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ข้อมูลผู้จัดท�ำ

พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2559

จัดท�ำโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

ที่ปรึกษำ : พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อ�านวยการ อพท. 
 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อ�านวยการ อพท.

คณะผู้จัดท�ำ
นายสุเทพ เก้ือสังข์ ผูอ้�านวยการส�านกัท่องเทีย่วโดยชุมชน รองผู้อ�านวยการ อพท.

ส�ำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน : นายสมเกียรติ อ�านวยสุวรรณ, นายธนกฤต ภัทร์ธราธร, นางสาววรรณวิภา ภานุมาต, 
นายสุวิชชา บุญสมุทร, นายแมน อร่ามศรี, นายนิรุตต์ บ่อเกิด, นางสาวปิยะณัฐ คล้ายเดือน, นายศราวุธ ทาค�า, 
นายกรวิทย์ เทพนีรมิตร, นายณัฐกิตต์ กุมพะยาน, นายประสพพงษ์ ดวงดี

นายชาญชัย บุญส่งสมค�า ส�านักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1)
นายนรเศรษฐ์ เวสารัชชนันท์ ส�านักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3)
นางสาวเรณู ปิ่นทอง ส�านักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร (อพท.4)
นางสาวสุมณฑา ก่อแก้ว ส�านักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5)
นางสาวมยุรี ศรีสุริยพงศ์ ส�านักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6)
นายปสันน์ วิบูลรังสรรค์ ส�านักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7)

ส�ำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2357 3580-86, 0 2357 3590, 0 2357 3592
โทรสำร 0 2357 3596 (ชั้น 30), 0 2357 3599 (ชั้น 31)
เว็บไซต์ http://www.dasta.or.th, www.facebook.com/CBT.DASTA

ผลิตโดย
บริษัท โคคูน แอนด์ โค จ�ากัด
เลขที่ 32 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
โทร 0 2116 9959, 08 7718 7324 แฟกซ์ 0 2116 9958
อีเมล cocoonjob@gmail.com



 เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทย คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความ
สนุกสนานและความสะดวกสบายจากการบริการต่างๆ ทั้งจากโรงแรม และ
กจิกรรมท่องเทีย่วทีม่ใีห้เลอืกสรรอย่างมากมาย แต่สิง่ท่ีมกัจะสร้างความประทับใจ 
ให้กบันกัท่องเทีย่วไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรอืชาวต่างประเทศ ให้สามารถจดจ�าแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยได้อย่างดี มักจะเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยว 
ได้สัมผสักบั ‘คนไทย’ ทีย่ิม้แย้มแจ่มใส และพร้อมจะแบ่งปัน ‘วถีิไทย’ ให้นกัท่องเทีย่ว 
เข้ามาเรียนรู้

 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการประสาน  
ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เราตระหนักดีว่าการ 
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นต้องมีรากฐานจากคนในชุมชน ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพยากร
ด้านการท่องเทีย่วทีแ่ท้จรงิ ดังนัน้ อพท. จงึจดัตัง้ส�านกัท่องเทีย่วโดยชมุชน (สทช.) ขึน้ 
เพือ่เป็นหน่วยงานทีพ่ฒันาการท่องเทีย่วกบัชมุชนโดยตรง โดยมุง่เน้นให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ 
ผลประโยชน์ (Co-Creation) พร้อมกบัเสรมิสร้างศักยภาพชมุชนให้สามารถบริหาร
จัดการและเชื่อมโยงผลประโยชน์ต่างๆ จากการท่องเที่ยวได้ เมื่อชุมชนสามารถ
บริหารจัดการและเชื่อมโยงผลประโยชน์ต่างๆ จากการท่องเท่ียวได้ก็จะน�ามาซ่ึง
รายได้เสริมในชุมชน สิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับ 

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เพื่อชุมชน

ค�ำน�ำ
การอนุรักษ์ และเพิ่มมูลค่าจากการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซ่ึงสิ่ง
เหล่านี้จะช่วยท�าให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที่ยว

 การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงถือเป็นการท่องเที่ยวในมิติใหม่ท่ีมีการบริหาร
จัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อน�าไปสู่
ความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อม วฒันธรรมท้องถิน่ และคณุภาพชวีติทีด่ ีโดยในปัจจบุนั 
อพท. มชีมุชนต้นแบบการท่องเทีย่วโดยชมุชนทัง้หมด 14 ชมุชนทีพ่ร้อมจะแบ่งปัน 
เรื่องราวและความภาคภูมิใจในทรัพยากรของตนเองให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามา
สัมผัส หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดให้คุณได้ก้าวเข้าไป
รูจ้กัการท่องเทีย่วทีเ่รยีกว่า “การท่องเทีย่วโดยชมุชน” ซึง่เสน่ห์ของการท่องเทีย่ว 
โดยชมุชนนี ้ไม่ได้อยูท่ีค่วามยิง่ใหญ่ของสถานที ่หรอืสิง่ปลกูสร้างใดๆ แต่อยูท่ี่เรือ่งราว 
ที่ร้อยเรียงกัน จากส่ิงของสู่เร่ืองเล่า จากมิตรภาพสู่เครือญาติ เสน่ห์บนความ
แตกต่างแต่ลงตัวนี้เอง ที่จะท�าให้คุณเข้าใจการท่องเท่ียวโดยชุมชนมากยิ่งขึ้น 
มาร่วมกันเดินทางตามหาประสบการณ์การท่องเที่ยวครั้งใหม่ ที่คุณจะได้มากกว่า
การพักผ่อนหย่อนใจ แต่ได้มอบความสุข ความภูมิใจให้กับคนในชุมชนอีกด้วย 
มา “เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.” กันเถอะ



• ท�าความรู้จักกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน      10 

• อพท. กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน        12

• 14 ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน        14  

• ชุมชนแหลมกลัด จ.ตราด        16              

• ชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว จ.ตราด        24           

• ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี         32  

• ชุมชนชากแง้ว จ.ชลบุรี        40  

• ชุมชนนครชุม จ.ก�าแพงเพชร     48  

• ชุมชนบ้านคุกพัฒนา จ.สุโขทัย          56  

สำรบัญ

• ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย จ.สุโขทัย      64  

• ชุมชนปลาบ่า จ.เลย          72  

• ชุมชนกกสะทอน จ.เลย          80  

• ชุมชนบ่อสวก จ.น่าน       88  

• ชุมชนในเวียง จ.น่าน           96  

• ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี    104  

• ชุมชนสันลมจอย จ.เชียงใหม่        112  

• ชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่           120 



ทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนช่วยให้การท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่
บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมี
มาตรฐานก่อใหเ้กิดการเรยีนรู้ เพื่อน�าไปสูค่วาม
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ได ้เกิดจากการ 
ตอบค�าถามว่า ชมุชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการ 
ท่องเทีย่ว แต่เป็นการสร้างโจทย์ใหม่ว่า การท่องเทีย่ว 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ได้อย่างไร

ภาครัฐ 
ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุน เพ่ือเชื่อมโยงโอกาส
และเสรมิสร้างศกัยภาพให้ชมุชนสามารถได้รบัประโยชน์
จากการท่องเที่ยว

สถาบันการศึกษา 
ให้ความรู้ และแสวงหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
อย่างแท้จริง

ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว 
ส่งเสริมบริการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชน
ทอ้งถิน่ และสรรหาตลาดนักทอ่งเที่ยวที่เหมาะสมให้กบั
กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

สื่อมวลชน 
ให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สาธารณชน 
มคีวามเข้าใจทางเลอืกของการท่องเทีย่วท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

นักท่องเที่ยว
อุดหนุนบริการการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดย
ชุมชนท้องถิ่น และท�าความเข้าใจเพื่อให้มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร

เที่ยวอย่ำงไรให้ชุมชนได้ประโยชน์

มาท�าความรู้จักกบัการท่องเทีย่วทีส่นกุและสร้างสรรค์ 
แถมยังช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนกันดีกว่า

เที่ยวนี้...ที่ไม่เหมือนเดิม 
กับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

010 011



พัฒนำกำรท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรำยได้
และกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น 
โดยมีส�านักท่องเท่ียวโดยชุมชน (สทช.) 
เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ร่วมกับพ้ืนท่ี
พิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง

คณะท�ำงำนรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

บทบาทของ อพท. 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

โดยชุมชน เป้ำหมำยกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

กลไกในกำรพัฒนำ 
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอพท. กับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

หน่วยงำนภำครัฐ ช่วย
เสริมมิติด้านการพัฒนา
คุณภาพชีิวิต และส่งเสริม 
เติมเต็มทรัพยากรต่างๆ 
ที่ จ� า เ ป ็ น ส� า ห รั บก า ร
พัฒนาการท่องเที่ยว

เป็นตัวกลำงเพื่อประสำน ส่งเสริม และ
สนับสนุน ทั้งชุมชนและภำคีเครือข่ำย
ต่ำงๆ ให้สามารถท�างาน พัฒนาการ 
ท่องเที่ยวร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการท่องเท่ียว และ
เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืนขึ้นมา
เป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังชุมชน
อื่นๆ ต่อไป

ภำคกำรตลำด พฒันาการ
ท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของตลาด  
และให้ค�าแนะน�าในการ
วางกลยุทธ ์การตลาด
อย่างยั่งยืน

ภำคชุมชน ให้ค�าแนะน�า 
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ด้านต่างๆ

ความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน
ท้องถิ่น

น�ามาซึ่งรายได้เสริมในชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่

เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชน
สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์

จากการท่องเที่ยว

ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
และเชื่อมโยงผลประโยชน์
ต่างๆ จากการท่องเที่ยวได้

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และเพิ่มมูลค่า ช่วยให้การพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน

ภำควิชำกำร จัดท�าแผน
พัฒนาการทอง เที่ ย ว 
โดยชุมชนและเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านต ่างๆ ที่
จ�าเป็น
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1. ชุมชนแหลมกลัด จ.ตรำด
ชุมชนประมงเชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว จ.ตรำด
ชุมชน 2 ศาสนา ความกลมเกลียวที่พัฒนาการท่องเที่ยวระดับรางวัล

3. ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี
ชุมชนวิถีศิลปะพื้นบ้านไทย ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนไทย

4.  ชุมชนบ้ำนชำกแง้ว จ.ชลบุรี
ชุมชนจีนโบราณ อดีตที่มีลมหายใจ

5. ชุมชนนครชุม จ.ก�ำแพงเพชร
ชุมชนตลาดโบราณ สืบสานสูตรอาหารและพระเครื่องนครชุม

6. ชุมชนบ้ำนคุกพัฒนำ จ.สุโขทัย
ชุมชนคนท�าว่าวพระร่วง พร้อมเรื่องราวชีวิตแบบพอเพียง

7. ชุมชนเมืองเก่ำสุโขทัย จ.สุโขทัย
ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ 

ย้อนรอยอดีตผ่านวิถีดั้งเดิมที่ด�ารงอยู่ในปัจจุบัน

8. ชุมชนปลำบ่ำ จ.เลย
ชุมชนปลูกป่า มุ่งหน้าพัฒนาพืชพันธุ์

9. ชุมชนกกสะทอน จ.เลย
ชุมชนร้อยเรื่องเล่า มากความงดงาม

10. ชุมชนบ่อสวก จ.น่ำน
ชุมชนแห่งภูมิปัญญาที่มีชีวิต ส่งต่อมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

11. ชุมชนในเวียง จ.น่ำน
ชุมชนวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก มรดกแห่งศรัทธา

12. ชุมชนเมืองโบรำณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ชุมชนโบราณ ต�านานอารยธรรมสุวรรณภูมิ

13. ชุมชนสันลมจอย จ.เชียงใหม่
ชุมชนหลากชาติพันธุ์ รวมกันอยู่ ร่วมกันแข็งแกร่ง

14. ชุมชนบ้ำนไร่กองขิง จ.เชียงใหม่
ชุมชนรักษ์สุขภาพ แบบอย่างความสุขทั้งกายใจ

พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน

1.

11.

14.

10.

7.

12.

5.

2.

3.

13.

4.

9.

6.

8.
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ชุมชนแหลมกลัด 
จ.ตรำด
ชุมชนประมงเชิงอนุรักษ์ สร้ำงสรรค์
อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากสภาพปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรทางทะเล 
ซึง่เป็นท่ีท�ามาหากนิของชาวชมุชนแหลมกลัด จงัหวดัตราด 
ผู้คนจึงร่วมใจกันฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ 
โดยจบัมอืกนัสร้างอาชีพชมุชนทีส่อดคล้องและเกือ้กูลต่อ
ระบบนเิวศให้มคีวามยัง่ยืน เพือ่ให้กลับมาเป็นบ้านหลังใหญ่
ของสัตว์น�้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การวางหญ้า
เทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น�้า หรือการท�า ‘ซั้ง’ 
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ใช้อุปกรณ์ดึงดูดสัตว์น�้าให้มาอยู่
ร่วมกัน รวมถึงการปลูกฝังจิตส�านึกของชุมชนเร่ืองการ
ประมงเชิงอนุรักษ์

01



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน 1

2

3

4
5

ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 
และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชื่นชมทิวทัศน์ภูเขา หาดทรายขาว และน�้าทะเลใสๆ ที่
เกาะกูด พร้อมสนุกไปกับการเล่นน�้าที่น�้าตกคลองเจ้าที่
ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามอลังการแห่งเกาะนี้

เกำะกูด
มาเดินกินลมตามแนวชายหาดสีขาวที่ทอดยาวสุด
สายตา หรือจะลงเรือเล็กเพื่อไปชมฝูงแมงกะพรุน
หลากสีสันที่หาดราชการุณย์ และถ้าโชคดีก็อาจมีฝูง
โลมาขึ้นมาให้ชมกันด้วย

หำดรำชกำรุณย์ 

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 
และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงพื้นบ้ำนแหลมกลัด1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู ้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยัง
อ่าวแหลมกลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะ
โผล่เหนือน�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ ์ปูม้า ชมโครงการธนาคารปูม้าที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่ โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสฟ้ีาใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

มาเดินกินลมตามแนวชายหาดสีขาวที่ทอดยาว 
สุดสายตา หรือจะลงเรือเล็กเพื่อไปชมฝูงแมงกะพรุน
หลากสีสันที่หาดราชการุณย์ และถ้าโชคดีก็อาจม ี
ฝูงโลมาขึ้นมาให้ชมกันด้วย

หำดรำชกำรุณย์ 
ชืน่ชมทวิทัศน์ภเูขา หาดทรายขาว และน�า้ทะเลใสๆ 
ทีเ่กาะกดู พร้อมสนกุไปกับการเล่นน�า้ทีน่�า้ตกคลองเจ้า
ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามอลังการ

เกำะกูด

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน
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ปักหมุดเที่ยว ชุมชนแหลมกลัด

รถยนต์: จากตัวเมืองตราด วิ่งไปบนทางหลวงหมายเลข 3 ถนนตราด-คลองใหญ่ เข้าไปประมาณ  
35 กิโลเมตร จนกระทั่งพบป้อมต�ารวจต�าบลแหลมกลัด ให้เลี้ยวขวาประมาณ 10 กิโลเมตรก็ถึง 
ชายหาดแหลมกลัด 

รถโดยสำร: มีรถประจ�าทางตราด-คลองใหญ่ โดยลงที่ต�าบลแหลมกลัด ขึ้นได้ที่สถานีขนส่งจังหวัดตราด 

กำรเดินทำง

แมงกะพรุน
ที่ผ่านการล้างท�าความสะอาด 
มาอย่างดี และดองด้วยรากไม้
ชนิดหนึ่ง ท�าให้ไม่มีกลิ่นเหม็น
คาวหลงเหลอื ตวัเนือ้แมงกะพรนุ
มสีแีดง ทานพร้อมกบัน�า้จิม้ซฟู้ีด 
รสแซ่บ หน่ึงในไฮไลท์ท่ีส�าคัญ
ของชุมชนแหลมกลัด

ร้ำนอำหำรพลอยแดงซีฟู้ด 
ปูผัดผงกระหรี่ แกงป่า 
ปลาเห็ดโคน กุ้งลายเสือเผา

มุกแก้วรีสอร์ท
ที่พักตั้งอยู ่บนหาดมุกแก้ว มี
ห้องพักทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง 
และการเข้าพักแบบหมู ่คณะ
มีอุปกรณ์ให้บริการครบครัน 
แวดล ้อมไปด ้วยสวนสี เขียว
และน�้าทะเลสีฟ้าแสนสวย

ครัวเขำบรรทัดซีฟู้ด
ผัดกระเพรากั้ ง  ปลากะพง
ทอดน�้าปลา กุ้งหมึกผัดไข่เค็ม

ลิ้มรสเมนูเด็ด แวะเติมพลังที่
ร้ำนท้องถิ่น

หนุนหมอน 
นอนพัก

ไปถึงแล้วต้องลองเมนูอะไรบ้ำง

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

กินอิ่ม นอนหลับ
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รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• พูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ควรแต่งกายให้สุภาพ ให้เกียรติสถานที่และเหมาะสมกับกาลเทศะ
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง

เมด อิน แหลมกลัด
อำหำรทะเล
มีให้เลือกทั้งแบบแปรรูปและไม่แปรรูป เช่น 
หอยดอง ไข่เค็ม น�้ามันเหลือง เป็นต้น 

ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนต�ำบลแหลมกลัด
โทร 087-834-8250, 080-191-3169

วันที่ 1
เรียนรู้ภูมิปัญญำ
ชุมชน ทดลองเป็น
ชำวประมงท้องถิ่น

วันที่ 2
สัมผัสธรรมชำติ
ควำมสวยงำมที่

แท้จริงของชุมชน

เดินทางถึงชุมชน
แหลมกลัด  

เยี่ยมชมศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้า 
ศึกษาการฟื้นฟู และอนุรักษ์

