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                ค ำชีแ้จงกำรใชคู้ม่อื 

 

คู่มือกำรเรียนรู้  ภำษำอังกฤษด้วยตนเองส ำหรับแหล่ง

ท่องเที่ยวบ้ำนหนองบัว จัดท ำขึ้นเพื่อใช้ส ำหรับกำรฝึกกำรอ่ำน และกำร

พูดภำษำอังกฤษเพื่อบอกเล่ำข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวบ้ำนหนองบัว  

ต ำบลภูหอ อ ำเภอภูหลวง ซ่ึงผู้จัดท ำได้รวบรวมไว้ทั้งหมด 11 เรื่อง

ด้วยกัน โดยค ำที่ใช้ก ำกับกำรออกเสียงภำษำอังกฤษนั้น ได้ประยุกต์กำร

เขียนค ำอ่ำนภำษำไทยให้สำมำรถเลียนเสียงพูดธรรมชำติ ดังส ำนวนที่

พูดว่ำ “พูดให้เข้ำปำก” ท ำให้กำรออกเสียงภำษำอังกฤษง่ำยต่อผู้ฝึกที่มี

พื้นฐำนกำรออกเสียงภำษำอังกฤษที่จ ำกัด ซึ่งมีข้อแนะน ำดังนี้  

1. ข้อสังเกตในกำรอ่ำนค ำออกเสียงภำษำไทยจะมีจุดท้ำย

ประโยค หรือเครื่องหมำย, ระหว่ำงเพื่อประโยค เป็นกำรเลียนแบบ

ประโยคหรือส ำนวนของภำษำอังกฤษให้รู้ว่ำจบประโยค หรือจบวลีแล้ว

ในแต่ละตอน 

2. กำรใช้สัญลักษณ์ (เครื่องหมำย  ’ ) และตำมด้วยพยัญชนะ

โดดๆ หลังค ำ แสดงว่ำให้ออกเสียงท้ำยค ำนั้นๆ เช่น 

pond = พอน’ด )แปลว่ำ บ่อน้ ำ, สระน้ ำ( หมำยถึงให้ออกเสียงนั้น   

)ด’ = ด(ึ อย่ำงเบำๆ เป็นต้น 

ผู้จัดท ำหวังว่ำคู่มือชุดนี้ จะช่วยให้ผู้สนใจได้น ำไปใช้เพื่อพัฒนำ

ทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อบอกเล่ำเรื่องรำวชุมชน

ของตนแก่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติและผู้มำเยือนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนทีเ่ยี่ยมชมภำยในบำ้นหนองบวั 

ต ำบลภหูอ อ ำเภอภูหลวง  จงัหวดัเลย 

 
 

Places to visit in Ban Nong Bua,  

Phu Ho Sub-district, 

เพลซสิ ท ูวซิทิ อนิ บำ้นหนองบวั,  

ภหูอ ซบั-ดสิทรคิ’ท, 

 

Phu Luang District, Loei Province 

      ภหูลวง ดสิทรคิ’ท, เลย พรอวิน้’ซ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วัดโนนสว่ำง สร้ำงข้ึนเมื่อประมำณปีพุทธศักรำช  2512 เป็นวัดที่มีควำมส ำคัญ 

และเป็นศูนย์รวมใจของชุมชน  เป็นสถำนที่ประกอบพิธีกรรมที่ส ำคัญทำงศำสนำ และเป็นที่

ประดิษฐำนของหลวงพ่อแต้ เป็นพระพุทธรูปไม้โบรำณ ที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระประธำน

อำยุรำว 52 ปี ในวันสงกรำนต์ ชำวบ้ำนจะแห่พระ และท ำกำรสรงน้ ำเพื่อควำมเป็นสิริมงคล

ของคนในชุมชน  
 

Wat Nohn Sa-wang, was built sometime around the year 1912. 

วัด โนน สว่ำง, ว๊อส บิล’ท ซัมไท’ม อะรำว’ด เดอะ เยีย ไนทีน ทเวล’ฝ. 

It is a community center and an important 

อิท อีส อะ คอมมิวนิทิ เซนเทอะ แอน’ด แอน อิมพอเทิน 

religious ritual place of the villagers. 

รีลิเจิส ริชชวล เพลซ อ๊อฟ เดอะ วิลลิเจอ’ส. 

It is also the shrine of the 52-year-old Buddha Luang Por Tae, 

อิท อีส ออลโซ เดอะ ชไรน์ อ๊อฟ เดอะ ฟิฟตี้ทู-เยีย-โอล’ด บุดดะ หลวง ปู่ แต,้ 

an ancient sanctity wooden Buddha image. 

แอน เอนเชิน’ท แซงทิทิ วูดเดิน บุดดะ อิมเมิจ. 

On Songkran Day, villagers take Luang Por Tae along with the parade and 

ออน สงกรำนต์ เดย์, วิลลิเจอ’ส เทค หลวงปู่แต้ อะลอง วิธ เดอะ พะเรด แอน’ด 

sprinkle scented water over the image 

สพริงเคิล เซ็นทิด วอเทอะ โอเฝอะ เดอะ อิมเมิจ 

in a ceremony called “Song Nam Phra” 

อิน อะ เซอริโมนี คอล’ด “สรงน้ ำพระ” 

for the prosperity of people in the community. 

ฟอร เดอะ พรอสเพอริทิ อ๊อฟ พีเพิล อิน เดอะ คอมมิวนิทิ. 

 

 
         

1. วัดโนนสว่ำง / Nohn Sa-wang Temple 



นอกจำกนี้บริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศำลพญำช้ำง-นำงผมหอม ที่ชำวบ้ำนให้ควำม

เคำรพ สักกำรบูชำ เพื่อขอพรเป็นประจ ำ และมีเรื่องเล่ำขำนสืบต่อกันมำตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึง

ปัจจุบัน  เป็นควำมศรัทธำ และควำมเช่ือถือของคนในพื้นที่ และด้วยควำมเชื่อว่ำ วิญญำณของ

พญำช้ำง-นำงผมหอม และบริวำรยังคงสถิตอยู่บริเวณภูหอ และสถำนที่ต่ำงที่เกี่ยวข้องกับ

พญำช้ำง-นำงผมหอม   
 

 

The temple ground is also the site of the Phaya Chang - Nang Phom Hom shrine.  

เดอะ เทมเพิล กรำว’ด อีส ออโซ เดอะ ไซ้’ท อ๊อฟ เดอะ พญำช้ำง - นำงผมหอม ชไรน์.   

The villager’s regularly come to pay respect and ask for blessings here.  

เดอะ วิลลิเจอะ’ส  เรกกิวลำลิ คัม ทู เพ เรสเปค’ท แอน’ด อำส’ค ฟอร เบลสซิง’ส เฮีย  

In addition, there is a folktale that has been told from the ancestors.  

อิน แอดดิชเชิน, แด อีส อะ โฟคเทล แด้ท แฮส บีน โทล’ด ฟรอม ดิ แอน’เซสเทอะ’ส 

Phaya Chang - Nang Phom Hom was a faithful and trustful woman among 

พญำช้ำง-นำงผมหอม ว๊อส อะ เฟธฟูล แอน’ด ทรัสฟูล วูเมิน อะมัง 

the Ban Nung Bua villagers and the people of Phu Luang District. 

เดอะ บ้ำน หนอง บัว วิลลิเจอะ’ส  แอน’ด  เดอะ พีเพิล อ๊อฟ ภูหลวง ดิสทริค’ท 

It is believed that her spirit, as well as the spirit  

อิท อีส บิลิฝ’ด แด้ท เฮอ สพิริท, แอส เวล แอส สพิริท 

of the elephant king and others,   

อ๊อฟ เดอะ เอลละเฟิน’ท  คิง แอน’ด  อำเธอะ’ส,  

still exists in the Phu Ho area or related places.  

สทิล เอคซิส’ส อิน เดอะ ภูหอ แอเรีย ออร์ รีเลทิด เพลซิส    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“เดอะ คิง อ๊อฟ ดิ เอลละเฟิน’ส แอน’ด เดอะ เพอฟูม – แฮร์’ด เกิร์ล” 
 

        มีหญิงสำวคนหนึ่งอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งใกล้บริเวณภูหอ อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

วันหนึ่งได้ไปเที่ยวป่ำกับเพื่อนเกิดพลัดหลง แล้วได้ไปดื่มน้ ำที่รอยเท้ำช้ำง เมื่อกลับมำถึงบ้ำน นำง

ได้ตั้งท้องและคลอดลูกเป็นผู้หญิง ผมมีกล่ินหอมนำง จึงตั้งช่ือลูกว่ำ “นำงผมหอม”  
 

Once, there was a woman who was searching 

ว๊ำน’ซ, แด ว๊อช อะ วูเมิน ฮู ว๊อส เซิดชิง 

for food in the jungle near Phu Ho.   

ฟอร ฟูด อิน เดอะ จังเกิล เนีย ภูหอ.  

She became thirsty, and spotted a giant elephant’s  

ชี บีเคม เธิสทิ, แอน’ด สพอททิด อะ ไจเอิน’ท เอลละเฟิน’ส 

footprint filled with water.   

ฟุทพริ้น’ท ฟิล’ด วิธ วอเทอะ. 

She drank from the footprint and returned to her village.   

ชี แดรง’ค ฟรอม เดอะ ฟุทพริน’ท แอน’ด รีเทิน’ท ทู เฮอ วิลเลจ 

To her surprise, she became pregnant,  

ทู เฮอ เซอไพร้’ส, ชี บีเคม เพรกเนิน’ท,  

and soon gave birth to a girl with beautiful smelling hair.  

แอน’ด ซูน เกฝ เบิร์ธ ทู อะ เกิร์ล วิธ บิวตี้ฟูล สเมลลิง แฮร์  

She named the girl “Nang Phom Hom” or “The Perfume-haired Girl”. 

ชี เนม’ด เดอะ เกิร์ล “นำงผมหอม”ออร  “เดอะ เพอฟูม – แฮร’์ด เกิร์ล.”  

 

 
 

      2. ต ำนำนพญำช้ำง-นำงผมหอม              

             / Phaya Chang -  

Nang Phom Hom Legend 

                           “The King of the Elephants  

                              and the Perfume-haired Girl” 

 

 



ต่อมำนำงได้ไปเที่ยวป่ำอีกครั้งและเกิดพลัดหลง ครั้งนี้นำงได้ไปดื่มน้ ำที่รอยเท้ำ

วัวป่ำเกิดตั้งท้องอีกคลอดออกมำเป็นหญิงตั้งช่ือว่ำ “นำงลุน”  
 

Unfortunately, Nang Phom Hom’s mother  

อันฟอชุนิทลิ, นำงผมหอม’ส  มำเธอะ 

lost her way in the jungle once again,  

ลอส’ท เฮอ เว อิน เดอะ จังเกิล ว๊ำน’ซ อะเกน, 

and this time she drank water from a cow’s footprint filled with water. 

แอน’ด ดิส ไท’ม ชี แดรง’ค วอเทอะ ฟรอม อะ คำว’ส ฟุทพริ้น’ท ฟิล’ด วิธ วอเทอะ  

She became pregnant again, and gave birth to another girl.   

ชี บีเคม เพรกเนิน’ท อะเกน, แอน’ด เกฝ เบิร์ธ ทู อะนำเธอะ เกิร์ล. 

She named the girl “Lun” or “The latest daughter”. 

