
มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชาวลาวครั่ง





ที่นี่...บ้านโคก

บ้านโคก มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชาวลาวครั่ง

 หมู่บ้านโคก หรือ “บ้านโคก” ตั้งอยู่ใน อ.อู่ทอง 

จ.สุพรรณบุรี ชาวบ้านโคกสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ 

“ลาวคร่ัง” ลาวครั่งคือชาวลาวท่ีมาจากแถบ “ภูคัง” (เทือก

เขาแถบหลวงพระบาง) ในประเทศลาว  จึงถูกเรียกว่า “ลาวภู

คัง” ก่อนที่จะเพี้ยนเป็น “ลาวครั่ง” ชาวบ้านโคกยังคงมีการ

สืบทอดประเพณีวิถีวัฒนธรรม มีความเชื่อความศรัทธาท้ังใน

ทางพระพทุธศาสนาและในเรือ่งของสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์หนอืธรรมชาติ

หรือที่เรียกกันว่า “ผี” ซึ่งมี 2 แบบด้วยกันคือ ผีเทวดาและผีเจ้า

นาย ผีเทวดาคือรุกขเทวดาท่ีเคยคุ้มครองบ้านเมืองตั้งแต่สมัย

อยู่หลวงพระบาง ส่วนผีเจ้านายตามความเชื่อของชาวบ้านโคก

นัน้ คอืผบีรรพบรุษุผูล้ว่งลบัทีม่าคอยชว่ยปกปกัษร์กัษาหมูบ่า้น

และชาวบ้าน

สัมผัสวิถีชีวิต

และวัฒนธรรม

ชาวลาวครั่ง

เรียนรู้เรื่องราว

ของจักรยานโบราณ

ตลาดโบราณ

ตลาดชุมชน

สุดอบอุ่น



กิจกรรมห้ามพลาด

เยี่ยมชม

หอเจ้านาย

ปั่นจักรยาน 

โบราณ

ร้อยลูกปัดหิน ทำ ขนม

โบราณ



สัญญาณมือพื้นฐานสำ หรับขับขี่จักรยาน

สัญญาณมือพื้นฐานในการขับขี่จักรยาน

ทำ ไมสัญญาณมือถึงสำ คัญในการขับขี่จักรยาน

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

แบบที่ 1

เลี้ยวขวา

แบบที่ 2

ชะลอ

หยุด ให้แซง ระวังหลุม

หรือ

จุดอันตราย

ระวังบริเวณลื่น

(เศษแก้ว, พื้นที่

ที่มีสภาพไม่

เหมาะสม)

บอกให้เพื่อน

ร่วมถนนรู้ว่า

คุณกำ ลังทำ 

อะไร

สร้างทัศคติที่

ดีต่อจักรยาน

สร้างระบบ

การจราจรที่ดี

ให้แก่เส้นทาง

สื่อสารกัน

ภายใน

ระหว่างกลุ่ม





ข้อควรปฏิบัติสำ หรับนักท่องเที่ยว

มีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้

ควรติดต่อชมรมส่งเสริม

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง 

เพื่อให้นำ เที่ยว

ควรแต่งกายสุภาพ

ให้เกียรติแก่สถานที่

และเหมาะสมกับกาลเทศะ

ไม่ลบหลู่กฏระเบียบ ประเพณี 

ความเชื่อของชุมชน

ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน



สถานทีศ่กัดิส์ทิธ์ิสำ คญัประจำ หมูบ่า้น เปรยีบดงั

หลักเมอืง ศนูยร์วมจติใจและทีย่ดึเหนีย่วของชาว

บา้นโคก สมยักอ่นพอถงึฤดทูำ ไรน่า ชาวบา้นกจ็ะ

มาขอผีเจ้านายให้ทำ การเพาะปลูกได้ดี ลูกหลาน

ใครเจ็บไข้ได้ป่วย พ่อ-แม่ก็จะมาขอให้ผีเจ้านาย

ช่วยรักษาพร้อมบนบานศาลกล่าว

แหล่งท่องเที่ยวภายในบ้านโคก

หอเจ้านาย

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้เรื่องจักรยาน ภายในมี

จักรยานโบราณอยู่จำ นวนมาก เกิดจากการรวม

กลุ่มกันของคนในชุมชน เนื่องจากโดยปกติชาว

บ้านในชุมชนบ้านโคกนิยมใช้จักรยานเป็นยาน

พาหนะในการสัญจรไปมา

ชมรมจักรยานโบราณ

บ้านเรือนไม้หลังใหญ่อายุหลายสิบปี (หรืออาจ

ถึง 100 ปี) จำ นวน 3 หลังสร้างอยู่ใกล้ๆกันด้วย

รูปแบบบ้านดั้งเดิมของชาวชุมชนบ้านโคก

บ้านเก่า 3 หลัง



ตลาดนดัชมุชน ทีภ่ายในอบอวลไปดว้ยกลิน่อาย

แห่งความสนุกสนานน่าสัมผัสสไตล์บ้านโคก มี

การขายอาหาร และขนมทอ้งถิน่ หลากหลายของ

ชาวบ้านในราคาที่ไม่แพง

ตลาดโบราณบ้านโคก (เฉพาะวันศุกร์-เสาร์)