ระบบนิเวศของชุมชน 

เดินชมบรรยากาศยามเช้าของ
หาดทรายขาว พร้อมสนุกกับ
การเดินหาหอยขาวสมบัติ 

ที่ฝังตัวอยู่ใต้ผืนทราย

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านแหลมกลัด  
ล่องเรือออกหาปลาและลากอวกใน 

ท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่น ลงมือท�าอาหารเมนูท้องถิ่นร่วมกับ
คนในชุมชน ทานอาหารเย็นและ

แยกย้ายเข้าที่พัก 

ทานอาหารกลางวัน
เมนูท้องถิ่น

ทานอาหารเช้าเมนูท้องถิ่น
ล่องเรือไปอ่าวแหลมกลัด ชมโลมาอิรวดี

กับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล

เดินชมป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์  
หรือจะนั่งเรือชมความสวยงาม 

ของป่าชายเลนแทนก็ได้ 

ทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น 
เดินทางกลับบ้าน พร้อมน�า

ความประทับใจไป 
บอกต่อคนอื่นๆ 

รู้ก่อนเที่ยวแผนเที่ยว

1

1

2

2

3

3

4

4

5 

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด
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02

ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว 
จ.ตรำด
ชุมชน 2 ศำสนำ ควำมกลมเกลียว
ที่พัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับรำงวัล

มาพบกับแบบอย่างความสามัคคีระหว่างชาวพุทธและ
มสุลิม ณ ชมุชนบ้านน�า้เชีย่ว จงัหวัดตราด ทีช่่วยกันพฒันา
ให้มกีารท่องเทีย่วเชงินเิวศอย่างเป็นระบบ จนได้รบัรางวลั
ด้านการท่องเทีย่วมากมาย โดยภายในชมุชนจะมกีารแบ่ง
กลุ่มงานกันชัดเจน เช่น กลุ่มอาหารที่จะเตรียมท�ากับข้าว
ต้อนรับนักท่องเที่ยว กลุ่มกิจกรรมที่จะสาธิตภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่างการท�างอบใบจาก รวมถึงกลุ่มเรือที่จะพา
ไปชมป่าชายเลน พร้อมสาธิตการด�าน�้าเก็บหอยปากเป็ด
 

02



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 

และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชื่นชมทิวทัศน์ภูเขา หาดทรายขาว และน�้าทะเลใสๆ ที่
เกาะกูด พร้อมสนุกไปกับการเล่นน�้าที่น�้าตกคลองเจ้าที่
ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามอลังการแห่งเกาะนี้

เกำะกูด
มาเดินกินลมตามแนวชายหาดสีขาวที่ทอดยาวสุด
สายตา หรือจะลงเรือเล็กเพื่อไปชมฝูงแมงกะพรุน
หลากสีสันที่หาดราชการุณย์ และถ้าโชคดีก็อาจมีฝูง
โลมาขึ้นมาให้ชมกันด้วย

หำดรำชกำรุณย์ 

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอาหารพื้นเมืองฝีมือกลุ่มอาหารชุมชนที่ศาลาจุดบริการ ต่อด้วยท�า
กจิกรรมร่วมกับกลุ่มภมูปัิญญาทีจ่ะสาธิตการท�างอบน�า้เชีย่ว หัตถกรรมพืน้บ้านทีจ่ดัเป็นมรดก
อันเลอค่าของชุมชน รวมถึงการท�าตังเมกรอบและข้าวเกรียบยาหน้า ที่ได้รับการร้ือฟื้นข้ึนมา
เป็นเอกลักษณ์ประจ�าชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว

ศำลำจุดบริกำรนักท่องเที่ยว1

ด้วยความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนบ้านน�า้เชีย่ว ท�าให้ทีแ่ห่งนีเ้ป็นเส้นทางการศกึษาธรรมชาติ
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าชายเลน เช่น ปู ปลาตีน ลิง และนกหลากหลาย
สายพันธุ์ โดยมีหอดูนกสูงเท่าตึกสามชั้น ท�าให้สามารถชมความงามของป่าชายเลนได้ท่ัวทิศ
จากด้านบน 

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติป่ำชำยเลน2

คลองน�้ำเชี่ยว
ล่องเรือชมธรรมชาติไปจนถึงปากอ่าวจึงจะทิ้งสมอเรือลง เมื่อเรือนิ่งก็จะมีการสาธิตการ
งมหอยปากเป็ด ถือเป็นกิจกรรมที่สนุก ท้าทาย และเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากชุมชน 
สู่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

3

เมื่อเข้าถึงชุมชนบ้านน�้าเชี่ยวจะสังเกตเห็นมัสยิดเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี ตั้งตระหง่านอยู่
ริมคลอง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมบ้านน�้าเชี่ยว

มัสยิดอัลกุบรอ4

ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธบ้านน�้าเชี่ยว ที่มีพระบรมสารีริกธาตุและพระประจ�าวันเกิด
ปางต่างๆ ให้ได้มากราบไหว้บูชา ที่นี่ยังได้รับการคัดเลือกจากส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจ�าปี 2548

วัดน�้ำเชี่ยว5

ด้วยระบบนิเวศโดยรอบของหาดทรายด�าเป ็น 
ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับความมหัศจรรย์
และยงัได้ความรูต่้างๆ ของระบบนเิวศป่าชายเลนด้วย

หำดทรำยด�ำ
พักผ่อนร่างกายด้วยการนอนกินลมพร้อมชมวิว 
อันงดงามของทะเลใสๆ ที่มีหมู ่ เกาะล ้อมรอบ  
หรือสนุกไปกับการเล่นน�้า พายเรือคายัก นั่งเรือชม
ทิวทัศน์ และด�าน�้าดูปะการัง

เกำะช้ำง

ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว 
จ.ตราด

1
2

3

5

4

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน
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ปักหมุดเที่ยว ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว

กำรเดินทำง
รถยนต์: บ้านน�้าเชี่ยวอยู่ห่างจากตัวจังหวัดตราดประมาณ 8 กิโลเมตร และเป็นเส้นทางผ่านไปสู่
เกาะช้าง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3148

ลิ้มรสเมนูเด็ด แวะเติมพลังที่ 
ร้ำนท้องถิ่น

หนุนหมอน 
นอนพัก

บ้ำนป้ำแต๋ว 
ข้าวเกรียบยาหน้าท่ีใช้วัตถุดิบ
สดจากธรรมชาติท�าให้กรอบ 
หอมกล่ินกุ้ง และอร่อยกว่าท่ีอืน่ 

บ้ำนน�้ำเชี่ยวโฮมสเตย์
ทีน่ีม่โีฮมสเตย์รองรบันกัท่องเทีย่ว
มากกว่า 30 หลัง โดยได้รับการ
รบัรองจากกรมท่องเทีย่วในเรือ่ง
มาตรฐานของโฮมสเตย์

ครัวชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว
ปลาทูน�้าเชี่ยว ปลาทูที่อร่อย
ไม่แพ้ปลาทูที่อื่น ลองสั่งทอด
กรอบๆ กินพร้อมน�้าพริกกะปิ 
รบัรองอร่อยจนต้องซือ้กลบับ้าน

ไปถึงแล้วต้องลองเมนูอะไรบ้ำง

ก๋วยเตี๋ยวผัดบ้ำนน�้ำเชี่ยว
พเิศษตรงทีใ่ส่กะท ิท�าให้หอมมนั 
ก ล ม ก ล ่ อ ม แ ต ก ต ่ า ง จ า ก
ผัดไททั่วๆ ไป

ตังเมกรอบ 
หรือขนมน�้าตาลชัก มีหน้าตา
คล้ายแท่งไม้แห้ง รสชาตหิวานมนั 
กรอบ ใครได้ชิมต่างก็ติดใจ

ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว 
จ.ตราด

กินอิ่ม นอนหลับ
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รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• พูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ควรแต่งกายให้สุภาพ ให้เกียรติสถานที่และเหมาะสมกับกาลเทศะ
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง

เมด อิน บ้ำนน�้ำเชี่ยว

ข้ำวเกรียบยำหน้ำและตังเมกรอบ
ขนมรสอร่อยที่เป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชน

งอบบ้ำนน�้ำเชี่ยว
งอบท่ีสานจากใบจากท�าให้ใช้ได้นาน ทนทาน มวิีธีการท�าทีซั่บซ้อนและประณตี 
มีหลากหลายรูปทรง เช่น ทรงสมเด็จ ทรงกระดองเต่า ทรงกระทะคว�่า เป็นต้น

อำหำรทะเล
มีให้เลือกทั้งแบบแปรรูปและอาหารทะเลสดๆ

ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว 
โทร 084-892-5374 (คุณหน่อย)

แผนเที่ยว รู้ก่อนเที่ยว

วันที่ 1
เรียนรู้ภูมิปัญญำ 
อันเป็นเอกลักษณ์ 

ของชุมชน 

เดินทางถึงชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว 
นั่งพักดื่มน�้าเย็นๆ ก่อนจะ

ออกไปลุยกัน เดินชมความอุดมสมบูรณ์ของ 
ป่าชายเลนบ้านน�้าเชี่ยว 

  ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

1

1

3

3

4

4

2

2

ทานอาหารที่ศาลาบริการนักท่องเที่ยว
 ชิมอาหารพื้นเมืองแสนอร่อย

ท�าบุญตักบาตรที่วัดน�้าเชี่ยว
ทานอาหารเช้าเมนูท้องถิ่น 

ล่องเรือชมธรรมชาติในคลองน�้าเชี่ยว 
เรียนรู้การงมหอยปากเป็ด น�าหอยปากเป็ดที่งม 

มาท�าอาหารกลางวันทานร่วมกัน 

แวะชมความสวยงาม
ของมัสยิดอัลกุบรอ

ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 200 ปี

เดินทางกลับบ้าน พร้อมน�าความ
ประทับใจไปบอกต่อคนอื่นๆ

ศึกษาและลงมือท�าขนมตังเมกรอบ 
ข้าวเกรียบยาหน้า และงอบบ้านน�้าเชี่ยว

ทานอาหารเย็น ก่อนแยกย้ายพักผ่อนในโฮมสเตย์

วันที่ 2
สัมผัสวิถีชีวิต

ชำวบ้ำนน�้ำเชี่ยว
อย่ำงแท้จริง

ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว 
จ.ตราด

030 031



ชุมชนตะเคียนเตี้ย 
จ.ชลบุรี

03

ชุมชนวิถีศิลปะพื้นบ้ำนไทย 
ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนไทย

ชุมชนที่อยู ่ ไม ่ ไกลจากเมืองพัทยา เพียงขับรถแค ่  
10 นาที มุ่งหน้ามายังอ�าเภอบางละมุง คุณก็จะได้สัมผัส
กับวิถีชีวิตที่แตกต่างกันสุดขั้วเพราะ ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย  
จังหวัดชลบุรี ยังคงมีวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย พอเพียงตาม
วถิชีวีติสมยัก่อน แถมยงัมเีรือ่งราวทางวฒันธรรมมากมาย
ที่น่าสนใจ



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน 1 ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 

และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชื่นชมทิวทัศน์ภูเขา หาดทรายขาว และน�้าทะเลใสๆ ที่
เกาะกูด พร้อมสนุกไปกับการเล่นน�้าที่น�้าตกคลองเจ้าที่
ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามอลังการแห่งเกาะนี้

เกำะกูด
มาเดินกินลมตามแนวชายหาดสีขาวที่ทอดยาวสุด
สายตา หรือจะลงเรือเล็กเพื่อไปชมฝูงแมงกะพรุน
หลากสีสันที่หาดราชการุณย์ และถ้าโชคดีก็อาจมีฝูง
โลมาขึ้นมาให้ชมกันด้วย

หำดรำชกำรุณย์ 

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

บ้านท่ีรวบรวมมรดกทางวฒันธรรมของชมุชน มกีารจดัแสดงข้าวของเครือ่งใช้สมยัก่อน พร้อมกับ 
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กินอยู่อย่างพอเพียง เช่น วิธีเปลี่ยนขยะให้เป็นของมีค่า ท�าตู้เย็น
ธรรมชาติจากการปลูกพืชสวนครัว เป็นต้น 

บ้ำนร้อยเสำ 1

เรียนรู้กิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่าง ‘กัวซารักษาโรค’ หนึ่งในภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านที่ตกทอด
มาตั้งแต่โบราณ การบ�าบัดด้วยการขูดผิวหนังเพื่อขับพิษ สามารถมาเรียนรู้วิธีนวดกัวซาหรือ
จะมานวดให้สบายตัวก็ได้

บ้ำนใจดี 2

บ้ำนสวนป่ำปลูก
พื้นที่ 6 ไร่เศษที่เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์แห่งนี้ มีการจัดกิจกรรมชมสวนป่าพันธุ์ไม้
ยืนต้น สาธิตการใช้พลังงานทดแทนเครื่องตะบันน�้า และสอนท�าน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น

3

พบเรื่องราวต�านานรักของตาเอกและยายลมุล ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ‘บ้านเรือนรักเอกลมุล’ 
พร้อมกบัเรยีนรู้ประเพณกีารจดัขนัหมากแบบไทยโบราณ รวมถงึการท�าทองพับ ทอ็ฟฟ่ีโบราณ
สูตรดั้งเดิม

บ้ำนเรือนรักเอกลมุล4

อิม่เอมไปกบัการจดัแสดงพันธุไ์ม้หายาก และต่ืนตาไป
กับฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุด และการแสดงโชว์จระเข้ 
ที่ชวนให้ลุ้นระทึกทุกวินาที

อุทยำนล้ำนปีและฟำร์มจระเข้พัทยำ
ชมสถาปัตยกรรมจ�าลองขนาดย ่อส ่วน ที่คัดลอก 
รายละเอียดจากต้นแบบได้เหมือนอย่างน่าอัศจรรย์
เช่น วดัพระแก้ว และเมอืงจ�าลองยโุรป อเมรกิาและเอเชีย 
เช่น เทพีสันติภาพ โคลีเซียม นครวัด เป็นต้น 

เมืองจ�ำลอง

2

3

4

ชุมชนตะเคียนเตี้ย 
จ.ชลบุรี

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน
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ปักหมุดเที่ยว ตะเคียนเตี้ย

ลิ้มรสเมนูเด็ด

กำรเดินทำง

แวะเติมพลังที่
ร้ำนท้องถิ่น

หนุนหมอน 
นอนพัก

แกงไก่กะลำ 
ปัจจุบันหากินได้แค่ที่ชุมชน
ตะเคียนเตี้ยเท่านั้น

ร้ำนลูกเอก ปำกซอย 29  
แกงไก่กะลา อาหารป่า

บ้ำนร้อยเสำ 
เหมาะส�าหรับนักท่องเท่ียว 
ที่อยากเรียนรู ้และสัมผัสกับ 
วิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิด 

ลมุลอพำร์ทเม้นท์ 
ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน สามารถ
เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
อืน่ๆ ได้สะดวก และยงัได้สมัผสั
กับวิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิด
อีกด้วย

รถยนต์: จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท วิ่งเข้าอ�าเภอบางละมุง แล้วตรงเข้าบ้านตะเคียนเตี้ย 
อีกเส้นทางคือใช้ทางหลวงหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์แยกออกบ้านตะเคียนเตี้ยขับรถย้อนมาปากซอย
บ้านตะเคียนเตี้ย 34

ร้ำนลุงเลียง-ป้ำมำลี 
ปำกซอย 28
แกงไก่กะลา ไก่ทอดเกลือ

ไปถึงแล้วต้อง
ลองเมนูอะไรบ้ำง

ต้มหมูใบชะมวง 
เมนูที่อุดมไปด้วยประโยชน์
มากมายของใบชะมวง

น�้ำพริกไข่เค็มกุ้งสด 
น�้าพริกสูตรเด็ดเสิร์ฟพร้อมผักสด
จากสวนหลังบ้าน

ชุมชนตะเคียนเตี้ย 
จ.ชลบุรี

กินอิ่ม นอนหลับ
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รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ควรศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• เปิดใจให้กว้าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
• ไม่ส่งเสียงดังเมื่อพลบค�่า
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• ทิ้งขยะลงถัง ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง

เมด อิน ตะเคียนเตี้ย

ทองพับและท็อฟฟี่ ป้ำลมุล 
ขนมที่ท�าจากการแปรรูปวัตถุดิบจากคนในชุมชน โดยน�าเอามะพร้าว 
มาท�าขนม ขนมจึงมีรสชาติอร่อย หอม หวาน มัน กลมกล่อม 

วุ้นมะพร้ำวน�้ำหอม 
ท�าจากมะพร้าวสดน�้าหอมจากสวนมะพร้าวภายในชุมชน 

แกงไก่กะลำ 
ของดีของเด่นที่ไม่ควรพลาดจะซื้อทานเองหรือซื้อเป็นของฝากก็ได้ 

ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย
ติดต่อ : วันดี ประกอบธรรม 098-412-1712

แผนเที่ยว รู้ก่อนเที่ยว
วันที่ 1
ชมวิถีแห่ง 

ควำมพอเพียง 
 เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้ำนเดินทางถึงชุมชนตะเคียนเตี้ย 

พร้อมเยี่ยมชมลานวัฒนธรรม
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านร้อยเสา

ตื่นเช้าท�าบุญตักบาตร เดินชม
บรรยากาศยามเช้าของชุมชน

และทานอาหารเช้าเมนูท้องถิ่นที่ท�า
จากผักสดหลังบ้าน 

ลงมือท�าขนมแสนอร่อยของ
ชุมชนอย่างทองพับ 
  ท็อฟฟี่โบราณที่

บ้านเรือนรักเอกลมุล

ต่อด้วยเรียนรู้การท�ากัวซา 
หรือจะลงนอน

  เพื่อทดลองท�ากัวซาให้สบายตัวก็ได้

ทานอาหารกลางวันเมนูขึ้นชื่อ
ของท้องถิ่น และเดินทางกลับบ้าน 

พร้อมน�าความประทับใจไปบอกต่อคนอื่นๆ 

เที่ยวชมบ้านสวนป่าปลูก 
เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวน

  และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ

ลงมือท�าอาหารเย็นเมนูท้องถิ่น
ร่วมกับชาวบ้าน

  และทานอาหารเย็นร่วมกัน 
ก่อนเข้าพักผ่อนในโฮมสเตย์

พักทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น
เริ่มกิจกรรมช่วงบ่ายด้วยการเรียนรู้