ชี เนม’ด เดอะ เกิร์ล “ลุน ”ออร์ “เดอะ เลทิส ’ท ดอเทอะ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

ตอนเด็กๆ ทั้งสองถูกเพื่อนล้อเสมอว่ำเป็นลูกไม่มีพ่อ  แม่จึงเล่ำเรื่องรำวทุกอย่ำง

ให้ฟัง พอโตขึ้นนำงผมหอมอธิษฐำนขอให้ฝันถึงพญำช้ำง วันรุ่งข้ึนได้ขอแม่ไปเที่ยวป่ำกับน้อง 

ทั้งสองไปเจอพญำช้ำง พญำช้ำงจึงพิสูจน์ควำมจริงว่ำใช่ลูกตัวเองหรือไม่ จึงอธิษฐำนว่ำใคร

เป็นลูกให้ปีนขึ้นมำบนหลังตนได้ ถ้ำไม่ใช่ก็ปีนไม่ได้ นำงผมหอมปีนขึ้นได้  

 

 

 
  



It was not an easy childhood for the two young girls.  

อิท ว๊อส น็อท แอน อีซิ ชำยฮูด ฟอร เดอะ ทู ยัง เกิร์ล’ส. 

Their friends constantly teased them,  

แด เฟรน’ส คอนสเทินลิ ทีส’ท เดม, 

calling them the “Daughters of the Unknown”.   

คอลลิง เดม เดอะ “ดอเทอะ ’ส อ๊อฟ ดิ อันโนน .”  

Their mother at last revealed to them 

แด มำเธอะ แอท ลำส’ท รีวีล’ด ทู เดม 

the whole strange story when they became teenagers.   

เดอะ โฮล สเตรง’จ สตอรี่ เว็น เด บีเคม ทีนเนเจอ’ส. 

Her mother’s story deeply confused Nang Phom Hom.   

เฮอ มำเธอะ’ส สตอรี่ ดีพลิ คอนฟิว’ท นำงผมหอม. 

She wondered if she was the daughter of the Elephant King.   

ชี วันเดอะ อีฟ ชี ว๊อส เดอะ ดอเทอะ อ๊อฟ เดอะ เอลละเฟิน’ท คิง. 

She therefore made a wish to see him in her dream.   

ชี แดฟอร เมด อะ วิช ทู ซี ฮิม อิน เฮอ ดรีม. 

When morning arrived, Nang Pham Hom led her mother  

เว็น มอนิ่ง อะไรฝ’ด, นำงผมหอม เลด เฮอ มำเธอะ 

out into the jungle with her sister.   

เอ้ำ’ท อิน ทู เดอะ จังเกิล วิธ เฮอ ซิสเทอะ. 

They finally met the elephant king and told him told their story.   

เด ไฟนอลิ เมท เดอะ เอลละเฟิน’ท คิง แอน’ด โทล’ด ฮิม โทล’ด แด สตอรี่. 

The King of the Elephants was doubtful  

เดอะ คิง อ๊อฟ ดิ เอลละเฟิน’ส ว๊อส เด๊ำทฟูล  

of her story but offered a challenge.  

อ๊อฟ เฮอ สตอรี่ บัท ออฟเฟอะ’ด อะ แชลเล้ง’จ. 

“If you are truly my daughter,  

“อีฟ ยู อำ ทรูลิ มำย ดอเทอะ, 

you will be able to walk on my tusks without falling off.   

ยู วิล บี เอเบิล ทู วอค ออน มำย ทัสค’ส วิธเอ้ำ’ท ฟอลิ่ง ออฟ. 

But if you are not, I will crush you flat with my foot for lying to me. 

บัท อีฟ ยู อำ น็อท, ไอ วิล ครัช ยู แฟลต’ท วิธ มำย ฟุท ฟอร ไลอิ่ง ทู มี.” 

Nang Phom Hom agreed to the challenge.  Step by step,  

นำงผมหอม อะกรี’ด ทู เดอะ แชลเล้ง’จ สเต็ป บำย สเต็ป, 



she walked along the Elephant King’s tusks. 

ชี วอค’ท อะลอง เดอะ เอลละเฟิน’ท คิง’ส ทัซค’ส. 

One foot after the other, she never once fell off.  

วัน ฟุท อำฟเทอะ ดิ อำเธอะ, ชี เนเฝอะ ว๊ำน’ซ เฟล อ๊อฟ. 

The King of the Elephants acknowledged her as his true daughter. 

เดอะ คิง อ๊อฟ ดิ เอลละเฟิน’ส แอคนอลเลจ’ท เฮอ แอส ฮิส ทรู ดอเทอะ. 

 

ต่อมำนำงผมหอมได้ไปอยู่ที่ปรำสำทกับพญำช้ำง วันหนึ่งนำงได้ลงเล่นน้ ำที่ล ำธำร 

ล ำธำรที่นำงผมหอมลงไปเล่นคือ “ห้วยหอม” (ปัจจุบันอยู่เหนือวัดโพธิ์บัง อ ำเภอภูหลวง 

จังหวัดเลย( เมื่ออำบน้ ำเสร็จได้เอำเส้นผมใส่ลงในผอบทองพร้อมเขียนสำรรักสอดลงไปด้วย 

 

Nang Phom Hom stayed in the palace that was built for her  

นำงผมหอม สเต’ด อิน เดอะ พำเลซ แด้ท ว๊อส บิล’ท ฟอร เฮอ 

and it was decreed that no one was to enter but her.   

แอน’ด อิท ว๊อส ดีครี’ด แด้ท โน วัน ว๊อส ทู เอนเทอะ บัท เฮอ. 

At last, she was home and happy.   

แอท ลำส’ท, ชี ว๊อส โฮม แอน’ด แฮปพิ. 

One day, she went bathing in Hoy Hom water steam, 

วัน เดย์, ชี เว้น’ท บำททิ่ง อิน ห้วยหอม วอเทอะ สตีม, 

now located on the north of Wat Pho Bang, Phu Luang District, Loei.   

นำว โลเคทิด ออน เดอะ นอธ อ๊อฟ วัดโพธิ์บัง, ภูหลวง ดิสทริค’ท, เลย. 

There, she cut off a lock of her hair 

แด, ชี คัท ออฟ อะ ลอค อ๊อฟ เฮอ แฮร์ 

and put it in a box with a love letter.   

แอน’ด พุท อิท อิน อะ บอค’ซ วิธ อะ ลัฝว เลทเทอะ. 

She then sent the box adrift in the river.  

ชี เดน เซน้’ท เดอะ บอค’ซ อะดริฟ’ท อิน เดอะ ริฝเวอะ. 

She made a wish that whoever found the box 

ชี เมด อะ วิช แด้ท ฮูเอฝเวอะ เฟำ’ด เดอะ บอค’ซ  

would come to find her and marry her. 

วูด คัม ทู ไฟ’ด เฮอ แอน’ด แมรี่ เฮอ. 

 

 

 
 



กล่ำวถึงท้ำววรจิตร ลูกชำยเจ้ำเมืองฮ่มขำว )ตั้งอยู่บ้ำนทรำยขำว อ ำเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย( ไปอำบน้ ำที่แม่น้ ำได้เก็บผอบทอง เมื่อเปิดผอบเห็นเส้นผมมีกลิ่นหอม แล้วจึง

อ่ำนสำรรัก พร้อมเกิดควำมรู้สึกรักเจ้ำของผอบข้ึนมำทันที จึงออกตำมหำเจ้ำของผอบ ใน

ที่สุดจึงได้พบกับนำงผมหอม ทั้งสองได้ตกลงปลงใจอยู่ด้วยกัน ณ ปรำสำทแห่งนั้น 

จนกระทั่งมีลูกชำยด้วยกัน 
   

Later, Thao Worajit prince of Hom Kao found the box  

เลเทอะ, ท้ำววรจิตร พริ้น’ซ อ๊อฟ ฮ่ม ขำว เฟำ’ด เดอะ บอค’ซ 

and was so enchanted by the fragrance of the hair inside 

แอน’ด ว๊อส โซ เอนชำนทิด บำย เดอะ ฟรำแกรน’ซ อ๊อฟ เดอะ แฮร์ อินไซ’ด 

that he mounted a search far and wide for the owner. 

แด้ท ฮี เม้ำทิด อะ เซิด’ช ฟำร แอน’ด ไว’ด ฟอร ดิ โอนเนอะ. 

After many adventures, he finally found Nang Phom Hom.  

อำฟเทอะ แมนิ แอดเวนเจอะ’ส, ฮี ไฟนอลิ เฟำ’ด นำงผมหอม. 

Just as Nang Phom Hom had wished, 

จัส’ท แอส นำงผมหอม แฮด วิชเชด, 

they fell in love and he asked her to marry him.   

เด เฟล อิน ลัฝว แอน’ด ฮี อำสค’ท เฮอ ทู แมรี่ ฮิม. 

They soon had a child and were happy. 

เด ซูน แฮด อะ ชำย’ด แอน’ด เวอ แฮปพิ. 
 

ต่อมำนำงกลัวพญำช้ำงรู้จึงพำสำมีและลูกหลบหนี พญำช้ำงทรำบทีหลังและ

ตรอมใจ ต่อมำเมื่อทรำบว่ำพญำช้ำงได้ตำยแล้ว นำงได้เอำกระดูกและงำท ำเป็นเรือและพำย 

เพื่อกลับเมืองสำมีตำมที่พญำช้ำงได้สั่งเสียไว้ และอยู่อย่ำงผำสุกตลอดมำ 

 

They lived this way for several years. 

เด ลิฝ’ด ดิส เว ฟอร เซฝเวอเริล เยีย’ส. 

Knowing that her father had forbidden anyone,  

โนวิง แด้ท เฮอ ฟำเธอะ แฮด ฟอรบิดเดิน เอนนิวัน, 

especially humans, to come into her palace, she hid her family.   

เอสเปคเชิลลิ ฮิวเมิน’ส, ทู คัม อินทู เฮอ พำเลซ, ชี ฮิด เฮอ แฟมิลี่. 

Finally it became too frightening for her,  

ไฟนอลิ อิท บีเคม ทู๊  ไฟรเทินนิ่ง ฟอร เฮอ, 

so she and the prince built a raft together  

โซ ชี แอน’ด เดอะ พริ้น’ซ บิล’ท อะ รำฟ’ท ทูเกธเทอะ 

 



to voyage to her husband’s homeland.  

ทู วอยอิจ ทู เฮอ ฮัสเบินด’ส โฮมแลน’ด. 

The King of the Elephants finally found out the truth and sadly,  

เดอะ คิง อ๊อฟ ดิ เอลละเฟิน’ส  ไฟนอลิ เฟำ’ด เอ้ำ’ท เดอะ ทรูธ แอน’ด แซดลิ, 

he died heartbroken. After she ran away, 

ฮี ดำย’ด ฮำร์ทโบรคเคิน. อำฟเทอะ ชี แรน อะเว, 

Nang Phom Hom missed her father  

นำงผมหอม มิส’ท เฮอ ฟำเธอะ 

and came back to visit her father.  

แอน’ด เคม แบค ทู วิซิท เฮอ ฟำเธอะ.  

Sadly, she learned of her father’s passing  

แซดลิ, ชี เลิร์น’ด อ๊อฟ เฮอ ฟำเธอะ’ส พำสซิง 

and she was given one last message from her father.  

แอน’ด ชี ว๊อส กิฟเฝิน วัน ลำส’ท แมสเซจ ฟรอม เฮอ ฟำเธอะ. 

It was written, “When I have breathed my last breath, 

อิท ว๊อส ริทเทิน, “เว็น  ไอ แฮฝ เบรธ’ท มำย ลำส’ท เบรธ, 

take my tusks and throw them into the river. Do as I ask, please?” 

เทค มำย ทัสค’ส แอน’ด โธว เดม อินทู เดอะ ริฝเวอะ. ด ูแอส ไอ อำส’ค,พลีซ?” 

The King of the Elephants closed his eyes one final time 

เดอะ คิง อ๊อฟ ดิ เอลละเฟิน’ส โคลส’ท ฮิส อำย’ส วัน ไฟนอล ไท’ม 

and left the world.Weeping, Nang Phom Hom did as she was asked.   