ลูกปัด เป็นหนึ่งในของโบราณขึ้นชื่อของเมือง

โบราณอู่ทอง มาลงมือทำาลูกปัดที่ทำาเทียมของ

โบราณให้เป็นของที่ระลึกจากชุมชน สามารถ

ออกแบบลวดลายได้ตามจินตนาการ

กิจกรรมร้อยลูกปัด

เรียนรู้การทำ ขนมโบราณ ซึ่งหลังจากได้ลงมือ

ทำ แล้ว สามารถนำ กลับไปทำ ทานเองที่บ้านได้ 

จากนัน้เตมิพลงัดว้ยอาหารวา่งทีเ่ราลงมอืทำ เอง 

ซึ่งมื้อนี้จะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดอีกมื้อหนึ่ง

กิจกรรมเรียนรู้การทำ ขนมโบราณ







เส้นทางจักรยาน 

ชุมชนบ้านโคก 



แผนการท่องเที่ยวแนะนำ 

ช่วงเช้า

    กราบขอพร หลวงพ่ออู่ทอง หรือ พระพุทธปุษยคีรีศรี    

    สุวรรณภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล

    เดินทางไปยังชุมชนบ้านโคก ชุมชนชาวลาวครั่งท่ีมี  

    ประวัติความเป็นมาอันยาวนาน

    เรียนรู้วิถีจักรยาน ณ ชมรมจักรยานโบราณบ้านโคก

ช่วงบ่าย

    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวผู้ใหญ่เงาะ ด้วย

    อาหารพื้นบ้านของคนในชุมชน

    ลงมือทำ  “ขนมตาวัว ตาควาย” ขนมโบราณของชาว

    บ้านโคกที่หาทานได้ยาก

    ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตยามเย็น พร้อมไหว้หอเจ้านาย

    สถานที่ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชุมชนชาวลาวครั่ง

ช่วงเย็น

    เดินชมและเลือกชิมอาหาร ขนมต่างๆ ณ ตลาดโบราณ

    บ้านโคก

เส้นทางจักรยานโบราณ วิถีชาวบ้านโคก



บ้านดงเย็น หมู่บ้านชาวลาวครั่งที่มีการปลูกผัก

ปลอดสารพิษ โดยใช้แนวคิดแบบเกษตรอินทรีย์ 

ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งเป็นเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง จึง

ทำาให้มีผักปลอดสารพิษบริโภคได้ทั้งปี และนำา

มาประกอบอาหารขึ้นชื่อ ได้แก่ ผัดดอกชมจันทร์

น้ำ มันหอย

วนเกษตรอินทรีย์บ้านดงเย็น

นอกจากภายในชุมชนมี วัดเขาพระศรีสรร

เพชญาราม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  ยัง

มี ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ ได้แก่ มันแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขนมสมุนไพรไทย ขนมไทย

บ้านขนมหอม 

ชุมชนบ้านเขาพระ

สวนหินธรรมชาติดึกดำ บรรพ์อายุนับหม่ืนล้าน

ป ีผา่นกาลเวลา ทัง้สายลมโบกและสายฝนกรอ่น 

หินผาบนภูเขาจึงเกิดเป็นรูปร่างที่วิจิตรพิสดาร 

และพนัธุไ์มห้ายากโดยเฉพาะ “จนัผา” ไมอ้นรุกัษ์

ที่มีมูลค่าไม่น้อย 

สวนหินพุหางนาค



แหล่งท่องเที่ยวข้างเคียง

ชุมชนที่มีภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่น เป็นพื้นที่

เกษตรกรรมและวฒันธรรม มภีมูปิญัญาการปรงุ

อาหารพื้นบ้านและถนอมอาหาร เช่น ปลาย่าง 

กะปิกุ้งฝอย ปลาร้าเนื้อ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม

เรียนรู้การจักสาน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

ชุมชนบ้านหนองเสือ

เป็นกลุ่มชุมชนที่ทำาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคู่ครัว

เรอืน น้ำ มนัเหลอืง ยาดมสมนุไพร ยาหม่องตำรบั

โบราณ โดยเฉพาะการระบายสหีวัยาดมตุก๊ตาหวั

โต ซึ่งได้นำแบบมาจากใบหน้าของบุคคลในสมัย

ทวารวดีที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่ง

ชาติอู่ทอง

ชุมชนต้นแจงพัฒนา

(กิจกรรมลงสีหัวยาหม่อง)

กิจกรรมหล ่อเหรียญทวารวดี เมืองอู ่ทอง 

เป็นการรื้อฟนวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของ

อู่ทองดั้งเดิมให้แก่นักท่องเที่ยวและคนภายนอก 

ได้สัมผัสความจริงแท้ของเมืองโบราณอู่ทองที่ 

เชื่อมโยงอย่างไม่อาจแยกออกจากทวารวดีได้

โรงหล่อวิเชียร

(กิจกรรมหล่อเหรียญทวารวดีอู่ทอง)