ศิลปะพื้นบ้าน ลงมือพับใบเตย  
และจัดขันหมากแบบไทยโบราณ

1

1
2

2

3

3

4

4

วันที่ 2
เรียนรู้ภูมิปัญญำ
ชุมชน สนุกกับ

กิจกรรมเพื่อสุขภำพ

ชุมชนตะเคียนเตี้ย 
จ.ชลบุรี
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ชุมชนบ้ำนชำกแง้ว
จ.ชลบุรี
ชุมชนจีนโบรำณ  อดีตที่มีลมหำยใจ

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ชาวจีนแต้จิ๋วได้ล่องเรือจากบ้านเกิด 
มาลงหลักปักฐานที่บ้านชากแง้ว จังหวัดชลบุรี ซึ่งเคยมี
ความรุ่งเรืองอยู่ยุคหนึ่ง แต่แล้วก็เข้าสู่สภาพบ้านเมือง 
อันเงียบเหงาจากยุคสมัยที่เปล่ียนไป ปัจจุบันความหวังที่
ชุมชนจะกลับมามีชีวิตชีวาดั่งวันวานก็ปรากฏขึ้น หลังจาก 
คนในชุมชนพร ้อมใจกันชุบชีวิตบรรยากาศขาวด�า 
อันเงียบสงัดของบ้านเรือนโบราณ โรงหนังเก่า โรงง้ิว
โบราณ รวมถึงอากงอาม่าในชุมชน ให้กลับมามีสีสันและ
เสียงหัวเราะแห่งความสุขอีกครั้ง

04



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 

และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชื่นชมทิวทัศน์ภูเขา หาดทรายขาว และน�้าทะเลใสๆ ที่
เกาะกูด พร้อมสนุกไปกับการเล่นน�้าที่น�้าตกคลองเจ้าที่
ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามอลังการแห่งเกาะนี้

เกำะกูด
มาเดินกินลมตามแนวชายหาดสีขาวที่ทอดยาวสุด
สายตา หรือจะลงเรือเล็กเพื่อไปชมฝูงแมงกะพรุน
หลากสีสันที่หาดราชการุณย์ และถ้าโชคดีก็อาจมีฝูง
โลมาขึ้นมาให้ชมกันด้วย

หำดรำชกำรุณย์ 

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

เดนิเทีย่วตลาดจนีชากแง้วทีร่ายล้อมไปด้วยบ้านไม้โบราณติดกันเป็นคหูา พ่อค้าแม่ค้าก็ร่วมกัน 
แต่งชดุก่ีเพ้าต้อนรบัแขกผูม้าเยอืน แถมมรีถลากจนีให้ใช้บรกิาร ท�าให้ตลาดมกีล่ินอายวฒันธรรมจนี 
ขนานแท้ สินค้าหรอือาหารกม็ใีห้เลือกชม เลือกชมิหลากหลาย (เปิดทกุวันเสาร์ 15.00 - 21.00 น.)

ตลำดจีนชำกแง้ว1

มาร่วมกันสักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศูนย์รวมทางจิตใจของชาวชากแง้ว 
ในทุกๆ ปีจะมีการจัดงานไหว้เจ้าแม่ทับทิมครั้งใหญ่ขึ้นตามประเพณี แสดงให้เห็นถึงความรัก
และหวงแหนต่อประเพณีอันเก่าแก่ของบรรพชน

ศำลเจ้ำแม่ทับทิม2

โรงงิ้วโบรำณ
เมือ่พดูถงึประเพณกีารแสดงของชาวจนีก็จะต้องนกึถงึการแสดงง้ิว ทีม่คีวามอลังการและงดงาม
ทัง้ฉากประกอบ เครือ่งแต่งกาย และการแต่งหน้าของนกัแสดง โดยในช่วงทีม่งีานเทศกาลประจ�าปี  
ก็จะมีคณะงิ้วมาแสดงถวายเจ้าแม่ทับทิม ท�าให้ผู้มาเที่ยวชมได้สัมผัสศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์
ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

3

เรยีนรูวิ้ถชีวีติชุมชนชาวจนีพร้อมกบัสัมผสับรรยากาศในอดตี ชมบ้านเรอืนเก่าแก่ทียั่งคงรูปแบบ 
เดิมไว้เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของชุมชน โดยตลอดถนนทั้ง 2 ฝั่งจะมีพ่อค้าแม่ขายน�า
อาหารอันขึ้นชื่อของชุมชนมาขายและยังมีของเก่าของโบราณให้ได้ชมกันอีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจีนชำกแง้ว4

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตอีกแห่งที่คุ้มค่าแก่การมาเยี่ยมชมร่องรอยความบันเทิงของคนสมัยก่อน ที่ยัง
สามารถสร้างรอยยิ้มในยุคปัจจุบันได้

โรงหนังเก่ำ5

สถานที่จัดแสดงศิลปะไทย-จีน มีอาคารสูง 3 ชั้นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ และมีศาลาอยู่รอบๆ ตัววิหาร 
โดยจะมีรูปปั้นศิลปะจีนต่างๆ เช่น แปดเซียนข้ามทะเล 
ไซอิ๋ว จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นต้น

วิหำรเซียน
พบกับทิวทัศน์ไร่องุ ่นสีสันสดใสเพลิดเพลินไปกับ
การเดิมชมสวนดอกไม้ สนุกกับการนั่งรถม้าหรือจะ
ขี่จักรยานน�้ากลางทะเลสาบ ทั้งยังสามารถเลือกซื้อ
องุ่นสดลูกโตรวมไปถึงองุ่นแปรรูปต่างๆ

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

ชุมชนบ้ำนชำกแง้ว 
จ.ชลบุรี

1

3

2

5

4

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน
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ปักหมุดเที่ยว ชุมชนชำกแง้ว

ลิ้มรสเมนูเด็ด

กำรเดินทำง

แวะเติมพลังที่
ร้ำนท้องถิ่น

หอยจ๊อ 
เนื้อแน่นมาเต็มทั้งเครื่องทั้งรสชาติ 

เจ้ซุ่ยฮวง  
ขนมกุ้ยช่ายรสอร่อยที่ท�าจาก
แป้งโม่สูตรโบราณ

รถยนต์: ใช้เส้นทางสุขุมวิท (บางนา-ตราด) ว่ิงตรงไปทางสัตหีบ ผ่านตลาดน�้า 4 ภาคไปจนถึง 
หน้าโรงแรมแอมบาสเดอร์ ให้เล้ียวซ้ายตรงที่มีป้ายเขียนว่าโลมาโชว์ ขับตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 
7 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านชากแง้ว อยู่ด้านซ้ายมือมีป้ายเทศบาลต�าบลห้วยใหญ่

หมูหยองเจ้ใหม่
หมูหยองสุดอร่อยที่หอมกรอบ
ไม่เหมือนใคร

ไปถึงแล้วต้องลองเมนูอะไรบ้ำง

ขนมเปี๊ยะ
ท�าสดใหม่จากเตาร้อนๆ ทุกวัน ใครได้ชมิ
ล้วนยกนิ้วว่าอร่อยเลิศ

ขนมเทียนแก้ว 
ขนมท่ีดัดแปลงมาจากขนมเทียน 
ใช้แป้งถัว่เขยีวแทนแป้งข้าวเจ้า ท�าให้
มีเนื้อเหนียวนุ่ม ทานแล้วไม่ติดมือ

ชุมชนบ้ำนชำกแง้ว 
จ.ชลบุรี

กินอิ่ม นอนหลับ

เจ๊จู้
ข้าวผัดปู ต้มย�าทะเล

044 045



รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• พูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ควรแต่งกายให้สุภาพ ให้เกียรติสถานที่และเหมาะสมกับกาลเทศะ
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง

เมด อิน ชำกแง้ว

อำหำรขึ้นชื่อรสเด็ด  
ทั้งหอยจ๊อ หมูหยอง ขนมเปี๊ยะ ขนมเบื้องญวน เป็ดไก่พะโล้
หมี่กรอบ บ๊ะจ่าง เป็นต้น

ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนชำกแง้ว
ติดต่อ : สท.สมหวัง 089-002-5781 
          คุณนิภำ  081-870-4636 
          คุณสำยใจ 081-870--3398

แผนเที่ยว
รู้ก่อนเที่ยว

เที่ยว 1 วันแบบใกล้กรุง 
สัมผัสกับวิถีชุมชนชาวจีนโบราณ

ตามด้วยร�าลึกวันวานชมโรงหนังเก่า ร่องรอย
ความบันเทิงของคนสมัยก่อน พร้อมกับเดินชม

บ้านเรือนเก่าแก่ที่งดงาม

นั่งกินขนมท้องถิ่นพักเหนื่อย แล้วไปชมศูนย์เรียนรู้ 
ชุมชนจีนชากแง้ว เรียนรู้ประวัติความเป็นมา 

ของชุมชน 

ต่อด้วยชมการแสดงที่โรงงิ้ว
โบราณ ตื่นตากับความอลังการ 
และความงดงามของการแสดง

เดินชิมของอร่อยพร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวจีนโบราณ 
ที่ตลาดจีนชากแง้ว (เปิดทุกวันเสาร์ 15.00-21.00 น.) และ
นั่งทานอาหารเย็นร้านเด็ดในชุมชนก่อนเดินทางกลับบ้าน

พร้อมน�าความประทับใจไปบอกต่อคนอื่นๆ

4

3

2

5

3

ชุมชนบ้ำนชำกแง้ว 
จ.ชลบุรี

เดินทางถึงชุมชนชากแง้ว แวะไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิม
เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

1
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ชุมชนนครชุม 
จ.ก�ำแพงเพชร

05

ชุมชนตลำดโบรำณ สืบสำน 
สูตรอำหำรและพระเครื่องนครชุม

ร่วมกันย้อนยุคสู ่ต้นต�ารับวัฒนธรรมนครชุมขนานแท้ 
ด้วยอัตลักษณ์ที่สืบทอดมาจากการอพยพของคนหลาก 
เชื้อชาติที่มีทั้งชาวลาว พม่า กะเหรี่ยง มอญ ไทยใหญ่ จีน 
ซึ่งแต่ละกลุ่มได้น�าเอกลักษณ์ของตนมาด้วย ท�าให้เกิด
การหล่อหลอมทางวัฒนธรรมกับชาวสยาม จนกลายเป็น
อตัลักษณ์ทีย่ากจะเลียนแบบของคนนครชมุ โดยจะสัมผัส
ได้จากสภาพชุมชมที่ยังเป็นบ้านไม้เก่าแก่ สูตรอาหารที่
สืบสานมาจากบรรพบุรุษ และวิธีการท�าพระเครื่องด้วย
ดินเผาของคนโบราณ



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน

มาพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายชุดไทยท่ามกลางบรรยากาศตลาดย้อนยุค มีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์
ที่สืบสานมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ตั้งแต่งานหัตถกรรม อาหาร ขนม และข้าวของเครื่องใช้ 
พืน้เมอืง โดยนกัท่องเทีย่วสามารถมาเทีย่วชมตลาดย้อนยคุนครชมุได้ทกุวันศุกร์ เสาร์ อาทติย์แรกของเดือน

ตลำดย้อนยุคนครชุม1

จากการสบืค้นและรือ้ฟ้ืนวธิกีารท�าพระเครือ่งด้วยดนิเผาทีม่อีายยุาวนานราว 800 ปี มากกว่า 100 พมิพ์ ท�าให้ 
ผู้มาเยี่ยมชมสามารถศึกษาวิธีการผลิตพระเครื่องนครชุมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น

แหล่งเรียนรู้กำรท�ำพระเครื่องนครชุม2

บ้ำนคุณยำยประภำศรี เอกปำน
ตามมาค้นหาอีกหนึ่งของแท้ของชุมชนนครชุม ที่บ้านเรือนไม้อายมุากกว่า 100 ปี ซึง่เป็นบ้านของคณุยาย 
ประภาศรี เอกปานหรือคุณยายจวบ นักท่องเท่ียวจะได้เห็นการท�าขนมข้าวตอกอัดสูตรต้นต�ารับที่ได้รับ
การสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น

3

พระอารามหลวงประจ�าเมืองนครชุม มีพระบรมธาตุเจดีย์ขนาดสูงใหญ่สีทองอร่าม ที่ใช้บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตจุ�านวน 9 องค์ เมือ่มองไปรอบๆ จะเหน็ต้นพระศรมีหาโพธ์ิขนาด 9 คนโอบยนืตระหง่านอยู่ภายในวดั

วัดพระบรมธำตุเจดียำรำม4

วัดคู่บัานของชาวนครชุม ด้านในประดิษฐานหลวงพ่ออุโมงค์ซึ่งเป็นท่ีพ่ึงทางใจของชาวนครชุมและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ทั้งยังมีศิลปะเชียงแสนที่มีความงดงามและโบสถ์ที่มีใบเสมาดินเหนียวที่หาดูยากและน่าค้นหา

วัดสว่ำงอำรมณ์5

สัมผัสกลิ่นอายในอดีต ณ อาคารไม้สัก 2 ช้ัน รูปแบบไทยผสมตะวันตกที่ในอดีตเคยเป็นส�านักงานของ 
พะโป้ คหบดีชาวพม่า ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของการค้าไม้ในนครชุม

บ้ำนห้ำง ร. 56

น�้าตกที่มีความอลังการและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง 
ของประเทศไทย น�้าตกคลองลานมีน�้าไหลมาจาก
หน้าผาสูงประมาณ 100 เมตร กว้าง 40 เมตร 
ลงสูแ่อ่งน�า้ด้านล่าง ซึง่เป็นบรเิวณทีส่ามารถเล่นน�า้ได้

น�้ำตกคลองลำน
จัดเป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เนื่องจากเป็น
เมืองที่เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่อยู่
ในสมัยเดียวกัน

อุทยำนประวัติศำสตร์ก�ำแพงเพชร

2

1

3

ชุมชนนครชุม 
จ.ก�าแพงเพชร

6

4

5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน
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ปักหมุดเที่ยว ชุมชนนครชุม

ลิ้มรสเมนูเด็ด

กำรเดินทำง

แวะเติมพลังที่
ร้ำนท้องถิ่น

หนุนหมอน 
นอนพัก

ข้ำวตอกอัด  
ขนมของชุมชนนครชุมโดยแท้เพราะ 
หาทานที่ไหนไม่ได้

ร้ำนแจ๋วบะหมี่เกี๊ยว   
บะหมี่หมูน�้าแดง เส้นอร่อย
ไม่เหมือนใครเพราะท�าเอง

ชำกังรำว ริเวอร์วิว 
อยู่ใกล้ริมแม่น�้าปิงและอยู ่ห ่าง
จากอุทยานประวัติศาสตร์เพียง 
5 กิโลเมตร

โรงแรมเพชร 
อยู ่ ใจกลางเมืองก�าแพงเพชร
สามารถเดินทางไปตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ได้สะดวกสบาย

บ้ำนดิน บำรมีรีสอร์ท 
บรรยากาศแวดล ้อมด ้วยสวน
สีเขียวและเป็นส่วนตัว อยู่ใกล้ริม
แม่น�้าปิง

รถยนต์: จากกรงุเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจงัหวัดอยธุยา อ่างทอง สิงห์บรีุ 
ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงก�าแพงเพชร

รถโดยสำร: บริษัทขนส่ง จ�ากัด มีบริการรถกรุงเทพฯ-ก�าแพงเพชรทุกวัน  
สอบถามรายละเอียด โทร 02-936-3670, 02-936-2852-66

ครัวริมคลอง 
ฉู่ฉี่ปลา ต้มย�าปลาแม่น�้า 
ไข่ซาลาเปา

สุภำพผัดไทยนครชุม 
ผัดไทยเส้นนุ่ม ราดหน้า 
หมูสะเต๊ะ

ไปถึงแล้วต้องลอง
เมนูอะไรบ้ำง

ขนมจีบแป้งสดนครชุม
ใช้แป้งข้าวจ้าวห่อใส ท�าให้เนือ้เหนยีวนุม่ 
และมีไส้ขนมจีบพิเศษคือหน่อไม้, กุ้ง, 
หมูสับ พร้อมเครื่องเทศที่ครบรส

เมี่ยงมะพร้ำวคั่ว  
ของทานเล่นในงานต่างๆ และใน 
ชวีติประจ�าวนัของชาวนครชุม

ชุมชนนครชุม 
จ.ก�าแพงเพชร

กินอิ่ม นอนหลับ

052 053



รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• พูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ควรแต่งกายให้สุภาพ ให้เกียรติสถานที่และเหมาะสมกับกาลเทศะ
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง

เมด อิน นครชุม

พระเครื่องนครชุม 
พระเครื่องของที่นี่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นๆ
โดยเฉพาะพระซุ้มกอ องค์พระที่มีรัศมีเป็นรูป ก ครอบอยู่ที่เศียร
หนึ่งในพระเบญจภาคีที่เสริมความเป็นศิริมงคล

เมี่ยงนครชุม
อาหารว่างที่นิยมทานและใช้รับแขก หากมาเยือนนครชุมขอแนะน�าให้ลองชิม 

ขนมข้ำวตอกอัด
ขนมรสอร่อยที่หาทานได้ยากเพราะมีให้ลิ้มลองแค่ที่นครชุมเท่านั้น

ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม โทร 089-640-5287, 081-972-7238