แอน’ด เลฟ’ท เดอะ เวิร์ล’ด.วีพิง, นำงผมหอม ดิด แอส ชี ว๊อส อำสค’ท. 

She threw the tusks into the river, first one tusk, 

ชี ธรู เดอะ ทัสค’ส อินทู เดอะ ริฝเวอะ, เฟิร์ส’ท วัน ทัส’ค, 

then the next, each perfect and magnificent.   

เดน เดอะ เน็คซ’ท, อีช เพอเฟค’ท แอน’ด แมกนิฟฟิเซน’ท. 

When she was done, something magical happened  

เว็น ชี ว๊อส ดัน, ซัมธิง แมจิคอล แฮพเพิน’ด 

and the tusks transformed into a splendid boat of gold.   

แอน’ด เดอะ ทัสค’ส ทรำนฟอม’ด อินทู อะ สเปนดิด โบ้ท อ๊อฟ โกล’ด. 

They boarded the golden boat to return to her husband’s land  

เด บอร์ดดิด เดอะ โกลเดิน โบ้ท ทู รีเทิน ทู เฮอ ฮัสเบินด’ส แลน’ด 

and lived happily afterwards. 

แอน’ด ลิฝ’ด แฮฟพิลิ อำฟเทอะเวิร์ด’ส. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สระหนองบัว / Nong Bua Pond 
 

สระหนองบัวในอดีตเป็นสระน้ ำที่มีดอกบัวหลวงจ ำนวนมำก เป็นแหล่งน้ ำที่มี

ปลิงหลำกหลำยชนิดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มำอำศัยอยู่ และมักมีชำวบ้ำนมำจับปลำเป็นอำหำร 

เมื่อมีกำรขุดลอกสระข้ึนมำใหม่ ตัวปลิงเหล่ำนี้ก็ไม่มีอีก แต่ต่อมำมีข้อห้ำมในกำรจับปลำใน

เขตวัดนี้ และผู้ใหญ่บ้ำนประกำศให้เป็นเขตอภัยทำนเนื่องจำกมีกำรปล่อยพันธุ์ปลำใหม่ลง

ในสระนี้ 
 

The Nong Bua pond used to have plenty of white lotus and leeches. 

เดอะ หนอง บัว พอน’ด ยูซ’ท ทู แฮฝ เพลนทิ อ๊อฟ ไว้’ท โลทัส แอน’ด ลิซเชิส. 

In the past, the villagers normally came to fish for food.   

อิน เดอะ พำส’ท, เดอะ วิลลิเจอะ’ส นอมอลิ เคม ทู ฟิช ฟอร ฟูด. 

When the pond was dredged again, 

เว็น เดอะ พอน’ด ว๊อส เดรดจิด อะเกน, 

the leeches were no longer able to be found.   

เดอะ ลิซเชิส เวอ โน ลองเกอะ เอเบิล ทู บี เฟำ’ด. 

The head of the village then declared it a sanctuary  

เดอะ เฮด อ๊อฟ เดอะ วิลเลจ เดน ดิแคร’ด อิท อะ แซงชุเออริ 

and placed a prohibition on catching fish in Nong Bua Pond. 

แอน’ด เพลซ’ด อะ โพรฮิบิเชิน ออน แคชชิง ฟิช อิน หนองบัว พอน’ด. 

 

 
 



สระนี้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน  เช่น  กำรจัดงำนประเพณี

ลอยกระทง  กำรละเล่นพื้นบ้ำน กำรต่อยมวยทะเล กำรแข่งขันปั่นจักรยำนวิบำก และ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ชำวบ้ำนหรือชุมชนบ้ำนหนองบัวจัดขึ้น  
 

 

This pond is now used for community activities  

ดิส พอน’ด อีส นำว ยูซ’ท ฟอร คอมมิวนิทิ แอคทีฝวิตี’้ส 

such as the Loy Krathong Festival,  

ซัช แอส เดอะ ลอยกระทง เฟสทิฝเวิล, 

a folk boxing event (Moy Talay), cycling races,  

อะ โฟค บอคซิ่ง อีเว้น’ท )มวยทะเล(, ไซคลิง เรสซิส,  

and other activities which are held by Ban Nong Bua community. 

แอน’ด อำเธอะ แอคทีฝวิตี’้ส วิช อำ เฮล’ด บำย บ้ำนหนองบัว คอมมิวนิท.ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แหล่งโบรำณคดีโรงเรียนบ้ำนหนองบัว  

    / Ban Nong Bua School Archaeological Site 
 

สืบเนื่องจำกกำรปรับพื้นที่สนำมกีฬำของโรงเรียนบ้ำนหนองบัวท ำให้ค้นพบ

แหล่งอำรยะธรรมเก่ำแก่ ซึ่งพอจะสันนิษฐำนในเบื้องต้นได้ว่ำ บริเวณดังกล่ำวเคยมีมนุษย์

กลุ่มหนึ่งอำศัยอยู่ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง จำกหลักฐำนที่ขุดพบ เช่น โครงกระดูกของมนุษย์

ถูกฝัง ร่วมกับเครื่องมือหิน และเครื่องมือเหล็ก ชี้ให้เห็นว่ำมนุษย์กลุ่มนี้มีวัฒนธรรมอยู่ใน

สมัยโลหะ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีกำรใช้เครื่องมือหินขัดอยู่    หรือไม่ก็ใช้เฉพำะในพิธี

เกี่ยวกับศพเท่ำนั้น ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพรำะว่ำหินเป็นวัสดุที่หำได้ง่ำยในท้องถิ่นและคงมี

วัฒนธรรมกำรใช้เครื่องมือหินสืบทอดกันมำแต่โบรำณแล้ว  
 

From the excavation of the site of Ban Nong Bua School,  

ฟรอม ดิ เอคซคะเฝเชิน อ๊อฟ เดอะ ไซ้’ท อ๊อฟ บ้ำนหนองบัว สคูล, 

it is assumed that there was a human group living in this area 

อิท อีส อะซูม’ด แด้ท แด ว๊อส อะ ฮิวเมิน กรู๊ป ลิฝวิง อิน ดิส แอเรีย 

for a certain period of time. 

ฟอร อะ เซอเทิน พีเรียด อ๊อฟ ไท’ม. 

Evidence was found of human skeletons buried together  

เอฝวิเดน’ซ ว๊อส เฟำ’ด  อ๊อฟ ฮิวเมิน สเกลลิเทิน’ส เบอรี่’ด ทูเกธเทอะ 

with stone tools and iron tools. 

วิธ สโตน ทูล’ส แอน’ด ไอเอิน ทูล’ส. 



It is also pointed out that this group of people  

อิท อีส ออลโซ พ้อยทิด เอ้ำ’ท แด้ท ดิส กรู๊ป อ๊อฟ พีเพิล 

had a culture in the metal period;  

แฮด อะ คัลเชอะ อิน เดอะ เมทเทิล พีเรียด; 

however, stone tools were also found here  

ฮำวเอฝเวอะ, สโตน ทูล’ส เวอ ออลโซ เฟำ’ด เฮีย 

or they may have been used only in ceremonial funerals.  

ออร์ เด เม แฮฝ บีน ยูซ’ท โอนลิ อิน เซอริโมเนียล ฟิวเนอเริล’ส. 

The exact time of their existence is unsure  

ดิ อิดแซค’ท ไท’ม อ๊อฟ แด เอคซิสเทิน’ซ อีส อันชัว 

because stone is a locally-available material in this area  

บีคอส สโตน อีส อะ โลเคิลลิ-อะไวเลเบิล แมททีเรียล อิน ดิส แอเรีย 

and humans have a long history of using stone tools in the past. 

แอน’ด ฮิวเมิน’ส แฮฝ อะ ลอง ฮิสทรี อ๊อฟ ยูซซิ่ง สโตน ทูล’ส อิน เดอะ พำส’ท. 
 

นอกจำกนั้นยังพบหลักฐำนทำงโบรำณคดีจ ำนวนมำก ได้แก่ โครงกระดูก

มนุษย์ กระดูกสัตว์ เครื่องมือเหล็ก เครื่องส ำริด ลูกปัด ฯลฯ ทั้งยังมีกำรค้นพบ 

เศษภำชนะดินเผำ ลวดลำยต่ำงๆ เช่น ลำยเชือกทำบ )Cords mark),  

ลำยขูดขีด )Incised mark) และ ลำยเสื่อทำบ )Matted mark) เป็นต้น  
 

Other archaeological evidence found includes skeletons,  

อำเธอะ อำคิโอโลจิเคิล เอฝวิเดน’ซ เฟำ’ด อิน'คลูด’ส สเกลลิเทิน’ส, 

human bones, animals, tools, iron, bronze, beads, etc.  

ฮิวเมิน โบน’ส แอนนิมอล’ส, ทูล’ส, ไอเอิน, บรอน’ซ, บีด’ส, แอทแซทร้ำ. 

along with fragments of pottery in various patterns such as  

อะลอง วิธ แฟรกเมินท’ส อ๊อฟ พอททะริ อิน แวเรียส แพทเทิน’ส ซัช แอส  

cord mark, incised marks and matted marks. 

คอด มำค, อินไซ’ด มำค’ส แอน’ด แมททิด มำค’ส. 
 

 

จำกกำรพิจำรณำรูปร่ำงของภำชนะดินเผำในกลุ่มนี้ จำกลักษณะปำก คอ และ

ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ได้จำกกำรขุดค้นพบนั้น พบว่ำ รูปร่ำงภำชนะดินเผำในกลุ่มนี้ มักจะเป็นภำชนะ

แบบก้นกลม ปำกค่อนข้ำงกว้ำง มีขนำดแตกต่ำงกัน มีเศษภำชนะดินเผำเป็นจ ำนวนมำก 

นอกจำกนั้นสีผิวยังมีร่องรอยของเขม่ำไฟจับด ำเป็นครำบอยู่บนผิว  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเป็นส่วน

หนึ่งของหน้ำที่ )function) ในกำรหุงต้มในชีวิตประจ ำวัน และต ำแหน่งที่ท ำกำรขุดค้นนั้นเป็น

ชั้นดินที่อยู่อำศัย )living floor) ของมนุษย์ในสมัยนั้น  

 



From the consideration of the shape of the pottery,  

ฟรอม เดอะ คอนซิดเดอเรเชิน อ๊อฟ เดอะ เชฟ อ๊อฟ เดอะ พอททะริ, 

it was determined that the shape 

อิท ว๊อส ดิเทอเมิน’ด แด้ท เดอะ เชฟ 

of the pottery usually had a round bottom.  

อ๊อฟ เดอะ พอททะริ ยูฉัวลิ แฮด อะ รำว’ด บอททอม. 

The mouth was quite wide and of different sizes.   

เดอะ เม้ำ’ธ ว๊อส ไค้ว’ท ไว’ด แอน’ด อ๊อฟ ดีฟเฟอะเร้น’ท ไซ้ซิส. 

Remains of clay pottery have been found with soot on its surface.  

รีเมน’ส อ๊อฟ คเล พอททะริ แฮฝ บีน เฟำ’ด วิธ ซุท ออน อิท’ส เซอเฟซ. 

This shows that the pottery was used in daily cooking.  

ดิส โชว’ส แด้ท เดอะ พอททะริ ว๊อส ยูซ’ท อิน เดลิ คุกกิง. 

It is assumed that the excavation site was a living floor  

อิท อีส อะซูม’ด แด้ท ดิ เอคซคะเฝเชิน ไซ้’ท ว๊อส อะ ลิฝวิง ฟลอ 

for human beings in those days.  

ฟอร ฮิวเมิน บีอิง’ส อิน โดส เดย์’ส. 
 

