�ยว
ได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ เปลี�ยนบรรยากาศการกินอาหาร
แบบเดิม ๆ มาลองใช้ชีวิตแบบชาวประมงพื �นบ้าน และสนุกสนานกับ
กิจกรรมทางนํ �ามากมายที�ชมุชนจดัเตรียมไว้ให้ตลอดทั �งวนั 

ชมุชนตําบลม่วงกลวง โทร. 082-2786099, 087-8857965 



“วิสาหกิจชุมชนบ้านทะเลนอกโฮมสเตย์” จ.ระนอง

            “วิสาหกิจชุมชนบ้านทะเลนอกโฮมสเตย์ บ้านทะเลนอก” 
ชมุชนเล็ก ๆ ที�เต็มไปด้วยผู้คนน่ารักอาศยัอยู่อย่างเรียบง่าย พึ�งพาตวัเอง
ด้วยอาชีพประมงพื �นบ้านควบคู่กับการทําสวนเกษตรแบบพอเพียง 
ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาชายฝั�งทะเลอนัดามนั 

             จุดเปลี�ยนสําคัญของชุมชนเ กิดขึ �นในช่วงปลายปี 2547 
เมื�อคลื�นสึนามิถล่มชายฝั� ง ทําให้บ้านเรือนหลายหลังพังเสียหาย 
ทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนถกูทําลาย และเรือหาปลาซึ�งเป็นเครื�องมือ
หลักในการทํามาหากินก็ถูกพัดหายไปในทะเล ชาวบ้านจํานวนมาก
ประสบปัญหาไร้อาชีพ หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนจึงเข้ามา
ให้ความช่วยเหลือและฟื�นฟูสภาพความเป็นอยู่ในหลาย ๆ ด้าน ที�สําคญั
ชาวบ้านได้กลับมารวมกลุ่มทําการท่องเที�ยวเชิงอนุ รักษ์อีกครั �ง 
เพื�อกระตุ้ นให้คนในชุมชนหันมารักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ของตนและ
สิ�งแวดล้อมรอบตัว เปิดโฮมสเตย์ ฝึกไกด์นําเที�ยว เตรียมความพร้อม
ต้อนรับนักท่องเที�ยวอย่างเต็มที� ไม่นานบ้านทะเลนอกก็กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวเชิงนิเวศที�ประสบความสําเร็จอีกแห่งหนึ�งของจงัหวดัระนอง     

วิสาหกิจชมุชนบ้านทะเลนอกโฮมสเตย์ โทร. 090-5598433 



“ชุมชนตะโหมด” จ.พัทลุง

            “ชุมชนตะโหมด” ชุมชนเก่าแก่ตั �งอยู่กึ�งกลางระหว่างเทือกเขาบรรทัด
กับทะเลน้อย สร้างองค์ความรู้จากนํ �าหลากนําไปสู่การจัดการที�เหมาะสม 
จนเกิดเป็นกิจกรรมท่องเที�ยวชุมชนที�ผสมผสานฐานการเรียนรู้ กบัการเที�ยวชม
ธรรมชาติ รวมถึงประเพณีครัวร้อยสายที�แสดงถึงความหลากหลายของอาหาร
การกิน โดยมีสินค้าท่องเที�ยวมากมายในพื �นที� เช่น วดัตะโหมด ล่องแก่งโตนหิน
ลาด นํ �าตกลานหม่อมจุ้ย วิถีชีวิตเกษตร  

ชมุชนตะโหมด โทร. 087-2988588



ตวัอยา่งเส้นทาง



ตวัอยา่งเส้นทาง



Tour Operator



60 ปี การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย
๒๕๐๓-๒๕๖๓