แผนเที่ยว รู้ก่อนเที่ยว

วันที่ 1
สัมผัสและเรียนรู้

วัฒนธรรมอันเป็น
เสน่ห์ของชุมชน

เดินทางถึงชุมชนนครชุม
 นั่งพักเหนื่อยทาน

ขนมจีบแป้งสดแสนอร่อย
กับน�้าเย็นๆ ให้ชื่นใจ

ทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น
เดินชมและเรียนรู้วัฒนธรรม
ชุมชนที่ตลาดย้อนยุคนครชุม

ท�าบุญตักบาตรที่วัดสว่างอารมณ์
แล้วแวะไปชมบ้านห้างในสมัย
รัชกาลที่ 5 และทานอาหารเช้า

เมนูท้องถิ่น

ต่อด้วยไปนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุที่วัดพระบรมธาตุ 

เจดียาราม

เยี่ยมชมบ้านคุณยายประภาศรี  
บ้านเรือนไม้อายุมากกว่า 100 ปี และ

เรียนรู้วิธีการท�าขนมข้าวตอกอัด 
ขนมขึ้นชื่อที่หาทานได้แค่ในนครชุม

จบทริปวันแรกด้วยการทานอาหารเย็น
เมนูท้องถิ่นก่อนแยกย้ายพักผ่อนในที่พัก

วันที่ 2
เรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น

ผ่ำนกำรลงมือท�ำ

เดินทางไปเรียนรู้ประวัติและเรื่องราวการท�า
พระเครื่องนครชุมที่แหล่งเรียนรู้การท�า

พระเครื่องนครชุม

ทานอาหารกลางวัน 
เมนูท้องถิ่นและ 

เดินทางกลับบ้านพร้อมน�า
ความประทับใจไปบอกต่อคนอื่นๆ

1

2

43

1

2

3
4

ชุมชนนครชุม 
จ.ก�าแพงเพชร
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ชมุชนบ้ำนคุกพฒันำ
จ.สุโขทัย

06

ชุมชนคนท�ำว่ำวพระร่วง 
พร้อมเรื่องรำวชีวิตแบบพอเพียง

บ้านคุกพัฒนา อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไม่ใช่
เรือนจ�าท่ีไหน แต่เป็นบริเวณที่พระร่วงคุกเข่าเสียใจ 
เมือ่นางค�าปฏเิสธรกั ซึง่เป็นทีม่าของชือ่ ‘บ้านคุก’ ปัจจบุนั
ชุมชนแห่งนี้เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต
แบบพอเพียง โดยมีการสาธิตงานอาชีพที่หลากหลาย 
ต้ังแต่วิถีชาวนาด้ังเดิม การผลิตถ่านไม้ไผ่ด้วยเตาอิวาเตะ 
การผลิตน�้าส้มควันไม้ ไปจนถึงการท�าว่าวพระร่วง ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาของชุมชน



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 

และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชื่นชมทิวทัศน์ภูเขา หาดทรายขาว และน�้าทะเลใสๆ ที่
เกาะกูด พร้อมสนุกไปกับการเล่นน�้าที่น�้าตกคลองเจ้าที่
ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามอลังการแห่งเกาะนี้

เกำะกูด
มาเดินกินลมตามแนวชายหาดสีขาวที่ทอดยาวสุด
สายตา หรือจะลงเรือเล็กเพื่อไปชมฝูงแมงกะพรุน
หลากสีสันที่หาดราชการุณย์ และถ้าโชคดีก็อาจมีฝูง
โลมาขึ้นมาให้ชมกันด้วย

หำดรำชกำรุณย์ 

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

พบกับความหมายของค�าว่า ‘พอเพียง’ ด้วยการเข้ามาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชน โดย
ในฤดูท�านานักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชาวนากันถึงแปลง ทั้งยังได้เรียนรู ้อาชีพนอกฤด ู
ท�านา เช่น การท�าน�้าส้มควันไม้ สบู่ถ่าน และหมอนถ่าน ซึ่งล้วนเป็นอาชีพเสริมที่พัฒนามาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 

ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนบ้ำนคุกพัฒนำ1

ชมของเก่าไม่ว่าจะเป็น เครื่องสังคโลก เครื่องใช้ เครื่องมือเก่า พร้อมพูดคุยกับเจ้าของบ้านเพื่อ
เรียนรู้ที่มาของสิ่งของแต่ละชิ้น

บ้ำนลุงลือ บ้ำนสะสมของเก่ำ 2

บ้ำนตีเหล็ก เครื่องมือเครื่องใช้แบบวิถีชนบท 
เรียนรู้วิธีการตีเหล็กที่ใช้เป็นเครื่องมือในการท�าไร่ท�านากับวิธีการตีมีดแบบเก่าที่สืบทอด 
กันมารุ่นสู่รุ่น ซึ่งในปัจจุบันหาชมและศึกษาวิธีการตีแบบนี้ได้แค่ที่นี่เท่านั้น

3

หนองน�้าใหญ่ชุมชนบ้านคุกพัฒนา ซึ่งเป ็นแหล่งชมวิถีเกษตร และวิถีชีวิตชาวบ้าน 
นอกจากนี้นักท ่องเที่ยวยังสามารถมากราบสักการะพระเพื่อความเป ็นสิริมงคลที ่
วัดเขายาหนองจระเข้

หนองจระเข้4

เดินชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสนุก
กับการเล่นน�้าตกที่เย็นฉ�่า ก่อนกลับอย่าลืมแวะ 
ไปเดินส�ารวจชมความงดงามของถ�้าค้างคาวและ 
ถ�้าธาราวสันต์ด้วยล่ะ

อุทยำนแห่งชำติศรีสัชนำลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ที่รายล้อมไปด้วยโบราณสถาน
มากมาย และที่น่าภาคภูมิใจคือได้เป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก

อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย

ชุมชนบ้ำนคุกพัฒนำ 
จ.สุโขทัย

4

3

2

1

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน
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ปักหมุดเที่ยว ชุมชนบ้ำนคุกพัฒนำ

กำรเดินทำง

ลิ้มรสเมนูเด็ด หนุนหมอน 
นอนพัก

ต้มกะทิปลำเกลือ 
เมนูที่น�าผักสมุนไพรพื้นบ้านอย่าง 
ใบมะขามอ่อน ใบส้มป่อยมาต้มใส่
กะทท่ีิคัน้สดๆ และปลาเกลอื ทีไ่ด้จาก 
หนองน�้าธรรมชาติในพื้นที่

สักทองรีสอร์ท 
ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนป่าสักด้วย
บรรยากาศสีเขียวอันน่าร่ืนรมย์ 
และอยูใ่กล้อทุยานประวตัศิาสตร์ 
ศรีสัชนาลัย

ถนอมจิตร์กำร์เด้นโฮมรสีอร์ท 
ทีพ่กับรรยากาศส่วนตวั ห้อมล้อม
ด้วยธรรมชาติ แถมราคาสบาย
กระเป๋า

รถยนต์: จากตัวจังหวัดสุโขทัย ให้ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอ�าเภอศรีส�าโรง อ�าเภอ
สวรรคโลก ประมาณ 68 กิโลเมตร แยกทางทิศตะวันตกผ่านที่ท�าการอ�าเภอศรีสัชนาลัยประมาณ  
8 กิโลเมตร ถึงสี่แยกป้อมต�ารวจ ตรงไปอีก 50 เมตร ก็จะถึงบ้านคุกพัฒนา

ขนมสี่ถ้วย 
ขนมมงคลท่ีมักทานในงานมงคล
สมรส โดยจะมีขนมหวาน 4 อย่าง

ผัดเผ็ดไก่บ้ำน 
เมนูสุดแซ่บท่ีปรุงรสตามแบบฉบับ
ท้องถิ่น ท�าให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม
จนติดใจ 

แวะเติมพลังที่
ร้ำนท้องถิ่น

ครัวคุณพลอย    
ไข่เย่ียวม้าผัดขี้เมา แกงป่า 
ผัดฉ่าปลาค้าว

ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ฟิล์ม  
ก๋วยเตี๋ยวไทโบราณ

ก๋วยเตี๋ยวขัดสมำธิยำยสรวง   
ก๋วยเตี๋ยวไทแห้งใส่หมูแดง

ไปถึงแล้วต้องลอง
เมนูอะไรบ้ำง

โฮมสเตย์บ้ำนคุกพัฒนำ 
โฮมสเตย์ที่อยู ่ใจกลางชุมชน 
เพยีบพร้อมไปด้วยมรดกวฒันธรรม
และกิจกรรมมากมาย

ชุมชนบ้ำนคุกพัฒนำ 
จ.สุโขทัย

กินอิ่ม นอนหลับ
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รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• ไม่ส่งเสียงดังเมื่อพลบค�่า
• เปิดใจให้กว้าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง

เมด อิน บ้ำนคุกพัฒนำ

ว่ำวพระร่วง 
ลักษณะคล้ายว่าวจุฬาแต่เอวจะอวบกว่า หากอยากชมเทศกาล 
ว่าวพระร่วง ควรมาในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของทุกปี

น�้ำส้มควันไม้
เป็นผลพลอยได้จากการเผาไหม้ของถ่าน สามารถน�าไปรักษาแผลสด  
ไล่แมลง หรือดับกลิ่นห้องน�้าได้

สบู่ถ่ำน
พัฒนามาจากเศษถ่านที่มีคุณสมบัติดูดซับสิ่งสกปรกในรูขุมขน 
ช่วยให้ผิวพรรณสะอาดและกระจ่างใส

หมอนถ่ำน 
มีคุณสมบัติในการดูดประจุไฟฟ้าจากร่างกาย ช่วยให้ร่างกายสมดุล 
มากขึ้นและลดอาการปวดเมื่อยลงได้

ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนคุกพัฒนำ 79 หมู่ 12 ต�ำบลสำรจิตร 
อ�ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทร. 089-562-6230, 081-040-7325

แผนเที่ยว รู้ก่อนเที่ยว

วันที่ 1
สัมผัสวิถีชำวบ้ำน  

ร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อ
ควำมเข้ำใจถึง 

วิถีชุมชนอย่ำงแท้จริง

ก้าวเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ 
ชุมชนบ้านคุกพัฒนา

เรียนรู้วิธีการเผาถ่านไม้ไผ่ 
ด้วยเตาเผาอิวาเตะ

เที่ยวชมวิถีชาวนา ณ หนองจระเข้
ร่วมทานอาหารเย็นกับคนท้องถิ่น 

ก่อนเข้าพักผ่อนในโฮมสเตย์

เริ่มกิจกรรมช่วงบ่าย 
ด้วยการท�าว่าวพระร่วง

1 ศึกษาวิธีการท�าน�้าส้มควันไม้ 
สบู่ถ่าน และหมอนถ่าน
พักทานอาหารกลางวัน
เมนูท้องถิ่นแสนอร่อย

2

3 4

วันที่ 2
ตระเวนชม

ภูมิปัญญำชุมชน
ชมบรรยากาศยามเช้าของชุมชน
ทานอาหารเช้าตามแบบฉบับ 

คนบ้านคุกพัฒนา

ต่อด้วยบ้านตีเหล็ก
ที่จะสาธิตขั้นตอน 
การตีเหล็กตาม 

แบบฉบับของชนบท
และพักทานอาหาร 

กลางวันเมนูขึ้นชื่อของท้องถิ่น

เดินทางกลับบ้าน พร้อมกับ
น�าความประทับใจไปบอกต่อ 

คนรู้จักให้มา
  เที่ยวชุมชนบ้านคุกพัฒนา

เยี่ยมชมบ้านลุงลือ บ้านสะสม
ของเก่าที่หาไม่ได้ที่ไหน

1

2

3

4

ชุมชนบ้ำนคุกพัฒนำ 
จ.สุโขทัย
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ชุมชนเมืองเก่ำสุโขทัย
จ.สุโขทัย

07

ชุมชนรอบอุทยำนประวัติศำสตร์ 
ย้อนรอยอดีตผ่ำนวิถีดั้งเดิม  
ที่ด�ำรงอยู่ในปัจจุบัน

อารยธรรมที่รุ ่งเรืองสมัยสุโขทัยไม่เพียงแต่จารึกไว้ให้ 
คนรุน่หลังได้ศกึษาผ่านศลิาจารกึ โบราณวตัถ ุหรอืโบราณสถาน
เท่านั้น แต่ยังสะท้อนผ่านวิถีชี วิตของคนในชุมชน 
เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย การท่องเที่ยวที่สุโขทัยจึงไม่ใช่
แค่การเข้าชมร่องรอยที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสุโขทัย
ผ่านโบราณสถานอย่างเดียว แต่ยังสามารถเรียนรู  ้
ความเป็นมาและวัฒนธรรมเก่าแก่ทีค่นท้องถ่ินยงัคงด�ารงไว้ 
ผ่านการพูดคุยสานสัมพันธ์กับคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้
เข ้าใจถึงความเป็นมาและภูมิป ัญญาของคนโบราณ 
ได้อย่างลึกซึ้ง



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน

เมื่อก้าวเข้าสู่แหล่งมรดกโลกแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะรับรู้ถึงมนต์ขลังของอารยธรรมโบราณ ที่มี
คูเมือง ก�าแพงเมือง และประตูเมืองล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน 
ส�าคญัอย่าง วัดสระศรีทีต้ั่งอยูก่ลางสระน�า้ขนาดใหญ่ และวัดมหาธาตุทีม่รูีปแบบสถาปัตยกรรม
สุโขทัยขนานแท้

อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย1

สถานที่จัดแสดงศิลปะโบราณต้ังแต่ศิลาจารึก เคร่ืองสังคโลก พระพุทธรูปไปจนถึง 
พระพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จากการขุดค้นและที่ประชาชนมอบให้ แบ่งส่วนการแสดงเป็นอาคาร 
ลายสือไท 700 ปี อาคารพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติรำมค�ำแหง2

วัดพระพำยหลวง
วัดแห่งน้ีเคยเป็นศูนย์กลางชุมชมนับต้ังแต่ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย มีคูน�้าล้อมรอบ
โดยจะมีจุดดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวคือพระปรางค์ 3 องค์ ก่อด้วยศิลาแลง และรูปแบบศิลปะ
เป็นเขมรบายนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

3

เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปูนปั้นพระอจนะหรือต�านานพระพูดได้ หน้าตักกว้าง 11.30 
เมตร มีลักษณะเป็นมณฑปที่เหลือเพียงผนังสี่ด้านเท่านั้นเพราะหลังคาพังทลายลงหมดแล้ว 
แต่ก็ช่วยสร้างมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่วัดศรีชุมได้อย่างลงตัว

วัดศรีชุม4

ถนนสงัคโลก ณ ชมุชนบ้านใหม่ตระพังทอง ถือเป็นถนนสายส�าคัญทีน่�าพาการท่องเทีย่วให้เข้าถึง
ชมุชนได้มากขึน้ เป็นแหล่งรวมผลงานศลิปหัตถกรรมมากมาย และนกัท่องเทีย่วสามารถเข้ามา
เรียนรู้การท�าเครือ่งสงัคโลกและเรือ่งราวความเป็นมา ทัง้ยงัเป็นช่องทางให้คนในชมุชนสามารถ
ประกอบอาชีพที่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้สืบไป

ถนนสังคโลก ย่ำนสังคโลก5
ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ปัจจุบันชาวทุ่งหลวงมากกว่า 200 ครัวเรือนยังคงสืบทอดภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษด้วยการผลิตเครื่องปั้นดินเผา สามารถมาเรียนรู้การท�า
เครื่องปั้นดินเผาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งหลวง
 

บ้ำนทุ่งหลวง

ชุมชนเมืองเก่ำ
จ.สุโขทัย

4

3

1

5

2
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ปักหมุดเที่ยว เมืองเก่ำสุโขทัย

กำรเดินทำง

ลิ้มรสเมนูเด็ด หนุนหมอน 
นอนพัก

แกงไข่น�้ำ  
เมนูจากผักพื้นบ้านที่อุดมไปด้วย
ประโยชน์มากมาย

กลุม่โฮมสเตย์เมอืงเก่ำ 
โฮมสเตย์ที่อยู่ใจกลาง
ชมุชน ท�าให้ได้สมัผสัถึง
วิถีชุมชนอย่างแท้จริง

รถยนต์: เดินทางได้ 2 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านนครสวรรค์ ก�าแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 
101 ผ่านอ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร อ�าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระยะทางประมาณ 440 
กิโลเมตร หรือตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กิโลเมตรที่ 50 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัด
พระนครศรีอยธุยามุง่สู่จังหวัดนครสวรรค์ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าจงัหวัดพษิณโุลก เปล่ียน
ไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร

รถประจ�ำทำง: บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่ง
หมอชิตถนนก�าแพงเพชร 2 ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร 02-537-8055-6 

ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย 
ปรุงด้วยน�้ามะนาวสด ถ่ัวป่น และ
คลุกเคล้ากับน�้ามันกระเทียมเจียว 
กากหมูเสิร์ฟในชามสังคโลก

น�้ำพริกแกงป่ำ 
เมนูคู่ครัวของคนเมืองเก่าที่ท�าจาก
วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชน

แวะเติมพลังที่
ร้ำนท้องถิ่น

ร้ำนอำหำรจนัทร์ฉำย
ปลาม้วนจนัทร์ฉาย ไก่ย่างจ�าเลยรัก

ครัวพลอยชมพู
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ข้าวเปิ๊บ 
ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง

เรือนนริศรำ 
ผัดเผ็ดไก่สุโขทัย ต้มย�าปลาคัง 
ปลาเน้ืออ่อนทอดกระเทยีม

ไปถึงแล้วต้องลอง
เมนูอะไรบ้ำง

ชุมชนเมืองเก่ำ
จ.สุโขทัย

กินอิ่ม นอนหลับ
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รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• พูดคยุกบัคนในชมุชนเพือ่เรยีนรูค้วามเป็นมาและภมูปัิญญาท้องถิน่
• ไม่ควรถอดเสื้อในเขตโบราณสถาน และไม่ปีนป่ายโบราณสถาน 
  หรือขีดเขียนท�าลายส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถาน
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง

เมด อิน เมืองเก่ำสุโขทัย

เครื่องปั้นดินเผำสังคโลก  
มีให้เลือกซื้อทั้งถ้วย ชาม พาน ฯลฯ ซึ่งแต่ละอันล้วนท�าด้วยมือ  
และมีลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์

พระเครื่องสุโขทัย 
พระพิมพ์ที่ท�าด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

กำรฟันไม้ 
งานฝีมือที่ท�าขึ้นด้วยการใช้มีดฟันลงบนไม้ให้เป็นรูปต่างๆ  
เช่น พระ นกคุ้ม ปลา เป็นต้น 

ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่ำสุโขทัย โทร 080-116-4141

แผนเที่ยว
รู้ก่อนเที่ยว

วันที่ 1
เที่ยวชมศิลปะสุโขทัย เรียนรู้

วิถีชีวิตชำวเมืองสุโขทัย
เดินทางถึงชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย

เข้าชมศิลปะโบราณที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค�าแหง

ทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น
เดิมชมถนนสังคโลก ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง 
และเรียนรู้การท�างานหัตถกรรมเครื่องสังคโลก

1

2
3

ทานอาหารเย็นเมนูท้องถิ่น  
ก่อนเข้าพักผ่อนที่โฮมสเตย์

วันที่ 2ตระเวนชมภูมิปัญญำชุมชน

ตื่นเช้าท�าบุญตักบาตร  
และเดินชมตลาดสดตระพังทอง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
และชมความงดงามของโบราณสถาน  

ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ท�าบุญไหว้พระที่วัดพระพายหลวง พร้อมชม 
ความงดงามของพระปรางค์ 3 องค์

ต่อด้วยไหว้พระที่วัดศรีชุม 
และทานอาหารกลางวันที่

ร้านท้องถิ่น และเดินทางกลับบ้าน 
พร้อมน�าความประทับใจไปบอกต่อ

1

2

3

4

ชุมชนเมืองเก่ำ
จ.สุโขทัย
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ชุมชนปลำบ่ำ 
จ.เลย

08

ชุมชนปลูกป่ำ มุ่งหน้ำพัฒนำพืชพันธุ์

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในทางลบ ชาวปลาบ่าจึง
ร่วมใจกันสละพื้นที่ส่วนตัวเพื่อใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ 
นับเป็นแรงส�าคัญที่ช่วยให้พื้นที่แห่งนี้มีผืนป่าอันเขียวขจี 
และน�้าตกท่ีงดงาม วิถีชีวิตชุมชนก็สะท้อนให้เห็นถึง
แนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านการท�าสวนผักกันไฟป่า
และมกีารปลูกผักผลไม้เมอืงหนาว หากอยากสัมผัสอากาศ
หนาว และเรียนรู ้ เรื่องความสัมพันธ ์กับธรรมชาติ 
ลองมาเที่ยวชุมชนปลาบ่า อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน 1

2

34

ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 
และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชื่นชมทิวทัศน์ภูเขา หาดทรายขาว และน�้าทะเลใสๆ ที่
เกาะกูด พร้อมสนุกไปกับการเล่นน�้าที่น�้าตกคลองเจ้าที่
ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามอลังการแห่งเกาะนี้

เกำะกูด หำดรำชกำรุณย์ 

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีหน้าที่ศึกษา ทดลอง และพัฒนาพืชพันธุ์เมืองหนาวนานาชนิด นักท่องเที่ยว 
สามารถเข้าชมแปลงไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกเมืองหนาว เช่น แมคคาเดเมีย แรดิชิโอ  
ทุ่งซัลเวีย และอื่นๆ อีกมากมาย หากมาเที่ยวในช่วงที่หนาวจัดก็อาจจะได้สัมผัสกับแม่คะนิ้ง 
ที่หาชมได้ยากในบ้านเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรที่สูงเลย1

เท่ียวชมและลงมือเก็บผักด้วยตัวเองจากแปลงผักปลอดสารพิษ เมื่อมองไปรอบๆ จะเห็นว่า 
ชาวปลาบ่านัน้ร่วมกันปลูกผักรอบผืนป่า เพือ่เป็นรัว้ก้ันไฟป่าไม่ให้ลามมายงัพ้ืนท่ีปลูกป่าได้ ซ่ึง
นับเป็นอีกภูมิปัญญาที่น่าชื่นชมของชุมชนแห่งนี้

แปลงผักกันไฟป่ำ2

ไร่วิมุตติสุข
พบกับการสาธิตขั้นตอนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย เรียนรู ้วิธีการ
กะเทาะเปลือกไปจนถึงการอบด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และเดินชมต้นแมคคาเดเมีย 
ที่หาดูกันไม่ได้ง่ายๆ พร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียหลากหลายประเภท

3

ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์ของยอดเขาสูงที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ 
หากมาในช่วงฤดูหนาวความสวยงามจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว ด้วยทิวทัศน์ของทะเลหมอกที่จะท�าให ้
ที่แห่งนี้ดุจดั่งสวรรค์บนดินเลยทีเดียว

ภูบักได4

ร่วมส�ารวจชีวิตสัตว์ป่า เช่น นกตั้งล้อ เต่าปูลู ช้างป่า 
เลียงผา ฯลฯ พร้อมกับส�ารวจร่องรอยไดโนเสาร์
คาร์โนซอร์ทีม่อีายมุากกว่า 120 ล้านปีและต่ืนตาไปกับ
น�้าตกตาดเลยที่มีความสูงถึง 70 เมตร

เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง
่มทีศันยีภาพท่ีงดงาม หากได้มาเยอืนในช่วงฤดูหนาวจะ
ได้พบกับลานไม้ดอกเมืองหนาวที่ให้สีสันสวยงาม และ
อากาศหนาวเย็น เพราะที่แห่งนี้มีความสูงเหนือระดับ
น�้าทะเล 1,365 เมตร

อุทยำนแห่งชำติภูเรือ

ชุมชนปลำบ่ำ 
จ.เลย

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน
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ปักหมุดเที่ยว ชุมชนปลำบ่ำ

กำรเดินทำง

ลิ้มรสเมนูเด็ด หนุนหมอน 
นอนพัก

กลุ่มโฮมสเตย์ ชมรมส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลปลำบ่ำ  
พักผ ่อนในโฮมสเตย ์ที่ เรียบง ่าย 
และใกล้ชิดกับวิถีท้องถ่ินแบบฉบับ 
ไท-เลย

ภูเรือบุษบำ รีสอร์ทแอนด์สปำ  
โรงแรม บ้านพักและลานกางเต็นท์
ที่มีทิวทัศน์เป็นภูเขา พร้อมกับร่วม
ศึกษาการท�าเกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์
เรียนรู้เกษตรพอเพียงของทีพั่กแห่งน้ี

ชัชนำถวู๊ดแลนด์รีสอร์ท  
บ้านพักที่ออกแบบมาเพ่ือให้แขก 
ท่ีมาพักได้สมัผสักลิน่ไอของธรรมชาติ 
มากที่สุด พร ้อมด้วยการบริการ 
ที่ครบครัน
 

รถยนต์: ใช้เส้นทาง กทม.-หล่มสัก (หมายเลข 21)-ชัยบาดาล-ศรีเทพ-วิเชียรบุรี-บึงสามพัน-หนองไผ่-
เพชรบูรณ์-หล่มสัก-ด่านซ้าย

รถโดยสำร: บริษัทเพชรทัวร์ กทม. โทร 02-936-3230, บริษัทขนส่ง จ�ากัด (หมอชิต 2) โทร 02-936-2841-
48 หรือ 02-936-2852-66 ต่อ 442 และ 311, บริษัทแอร์เมืองเลย จ�ากัด (หมอชิต 2) โทร 02-936-0142

เครือ่งบนิ: สายการบนินกแอร์ วันละ 1 เทีย่วบิน จากดอนเมอืง-ท่าอากาศยานเลย, สายการบนิไทยแอร์เอเชยี 
วันละ 2 เที่ยวบิน จากดอนเมือง-ท่าอากาศยานเลย (อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) 

เมี่ยงสมุนไพร 
ห่อใบเมี่ยงด้วยผักปลอดสารพิษและ
เครื่องเคียงต่างๆ เสริมรสมันด้วย
แมคคาเดเมีย ราดด้วยน�้าปลาหรือ
น�้าผักสะทอน

ป่ำมไข่ผักชีลำว 
ชิมไข ่รสหวาน ที่มีกลิ่นหอมจาก
ใบตองและผักชีลาวที่ทอดร่วมกับ
ไข่ฟองโต

แวะเติมพลังที่ 
ร้ำนท้องถิ่น

ร้ำนอำหำรภูเรือไก่ย่ำง   
ร้านอาหารอสีาน อาหารไทย 
ที่ขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างและชาบู 

ร้ำนอำหำรภูเรือโภชนำ   
ต้มย�าปลาคังและย�าผักกูด

สวนอำหำรกิ่งดำว    
ปลาช่อนชมดงและขาหมู
สูตรคุณลุง

ไปถึงแล้วต้องลอง
เมนูอะไรบ้ำง

ต้มย�ำไก่บ้ำน 
หอมเครื่องเทศไทย ด้วยรสชาติ
เข้มข้นถึงใจ และลิ้มรสไก่บ้านของ 
ชุมชนที่เนื้อเหนียวนุ่มละมุนลิ้น

ชุมชนปลำบ่ำ 
จ.เลย

กินอิ่ม นอนหลับ
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ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนปลำบ่ำ 35 ม.3 บ้ำนกลำง ต�ำบลปลำบ่ำ 
อ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร 087-866-8648 หรือ 095-658-7113
อุทยำนแห่งชำติภูเรือ โทร 042-810-965, 091-375-8588
สถำนีเกษตรที่สูงภูเรือ 042-891-199, 042-891-398

รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง
• ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้คน หรือสัตว์ป่าในพื้นที่
• เปิดใจให้กว้างเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
• เตรียมเสื้อที่อบอุ่นเอาไว้สู้กับอากาศหนาวในขุนเขา

เมด อิน ปลำบ่ำ

แมคคำเดเมียแปรรูป 
มีให้เลือกกันทั้งแมคคาเดเมียอบเกลือและไม่อบเกลือ สบู ่ถ่านจากกะลา 
แมคคาเดเมีย น�้ามันแมคคาเดเมีย และถ่านอัดแท่งจากกะลาแมคคาเดเมีย 

ผักผลไม้เมืองหนำว 
ด้วยสภาพอากาศหนาวเยน็ ท�าให้ชมุชนปลาบ่าสามารถปลกูผกัผลไม้เมอืงหนาว
หลากหลายชนิด เช่น แรดิชิโอ พาร์สลีย์ สตรอว์เบอร์รี เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็น
ผักผลไม้ปลอดสารพิษทั้งสิ้น

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมือง 
แวะดแูละเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์หตัถกรรมจากกลุม่แม่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งจกัสาน  
หรือผ้าทอพื้นเมืองที่สวยงาม 

แผนเที่ยว รู้ก่อนเที่ยว
วันที่ 1

เรียนรู้ภูมิปัญญำ
และวิถีชีวิต
ของชุมชน

ต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ

สัมผัสบรรยากาศยามเช้า และทาน
อาหารเช้าท่ามกลางธรรมชาติ

ชมความงดงามและความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติที่ศูนย์วิจัยฯ

ร่วมกันท�าอาหาร และทานอาหาร
กลางวันจากเมนูผักสดๆ  

  ที่เก็บมาจากแปลงผักกันไฟป่า
เดินทางกลับบ้าน พร้อมน�าเรื่องราว
ความประทับใจไปบอกต่อคนอื่นๆ 

เรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
แมคคาเดเมียที่ไร่วิมุตติสุข

เลือกชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน
อย่างแมคคาเดเมียแปรรูป งานหัตถกรรมพื้นเมือง 

เยี่ยมชมแปลงผักกันไฟป่า 
พร้อมเรียนรู้วิธีและลงมือ

ปลูกผักกันไฟป่าด้วยตัวเอง

พักทานอาหารกลางวันเมนูพื้นเมือง
นั่งรถอีแต๊กขึ้นภูบักได ชมระบบนิเวศ

และทิวทัศน์ที่งามตา
ศึกษาวิถีชีวิตการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนทานอาหารเย็นเมนูพื้นเมือง  

ก่อนเข้าพักผ่อนในโฮมสเตย์ 
บรรยากาศใจกลางขุนเขา

1
2

3

วันที่ 2
ชมควำมงดงำมของ
ธรรมชำติ สนุกกับ

กำรท�ำกิจกรรม

1
2

3

4

ชุมชนปลำบ่ำ 
จ.เลย

078 079



ชุมชนกกสะทอน 
จ.เลย
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ชุมชนร้อยเรื่องเล่ำ มำกควำมงดงำม

มาชื่ นชมนางพญาเสื อ โคร ่ งสี ชมพูที่ ไ ด ้ รั บฉายา 
‘ซากุระเมืองไทย’ และทัศนียภาพอันเป็นธรรมชาติ
ของขุนเขา นอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้ว ยังม ี
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของชาวม้ง นอกจากนี้ 
ที่ ต้ังของชุมชนแห่งนี้ ก็ เ ต็มไปด ้วยเ ร่ืองราวในอดีต 
ที่น ่ าค ้นหา เช ่น การสู ้ รบของกลุ ่มคอมมิวนิสต ์
กั บ ท ห า ร ไ ท ย  ที่ ก ล า ย เ ป ็ น เ ค รื่ อ ง เ ตื อ น ใ จ
ขอ งคนรุ ่ น หลั ง ใ ห ้ รั ก ใ ค ร ่ ป รอ งดอ งกั น เ ข ้ า ไ ว ้ 



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน

1

2

3

4
5

ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 
และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชื่นชมทิวทัศน์ภูเขา หาดทรายขาว และน�้าทะเลใสๆ ที่
เกาะกูด พร้อมสนุกไปกับการเล่นน�้าที่น�้าตกคลองเจ้าที่
ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามอลังการแห่งเกาะนี้

เกำะกูด
มาเดินกินลมตามแนวชายหาดสีขาวที่ทอดยาวสุด
สายตา หรือจะลงเรือเล็กเพื่อไปชมฝูงแมงกะพรุน
หลากสีสันที่หาดราชการุณย์ และถ้าโชคดีก็อาจมีฝูง
โลมาขึ้นมาให้ชมกันด้วย

หำดรำชกำรุณย์ 

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

เบิกบานใจไปกับทิวทัศน์นางพญาเสือโคร่งสีชมพูที่บานสะพรั่งไปทั่วพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ 
จ�านวนกว่าแสนต้น โดยนางพญาเสือโคร่งจะเบ่งบานต้อนรับลมหนาวช่วงเดือนมกราคม 
ถึงกุมภาพันธ์ และเพ่ือให้อิ่มเอมกับบรรยากาศได้อย่างคุ้มค่า แนะน�าให้เดินขึ้นภูลมโลแห่งนี้
ด้วยตนเอง เพราะสามารถแวะชมธรรมชาติข้างทางได้ แถมยังเป็นการเติมเต็มประสบการณ์และ
อนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัว

ภูลมโล1

ชุมชนม้งหมู่บ้านเดียวในภาคอีสาน โดยชาวม้งตูบค้อยังคงสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน
ของตนได้อย่างเร่ือยมา จะเห็นได้จากบ้านเรือนที่ยังคงเป็นบ้านชั้นเดียว ความเชื่อที่ยังคงนับถือ 
ผบีรรพบุรษุอยู ่เครือ่งแต่งกายตามแบบฉบบัชาวม้ง และความยดึมัน่ในประเพณขีองตนอย่างเหนยีวแน่น

บ้ำนตูบค้อ2

อุทยำนเทิดพระเกียรติบ้ำนหมำกแข้ง
สถานที่ประวัติศาสตร์การสู้รบของกลุ่มคอมมิวนิสต์กับทหารไทย ที่มีการบรรยายถึงประวัติศาสตร์ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นถึงผลลัพธ์ของความขัดแย้งกันในอดีต 

3

หรือวัดหมากแข้ง เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่กับหมู่บ้านหมากแข้งมาช้านาน วัดแห่งนี้ผ่านเรื่องราวมา
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาต ิหรอืภยัจากการสูร้บ แต่กส็ามารถฝ่าฟันอปุสรรคนานบัประการ
ไปได้ด้วยดี

วัดเย็นศรีระธรรมประทีป4

ชมความสวยงามและความอลงัการของน�า้ตก 32 ชัน้ ซึง่สามารถเดนิเทีย่วได้ตัง้แต่ชัน้ที ่1-9 โดยใน 
ช่วงเดอืนสงิหาคมจะมดีอกลิน้มงักรสชีมพทูีเ่บ่งบานให้ผูม้าเยอืนได้ยลโฉมกนั และบรเิวณแผ่นหิน 
ลานน�า้ตกจะพบกับรอยเท้าไดโนเสาร์ถงึ 20 รอย ซึง่ผ่านการพสูิจน์โดยผู้เชีย่วชาญจากฝรัง่เศสและ
นักธรณีวิทยาของไทยแล้วว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์จริง

น�้ำตกหมันแดง5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ร่วมผจญภยัเข้าสูป่่าเขาอุทยานแห่งชาติภหูนิร่องกล้า พบกบัสภาพป่าเตง็รงั ป่าดบิเขา และป่าสนเขา 
ระหว่างทางจะมกีล้วยไม้ป่า ดอกไม้ป่าให้ได้ชมกนั เช่น ม้าวิง่ เอือ้งตาหนิ เป็นต้น แม้จ�านวนสตัว์ป่า 
จะลดลงไปในช่วงทีม่กีารสูร้บ แต่หลงัจากสนัตภิาพบงัเกดิขึน้ สตัว์ป่ากเ็ริม่กลบัเข้ามาอยูอ่าศยัมากขึน้  
สามารถเห็นเสือ เก้ง กระจง และนกหลากหลายชนิด

อุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ

ชุมชนกกสะทอน 
จ.เลย

082 083



ปักหมุดเที่ยว ชุมชนกกสะทอน

กำรเดินทำง

ลิ้มรสเมนูเด็ด หนุนหมอน 
นอนพัก

ส้มต�ำน�้ำผักสะทอน 
เ มนู ภู มิ ป ัญญาท ้ อ ง ถ่ิ น ท่ีน� า ใบ 
ต้นสะทอนมาหมักด้วยน�้าเปล่า 3 
คืน แล้วน�ามาต้มจนน�้าเป็นสีด�า ใช้
ปรุงรสแทนน�้าปลาร้าในการใส่ส้มต�า 

โฮมสเตย์กกสะทอน 
เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการซึมซับและ
สัมผัสธรรมชาติบนภูสูงอย่างเต็มอิ่ม

ปนัดดำรีสอร์ท  
ทีพ่กัทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม เพราะ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม Low Carbon 
กับ อพท. 