     นอกจำกนั้นแล้วยังมีกำรค้นพบเป็นเศษภำชนะดินเผำที่มีผิวเรียบ เนื้อค่อนข้ำงละเอียด

แต่ไม่แกร่ง เพรำะคงจะเผำด้วยควำมร้อนที่ต่ ำเช่นกัน พิจำรณำดูฝีมือค่อนข้ำงประณีตและ

ยังใช้มือตกแต่ง ภำชนะดินเผำผิวเรียบแบบนี้พบมีเป็นจ ำนวนมำก  
 

In addition, pieces of clay, with a smooth texture were also discovered.   

อิน  แอดดิชเชิน, พีทซิส  อ๊อฟ  คเล,  วิธ อะ สมูธ  เทคเจอะ เวอ ออลโซ  ดิสคัฟเฝอะ’ด. 

The clay wasn’t suitable for cooking because it would burn at a low heat.  

เดอะ คเล  ว๊อสซึน’ท  ซูทะเบิล  ฟอร  คุกกิง  บีคอส  อิท วูด เบิร์น แอท อะ โล ฮีท. 

The craftsmanship was quite elaborate and also decorative.  

เดอะ ครำฟแมนชิฟ  ว๊อส ไค้ว’ท  อิแลบเบอเรท  แอน’ด ออลโซ เดคคอเรทีฝ.   

This kind of flat pottery was found a lot. 

ดิส  ไค’ด  อ๊อฟ แฟลต’ท พอททะริ ว๊อส เฟำ’ด อะ ลอท. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Banana Family / บำนำน่ำ แฟมิลี่ 
     

เริ่มจำกงำนอำสำสมัครโดยมี นำงสำวลักขณำ แสนบุ่งค้อ เป็นประธำนสภำเด็ก

และเยำวชนจังหวัดเลยเมื่อปี 2548 ภำยใต้กำรสนับสนุนและดูแลจำก ส ำนักงำนพัฒนำ

สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย ในปีเดียวกันได้สมัครเป็นอำสำพัฒนำรุ่นรัก

บ้ำนเกิด )อสพ. รุ่นที่ 60 ของกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย( ซึ่งน ำไปสู่กำร

ท ำกิจกรรมกับกลุ่มเด็กและชุมชนโดยเริ่มจำกกำรชักชวนเด็กๆ มำประชุมร่วมกันทั้งหมด 

25 คน  โดยมีกำรเล่นเกมส์ต่ำงๆ  สอดแทรกควำมรู้ สร้ำงกำรยอมรับซึ่งกันและกัน โดย

ใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม  )Participatory Action Research-PAR) 

เป็นเครื่องมือ ซึ่งมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของเด็กและเยำวชน กระตุ้นให้เด็กๆ คิดว่ำอะไรคือ

ปัญหำของตัวเอง เกิดกำรตั้งค ำถำม และให้แต่ละคนเขียนค ำตอบออกมำ และจัดกลุ่มค ำ

ตอบโดยเลือกข้อที่เหมือนกัน ซึ่งพอจะสรุปสำเหตุหลักของปัญหำได้ 10 อันดับดังต่อไปนี้ 

1. ครอบครัวไม่อบอุ่นพ่อแมไ่ปขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล  

2. พ่อแม่มีหนี้สิน  

3. กู้ยืมเรียน  

4. หนีเรียน  

5. มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  

6. ลักขโมย  

7. ทะเลำะวิวำท 

8. ยำเสพติด  

9. ตื่นสำยไปโรงเรียนไม่ทัน 

10. เรียนหนังสือไม่เก่ง 

 



The Banana Family is a community based group  

เดอะ บำนำน่ำ แฟมิลี่ อีส อะ คอมมิวนิทิ เบส’ท กรู๊ป 

which started conducting volunteer work with the support of the Office  

วิช สตำร์ททิด คอนดัคติ้ง  วอลเลินเทีย  เวิร์ค วิธ  เดอะ ซัปพอร์ท อ๊อฟ ดิ ออฟฟิซ   

of Social Development and Human Security,  

อ๊อฟ  โซเชิล ดิเฝลลอพเมิน’ท  แอน’ด ฮิวเมิน ซีเคียวริทิ,  

Loei Province in 2005.  

เลย พรอวิ้น’ซ อิน ทูเธำซั่น แอน’ด ไฟฝ. 

The group garnered some publicity and its 25 members  

เดอะ กรู๊ป กำร์เนอะ’ด ซัม พับบลิคซิทิ  แอน’ด  อิท’ส  ทเวนตี้ ไฟฝ เมมเบอะ’ส   

work with children in doing activities together  

เวิร์ค  วิธ ชิลเดรน   อิน  ดูอิง  แอคทีฝวิตี้’ส  ทูเกธเทอะ 

and inviting friends to attend the meeting together. 

แอน’ด  อินไฝทิง  เฟรน’ส ทู แอทเทน’ด  เดอะ  มิททิง  ทูเกธเทอะ.  

They play games and use Participatory Action Research (PAR) 

เด  เพล  เกม’ส  แอน’ด ยูส พำทิซซิแพททอรี  แอคเชิน  รีเซิด’ช )พีเออำร์) 

as tools to gather ideas during the meeting. 

แอช ทูล’ส  ทู แกธเธอะ  ไอเดีย’ส  ดิวริง  เดอะ  มีททิง. 

They let the children think about their problems and find  

เด เลท  เดอะ  ชิลเดรน  ธิง’ค  อะเบ้ำ’ท  แด  พรอบเบล็ม’ส  แอน’ด  ไฟ’ด 

solutions for themselves. 

โซลูเชิน’ส ฟอร เดมเซลฝ’ส   

What are the top 10 causes of their problems in the community? 

ว้อท  อำ  เดอะ ท็อป  เท็น  คอซซิส  อ๊อฟ แด  พรอบเบล็ม’ส  อิน เดอะ คอมมิวนิทิ? 

1. Parents are absent, selling lottery tickets away from the home 

1. แพเร้น’ส อำ แอบเซิน’ท, เซลลิง ลอทเทอรี่ ทิคเก็ต’ส อะเว ฟรอม เดอะ โฮม       

2. Family debts  

2. แฟมิลี่ เด็ท’ส      

3. Student loans  

3. สติวเดิน’ท โลน’ส 

4. School absconding 

4. สคูล แอบสคอนดิง 

5. Having premature sex 

5. แฮฝวิ่ง พรีแมททัวร์ เซค’ซ 



6. Stealing  

6. สทีลลิง 

7. Quarreling  

7. ควอเรลลิง 

8. Drug use  

8. ดรัก ยูซ 

9. Attending school late 

9. แอทเทนดิง สคูล เลท  

10. Feelings of inadequacy regarding study 

10. ฟีลลิง’ส อ๊อฟ อินนำดเดอะเควซี รีกำร์ดดิง สตัดดิ 
 

พอได้สิ่งที่เด็กๆ มองเห็นว่ำเป็นปัญหำแล้วมำระดมควำมคิดว่ำท ำไมครอบครัวไม่

อบอุ่น พอทรำบต้นเหตุของครอบครัวไม่อุบอุ่นคือพ่อแมไ่ปขำยลอตเตอรี่เพือ่ “หำเงนิสง่ลกู

เรยีนหนงัสอื” แต่เด็กๆ เองที่ไม่ไดแ้บ่งเบำภำระของผู้ปกครองเลย “สรุปลูกหรือตัวเด็ก  

คือ ต้นเหตุ” เรำจะแก้ไขปัญหำช่วยกัน โดยตัวเด็กเองคือกำรออมเงิน เป็นสิ่งที่เรำตกลงกัน  
 

After the children brainstormed these 10 ideas, 

อำฟเทอะ เดอะ ชิลเดรน เบรนสตรอม’ด ดีซ เท็น ไอเดีย’ส, 

the group was asked which issue concerned them the most. 

เดอะ กรู๊ป ว๊อส อำสค’ท วิช อิชชู คอนเซิน’ด เดม เดอะ โมส’ท.  

The list covers many major problems but the children identified 

เดอะ ลิส’ท คัฟเวอะ’ส เเมนิ เมเจอะ พรอบเบล็ม’ส  บัท เดอะ ชิลเดรน ไอเดนติไฟ’ด 

their parents having to leave the village to sell lottery tickets as  

แด แพเร้น’ส แฮฝวิง ทู ลีฝ’ว เดอะ วิลเลจ ทู เซล ลอทเทอรี่  ทิคเก็ต’ส แอส  

the number one issue facing them.  

เดอะ นัมเบอะ วัน อิชชู เฟซิง เดม. 

The parents need to earn money to send their children to school, 

เดอะ แพเร้น’ส นีด ทู เอิร์น มันนี่ ทู เซน’ด แด ชิวเดรน ทู สคูล, 

but the children cannot help themselves  

บัท เดอะ ชิลเดรน แคนน็อท เฮล’พ เดมเซลฝ’ส 

or lighten the burden of the parents. 

ออร์ ไลเทิน เดอะ เบอร์เดิน อ๊อฟ เดอะ แพเร้น’ส. 

Some then erroneously arrive at the conclusion that the child is  

ซัม เดน เออะโรเนียสลิ อะไรฝ แอท เดอะ คอนคลูเชิน แด้ท เดอะ ชำย’ด อีส  

 



the cause, so the group aims to resolve this problem together. 

เดอะ คอซ, โซ เดอะ กรู๊ป เอม’ส ทู รีโซลฝ ดิส พรอบเบล็ม ทูเกธเทอะ. 

The children then agreed to earn and save money for themselves.  

เดอะ ชิลเดรน เดน อะกรี’ด ทู เอิร์น แอน’ด เซฝ มันนี ฟอร เดมเซลฝ’ส. 
 

     หลักจำก ที่ได้ประชุมกันอย่ำงต่อเนื่อง ได้ช่วยกันตั้งชื่อกลุ่มว่ำ “กลุ่มชวนน้องออม

ถวำยพ่อหลวง” และได้คิดกิจกรรมหลักๆ ที่ต้องท ำมี 4 ออม คือ ออมเงิน ออมบ้ำน  

ออมเด็ก ออมเวลำ    
 

After meeting continuously, the group was named as  

อำฟเทอะ มีททิง คอนทินิวอัสลิ, เดอะ กรู๊ป ว๊อส เนม’ด แอส 

Loei Youth Saving Group 

เลย ยูธ เซฝวิง กรู๊ป 

or “Saving Together for Our Majesty the King”  

ออร์ “เซฝวิง ทูเกธเทอะ ฟอร อำวเออะ เมจเจสทิ เดอะ คิง”  

identifying 4 main savings activities,  

ไอเดนทิไฟอิง โฟร์ เมน เซฝวิง’ส แอคทีฝวิตี้’ส, 

namely saving money, saving home, saving our children, and saving time. 

เนมลิ เซฝวิง มันนี่, เซฝวิง โฮม, เซฝวิง อำวเออะ ชิลเดรน, แอน’ด เซฝวิง ไท’ม. 
 

o ออมเงิน คือ ให้รู้จักเก็บเงิน รู้จักวำงแผนอนำคต รวมไปถึงกำรให้ควำมรู้ในกำรท ำบัญชี

ครัวเรือน รู้รับรู้จ่ำย และเหลือออม ช่วยเหลือแบ่งเบำภำระผู้ปกครอง และเกิดกำรเรียนรู้

กำรท ำงำนจำกรุ่นสู่รุ่น 
 

“Saving money” for the household, also applies to learning  

“เซฝวิง มันนี่” ฟอร เดอะ เฮ้ำโฮล’ด, ออลโซ แอพไพล’ส ทู เลิร์นนิง  

and developing budget skills.  

แอน’ด ดิเฝลลอพพิง บัดเจท สคิล’ส. 