ข้อมูล

ที่พัก

ร้านอาหาร

จรเข้สามพันรีสอร์ท

035-481-31920

เลขที่-หมู่ที่-ถนน-ตำ บลพลับพลาไชย

อำ เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บ้านดินริมน้ำ รีสอร์ท

035-551-864, 061-916-3542

เลขที่1111/5 หมู่ที่6 ซ.ชุมชนวัดอู่ทอง

อำ เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงแรม คงทองทิพย์ รีสอร์ท

081-778-6751

เลขที่355/3 หมู่ที่1  ตำ บลอู่ทอง

อำ เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงแรมทิพย์อู่ทอง

080-621-5718, 086-164-4747

เลขที่115/1 หมู่ที่8  ตำ บลกระจัน

อำ เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เปิดกิจการมา 7 ปี สาขาแรกอยู่ที่บ้านทุ่งดินดำ 
และเปิดสาขาที่ 2 ในตลาดอู่ทอง เมนูแนะนำ 
เช่น อาหารป่า อาหารพื้นถิ่น อาหารไทย

ร้านอาหารครัวลุงบิน

081-584-3338

Facebook : ครัวลุงบิน อิ่มอร่อย

                       มีความสุข

เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

โรงแรม นาลาว รีสอร์ท

081-880-8982

ตำ บลอู่ทอง อำ เภออู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

ครัวหนองเสือ

084-767-3539

Facebook : ครัวหนองเสือ

เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านชุมชนหนองเสือ
ซึ่งเป็นชุมชนมีฝีมือในการประกอบอาหาร
จุดเด่นอยู่ที่อาหารพื้นบ้านซึ่งหารับประทาน
ได้ยาก

เปิดทุกวัน 06.00 - 16.00 น.

ครัวผู้ใหญ่เงาะเด้อ

084-457-7271

Facebook : ครัวผู้ใหญ่เงาะ

ร้านอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านบ้านโคก
ซึ่งมีหลากหลายเมนูให้เลือกสรร

เปิดทุกวัน 10.00 - 20.00 น.



เปิดกิจการมา 7 ปี สาขาแรกอยู่ที่บ้านทุ่งดินดำ 
และเปิดสาขาที่ 2 ในตลาดอู่ทอง เมนูแนะนำ 
เช่น อาหารป่า อาหารพื้นถิ่น อาหารไทย

ร้านอาหารครัวลุงบิน

ครัวหนองเสือ

ครัวผู้ใหญ่เงาะเด้อ

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
ระยะทาง 128 กม.

ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

ทางคู่ขนานลอยฟ้า บรมราชชนนี

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ทางหลวงหมายเลข 340

ทางหลวงหมายเลข 357 

ทางหลวงหมายเลข 321 

ถึง ตำ บล อู่ทอง

รถประจำ ทาง
สายกรุงเทพฯ - อู่ทอง
สถานีขนส่งสายใต้มีรถธรรมดา

และรถปรับอากาศชั้น 2

 

1. กรุงเทพ-นครปฐม-

กำ แพงแสน-อู่ทอง-สุพรรณบุรี

2. กรุงเทพ-นครปฐม-

กำ แพงแสน-อู่ทอง-ด่านช้าง

โทร. 02-894 6122

รถไฟ
สถานีรถไฟหัวลำ โพง ถึง

สถานีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรี

ทุกวัน วันละ 1 เที่ยว

จากกรุงเทพฯ

เวลา 16.40น ถึงสุพรรณ 20.00 น.

จากสุพรรณ

เวลา 04.50น ถึงกรุงเทพ 08.10 น.

ติดต่อโทร. 02-222 0175

สายด่วน 1690

รถตู้
รถตู้สาย 88

กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-อู่ทอง 

สายใต้ใหม่ 02-2243389

ค่าโดยสาร

ไปสุพรรณ 100 บาท

ไปอู่ทอง 120 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560



องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณ

อู่ทอง 

เลขที่ 939/3 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำ บลอู่ทอง

อำ เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์ 035 565 562 

 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองทวารวดี อู่ทอง 

โทรศัพท์ 081 851 7087

 

ชุมชนบ้านโคก 

โทรศัพท์ 084 457 7271

ข้อมูลติดต่อ



“ชาติพันธุ์ลาวครั่ง        งานหอฯกลางเดือนเจ็ด 

อาชีพเกษตรกรรม         วัฒนธรรมงานบวช

สิ่งอยากอวดจักรยานโบราณ     แห่ธงสงกรานต์ยิ่งใหญ่”

คุณอำพร ลีสุขสาม (ผู้ใหญ่เงาะ)

ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านโคก

ขอบคุณที่มาสัมผัส

วิถีชาวบ้านโคกกันเด้อจ้า



:

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยสำ นักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท. 7) 

 โทรศัพท์ 035 565 562