ภูนำค�ำ รีสอร์ท  
ที่ พัก ท่ี เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม
มรีางวลัการนัตมีากมาย ภายในรสีอร์ท 
มกีารปลกูผกัปลอดสารพษิ และเลีย้ง
ควายซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ท

รถยนต์: ใช้เส้นทาง กทม.-หล่มสัก (หมายเลข 21) -ชัยบาดาล-ศรีเทพ-วิเชียรบุรี-บึงสามพัน-หนองไผ่-
เพชรบูรณ์-หล่มสัก-ด่านซ้าย

รถโดยสำร: มีบริการรถโดยสารของบริษัทเพชรทัวร์ กทม. โทร 02-936-3230 / บริษัทขนส่ง จ�ากัด 
(หมอชิต 2) โทร 02-936-2841-48 และบริษัทแอร์เมืองเลยจ�ากัด (หมอชิต 2) โทร 02-936-0142

เครื่องบิน: สายการบินนกแอร์ วันละ 1 เที่ยวบิน จากดอนเมือง-ท่าอากาศยานเลย, สายการบินไทยแอร์
เอเชีย วันละ 2 เที่ยวบิน จากดอนเมือง-ท่าอากาศยานเลย (อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) 

ต้มซั้วไก่งำด�ำ   
เชื่อกันว่าใครได้กินจะโชคดีตลอด
ทั้งปี

ย�ำหัวปลีกล้วยป่ำ 
หรือสลัดบ้านนอก ปรุงรสตามฉบับ
ชาวกกสะทอน ท�าให้มีรสชาติเป็น
เอกลักษณ์ แซ่บจนติดใจ

แวะเติมพลังที่ 
ร้ำนท้องถิ่น

ครัวด่ำนน�้ำใจ   
อาหารไทย อาหารอีสาน

ครัวอิ่มอุ่น     
อาหารไทย อาหารอีสาน

ไปถึงแล้วต้องลอง
เมนูอะไรบ้ำง

ชุมชนกกสะทอน 
จ.เลย

กินอิ่ม นอนหลับ

084 085



ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน 
โทร 062-557-0912-3, 091-282-0556

รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง
• หากต้องการขึ้นชมดอกพญาเสือโคร่งที่ภูลมโล ต้องลงทะเบียนก่อนขึ้นที่ 
  อบต.กกสะทอน เพราะมีการจ�ากัดปริมาณนักท่องเที่ยว
• ไม่อนุญาตให้น�ารถขึ้นไป นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถที่ อบต. ได้
  มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และมีรถบริการพาขึ้นชมไป-กลับ
• ไม่ควรเด็ดหรือจับดอกนางพญาเสือโคร่ง
• เตรียมเสื้อที่อบอุ่นเอาไว้สู้กับอากาศหนาวในขุนเขา
• เปิดใจให้กว้าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่

เมด อิน กกสะทอน 

น�้ำพริกผักสะทอน  
สินค้าโด่งดังของกกสะทอน ใช้ปรุงรสแทนน�้าปลาหรือปลาร้า

ขิงผง 
ปลูกและแปรรูปโดยชาวกกสะทอน ขิงที่นี่หอมและอร่อยกว่าขิงที่ปลูกในพื้นราบ

ตะกร้ำสำน ไม้กวำด 
งานท�ามือที่คุ้มค่ากับการลงทุน เพราะทนทานใช้ได้นานเป็นพิเศษ 

แผนเที่ยว รู้ก่อนเที่ยว

วันที่ 1 ชมซำกุระเมืองไทย 
เดินหำรอยเท้ำ

ไดโนเสำร์ 

เดินทางถึงชุมชนกกสะทอน
ชมความงดงามของน�้าตกหมันแดง 

และเดินหารอยเท้าไดโนเสาร์
กว่า 20 รอย

ทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น
เพิ่มพลังก่อนออกลุยชมภูลมโล

เบิกบานใจไปกับดอกซากุระเมืองไทย
เดินชมธรรมชาติที่แสนสวยงามในภูลมโล

และทานอาหารเย็นเมนูท้องถิ่น ก่อนแยกย้ายพักผ่อนในโฮมสเตย์

1

2

3

วันที่ 2สัมผัสวิถีชีวิตชำวม้ง

ท�าบุญตักบาตรตอนเช้าที่วัดเย็นศรีระธรรมประทีป  
วัดเก่าแก่ที่มีเรื่องราวมากมาย 
และทานอาหารเช้าเมนูท้องถิ่น 

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนม้งที่บ้านตูบค้อ 
ชมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันงดงาม   

  อย่างบ้านเรือน การแต่งกาย ประเพณีของชาวม้ง

ทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น 
เดินทางกลับบ้าน พร้อมน�าความประทับใจ

ไปบอกต่อคนอื่นๆ 

ฟังประวัติศาสตร์การสู้รบของกลุ่ม
คอมมิวนิสต์กับทหารไทยที่อุทยาน 

เทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง 

1

2

3

4

ชุมชนกกสะทอน 
จ.เลย
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ชุมชนบ่อสวก 
จ.น่ำน

10

ชุมชนแห่งภูมิปัญญำที่มีชีวิต  
ส่งต่อมรดกจำกรุ่นสู่รุ่น

หลังจากผ่านไปนานร่วม 7 ศตวรรษ ความเจริญทาง
ศิลปะของคนในอดีตก็ได้รับการร้ือฟื ้นจากการขุดพบ 
เตาเผาโบราณอายุราว 750 ปี ที่ชุมชนบ่อสวก อ�าเภอ 
เมืองน่าน จังหวัดน่าน ก่อให้เกิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อ 
จัดแสดงภาชนะดินเผาที่พบ รวมถึงจัดแสดงวิถีชีวิต 
ของชาวบ่อสวก แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์อนัเหนยีวแน่น 
ของคนในชุมชน ผ่านการสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จาก 
คนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ให้ได้สืบสานกันต่อไป



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 

และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

เรียนรู้การด�ารงชีวิตของคนท้องถิ่น และลงมือทดลองท�าเคร่ืองปั้นดินเผาตามวิถีของชุมชน
บ่อสวกด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีเตาเผาโบราณทั้งที่ขุดค้นพบอายุราว 800 กว่าปี และยัง
รอการขุดค้นจัดแสดงให้ได้ชมอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้ำนสวกแสนชื่น1

อดตีเคยเป็นแหล่งผลติเครือ่งเคลอืบดนิเผาทีส่�าคญัแห่งล้านนา ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ์จดัแสดง
เตาเผาโบราณอีกแห่ง ที่มีการจ�าลองวิถีชีวิตของชาวบ่อสวกในอดีต ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าคัญ
ที่ช่วยให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ โดยกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวก

แหล่งเตำเผำโบรำณบ้ำนบ่อสวก2

หมู่บ้ำนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเชียงยืนแห่งนี้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีน่าน ซ่ึงจะมีการสาธิตการท�าเกษตรอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ สถาบันการจัดการเงินชุมชน  
การแปรรูปงานจักสาน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

3

คนเมืองน่านใช้น�้าอ้อยทั้งในการปรุงอาหาร ใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน และใช้ประกอบอาหาร
ในงานบุญต่างๆ ปัจจุบันยังคงมีการผลิตน�า้อ้อยตามสูตรของบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการสืบสาน
กระบวนการผลิตดั้งเดิมและเลี้ยงชีพไปในตัวด้วย

ลำนหีบอ้อยโบรำณ4

ปู่ฮ่อคือบรรพบุรุษที่ส�าคัญยิ่งต่อชาวบ้านบ่อสวก เป็นท่ีเคารพศักการะของชาวบ่อสวก 
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่น�าเตาเผาโบราณมาสร้างเอาไว้ ท�าให้ชาวบ้านค้นพบอัตลักษณ์ของชุมชน

ศำลปู่ฮ่อ5

ร่วมกันท�าบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนากันที่วัดม่วงเจริญราษฎร์ ศูนย์รวมจิตใจของคนท้องถิ่น  
และจะมีการจัดประเพณีนมัสการพระธาตุฉิมพลีเป็นประจ�าทุกๆ ปี และสัมผัสกิจกรรม 
กลุ่มเพาะเห็ดภูฐานด�า

วัดม่วงเจริญรำษฎร์6

เรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิมตั้งแต่การปั่นฝ้าย อีดฝ้าย หรือฝึกทอผ้า ซึ่งมีลวดลาย 
ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนท่ีไหน เช่น ลายบ่อสวก ลายม่าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 
มัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติอีกด้วย

กลุ่มทอผ้ำบ้ำนซำวหลวง7

ชุมชนบ่อสวก 
จ.น่าน

5

76

3

1

2

4
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ปักหมุดเที่ยวชุมชนบ่อสวก

ลิ้มรสเมนูเด็ด

กำรเดินทำง

หนุนหมอน 
นอนพัก

แกงแคไก่บ้ำน 
แกงทีใ่ช้ผักหลายชนดิและไก่พืน้เมอืง
เป็นส่วนผสม ปรุงรสสูตรดั้งเดิม

โฮมสเตย์บ้ำนบ่อสวก 
 และบ้ำนนำปง 
ตั้งอยู่ในชุมชนบ่อสวก เดินทาง
ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้
สะดวก และยังได้สัมผัสและ
เรียนรู ้กับ วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนอย่างใกล้ชิด 

รถยนต์: จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวง
หมายเลข 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลก และใช้ทางหลวงหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์
และอ�าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากอ�าเภอเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึง
ตัวจังหวัดน่าน

เครื่องบิน: มีสายการบินนกแอร์ และสายการบิน Airasia บินตรงจากดอนเมืองสู่น่านทุกวัน

ย�ำหน่อไม้หรือย�ำเทพธิดำดอย 
เมนูยอดฮิตท่ีห้ามพลาด ความพิเศษ
อยู ่ตรงใส่น�้าปู ๋ลงไป ท�าให้รสชาติ
กลมกล่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

น�้ำพริกน�้ำปู๋ 
อาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
โดยท�าการถนอมอาหารเพือ่ให้เกบ็ไว้ 
กินได้นาน ด้วยการน�าปูนาหรือน�้าปู๋  
มาปรุงเป็นน�้าพริกน�้าปู๋ 

ก๋วยเตี๋ยวแม่ไพ    
ก๋วยเตี๋ยว และขนมจีนน�้าเงี้ยว

แวะเติมพลังที่ 
ร้ำนท้องถิ่น
ไปถึงแล้วต้องลอง

เมนูอะไรบ้ำง

ส้มต�ำพี่เอี้ยง  
ไส้อั่วสมุนไพรสูตรแม่ป๋าน

ชุมชนบ่อสวก 
จ.น่าน

กินอิ่ม นอนหลับ
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ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลบ่อสวก จ.น่ำน โทร 081-028-9051

รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง
• เปิดใจให้กว้าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
• ไม่ควรส่งเสียงดังในเวลากลางคืน
• พูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมด อิน บ่อสวก 

งำนหัตถกรรมผ้ำทอ   
อุดหนุนผ้าทอมือที่มีสีสันสวยงามและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ มีให้เลือก
หลากหลาย เช่น ลายน�้าไหล ลายปล้อง ลายขิด ลายยกดอก โดยเฉพาะ
ลายบ่อสวก เป็นลายเฉพาะของชุมชนที่ไม่ซ�้าที่ไหนแน่นอน 

งำนปั้นดินเผำ
ที่มีลวดลายและวิธีการท�าแบบด้ังเดิม มีให้เลือกลงมือท�าทั้งถ้วยชาม แก้ว 
แจกัน สามารถน�ากลับไปเป็นของฝากได้ แถมยังเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครอีกด้วย

แผนเที่ยว
รู้ก่อนเที่ยววันที่ 1

สัมผัสวิถีชีวิต
ของชำวบ่อสวก

เดินทางถึงชุมชนบ่อสวก 
และทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น

ชมเตาเผาโบราณที่บ้านบ่อสวก ชมวิถีชีวิตชาวบ่อสวก
ในอดีต และเดินทางไปเรียนรู้การทอผ้าแบบดั้งเดิมที่

กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง

ต่อด้วยไปลงมือท�าเครื่องปั้นดินเผาวิถีชุมชน
บ่อสวกด้วยตัวเองที่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา

บ่อสวก และทานอาหารเย็นร่วมกับชาวบ้าน
ในชุมชน ก่อนแยกย้ายพักผ่อนในโฮมสเตย์

ตื่นเช้าท�าบุญตักบาตรที่วัดบ่อสวก ทานอาหารเช้า 
เมนูท้องถิ่นตามแบบฉบับชาวบ่อสวก

ต่อด้วยเรียนรู้การผลิตน�้าอ้อยสูตรดั้งเดิมของชุมชน 
ที่ลานหีบอ้อยโบราณ (ตามฤดูกาล)   

  หรือเรียนรู้การทอผ้ามือ การย้อมและการปั่นผ้าฝ้าย 
การขึ้นลายที่มีเอกลักษณ์

ทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น 
และเดินทางกลับบ้าน 

พร้อมน�าความประทับใจไปบอกต่อคนอื่นๆ 

เรียนรู้การท�าเกษตรอินทรีย์
 การเพาะเห็ด การท�างานจักสาน ฯลฯ 

ที่หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

1

2

3

วันที่ 2
ศึกษำภูมิปัญญำชุมชน

ด้วยกำรลงมือท�ำ

1
2

3

4

ชุมชนบ่อสวก 
จ.น่าน
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ชุมชนในเวียง 
จ.น่ำน

11

ชุมชนวัฒนธรรมล้ำนนำตะวันออก 
มรดกแห่งศรัทธำ

เมือ่มองไปรอบๆ ชมุชนในเวียง-บ้านหนองเต่า จงัหวัดน่าน 
ก็จะเห็นว่ามรดกเมืองน่านจะสะท้อนผ่านโบราณสถาน
และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ แต่เมื่อมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่า
ผู้คนในชุมชนนั่นเองที่เป็นผู้รักษา สืบทอด และสืบสาน
มรดกแห่งศรัทธานี้ให้คนรุ ่นหลังได้ศึกษาและร่วมกัน
อนุรักษ์สืบต่อไป



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน

1

2

3

4

ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 
และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชื่นชมทิวทัศน์ภูเขา หาดทรายขาว และน�้าทะเลใสๆ ที่
เกาะกูด พร้อมสนุกไปกับการเล่นน�้าที่น�้าตกคลองเจ้าที่
ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามอลังการแห่งเกาะนี้

เกำะกูด
มาเดินกินลมตามแนวชายหาดสีขาวที่ทอดยาวสุด
สายตา หรือจะลงเรือเล็กเพื่อไปชมฝูงแมงกะพรุน
หลากสีสันที่หาดราชการุณย์ และถ้าโชคดีก็อาจมีฝูง
โลมาขึ้นมาให้ชมกันด้วย

หำดรำชกำรุณย์ 

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน จุดเด่นคือเจดีย์สีทองอร่ามในวัดและพระบรมสารีริกธาตุ
อันศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งสามารถข้ึนมานมัสการได้ทุกวัน และยังมีการจัดงานนมัสการพระธาตุแช่แห้ง 
ครั้งใหญ่เป็นประจ�าทุกปี

วัดพระธำตุแช่แห้ง1

พบกับร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองน่านในอดีตผ่านภาพจิตกรรมฝาผนังอันงดงาม ที่บ่งบอก 
ถึงประวัติด้านเชื้อชาติ ศาสนา การด�ารงชีวิต การค้าขาย วัฒนธรรมโบราณ รวมถึง 
ความรักของคนในอดีตผ่านภาพวาดอันประณีตอย่าง ‘ปู่ม่านย่าม่าน’

วัดภูมินทร์2

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้ำนพระเกิด
เข้าชมการจัดแสดงโบราณวัตถขุ้าวของเคร่ืองใช้ของเมอืงน่านท่ีถกูเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี แถมยงั
ได้มีโอกาสเป็นผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการศึกษาวิธีการท�าตุงค่าคิง สืบชะตา

3

ชมความงดงามของบ้านเรือนไม้เก่าที่มีอายุกว่า 200 ปี ซึ่งเจ้าของเดิมคือ เจ้าศรีบุญมา หรือ 
เจ้าเวียงเหนือเป็นเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองน่าน ต่อมากลายเป็นมรดกของลูกหลานคือ
เจ้าฟองค�า จึงเป็นที่มาของชื่อ โฮงเจ้าฟองค�า

โฮงเจ้ำฟองค�ำ4

ย้อนอดีตเดินชมภาพถ่ายเก่าที่เล่าอดีตเมืองน่าน และชมข้าวของเครื่องใช้ของคณะมิชชันนารี 
ที่เป็นผู้สร้างอาคารเก่าแก่แบบตะวันตกที่แสนสวยงามของตึกนี้ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 2458

ตึกรังษีเกษม โรงเรียนน่ำนคริสเตียนศึกษำ5

สุขใจไปกับวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก
ในยามเช้า ณ ดอยผาชู้ ที่มองเห็นแม่น�้าน่าน 
ไหลผ่านใจกลางอุทยาน