Children should plan and think carefully before spending money,  

ชิลเดรน ชูด แพลน แอน’ด ธิง’ค เเคฟูลลิ บิฟอ สเพนดิง มันนี่, 

and help their parents where possible.  

แอน’ด เฮล’พ แด แพเร้น’ส แว พอสซิเบิล. 

These ideas need to be passed down to the next generation too.  

ดีซ ไอเดีย’ส นีด ทู บี พำส’ท ดำว’น ทู เดอะ เน็คซ’ท เจนเนอเรเชิน ทู๊. 
 



o ออมบ้ำน คือ รู้จักอนุรักษ์ ทั้งป่ำ แม่น้ ำล ำธำร ธรรมชำติคือบ้ำนของพวกเรำ เรำจะ

ช่วยกันดูแลรักษำ เด็กเยำวชนพวกเรำจะท ำฝำยกั้นน้ ำที่ภูหอ และปลูกต้นไม้รูปแบบของ

เด็กๆ เป็นประจ ำทุกปี ปีละหลำยๆ ครั้ง 
 

“Saving the Home” is the conservation of forests, rivers, 

“เซฝวิง เดอะ โฮม ”อีส เดอะ คอนเวอเซเชิน อ๊อฟ ฟอเรส’ส, ริฝเวอะ’ส, 

streams because nature is our home.  

สตรีม’ส บีคอส เนเจอะ อีส อำวเออะ โฮม. 

To this end, the members will work together.  

ทู ดิส เอน’ด, เดอะ เมมเบอะ’ส วิล เวิร์ค ทูเกธเทอะ. 

Each year, young children make a dam  

อีช เยีย, ยัง ชิลเดรน เมค อะ แดม 

and plant trees several times at Phu Ho.  

แอน’ด แพล้น’ท ทรี’ส เซฝเวอเริล ไทม’ส แอท ภูหอ. 
 

o ออมเด็ก คือ กำรเพ่ิมศักยภำพของเด็กและเยำวชน เพ่ือป้องกันเด็กและเยำวชนจำกปัญหำยำ

เสพติด และให้รู้จักคุณค่ำของชีวิต ซึ่งกลุ่มนี้ยังมีแนวคิดที่จัดกิจกรรมข้ึนเพื่อถวำยเป็นพระ

รำชกุศลแก่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 และ

เพื่อเป็นประชำชนชนที่ดี 
 

“Saving the Children” aims to save the potential of children and youth. 

“เซฝวิง เดอะ ชิลเดรน” เอม’ส ท ูเซฝ เดอะ โพเทนเชิล อ๊อฟ ชิลเดรน แอน’ด ยูธ. 

To prevent children and youth from drug problems and gain their  

ทู พรีเวน’ท ชิลเดรน แอน ยูธ ฟรอม ดรัก พรอบเบล็ม’ส  แอน’ด เกน แด  

life value, this group also has ideas for helping the community  

ไลฟ แวลิว, ดิส กรู๊ป ออลโซ แฮส ไอเดีย’ส ฟอร เฮลพิง เดอะ คอมมิวนิทิ 

and public activities that are dedicated to His Majesty King Bhumibol.   

แอน’ด พับบลิค แอคทีฝวิตี้’ส แด้ท อำ เดดดิเคทิด ทู ฮิส เมจเจสทิ คิง ภูมิพล. 

The group has considered what it means to be a good civil servant.  

เดอะ กรู๊ป แฮส คอนซิดเดอะ’ด ว้อท อิท มีน’ส ทู บี อะ กูด ซิฝเวิล เซิฝเวิน’ท. 
 

o ออมเวลำ คือ กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ เช่นกำรเล่นดนตรี กำรเล่นกีฬำรวมไปถึง

กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น เด็กและเยำวชนน ำเอำภูมิปัญญำมำเป็นอำชีพเสริม สำมำรถ

แบ่งเบำภำระครอบครัวได้  ในปัจจุบันนี้ได้กลำยมำเป็นกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม  

“Banana family )SE(”  

 
 



“Saving Time” is spending time in beneficial activities such as playing  

“เซฝวิง ไท’ม ”อีส สเพนดิง ไท’ม  อิน เบนนำฟิชเชียล แอคทีฝวิตี้’ส ซัซ แอช เพลอิ้ง 

music and sports, including the conservation of local wisdom.  

มิวซิค แอน’ด สปอร์ท’ส, อินคลูดดิง เดอะ คอนเวอเซเชิน อ๊อฟ โลเคิล วิสเดิม. 

Children and youth can learn how to use local wisdom to develop  

ชิลเดรน แอน’ด ยูธ แคน เลิร์น ฮำว ทู ยูส โลเคิล วิสเดิม ทู ดิเฝลลอพ  

a supplementary income.  This will relieve the family’s burden.  

อะ ซัพพลิเมนทะรี อินคัม. ดิส วิล รีลิฟว เดอะ แฟมิลิ เบอร์เดิน. 

Nowadays the group has become a social enterprise known  

นำวอะเดย์’ส เดอะ กรู๊ป แฮส บีคัม อะ โซเชิล เอนเทอะไพร’ซ โนน  

as the “Banana family (SE)". 

แอส เดอะ “บำนำน่ำ แฟมิลิ )เอสอี( ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. บ้ำนโบรำณ / Antique House  

      

บ้ำนโบรำณอำยุกว่ำ 60 ปี หลังนี้ คือเรือนหอของ คุณตำสวน และ 

คุณยำยบัว มีศรีแก้ว โดยออกแบบให้คล้ำยกำรสร้ำงบ้ำนแบบทำงภำคเหนือโบรำณ โดย

ใช้ไม้เปลือย หรือไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้รัง เหตุผลที่ใช้ไม้ตะแบกเนื่องจำกเลื่อยแปรรูปไม้ได้

ง่ำย เนื่องจำกเนื้อไม้ตะแบกไม่แข็ง และกำรเข้ำลิ่มไม้ ไม่ใช้ตะปู  
 
 

This traditional house is more than 60 years old  

ดิส เทรดดิเชินเนิล เฮ้ำ อีส มอร์ แดน ซิกตี้ เยีย’ส โอล’ด 

and it was the bridal house of Mr. and Mrs. Meesrikaew.  

แอน’ด ว๊อส เดอะ ไบรเดิล เฮ้ำ  อ๊อฟ มิสเทอะ แอน’ด มิสซิส มีศรีแก้ว.  

Grandpa Suan and Grandma Bua’s house is designed to resemble  

แกรนพำ สวน แอน’ด  แกรนมำ บัว’ส เฮ้ำ อีส ดีไซ’ด ทู รีเซมเบิล 

an ancient northern house by using bare wooden beams and timber. 

แอน แอนเชิน’ท นอร์ทเธิน เฮ้ำ  บำย ยูซซิง แบ วูดเดิน บีม’ส แอน’ด ทิมเบอะ.   

The wooden timber is easy to saw as it isn’t a hard wood.  

เดอะ วูดเดิน ทิมเบอะ อีส อีซี่ ทู ซอว แอส อิท อีสซึน อะ ฮำร์ด วูด. 

Surprisingly, the joints to each part  

เซอไพรซิงลิ, เดอะ จอ้ย’ส ทู อีช พำร์ท 

of the house do not use nails or metal. 

อ๊อฟ เดอะ เฮ้ำ  ดู น็อท ยูซ เนล’ส ออร์ เมทเทิล.  

 
 



      คุณตำสวนจะมีควำมสำมำรถในด้ำนช่ำง  กำรท ำเครื่องจักสำน  ปกติคุณตำจะจักไม้

ตอก  ส่วนคุณยำยจะเป็นฝ่ำยสำน  เช่น  กระติบข้ำว  และกระด้ง  นอกจำกกำรจักสำนแล้ว

ยังมีกำรปลูกฝ้ำยบริเวณหน้ำบ้ำน และคุณยำยจะน ำฝ้ำยที่ปลูกมำอิ๊วฝ้ำย และเข็นฝ้ำย 

เพื่อท ำเป็นเส้นใยฝ้ำย 
 

Grandpa Suan is skillful in mechanics and wickerwork.  

แกรนพำ สวน อีส สคิลฟูล อิน มะแคนนิค’ส แอน’ด วิคเคอเวิร์ค. 

Normally Grandpa Suan prepares the bamboo wood slide  

นอมอลิ แกรนพำ สวน พรีแพ’ส เดอะ แบมบู วูด สไล’ด  

for making basketry.  

ฟอร เมคคิง บำสคิททริ. 

Grandma Bua does the basket weaving in different styles such as  

แกรนมำ บัว ดำส เดอะ บำสคิท วีฝวิง อิน ดีฟเฟอะเร้น’ท สไตล’ส ซัซ แอส 

cobbler, fish, basket, and bowl.  

คอบเบลอะ, ฟิช, บำสคิท, แอน’ด โบล  

In addition, there are cotton plantations at home  

อิน แอดดิชเชิน, แด อำ คอทเทิน แพล้นเทเชิน’ส แอท โฮม 

and the bare-hand cotton harvesting for weaving is also done here.   

แอน’ด เดอะ แบ-แฮน’ด คอทเทิน ฮำร์เวสติ้ง ฟอร วีฝวิง อีส ออลโซ ดัน เฮีย. 
     

บ้ำนหลังนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องกำรจักสำน ซึ่งมีผู้สูงอำยุหลำยท่ำนมี

ควำมสำมำรถด้ำนกำรสำนอุปกรณ์ของเล่นเด็กๆ ที่น่ำสนใจ เช่น กังหันลม ปลำ กบ นก 

ฯลฯ อีกด้วย 
 

Lessons in basketry is offered here  

เลซซึน’ส อิน บำสคิททริ อีส ออฟเฟอ’ด 

and visitors can meet many older people  

แอน’ด วิซิทเทอะ’ส แคน มีท แมนิ โอลเดอะ พีเพิล 

who also have the ability to weave bamboo handmade toys,  

ฮู ออลโซ แฮฝ เดอะ อะบิลิทิ ทู วีฝ แบ็มบู แฮนเมด ทอย’ส,  

such as wind turbines, or animal’s shapes such as 

ซัช แอส เทอบิน’ส, ออร์ แอนนิมอล’ส เชฟ’ส ซัช แอส 

fish, frogs, birds, etc. They are happy and willing to train you.  

ฟิช, ฟร็อก’ส, เบิด’ส, แอทแซทร้ำ. เด อำ แฮปพิ แอน’ด วิลลิง ทู เทรน ยู. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. กลุม่ทอผำ้ / Weaving Group 
 

 

กลุ่มทอผ้ำ  มีคุณยำยระนอง  มีศรีแก้ว  และคุณยำยละออง บุบผำ เป็นผู้ริเริ่ม

กำรรวมกลุ่มทอผ้ำอีกครั้งหนึ่ง ควำมสุขในกำรทอผ้ำหลังจำกที่ห่ำงหำยไปจำกบ้ำนหนอง

บัวหลำยสิบปี เริ่มฟื้นคืนมำ เพรำะมีคนมำเที่ยวในชุมชน เหล่ำคุณยำยทั้งหลำยเริ่ม

กลับมำทอผ้ำกันใหม่ นี่อำจเป็นสิ่งที่กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนท ำให้คนในชุมชนมีควำมสุข  

มีแรงใจ และรู้สึกมีคุณค่ำ 
 

 

The joy of weaving has gone from Ban Nong Bua after many years.  

เดอะ จอย อ๊อฟ วีฝวิง แฮส กอน ฟรอม บ้ำนหนองบัว อำฟเทอะ แมนิ เยยี’ส 

The weaving group has now been initiated again by the two grandmothers,  

เดอะ วีฝวิง กรู๊ป แฮส นำว บีน อินิชิเอทิด อะเกน บำย เดอะ ทู แกรนมำเธอะ’ส, 

Mrs. Ranong Meesrikaew and Mrs. La-aung Bubpha.  

มิสซิส ระนอง มีศรีแก้ว แอน’ด มิสซิส ละออง บุบผำ. 

The grandmothers started to weave again because of tourists.  

เดอะ แกรนมำเธอะ’ส สตำร์ททิด ทู วีฟว อะเกน บีคอส อ๊อฟ ทัวริสท’ส. 

This may be something that community based tourism can bring,  

ดิส เม บี ซัมธิง แด้ท คอมมิวนิทิ เบส’ท ทัวริสซึม แคน บริง, 

 



it makes people in the community happy, motivated, 

อิท เมค’ส พีเพิล อิน เดอะ คอมมิวนิทิ แฮปพ,ิ โมทิเวทิด, 

and feel valued for their works and weaving skills. 

แอน’ด ฟีล แวลิว’ด ฟอร แด เวิร์ค’ส แอน’ด วีฝวิง สคิล’ส. 
 

คุณยำยผู้ทอผ้ำบ้ำนหนองบัวเล่ำว่ำ “สิ่งที่มีควำมสุขคือมีผู้คนมำสนใจในสิ่งที่

คุณยำยท ำ และเห็นคุณค่ำ”  ปกติคณุยำยทอผ้ำเพื่อใช้เอง หรือภำยในครอบครัว แต่เมื่อ

กำรท่องเที่ยวเข้ำมำ ก็เริ่มที่จะทอเพื่อขำยให้กับคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเที่ยว

ในหมู่บ้ำนหนองบัว  
 

 

One of the Ban Nong Bua grandmother weavers said,  

วัน อ๊อฟ เดอะ บ้ำนหนองบัว แกรนมำเธอะ วีเฝอะ’ส เซด, 

“What makes us happy about cotton weaving again  

“ว้อท เมค’ส อัส แฮปพ ิอะเบ้ำ’ท  คอทเทิน วีฝวิง อะเกน 

is that people are interested in what we do. ” 

อีส แด้ท พีเพิล อำ อินเทอเรสทิด อิน ว้อท วี ดู.” 

Normally, weaving here is for personal use within the family,  

นอมอล,ิ วีฝวิง เฮีย อีส ฟอร เพอซะเนิล ยูซ วิธอิน เดอะ แฟมิลิ, 

but when the tourists come, this can help weavers earn 

บัท เว็น เดอะ ทัวริสท’ส คัม, ดิส แคน เฮล’พ วีฝเวอะ’ส เอิร์น 

a little extra money.  

อะ ลิทเทิล เอคซตร้ำ มันนี่. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ไร่ตำต่อพอเพียง / Ta Tho Por Peang Farm 
 

สืบเนื่องมำจำก คุณต่อเป็นคนกรุงเทพฯ โดยก ำเนิด และคุณตุ๊กตำเองก็ได้ไป

ท ำงำนและใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลำ 13 ปี แต่มีควำมรู้สึกว่ำกำรใช้ชีวิตที่เมืองหลวง

ไม่ใช่ควำมยั่งยืนที่แท้จริงของตน จึงได้ปรึกษำกันกับสำมีว่ำควรเก็บรวบรวมเงินเพื่อมำ

สร้ำงครอบครัว และสำนฝันสมัยเด็กว่ำอยำกเป็นเจ้ำของสวนผลไม้ที่บ้ำนเกิดของตน 
 

 

Mr.Tho was born in Bangkok, and his wife Mrs.Tuk Ta had lived  

มิสเทอะ ต่อ ว๊อส บอร์น อิน แบงคอค แอน’ด ฮิส ไวฟ มิสซิส ตุ๊กตำ แฮด ลิฝ’ด 

and worked there for 13 years. 

แอน’ด เวิร์ค’ด แด ฟอร เธอทีน เยีย’ส 

After becoming disillusioned with life in the capital city, 

อำฟเทอะ บีคัมมิง ดิสอิลูเชิน’ด วิธ ไลฟ อิน เดอะ แคพพิเทิล ซิททิ, 

they collected money to invest in Tuk Ta’s hometown, Phu Ho.  

เด คอลเลคทิด มันนี่ ทู อินเวส’ท อิน ตุ๊กตำ’ส โฮมทำว, ภูหอ. 

They are chasing their dreams of being fruit orchard owners. 

เด อำ เชสซิง แด ดรีม’ส  อ๊อฟ บีอิง ฟรุ๊ท ออร์เชิร์ด โอนเนอะ’ส. 

 
 



เริ่มย้ำยมำอยู่ที่นี่เมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นที่ดินมรดกตกทอดจำก

คุณพ่อ ) นำยแก้ว  สมศรี ( เริ่มแรกเดิมทีจะเป็นป่ำมะม่วงรกทึบ เนื่องจำกพ่อแม่ท่ำนแก่

มำกจึงไม่สำมำรถดูแลได้ จึงเริ่มต้นจำกกำรถำงป่ำด้วยตนเองและมีกำรจ้ำงแรงงำนบ้ำง

เล็กน้อย ส่วนมำกจะท ำกันเองเพรำะจะได้รู้ถึงควำมล ำบำกและคุณค่ำในสิ่งที่ตั้งใจท ำ 

 

They began to settle here in June 2015, on the estate 

เด บิแกน ทู เซทเทิล เฮีย อิน จูน ทูเธำซั่น แอน’ด ฟิฟทีน, ออน ดิ เอสเตท  

inherited from Tuk Ta’s father, Mr. Kaew Somsri. 

อินเฮอริทิด ฟรอม ตุ๊กตำ’ส ฟำเธอะ, มิสเทอะ แก้ว สมศรี. 

The land was a dense mango forest  

เดอะ แลน’ด ว๊อส อะเดนซ แมงโก ฟอเรส’ท 

because Tuk Ta’s parents were very old,  

บีคอส ตุ๊กตำ’ซ แพเร้น’ส เวอ เวริ โอล’ด, 

so they could not take care of the land.  

โซ เด คูด น็อท เทค แคร์ อ๊อฟ เดอะ แลน’ด. 

They started with self-cultivation  

เด สตำร์ททิด วิธ เซลฟ-คัลทิฝเวเชิน 

and employed a small amount of labor.  

แอน’ด เอมพลอย’ด อะ สมอล อะเม้ำ’ท อ๊อฟ เลเบอะ. 

They completed most of the work by themselves  

เด คอมพรีททิด โมส’ท อ๊อฟ เดอะ เวิร์ค บำย เดมเซลฝ’ส 

because they wanted to learn the difficulties of life on the land, 

บีคอส เด ว้อนทิด ทู เลิร์น เดอะ ดิฟฟิเคิลทิ’ส อ๊อฟ ไลฟ ออน เดอะ แลน’ด, 

and to gain the value of what they intended to do. 

แอน’ด ทู เกน เดอะ แวลิว อ๊อฟ ว้อท เด อินเทนดิด ทู ดู. 
      

ต่อมำก็เริ่มสร้ำงบ้ำน หลังจำกสร้ำงบ้ำนเสร็จ เริ่มปลูกมะนำวก่อน และทยอย

ปลูกอย่ำงอื่นตำมมำ เช่น มะม่วงน้ ำดอกไม้สีทอง, สัปปะรด, ฝรั่ง, กล้วยหอมทอง, มัน

เทศญี่ปุ่น และล่ำสุดปลูกกล้วยน้ ำว้ำ 4 ไร่ นอกจำกจะปลูกแล้ว มีกำรตอนและขยำยพันธุ์

พืชเอง และมีจ ำหน่ำยกิ่งต้นบ้ำงแล้วบำงส่วน เน้นกำรลงทุนน้อยและกระจำยควำมเสี่ยง 

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
 

After the house was finished,  

อำฟเทอะ เดอะ เฮ้ำ ว๊อส ฟินนิช’ด, 

they started growing lemons first  

เด สตำร์ทดิด โกรวิง เลมเมิน’ส เฟิร์ส’ท 



and gradually followed with other plants such as  

แอน’ด แกรจัวลิ ฟอลโล’ด วิธ อำเธอะ แพล้น’ส ซัซ แอส 

gold mangoes, pineapples, and guavas, bananas,  

โกล’ด แมงโก’ส, ไพแนพเพิล’ส, แอน’ด กวำฝะ’ส, บำนำน่ำ’ส, 

and Japanese sweet potatoes.   

แอน’ด แจแพนนิส สวีท โพเทโท’ส. 

Recently, they have completed 4 Rai of planting bananas.  

ริเซินลิ, เด แฮฝ คอมพรีททิด โฟร์ ไร่ อ๊อฟ แพล้นทิง บำนำน่ำ’ส. 

They plant propagation and some branches are already available for sale.  

เด แพล้น’ท พรอพพะเกเชิน แอน’ด ซัม บร๊ำนเชส อำ ออลเรดดิ อะไวเลเบิล ฟอร เซล. 

They want to invest less and diversify the risk.   

เด ว้อน’ท ทู อินเวส’ท เลส แอน’ด ไดเวอซิไฟ เดอะ ริส’ค. 

They want to explore single cropping as well.   

เด ว้อน’ท ทู เอคซพลอร ซิงเกิล ครอพพิง แอส เวล. 
     

 ไร่แห่งนี้ยังเข้ำกลุ่มเกษตรหลำยๆ กลุ่ม เช่น YOUNG SMART FAMER, 

START UP เพื่อสร้ำงเครือข่ำยและหำควำมรู้ สุดท้ำยนี้ ทำงเรำจะพยำยำมน้อมรับ

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้กับไร่ของเรำ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน 
 

This farm also joined many agricultural groups, such as  

ดิส ฟำร์ม ออลโซ จอย’ด แมนิ แอกริคัลเชอะรัล กรู๊ป’ส, ซัช แอส 

‘Young Smart Famer’ and ‘Start Up’ to network  

“ยัง สมำร์ท ฟำร์มเมอะ” แอน’ด “สตำร์ท อัพ” ทู เนทเวิร์ค 

and find more skills and knowledge. 

แอน’ด ไฟ’ด มอร สคิล’ส แอน’ด นอลเลจ. 

They try to embrace the philosophy of the sufficiency economy  

เด ไทร์ ทู เอมเบรซ  เดอะ ฟิลอสซะฟิ  อ๊อฟ เดอะ ซัฟฟิสเชินซิ  อีคอนนะมี 

to the farm in order to achieve sustainability of their lives.  

ทู เดอะ ฟำร์ม อิน ออร์เดอะ ทู อะชีฝว  ซัซเทนอะบิลิทิ อ๊อฟ แด ไลฝ’ส. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. สวนตำศรี / Ta Sri Garden 
 

สวนแห่งนี้มี คุณตำศักดิ์ศรี จันทิหล้ำ ถือครองที่ดิน และพื้นที่ส่วนใหญ่เน้น

กำรปลูกแก้วมังกร และมีกำรงมหอยในล ำธำร มำปรุงเป็นเมนูหอยๆ รสชำติอร่อยเหำะ 

ให้ได้ลองชิม สำมำรถเข้ำชมได้ทุกฤดู  
 

 

Mr. Saksri Chantila is the owner of this garden.  

มิสเทอะ ศักดิ์ศรี จันทิหล้ำ อีส ดิ โอนเนอะ อ๊อฟ ดิส กำร์เดิน  

Grandpa Sri normally cultivates dragon fruit across most of his land.  

แกรนดพำ ศรี นอมอลิ คัลทิเฝท’ส ดรำกอน ฟรุ๊ท อะครอส โมส’ท อ๊อฟ ฮิส แลน’ด. 

The visitors can enjoy shell fishing in the streams  

เดอะ วิซิทเทอะ’ส แคน เอนจอย เชล ฟิชชิง อิน เดอะ สตรีม’ส  

and cook their own creative delicious shell dishes.   