อุทยำนแห่งชำติศรีน่ำน
ชมวิวพระอาทิตย์ตกท่ีลานดูดาว เที่ยวถ�้าผาฆ้อง 
ที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย ตระการตากับน�้าตก  
12 ชั้นที่น�้าตกภูฟ้า

อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ

ชุมชนในเวียง 
จ.น่าน

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน
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ปักหมุดเที่ยวชุมชนในเวียง

ลิ้มรสเมนูเด็ด

กำรเดินทำง

หนุนหมอน 
นอนพัก

แกงสะนัด 
อาหารพื้นเมืองท่ีหาทานได ้ยาก 
เพราะเป็นสูตรอาหารท่ีในอดีตจะมี
เฉพาะในวังเท่านั้น 

รถยนต์: จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวง
หมายเลข 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลก และใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ซึ่งจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์
และอ�าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากอ�าเภอเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึง 
ตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร

เครื่องบิน: มีสายการบินนกแอร์ และสายการบิน Airasia บินตรงจากดอนเมืองสู่น่านทุกวัน

ต�ำขนุนหรือต�ำบ่ำหนุน  
น�าขนนุต้มมาต�ากับเครือ่งแกงรสเผ็ด 
แล้วน�าไปผัดกับเครื่องให้หอม

น�้ำพริกอ่อง 
มีลักษณะคล้ายผัดหมูสับ แต่จะมี 
รสเผด็จากพรกิ เปรีย้วจากมะเขอืเทศ

ร้ำนเฮือนฮอม     
น�้าพริกอ่อง ผักต้ม ไข่ต้ม 
ไส้อั่ว แคบหมู ลาบทอด

ร้ำนวันดำ 
ขนมจีนน�้าเงี้ยว ขนมจีน
น�้าพริก ข้าวราดแกง ส้มต�า  
ข้าวกั้นจิ้น ข้าวซอยไก่-หมู  

แวะเติมพลังที่
ร้ำนท้องถิ่น
ไปถึงแล้วต้องลอง

เมนูอะไรบ้ำง

โฮมสเตย์ในเวียง 
ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว
ส�าคัญๆ ท�าให้เดินทางสะดวก 
มีกิจกรรมหลากหลายให ้ได ้
เรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตของ 
คนในชุมชนได้อย่างใกล้ชิด เช่น 
ปั่นจักรยานรอบเมือง ตักบาตร
ตอนเช้า ท�าสวยดอกไม้ไหว้พระ 
เป็นต้น

ชุมชนในเวียง 
จ.น่าน

กินอิ่ม นอนหลับ

100 101



ติดต่อชุมชน

รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• พูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ควรแต่งกายให้สุภาพ ให้เกียรติสถานที่และเหมาะสมกับกาลเทศะ
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง

เมด อิน ในเวียง 

สินค้ำจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น   
เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอแปรรูปจากผ้าท้องถิ่น 
สบู่เกลือผสมผงถ่านกะลามะพร้าว 
ขนมท้องถิ่นแปรรูป น�้าผึ้ง นมแพะ เป็นต้น 

แผนเที่ยว
รู้ก่อนเที่ยววันที่ 1

อิ่มบุญสุขใจกับ
วัฒนธรรมชำวน่ำน

วันที่ 2
ชมศิลปะ เรียนรู้

วิถีชำวน่ำน

เดินทางถึงชุมชนในเวียง 
และเดินชมบรรยากาศรอบเมืองก่อนพักทาน

อาหารกลางวันเมนูอร่อยของท้องถิ่น

ต่อด้วยชมเจดีย์สีทองอร่าม เข้านมัสการ
พระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุแช่แห้ง และ
ไปศึกษา พร้อมกับลงมือท�าตุงค่าคิงสืบชะตาที่

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด 

เดินทางไปเยี่ยมชมโฮงเจ้าฟองค�า
เรือนไม้เก่าอายุกว่า 200 ปี ตามด้วย 

เข้าชมภาพถ่ายเก่าเล่าอดีตที่ตึกรังษีเกษม 
 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาทานอาหารเย็นเมนูท้องถิ่น

และแยกย้ายพักผ่อนในโฮมสเตย์

 ท�าบุญตักบาตรที่วัดภูมินทร์ 
และทานอาหารเช้าเมนูท้องถิ่นแสนอร่อย

ทานอาหารกลางวัน
เมนูท้องถิ่น

เดินทางกลับบ้าน 
พร้อมน�าความประทับใจ

ไปบอกต่อคนอื่นๆ

เดินชมร่องรอยประวัติศาสตร์ 
เมืองน่านในอดีต 

ผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์

เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยพื้นเมืองในจังหวัดน่าน 
และประวัติศาสตร์ศิลปะของเมืองน่าน

ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน

1

2
3

4

1

2

4

ชุมชนในเวียง 
จ.น่าน

3

ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลในเวียง บ้ำนหนองเต่ำ จ.น่ำน  
โทร 084-046-6516
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ชุมชนเมืองโบรำณ
อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี

12

ชุมชนโบรำณ ต�ำนำนอำรยธรรม
สุวรรณภูมิ

หลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าเมืองโบราณอู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เคยเป็นอาณาจักรทวารวดีและเป็น
ศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิที่นับย้อนเรื่องราวทาง
ประวัตศิาสตร์ได้ถงึ 3,000 ปี ท�าให้มวัีดเก่าแก่รายล้อมอยู่
รอบตัวเมอืง ทัง้ยงัมกีารค้นพบโบราณวัตถุต้ังแต่ยคุหินใหม่ 
เมืองโบราณอู่ทองจึงกลายเป็นแหล่งสะสมของเก่าของดี 
ที่ส�าคัญต่อการศึกษา เป็นอู่อารยธรรมโบราณอันล�้าค่า 
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน 1

2

4

6

5

ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 
และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชื่นชมทิวทัศน์ภูเขา หาดทรายขาว และน�้าทะเลใสๆ ที่
เกาะกูด พร้อมสนุกไปกับการเล่นน�้าที่น�้าตกคลองเจ้าที่
ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามอลังการแห่งเกาะนี้

เกำะกูด
มาเดินกินลมตามแนวชายหาดสีขาวที่ทอดยาวสุด
สายตา หรือจะลงเรือเล็กเพื่อไปชมฝูงแมงกะพรุน
หลากสีสันที่หาดราชการุณย์ และถ้าโชคดีก็อาจมีฝูง
โลมาขึ้นมาให้ชมกันด้วย

หำดรำชกำรุณย์ 

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ ทั้งเศียรพระพุทธรูปทองค�า ลูกปัดทองค�า และ
โบราณวัตถุอื่นๆ ที่มีอายุนับพันปีอีกมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์มีส่ือให้ความรู้ประเภทต่างๆ 
ที่ทันสมัยอย่างภาพยนตร์แอนิเมชั่น ท้ังยังมีการจ�าลองเรือนของชาวลาวโซ่ง ซึ่งเป็นชาติพันธ์ุ
ที่เคยอาศัยอยู่ในอู่ทอง

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอู่ทอง1

เดินชมป่าปรงพันธุ์ไม้ดึกด�าบรรพ์อายุนับ 1,000 ปี รวมท้ังสวนหินธรรมชาติดึกด�าบรรพ์อาย ุ
นับหมื่นปี และถ้าอยากเห็นวัฒนธรรมโบราณคล้ายสโตนเฮนจ์ ที่พุหางนาคก็มีกลุ ่มหิน 
ที่วางซ้อนกันเรียกว่า ‘หินต้ัง’ ให้ได้ชมกัน ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
อันศักดิ์สิทธิ์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว

สวนหินธรรมชำติ พุหำงนำค2

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขำท�ำเทียม
ตระการตาไปกับพระพุทธรูปแกะสลักภูผาสุดอลังการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตัก  
65 เมตรสูง 84 เมตร โดยภายใต้ฐานพระใหญ่จะมีถ�้าที่สามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติ 
วิปัสนากรรมฐานได้

3

วัดเขาพระศรีสรรเพชญารามสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่สมัยทวารวดี เป็นที่สักการบูชาของ 
ชาวอู่ทอง โดยด้านบนของวัดจะเป็นถ�้าประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ รวมถึงพระพุทธรูป  
ปางต่างๆ ทั้งยังมีรอยพระพุทธบาทจ�าลอง ซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีตอนปลาย

วัดเขำพระศรีสรรเพชญำรำม4

เจ้าพ่อพระยาจักรเป็นเทวรูปศักด์ิสิทธ์ิประดิษฐานอยู่บนแท่นบูชาท่ีศาลเจ้าพ่อพระยาจักร  
ตั้งอยู่กลางตลาดเทศบาลต�าบลอู่ทอง ลักษณะศาลเป็นแบบชาวจีน เนื่องจากในตลาดอู่ทองมี
ชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก

ศำลเจ้ำพ่อพระยำจักร (ตลำดอู่ทอง)5

บ้านโคกเปิดประตูต้อนรับให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชน และเพ่ือเติมเต็ม
ประสบการณ์ในครั้งนี้ก็ต้องปั่นจักรยานโบราณอายุนับร้อยปีเที่ยวรอบชุมชน ในชุมชนแห่งนี้
มีการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นการน้อมรับทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�าเนินชีวิต เพื่อให้พบกับความสุขที่ยั่งยืน

บ้ำนโคก6

ชุมชนเมือง
โบรำณอู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี

3
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กินอิ่ม นอนหลับ ปักหมุดเที่ยว ชุมชนอู่ทอง

ลิ้มรสเมนูเด็ด

กำรเดินทำง

แกงเผ็ดหน่อไม้ไก่ 
ด้วยรสชาติทีจ่ดัจ้านของพรกิแกงทีผ่่านการโขลกอย่างละเอยีด 
และผักพร้อมหน่อไม้สดๆ ท�าให้มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน 

รถยนต์: ขับมาตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) 
ที่จังหวัดนครปฐม ผ่านนครปฐม-อ�าเภอก�าแพงแสน-บ้านทุ่งคอก-บ้านสระยายโสม-อู่ทอง ระยะทางประมาณ 
128 กิโลเมตร 

รถโดยสำร: มีท้ังรถธรรมดาและปรับอากาศ สายใหม่ กรุงเทพ-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี สามารถซื้อตั๋วได้ที่ 
ช่อง 36 รถจอดชานชาลาที่ 126 

รถตู้โดยสำร: อู่ทอง-สุพรรณ-กรุงเทพ (ข้างวัดราชนัดดารามตรงข้าม บมจ.เทเวศประกันภัย ถนนราชด�าเนิน)
• อู่ทอง-สุพรรณ-กรุงเทพ (ใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
• อู ่ทอง-สวนแตง-อู่ยา-สุพรรณ-บางปลาม้า-ลาดบัวหลวง-นพวงศ์-ปากเกร็ด-เมืองทอง-อนุสาวรีย์ชัย 

(ออกทุก45 นาที) 

ขนมกงหรือขนมกงเกวียน
เป็นขนมไทยโบราณมีลักษณะเป็นวงกลมและมีเส้นไขว้พาด
คล้ายกับล้อเกวียน เป็นขนมมงคลที่มักใช้ในงานแต่งงาน 
เพราะมีความหมายที่ดี และยังมีรสชาติอร่อยอีกด้วย

ร้ำนครัวผู้ใหญ่เงำะ 
กบทอดกระเทียม กระเพรากบ 
อาหารป่ารสเด็ด

ร้ำนป้ำแหมว 
แกงปลาไหลไร้กาง 

แวะเติมพลังที่
ร้ำนท้องถิ่น
ไปถึงแล้วต้องลอง

เมนูอะไรบ้ำง

ชุมชนเมือง
โบรำณอู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี
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ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบรำณอู่ทอง โทร 081-851-7087

รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง
• เปิดใจให้กว้าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่

เมด อิน อู่ทอง 

สินค้ำเพื่อสุขภำพ 
มีให้เลือกมากมายสดๆ จากสวน เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไรซ์เบอรี่  
น�้าเห็ดเพื่อสุขภาพ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว  
ที่ท�าจากกะลามะพร้าว ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของชุมชน เช่น โคมไฟ 
ตะเกียบ กระบวย เป็นต้น

สมุนไพรพื้นบ้ำน 
ที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีสมุนไพรที่เป็นประโยชน์มากมาย ทั้งปอกระบิดเกียวทอง 
สมุนไพรพื้นบ้านว่านสามสิบ เป็นต้น

ลูกปัดอู่ทอง 
ร่องรอยความเจริญอันยิ่งใหญ่ของอู่ทอง ลูกปัดอู่ทองมีหลากสีสัน 
แฝงไปด้วยเรื่องราวและความเชื่อ นับว่าเป็นสิ่งมงคลที่ไม่ควรพลาด

แผนเที่ยว
รู้ก่อนเที่ยว

วันที่ 1
รู้ที่มำของเมืองโบรำณ 

ชมควำมสวยงำม 
ของธรรมชำติ

เดินทางถึงชุมชนอู่ทอง
ศึกษาความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทอง 
ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง พร้อมชม

โบราณวัตถุมากมาย 

แวะพักทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น
พร้อมกับไหว้ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร

ที่อยู่ในตลาดอู่ทอง

ชมความอลังการของพระพุทธรูปแกะสลัก 
บนหน้าผาที่วัดเขาท�าเทียม และไปทาน 

อาหารเช้าเมนูท้องถิ่น

สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่บ้านโคกปั่นจักรยาน
โบราณท่องเที่ยวรอบชุมชน พร้อมเรียนรู้ 

วิถีความสุขที่ยั่งยืนของคนในชุมชน

ต่อด้วยชมความสวยงามที่วัดพระศรี
สรรเพชญาราม พร้อมกับชมวิว 

และถ่ายภาพเมอืงอูท่องแบบพาโนรามา

พักทานอาหารกลางเมนูเพื่อสุขภาพจาก
ผักปลอดสารพิษเก็บสดๆ จากสวนและ

เดินทางกลับบ้านพร้อมน�าความประทับใจ 
ไปบอกต่อคนอื่นๆ

ต่อด้วยเดินทางไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 
และชมหินตั้งวัฒนธรรมโบราณ

ที่คล้ายสโตนเฮนจ์

พักให้หายเหนื่อยแล้ว
นั่งทานอาหารเย็น

เมนูท้องถิ่นก่อนแยกย้าย
พักผ่อนในที่พัก

1

2

3

วันที่ 2
เรียนรู้วิถีควำมสุข

ที่ยั่งยืน

1

4

2

3

4

ชุมชนเมือง
โบรำณอู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี
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ชุมชนบ้ำนสันลมจอย 
จ.เชียงใหม่

13

ชุมชนหลำกชำติพันธุ์ รวมกันอยู่ 
ร่วมกันแข็งแกร่ง

ร่วม 30 ปีมาแล้วที่ชนเผ่าบนที่สูงอย่างชนเผ่าอาข่า 
และชนเผ่าลีซู ได้ลงมาอาศัยอยู ่บนพื้นที่ราบร่วมกับ 
คนท้องถิน่ในหมูบ้่านสันลมจอย โดยเวลาทีผ่่านไปนัน้ไม่ได้ 
ส่ันคลอนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าแต่อย่างใด
แต่กลับมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองมากขึ้น 
ด้วยการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ท�าให  ้
วิถีชีวิตดั้งเดิมทั้งด้านภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ยังคงด�ารงอยู่จนถึงทุกวันนี้
 



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน 1

2

3

4

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

หมู่บ้านแห่งนี้เป็นแบบอย่างการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นสถานที่ที่จะพบกับ 
วถีิชาวเผ่าดัง้เดิม ตัง้แต่การแต่งกาย ภาษา และบ้านเรอืน โดยเจ้าของบ้านแต่ละหลงัจะเปิดประตู
ต้อนรับให้เข้าไปพดูคยุและชมการผลติสนิค้าหตัถกรรมของชมุชน อย่างกระเป๋าสานไม้ไผ่ย้อมสี

หมู่บ้ำนสันลมจอย1

แม้ชาติพันธุ์จะแตกต่าง แต่ทุกคนในชุมชนล้วนน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน  
โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการสาธิตการท�าแปลงผักปลอดสารพิษ 
ทีค่นในชุมชนมาช่วยกันปลูก ถือเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน โดยผลผลิตบางส่วนก็จะ 
แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ เป็นการสร้างความสุขทั้งกายใจ และน�ารอยยิ้มมาสู่คนในชุมชน

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง2

เส้นทำงศึกษำธรรมชำติสันลมจอย
เตรยีมร่างกายให้พร้อมส�าหรบักจิกรรมเดนิป่าศกึษาธรรมชาต ิระยะทาง 2 กโิลเมตร ณ บรเิวณ
อุทยานแห่งชาตดิอยสเุทพ-ปยุ โดยเส้นทางเดนิป่านีจ้ะมจีดุศกึษาด้วยกนั 9 จดุ ระหว่างทางจะ
พบกับพันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณ ดงหินแกรนิต สัตว์นานาชนิด และส่ิงที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอีกมากมาย

3

มาร่วมกจิกรรมอนัครกึครืน้ทีถ่นนคนเดนิวฒันธรรมสนัลมจอยทีจ่ดัขึน้ทกุวนัศกุร์ เลือกชมสนิค้า
ที่คนในชุมชนคัดสรรมาจ�าหน่าย มีทั้งสินค้า OTOP งานหัตถกรรม และงานฝีมือของชนเผ่าลีซู
และชนเผ่าอาข่า ตระเวนชิมอาหารพื้นเมืองรสเด็ด พร้อมรับชมการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ 

ถนนคนเดินวัฒนธรรมสันลมจอย4

วดัร�า่เปิงเป็นแหล่งปฏบิติัวิปัสสนากรรมฐานให้กับ
คนทัว่ไป ทัง้ชายหญิงไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเทศ 
ทัง้ยงัเป็นวดัแห่งแรกทีม่พีระไตรปิฎกฉบบัล้านนา 
และมีการรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับภาษาต่างๆ 
มากที่สุดในโลก