แอน’ด คุก แด โอน ครีเอทิฝ  ดิลิชเชียส เชล ดิสเชส. 

The visitors can visit in all seasons. 

เดอะ วิซิทเทอะ’ส แคน วิซิท อิน ออล ซีเซิน’ส. 
 
 

หำกอยำกชิมแก้วมังกรถึงสวน เข้ำชมได้ช่วงเดือนพฤษภำคม -  กรกฎำคม   

สวนตำศรี คือหนึ่งในเครือข่ำยวิสำหกิจกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอ ำเภอภูหลวง คือ

ควำมสุขที่หำง่ำยๆ วิถีชีวิตที่เรียบง่ำย ร่วมกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญำ เป็นอำชีพ เป็นชีวิต 

ที่เรียบง่ำย แต่น่ำมหัศจรรย์ แบ่งปันควำมสุขพร้อมรอยยิ้มได้ ไร้กำรปรุงแต่ง นี่คือสิ่งที่

อยำกใหค้นรุ่นลูกหลำนได้สำนต่อ  

If visitors wish to taste the fresh dragon fruits, 

อีฟ  วิซิทเทอะ’ส  วิช ทู เทส’ท เดอะ เฟรช ดรำกอน ฟรุ๊ท’ส, 



from May to July is the perfect time to arrive.  

ฟรอม เม ทู จูไล อีส เดอะ เพอเฟค’ท ไท’ม ทู อะไรฝ. 

Ta Sri’s Garden is one of the networks  

ตำศรี’ส กำร์เดิน อีส วัน อ๊อฟ เดอะ เนทเวิร์ค’ส 

of Agro-tourism Enterprises in Phu Luang Ecological Tourism.  

อ๊อฟ อโกร-ทัวริสซึม เอนเทอะไพร’ซ อิน ภูหลวง อิโคะลอจอิคอล ทัวริสซึม. 

It is a simple lifestyle which brings pleasure.   

อิท อีส อะ ซิมเพิล ไลฟสไตล วิช บริง’ส เพลสเชอะ. 

Join in and learn from the amazing local wisdoms.  

จอย’น อิน แอน’ด เลิร์น ฟรอม ดิ อะเมซิ่ง โลเคิล วิสเดิม’ส. 

Share your happiness with the purity of nature.  

แชร์ ยัว แฮปพิเนส วิธ เดอะ เพียวริทิ อ๊อฟ เนเจอะ. 

This simple life is what the elderly desire  

ดิส ซิมเพิล ไลฟ อีส ว้อท ดิ เอลเดอลิ  ดิไซเออะ 

to pass on to their descendants.  

ทู พำส ออน ทู แด เดสเซนเดินท’ส. 
 

สวนตำศรี พร้อมใหทุ้กคนได้มำแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีกำรกินอยู่ในชุมชน อำจ

ไม่สะดวกเรื่องน้ ำไฟ แต่ถ้ำลองเปิดใจ และคิดย้อนถึงวิถีวันวำนตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำทวด เชื่อ

ว่ำหำกใครได้แวะมำ ต้องตกหลุมรักที่นี่  
 

All visitors are welcome to share their knowledge  

ออล วิซิทเทอะ’ส อำ เวลคัม ทู แชร์ แด นอลเลจ 

and experiences of cooking and eating local food here.  

แอน’ด อิคซเพียเรียนซิส อ๊อฟ คุกกิง แอน’ด อีททิง โลเคิล ฟูด เฮีย. 

Visitors may at times encounter inconvenience  

วิซิทเทอะ’ส เม แอท ไทม’ส เอนเคำเทอะ อินคอนวีเนียน’ซ  

regarding water or electricity.  

รีกำร์ดดิง วอเทอะ ออร์ อิเลคทริสซิทิ. 

If you are willing to experience the local life and open up your mind,  

อีฟ ยู อำ วิลลิง ทู อิคซเพียเรียน’ซ เดอะ โลเคิล ไลฟ แอน’ด โอเพิน อัพ ยัว ไม’ด, 

be sure to visit here.  Don’t miss this place, you will love it.   

บี ชัวร์ ทู วิซิท เฮีย  โด๊นท มิส ดิส เพลซ, ยู วิล ลัฝว อิท.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. สวนพืชไทย / Plant Thai Farm  
 

สวนพืชไทย คือสวนที่ต้องไปเยี่ยมชม และคือหนึ่งในควำมภำคภูมิใจของ

เครือข่ำยวิสำหกิจกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอ ำเภอภูหลวง  สวนแห่งนี้บอกได้เลยว่ำ

ปลอดสำรพิษ  100% นอกจำกนี้ที่นี่ยังมีควำมพิเศษสุดๆ คือ ข้ำวหลำกหลำยสำยพันธุ์ ที่

จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในกำรรวบรวมถึง 28 สำยพันธุ์ ส่วนวิถีกำรกินอยู่ของเจ้ำของสวนนั้น 

ถือว่ำกินข้ำวเป็นยำได้เลยทีเดียว ยิ่งไปกว่ำนั้นที่นี่ยังมีกำรหุงข้ำวด้วยเตำดินโบรำณที่ปั้นใช้

เองกับมือเองด้วย อร่อยและดีต่อใจแค่ไหนต้องมำลองด้วยตนเอง 

 

Suan Phuch Thai, is the proudest destination among  

สวนพืชไทย, อีส เดอะ พรำวเดส’ท เดสทิเนเชิน อะมัง 

the network of eco-tourism enterprises in Phu Luang.  

เดอะ เนทเวิร์ค อ๊อฟ อิโคะ-ทัวริสซึม เอนเทอะไพร’ซ อิน ภูหลวง. 

This garden is pesticide residue free with 100%  

ดิส กำร์เดิน อีส เพสทิไซ’ด เรซซิดิว ฟรี วิธ วันฮันเดร็ท 

non-toxic products.  

เพอเซน’ท นอน-ทอคซิค พรอดัค’ส. 

In addition, 28 rice variants both copyrighted 

อิน แอดดิชเชิน, ทะเวนตี้ เอ’ท ไร้’ซ  แวริเอิน’ส โบ้ท คอพพิไรทิด 

and registered are grown and collected here.  

แอน’ด เร็กจิสเทอะ’ด อำ โกรน แอน’ด คอลเลคทิด เฮีย. 

The owner views the eating of rice as healthy and healing. 

ดิ โอนเนอะ วิว’ส เดอะ อีททิง อ๊อฟ ไร้’ซ  แอส เฮลธิ แอน’ด ฮีลลิง. 



More than that, 

มอร แดน แด้ท, 

there is also an old-fashioned hand-made terra-cotta rice cooker  

แด อีส ออลโซ แอน โอล’ด-แฟชเชิน แฮน’ด-เมด เทอระ-คอททะ ไร้’ซ คุกเกอะ 

that visitors can learn to use to cook while staying in this place.  

แด้ท วิซิทเทอะ’ส แคน เลิร์น ทู ยูซ ทู คุก ไว’ล สเตอิง อิน ดิส เพลซ. 

Experience the wonderful local wisdom surrounding 

อิคซเพียเรียน’ซ เดอะ วันเดอะฟูล โลเคิล วิสเดิม เซอรำวดิง   

this terra-cotta for yourself. 

ดิส เทอระ-คอททะ ฟอร ยัวเซลฟ. 
 

  ส่วนข้ำวหลำกหลำยสำยพันธุ์จำกสวนพืชไทย ใครๆ ได้มำเยือนภูหลวงต้องได้

กิน และต้องลอง ห้ำมพลำดเด็ดขำด เพรำะข้ำวของสวนพืชไทย ปลูกด้วยควำมรักและเอำ

ใจใส่ของป้ำเพริศแพร้ว นอกจำกกิจกรรมปั้นเตำโบรำณแล้ว ป้ำเพริศยังใจดีเปิดสวนให้

เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับกำรเกษตรปลอดสำรด้วย  
 

When visiting Phu Luang, don’t miss sampling from the 28 rice varieties.   

เว็น วิสซิททิง ภูหลวง, โด๊น’ท มิส แซมพลิง ฟรอม เดอะ ทะเวนตี้ เอ’ท ไร้’ซ วะไรอิทิ’ส. 

The owner has planted this rice with her love and care.  

ดิ โอนเนอะ แฮส แพล้นทิด ดิส ไร้’ซ วิธ เฮอ ลัฝว แอน’ด แคร์. 

Joinning along with traditional oven-making activities,   

จอยนิ่ง อะลอง วิธ เทรดดิเชินเนิล  อัฝเวิน-เมคกิง แอคทีฝวิตี้’ส, 

free training in agricultural skills, 

ฟรี เทรนนิง อิน แอกริคัลเชอะรัล สคิล’ส, 

and pesticide residue free farming techniques are available  

แอน’ด เพสทิไซ’ด เรซซิดิว ฟรี ฟำร์มมิง เทคนีค’ส อำ อะไวเลเบิล  

for young learners.  

ฟอร ยัง เลินเนอะ’ส 
 

ป่ำเพริศท่ำนมีแนวคิดที่จะเน้นแบบพอเพียงพออยู่พอกินไม่ฟุ่มเฟือยกินในสิ่งที่

ตัวเองปลูก และมีควำมสุขกับสิ่งที่ตัวเองท ำ ปลูกทุกอย่ำงที่กินได้ปลูกทุกอย่ำงที่พอเพียง 

อย่ำงเวลำหุงข้ำว ป้ำเพริศก็จะหุงด้วยเตำเศรษฐกิจ ซึ่งท ำเอง และพร้อมที่จะสอนคนที่

อยำกเรียนรู้ และสนใจ 
 

Auntie Phrert, the owner, has the concept of living a simple life.  

อำนทิ เพริส, ดิ โอนเนอะ, แฮส เดอะ คอนเซพ’ท อ๊อฟ ลิฝวิง อะ ซิมเพิล ไลฟ. 



‘Eat what you have, grow your own, eat what you own,  

“อีท ว้อท ยู แฮฝ, โกร ยัว โอน, อีท ว้อท ยู โอน, 

and be happy with what you do’.  

แอน’ด บี แฮปพิ วิธ ว้อท ยู ดู”. 

Grow everything you eat, grow everything sufficiently. 

โกร เอฝริธิง ยู อีท, โกร เอฝริธิง ซัฟฟิเชินลิ. 

At cooking time Auntie will cook with a home-made self-efficient cooker  

แอท คุกกิง ไท’ม อำนทิ วิล คุก วิธ อะ โฮม-เมด เซลฟ-เอฟฟิชเชิน’ท คุกเกอะ 

and she’s ready to teach people who care to learn.                         

แอน’ด ชี’ส  เรดดิ  ทู ทีช พีเพิล ฮู แคร์ ทู เลิร์น. 
 

 สรุปว่ำ จุดเด่นของสวนพืชไทย เป็นกำรเกษตรผสมผสำนปลอดสำรพิษ ป้ำ

เพริศจะท ำนำทุกปี ในแปลงนำของป้ำเพริศนั้นจะปลูกข้ำวถึง 28 สำยพันธุ์ ซึ่งข้ำว 28

สำยพันธุ ์นั้นก็มีประโยชน์ช่วยในเรื่องโรคมะเร็ง ในสวนของป้ำเพริศ นั้นจะเน้นทุกอย่ำงไป

แนวพอเพียง ปลูกทุกอย่ำงที่กินได้ปลูกทุกอย่ำงที่พอเพียง อย่ำงเวลำหุงข้ำว ป้ำเพริศก็จะ

หุงด้วยเตำเศรษฐกิจ ซึ่งท ำเอง และพร้อมที่จะสอนคนที่สนใจ เวลำที่เหมำะสมเข้ำมำ

เยี่ยมชมและมำพักผ่อนที่สวนนี้ช่วง กรกฎำคม-มกรำคมของทุกๆ ปี 
 

The highlight of the Suan Phuch Thai plantation is a perfect combination 

เดอะ ไฮไล’ท อ๊อฟ เดอะ สวนพืชไทย แพล้นเทเชิน อีส อะ เพอเฟค’ท คอมบิเนเชิน 

of non-toxic agriculture  

อ๊อฟ นอน-ทอคซิค แอกริคัลเชอะ  

and a balance of the eco-system of the land. 

แอน’ด อะ แบแลน’ซ อ๊อฟ ดิ อิโค-ซิซเท็ม อ๊อฟ เดอะ แลน’ด. 

Every year, Auntie Phrert will grow 28 varieties of rice  

เอฝริ เยีย, อำนทิ เพริส วิล โกร ทะเวนตี้ เอ’ท  ฝะไรอิทิ’ส อ๊อฟ ไร้’ซ   

on her rice paddies by herself. Auntie Phers believes these 28 varieties 

ออน เฮอ ไร้’ซ แพตดิ’ส บำย เฮอเซลฟ. อำนทิ เพริส บีลิฝ’ส ดีซ ทะเวนตี้ เอ’ท ฝะไรอิทิ’ส 

of rice are also useful for cancer healing. 

อ๊อฟ ไร้’ซ  อำ ออลโซ ยูซฟูล ฟอร แคนเซอะ ฮิลลิ่ง. 

In Auntie's garden, it is all about a focus on living sufficiently.  

อิน อำนทิ’ส กำร์เดิน, อิท อีส ออล อะเบ้ำ’ท อะ โฟคัส ออน ลิฝวิง ซัฟฟิเชินล.ิ 

The right time to visit and relax at this garden is during July - January. 

เดอะ  ไร’ท  ไท’ม ทู วิซิท  แอน’ด  รีแลค’ซ  แอท  ดิส กำร์เดิน  อีส  ดิวริง จูไล ทู  แจนยูแอลิ. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. นำหนองกอก / Na Nong Kok or Nong Kok Rice   

                   Paddies Field  

นำหนองกอก เป็นพื้นที่รำบลุ่มเชิงเขำ )ภูหอ( ภำษำเลยเรียกว่ำ "ตีนภูหอ"  

เมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่ำนมำมีคุณตำทวดและคุณทวดของใครอีกหลำยครอบครัว เรียกได้ว่ำ  

3 ต้นตระกูล คือ นำมนุษย์ศรี, ธรรมกุล, และมีศรีแก้ว ด้วยสำยตำที่เฉียบแหลม  

และ ภูมิปัญญำในเรื่องดิน น้ ำ อำกำศ ของคุณตำทั้งสำมต้นตระกูล ที่ได้เลือกท ำเลนี้ 

เป็นที่ท ำกิน 
 

Na Nong Kok is a mountainous area in the Phu Ho foothills.  

นำหนองกอก อิส อะ เม้ำเทินเนียส แอเรีย อิน เดอะ ภูหอ ฟุทฮิล’ส. 

About a hundred years ago, there were 3 great grandparents,  

อะเบ้ำ’ท วันฮันเดร็ท เยีย’ส อะโก, แด เวอ ธรี เกรท แกรนดแพเร้น’ส, 

Nam Manut Sri, Thamakul, and Meesrikaew who, with their sharp eyes  

นำมมนุษย์ศร ีธรรมกุล  แอน’ด มีศรแีก้ว ฮู, วิธ แด ชำพ อำย’ส 

and great local knowledge of the weather and geography,  

แอน’ด เกรท โลเคิล นอลเลจ อ๊อฟ เดอะ เวทเธอะ แอน’ด จิออกระฟ,ิ 

cleared the forest to cultivate rice farming.   

เคลีย’ด เดอะ ฟอเรส’ท ทู คัลทิเฝท ไร้’ซ ฟำร์มมิง. 
 

       วันแล้ววันเล่ำ ค่อยๆ ตัดหญ้ำ ค่อยๆ ปั้นคันนำ ปั้นคนูำ ปรับพื้นทีร่กร้ำง

กลำยเป็นทุ่งนำปลูกข้ำวให้ลูกหลำน พอเลี้ยงลูกหลำนให้มีอยู่มีกิน พอลูกๆ โตขึ้นจำก

มรดกนำผืนใหญ ่ก็ถูกแบ่งสันปันส่วนตำมจ ำนวนลูกหลำน ลูกหลำนบำงคนก็ขำยที่ดิน

มรดกเปลี่ยนมือ ลูกหลำนบำงคนก็ปรับเปลี่ยนเป็นไร่อ้อย ไร่มนั แบ่งบำงส่วนไว้ท ำนำเพื่อ

ปลูกข้ำว พออยู่ พอกิน ท ำสระเลี้ยงปลำบ้ำง  



 

Day after day, they worked tirelessly.  

เดย์ อำฟเทอะ เดย์, เด เวิร์ค’ด ไทร์เลซลิ.  

Gradually they cut the grass, forming ridges and ditches,  

แกรจัวลิ เด คัท เดอะ กรำซ, ฟอมมงิ ริจจิซ แอน’ด ดิทเชส, 

turning the wasteland into rice fields for their children.  

เทินนิง เดอะ เวสแลน’ด อินทู ไร’้ซ ฟีล’ส  ฟอร แด ชิลเดรน. 

When the children grew up, the large estate  

เว็น เดอะ ชิลเดรน กรู อัพ, เดอะ ลำจ เอสเตท 

was divided by the number of children.  

ว๊อส ดิไฝ’ด บำย  เดอะ นัมเบอะ อ๊อฟ ชิลเดรน. 

Some descendants sold the land to other people.  

ซัม เดสเซนเดินท’ส  โซล’ด เดอะ แลน’ด  ทู อำเธอะ พีเพิล. 

Some descendants converted the land to sugar cane fields,  

ซัม เดสเซนเดินท’ส คอนเฝิท’ท เดอะ แลน’ด ทู ชูเกอะ เคน ฟีล’ส, 

whilst others still planted rice and farmed fish in ponds.  

ไวล์ส’ท อำเธอะ’ส  สติล แพล้นทิด ไร้’ซ แอน’ด ฟำม’ด ฟิช อิน พอนด’ส. 
 

 

       ในสมัยก่อนพื้นที่แถวนี้เป็นหนอง (ล้อง )มีต้นมะกอกหลำยต้น  เป็นมะกอกที่คน

อีสำนน ำมำใส่ส้มต ำนี่แหละ รสออกเปรี้ยวๆ ฝำดๆ แต่พอกินน้ ำจะมีรสหวำน ผู้สูงอำยุ 

คนเฒ่ำคนแก่ เลยตั้งช่ือตำมบริบทนั้นๆ เลยตั้งช่ือว่ำ "นำหนองกอก"  มำจนถึงปัจจุบัน 
 

In the past, this area was a marsh surrounded with many olive trees. 

อิน เดอะ พำส’ท, ดิส แอเรีย ว๊อส อะ มำร์ช เซอรำวดิด วิธ แมนิ โอลิฝ’ว ทรี’ส. 

Local people loved to put its fruit in papaya salad. 

โลเคิล พีเพิล ลัฝว’ด ทู พุท อิท’ส  ฟรุ๊ท อิน พะพำยะ ซำหลัด.  

It is called “Ma kok” in Thai. The taste is sour at first,  

อิท อิส คอล’ด “มะกอก” อิน ไทย. เดอะ เทส’ท อิส เซำเออะ แอท เฟิร์ส’ท, 

but later turns sweet while drinking water afterward.   

บัท เลเทอะ เทิร์น’ส  สวีท ไวล์ ดริงคิง วอเทอะ อำฟเทอะเวิร์ด. 

Elderly people therefore nicknamed the place  

เอลเดอลิ พีเพิล แดฟอร นิคเนม’ด เดอะ เพลซ 

"Na Nong Kok" – a name that has remains today. 

 “นำหนองกอก” – อะ เนม แด้ท แฮส รีเมน’ส ทูเดย์. 

 

 



ขอบคณุขอ้มลู / Special Thanks 

 นำยสวน มีศรีแก้ว 

บ้ำนเลขที่ 12 หมู่ 1 ต ำบลภหูอ อ ำเภอภหูลวง จังหวัดเลย 

 นำงวัน กันน้อม 

บ้ำนเลขที่ 52 หมู่ 1 ต ำบลภูหอ อ ำเภอภหูลวง จังหวัดเลย 

 นำยตำล ไตยน ำ 

บ้ำนเลขที่ 104 หมู่ 1 ต ำบลภูหอ อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

 นำงระนอง มีศรีแก้ว 

บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ 1 ต ำบลภูหอ อ ำเภอภหูลวง จังหวัดเลย 

 นำงเรือน จ ำมะอ ุ

บ้ำนเลขที่ 50 หมู่ 1 ต ำบลภูหอ อ ำเภอภหูลวง จังหวัดเลย 

 นำงละออง บุบผำ 

บ้ำนเลขที่ 72 หมู่ 1 ต ำบลภหูอ อ ำเภอภหูลวง จังหวัดเลย 

  นำงสำวลักขณำ แสนบุ่งค้อ 

บ้ำนเลขที่ 99 หมู่ 1 ต ำบลภูหอ อ ำเภอภหูลวง จังหวัดเลย 

 นำงสุทิน ธรรมกุล 

บ้ำนเลขที่ 64 หมู่ 1 ต ำบลภูหอ อ ำเภอภหูลวง จังหวัดเลย 

 นำยประเสริฐ มีศรีแก้ว 

บ้ำนเลขที่ 94 หมู่ 1 ต ำบลภูหอ อ ำเภอภหูลวง จังหวัดเลย 

 นำยไพบูลยเ์กียรต ิสุภัทรำงกูร 

บ้ำนเลขที่ 222 หมู่ 1 ต ำบลภูหอ อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

 นำงสำวเพริศแพร้ว พรหมหำรำช 

บ้ำนเลขที่ 260 หมู่ 1 ต ำบลภหูอ อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

 นำยพรชัย นิสำรพำย ุ

บ้ำนเลขที่ 227 หมู่ 4 ต ำบลภูหอ อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

 นำงสำวปำรชิำติ สมศร ี

บ้ำนเลขที่ 227 หมู่ 4 ต ำบลภูหอ อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

ขอขอบคณุ / Special Thanks to: 

นำงสำวพัชรินทร์ โกศรีวงศ์ / Miss Patcharin Kosriwong 

นำงสำวภัทรภร บัวลบัติทอง  / Miss Pattaraporn Bualabuttong 

นำงสำวพิมพป์ระภัส คุรุวงค์ / Miss Pimprapas Kuruwong 

นำงสำวอรษำ มำลำ / Miss Orrasa Mala 

นำงสำวศิริรัตน์ วังคีรี / Miss Sirirat Wangkeeree 

นำงสำววนิศรำ ทองค ำแสน / Miss Wanisara Thongkomsan 

นำงสำววิรันดำ จันละไว / Miss Wirunda Chanlawai 



 

แหลง่อำ้งอิง 

 

https://www.manager.co.th   

https://th-th.facebook.com/Phuhonetwork/ 

http://www.maloei.com/literature/ 213- artical1138/ 

http://thaoworra.blogspot.com/2015/10/folktale-nang-phom-hom.html/ 

 

ขอขอบคณุรปูภำพ

https://www.facebook.com/Phuhonetwork/?hc_ref=ARSVkmQFCmHNzBq7-

hUoqC76k9CcpMQn03frXtvMyEs_1czIUnxd0GByuwgaBPXQDZ4 

นำงสำวจุฑำสินี กันน้อม / Miss Jutasinee Kunnom  ผู้วำดภำพประกอบ 
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 Designated Areas for Sustainable Tourism Administration  

(Public Organization)                                

www.dasta.or.th 
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