วัดร�่ำเปิง (ตโปทำรำม)
ด้วยบรรยากาศอันกว้างขวางและสงบร่มเย็น ท�าให้
วัดแห่งนี้ได้รับความนิยมในการมาปฏิบัติธรรม 
และยังสามารถดื่มด�่าความงามของอุโมงค์ใต้เจดีย์ 
เดินขึ้นบันไดนาคเพื่อไปชมพระเจดีย์ 700 ปี

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

ชุมชนบ้ำนสันลมจอย
 จ.เชียงใหม่
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ลิ้มรสเมนูเด็ด

ย�ำไก่เมืองหรือย�ำจิ๊นไก่ 
อาหารแกงสตูรพืน้เมอืงภาคเหนอื ท่ีจะน�าไก่ต้มมา 
ย�าใส่พริกลาบหรือเครื่องปรุงลาบ และสมุนไพร
นานาชนิด 

แกงผักหวำนป่ำใส่ไข่มดส้ม 
หากอยากลิม้รสเมนน้ีูควรมาในช่วงฤดทูีผั่กหวานป่า 
ผลิยอดคือ เดือนมีนาคมและมิถุนายน จะเป็นช่วง
เดียวกับมดแดงออกไข่พอดี

แกงอ่อมไก่เมือง 
แกงที่ใช้เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมหลัก เช่น ปลา เนื้อวัว 
เนื้อไก่ นอกจากเนื้อแล้วยังนิยมใส่เครื่องในสัตว์ด้วย

ข้ำวต้มย้ง   
หอยลายผัดน�้าพริกเผา ย�าปลาสลิด 

ร้ำนอำหำรมิ่งเมือง
ข้าวผัดไส้อั่วสมุนไพรสด วุ้นเส้น
ผัดไทยกุ้งสด ลาบหมูคั่ว

แวะเติมพลังที่
ร้ำนท้องถิ่น
ไปถึงแล้วต้องลอง

เมนูอะไรบ้ำง

ปักหมุดเที่ยว ชุมชนสันลมจอย

กำรเดินทำง
รถยนต์: จากตัวเมืองเชียงใหม่ขับมาทางถนนคันคลองหรือคลองชลประทาน เลี้ยวเข้าถนนหลัง
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เข้าซอยวัดอโุมงค์ ตรงไปจนกระทัง่ถงึวัดโป่งน้อยจะเห็นป้ายสันลมจอย หรอื
จากตัวเมืองเชียงใหม่ขับมาทางถนนคลองชลประทาน เลี้ยวขวาเข้าที่เทศบาลต�าบลสุเทพ ตรงไป 
จนถึงสี่แยกจะพบซุ้มประตูหมู่บ้านสันลมจอย

เครื่องบิน: ถึงสนามบินเชียงใหม่จะมีรถจากชุมชนไปรับมายังบ้านสันลมจอย

รถไฟ: ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ จะมีรถจากชุมชนไปรับมายังบ้านสันลมจอย
ดินดี คำเฟ่ 
ย�าใบบัวบก ต้มย�าเห็ดรวม 
ข้าวกล้องงอกผสมน�้าเต้าหู้

ชุมชนบ้ำนสันลมจอย
 จ.เชียงใหม่

กินอิ่ม นอนหลับ
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ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนสันลมจอย โทร 081-030-1412, 062-564-7309

รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• พูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ควรแต่งกายให้สุภาพ ให้เกียรติสถานที่และเหมาะสมกับกาลเทศะ
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง

เมด อิน สันลมจอย

งำนหัตถกรรมพื้นบ้ำน
ทั้งกระเป๋าสานจากไม้ไผ่แล้วย้อมสี ธูปหอมจากกระบอกไม้ไผ่ ผ้าแม้ว  
พระดินเหนียวที่งดงามอ่อนช้อย ฯลฯ สามารถชมขั้นตอนการท�าและเลือก
สินค้าได้อย่างใกล้ชิดถึงในบ้านเลยทีเดียว

แผนเที่ยว
รู้ก่อนเที่ยว

วันที่ 1 ส�ำรวจธรรมชำติ
ชมวัฒนธรรมที่มี

อัตลักษณ์

เดินทางถึงชุมชนสันลมจอย
ฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วออกเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่

เส้นทางศึกษาธรรมชาติสันลมจอย สนุกไปกับการส�ารวจ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

ตื่นเช้าเดินชมความสวยงามของบ้านสันลมจอย
และทานอาหารเช้าเมนูท้องถิ่น

ออกส�ารวจหมู่บ้านสันลมจอย
ศึกษาวิถีชีวิตชาวเผ่าดั้งเดิม  

  และเรียนรู้งานหัตถกรรมของชุมชน

ต่อด้วยเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน
  ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชมการท�าแปลงผัก

ปลอดสารพิษที่คนในชุมชนร่วมกันท�า 

 ทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น
เดินทางกลับบ้าน 

พร้อมน�าความประทับใจไป
บอกต่อคนอื่นๆ 

ชมวัฒนธรรมสันลมจอยที่
ถนนคนเดิน เดินเลือกชมสินค้า

และตระเวนชิมอาหาร 
พื้นเมืองรสเด็ด 

ทานอาหารกลางวัน
เมนูท้องถิ่นท่ามกลาง

ธรรมชาติ
1

1

2

3

4 ทานอาหารเย็นเมนูท้องถิ่น 
ก่อนแยกย้ายพักผ่อน

วันที่ 2
ศึกษำวิถีชำวเผ่ำ
 เรียนรู้ปรัชญำ

พอเพียง

2

4

3

ชุมชนบ้ำนสันลมจอย
 จ.เชียงใหม่
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ชุมชนบ้ำนไร่กองขิง 
จ.เชียงใหม่

14

ชุมชนรักษ์สุขภำพ  
แบบอย่ำงควำมสุขทั้งกำยใจ
ทุกคนล้วนอยากมีสุขภาพที่ดี แต่จะมีใครบ้างที่ด�าเนิน 
ชีวิตตามเป้าหมายดังกล่าว มาร่วมกันหาค�าตอบที่ชุมชน
บ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้ชีวิตครรลองกับการ
รักษ์สุขภาพ จะเห็นได้จากสวนเกษตรปลอดสารพิษ 
ทีแ่ต่ละบ้านร่วมกนัปลกู สภาพชุมชนทีส่ะอาดไรม้ลภาวะ 
จากการช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อมของเด็กๆ ในชุมชน 
ที่ได้รับการปลูกฝังมาจากผู ้ใหญ่ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์
สมุนไพรท้องถิ่นภายใต้ชื่อ ‘สุข-สยาม’ และบริการด้าน
สขุภาพอย่าง ‘การย�า่ขาง’ ทีส่ะท้อนให้เหน็วถิรีกัษ์สขุภาพ
ของชุมชน



พบของดีใกล้ตัว 
กับทัวร์ชุมชน

1

2

4

ชาวแหลมกลัดภูมิใจต้อนรับให้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ที่ยังคงใช้สองมือ 
และอุปกรณ์พ้ืนบ้านอันเรียบง่าย หากอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงก็เตรียมตัว
ให้พร้อมแล้วออกเรือไปหาปลาและลากอวนในท้องทะเลกับชาวประมงท้องถิ่นกันเลย

ชุมชนประมงปำกคลองอ่ำวระวะ1

ก้าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปกับชาวประมงผู้เชี่ยวชาญท้องทะเล แล้วแล่นเรือไปยังอ่าวแหลม
กลัด เพื่อชมฝูงโลมาอิรวดี ชนิดหัวบาตร ซึ่งฝูงๆ หนึ่งอาจมีโลมามากถึง 10 ตัวที่จะโผล่เหนือ
น�้ามาทักทายกับผู้คนอย่างเป็นมิตร

แหล่งชมโลมำอิรวดี2

ศูนย์เพำะพันธุ์ปูม้ำ
มาเรียนรู ้เบื้องหลังความส�าเร็จในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุมชนแหลมกลัด
ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้าชมโครงการธนาคารปูม้า ที่มีการน�าแม่ปูม้ามาวางไข่โดยจะได้รับ
การประคบประหงมเป็นอย่างด ีรอให้ลกูๆ มอีตัรารอดประมาณ 10% จึงน�ากลบัสูบ้่านหลงัใหญ่ 
อันเป็นท้องทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนแล้ว

3

ดื่มด�่ากับบรรยากาศหาดทรายขาว น�้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวสุดสายตาถึง 22 กิโลเมตร 
พร้อมพบกับสมบัติแห่งหาดแหลมกลัดที่ฝ ังตัวอยู ่ใต ้ผืนทรายอย่างหอยขาวที่บริเวณ
หาดลาดทรายซึ่งเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หำดทรำยขำว4

นอกจากสีฟ้าใสของท้องทะเลแล้วยงัมพ้ืีนทีสี่เขยีวเป็นป่าชายเลน โดยจะมทีางเท้าเดินป่าชายเลน 
หรือจะเลอืกนัง่เรอืชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนทัง้ 2 ฝ่ังในคลองประทนุ ซึง่ช่วงพลบค�า่
จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเติมเต็มบรรยากาศให้งดงามยิ่งขึ้น

คลองประทุน5

ที่เที่ยวใกล้ชุมชน 
ใกล้นิดเดียวเที่ยวต่อเลยแล้วกัน

ชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด

เที่ยวชมแหล่งก�าเนิดสุขภาพที่ดีของชุมชน ณ สวนเกษตรปลอดสารพิษ ที่จัดตั้งเป็นพื้นที่ปลูก
ผักอินทรีย์และสมุนไพรพื้นเมือง โดยผักท่ีเหลือจากการบริโภคก็จะน�าไปจ�าหน่าย ถือเป็น
การส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน

สวนเกษตรปลอดสำรพิษ1

มาคลายความปวดเมื่อยกันที่ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพ ที่ให้บริการนวด อบ ประคบสมุนไพร 
โดยสมุนไพรที่ใช้จะซื้อจากคนในชุมชน แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน ส�าหรับ
เอกลักษณ์ของศูนย์ฯ คือ ‘การย�่าขาง’ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนา

ศูนย์บริกำรเพื่อสุขภำพ2

หมู่บ้ำนเหมืองกุง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ด้วยกิจกรรมการท�า
เครื่องปั้นดินเผา ‘น�้าต้น’ หรือ ‘คนโท’ ซึ่งเป็นภาชนะใส่น�้าของชาวล้านนา โดยจะเริ่มเรียนรู้ 
ตัง้แต่ขัน้ตอนการข้ึนรูป ทัง้แบบการใช้แท่นหมุนมอืโบราณและแท่นหมุนไฟฟ้า ลงมอืเคลือบผิว 
ด้วยดินแดง ขัดให้เงาวาวด้วยหิน และตกแต่งลวดลายให้สวยงาม

3

พบกับต้นแบบสถาปัตยกรรมล้านนาที่ยังคงความสวยงามแบบด้ังเดิม แม้จะได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมมาแล้วก็ตาม ท�าให้สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี 
2532 ซึ่งความงดงามของวัดนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบหอค�าหลวง ที่ตั้งเด่นเป็น
สง่าอยู่กลางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วัดอินทรำวำส (ต้นเกว๋น)4

อุทยานแห่งนี้เป็นท่ีจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม
อันมากมาย เช่น หอค�าหลวง สถาปัตยกรรมล้านนาที่ใช้
จัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร หรือจะเป็นสวน
เกษตรทฤษฏีใหม่ที่สาธิตวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเต็มไปด้วย 
สัตว์กว่า 1,400 ตัว จาก 134 สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 
ปัจจุบันเปิดให้เที่ยวได้ทั้งวัน ภายในแบ่งเป็นโซน 
เดินชมสัตว์ และโซนเหนือกับโซนใต้ที่ทุกคนจะได้นั่ง
รถลากชมวิถีชีวิตสัตว์อย่างใกล้ชิด

เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

ชุมชนบ้ำนไร่กองขิง 
จ.เชียงใหม่

3
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ปักหมุดเที่ยว ชุมชนบ้ำนไร่กองขิง 

ลิ้มรสเมนูเด็ด

กำรเดินทำง

หนุนหมอน 
นอนพัก

โฮมสเตย์ในชุมชนบ้ำนไร่กองขิง 
มีให้เลือกพักมากมายท้ังบ้านพัก 
ในสวน บ ้านจั๊กไค บ ้านเก ๊า 
มะม่วง บ้านอัญชัน บ้านริมน�้า
สามารถเลือกได้ตามใจชอบ การ
เข้าพักในโฮมสเตย์ท�าให้ได้สัมผัส
วิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิด พร้อม
ได้ร่วมท�ากิจกรรมากมาย 

รถยนต์: ขบัมาตามถนนทางหลวงหมายเลข 11 (ซปุเปอร์ไฮเวย์เชยีงใหม่-ล�าปาง) เมือ่ถงึทางแยก
ถนน 121 (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่) ให้เลี้ยวซ้ายตรงผ่านแยกกองทราย  
แยกสะเมิง และแยกต้นเกว๋น ระยะทางประมาณ 13 กม. จากแยกต้นเก๋วนตรงไปทาง
ถนนหมายเลข 1269 (หางดง-สะเมิง) 2 กิโลเมตร 

น�้ำพริกหนุ่มเม็ดมะม่วง  
หรือน�้าพริกต่อ ท�าจากเม็ดมะม่วง
หิมพานต์รสชาติหวาน และพริกสด
จากสวนเกษตร

ข้ำวซอยรสเด็ด 
รสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบสดๆ ปรุง
โดยคนในชุมชนท�าให้รสชาติอร่อย
แตกต่างจากที่อื่น

ร้ำนลำบไก่ป้ำมัย   
ลาบไก่สุก ย�าจิ้นไก่ โดยทาง
ร้านจะมีผักสดมาให้หนึ่ง
ตะกร้า เพื่อทานคู ่กับเมนู
อื่นๆ 

แวะเติมพลังที่
ร้ำนท้องถิ่น
ไปถึงแล้วต้องลอง

เมนูอะไรบ้ำง

แกงปลำช่อนใส่ต้นคุน 
(แกงปลาใส่ตูน) พิเศษตรงที่ใช้ 
เครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน

ชุมชนบ้ำนไร่กองขิง 
จ.เชียงใหม่

กินอิ่ม นอนหลับ

ร้ำนลำบไก่สะเมิง 
ชิมต�ามะม่วง ต�าแตงกวา  
ต�าส้มโอ ต�ากระท้อน ลาบไก่
เมืองรสเด็ด
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ติดต่อชุมชน
ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนไร่กองขิง
โทร 092-515-5652, 061-195-9551

รู้ก่อนเที่ยว เพื่อทริปที่สมบูรณ์
 
• ศึกษาข้อมูลสถานที่และการเดินทางก่อนออกทริป
• พูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ควรแต่งกายให้สุภาพ ให้เกียรติสถานที่และเหมาะสมกับกาลเทศะ
• เคารพสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนที่พบเจอ
• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้น�าเที่ยว
• ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อทิวทัศน์ที่น่ามอง

เมด อิน บ้ำนไร่กองขิง

สมุนไพรท้องถิ่น 
มีให้เลือกสรรมากมาย ทั้งสบู่เหลวบ�ารุงผิวน�้าผึ้งสมุนไพร ตะไคร้หอมไล่ยุง 
ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรอบและน�้ามันไพล ฯลฯ

แผนเที่ยว
รู้ก่อนเที่ยว

วันที่ 1
เรียนรู้ภูมิปัญญำ

ทัวร์สวนเกษตรชุมชน 

เดินทางถึงชุมชน 
บ้านไร่กองขิง นั่งพักเหนื่อย 

จิบน�้าสมุนไพรให้ชื่นใจ

เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนที่ศูนย์บริการเพื่อ
สุขภาพ ใช้บริการนวด อบ ประคบสมุนไพร 

  รวมถึงการย�่าขาง แล้วต่อด้วยไปทานอาหาร
กลางวันเมนูท้องถิ่น

ตื่นเช้าปั่นจักรยานชมความเรียบง่ายของ
วิถีชีวิตชาวบ้านไร่กองขิง และท�าบุญ
ตักบาตรที่วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) 

พร้อมเดินชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงาม

ทานอาหารเช้าเมนูท้องถิ่น 
และเดินทางไปศึกษาการท�าเครื่องปั้น 
ดินเผาที่หมู่บ้านเหมืองกุง ลองลงมือท�า

เครื่องปั้นดินเผาด้วยตัวเอง

นั่งพักทานอาหารกลางวัน
เมนูท้องถิ่นร่วมกับคนในชุมชน 
และแชร์เรื่องราวต่างๆ ร่วมกัน 

ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้าน
พร้อมกับน�าความประทับใจ 

ไปบอกต่อคนอื่น

เที่ยวชมสวนเกษตรปลอดสารพิษ เรียนรู้วิธี
ปลูกผักอินทรีย์และสมุนไพรพื้นเมือง 

  พร้อมกับเก็บผักเพื่อน�า
ไปท�าอาหารมื้อเย็น

ลงมือท�าอาหารร่วมกับ
คนในชุมชน ทานอาหาร
ร่วมกันอย่างสนุกสนาน 

  ก่อนจะแยกย้ายพักผ่อน
ในโฮมสเตย์

1

2

3

4

วันที่ 2
ศึกษำและทดลอง

ท�ำงำนศิลปหัตถกรรม
อันสวยงำม

1

2

3

ชุมชนบ้ำนไร่กองขิง 
จ.เชียงใหม่
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ขอบคุณข้อมูล

• หนังสือเที่ยวนี้ ที่ไม่เหมือนเดิม: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ 
  พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2558

• แผ่นพับเที่ยวชุมชนค้นของดี! ไปกับ อพท.

• หนังสือท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism: 
  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
  (องค์การมหาชน), 2558






